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BOETE
DOOR

G. F. H A. S P E L S.

EERSTE DEEL.
I.
Lits zeg 'k oe, lus ! Gluupsche rakkert ! his! of 'k
roep oeuw voader !
Schel kwetterde de stem van B o k s e n s- D i e n e over
de zonnige weide en weerkaatste tegen de eiken van De

Dullerdt, die met 'n stil-rondgaand, ruischend gezwatel der
blauwgroene bladeren 't geschreeuw der struisehe dagmeid
applaudiseerden .
Teg en de zoo op, die 'n warm licht lijnde om bet
jonge, in 't strakke jakje van levee trillende, lij f, en in 't
korte rokj e op de forsehe beenen als opkomend uit 't geurig e
hoof, stood ze woedend tegenover E gb e r t . 't E oode gezicht met de zomersproeten, de wilde, blauwe oogen, 't
warrig-blonde haar vol hoof, goudelend tegen den platters,
achterovergewipten stroohoed, de kleine, tot afweer vuistball.ende handers, heel de onbewust-wulpsche schoone stored
in vlam van woede, in minachtenden boon op tegen den
g rooten, breeders boerenj oogen,
Instinctmatig had ze, haar laatste armvol hoof op
0 . E, VII 1
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den opper beurende, en toen ineens E g b e r t s handen van
achteren onder haar oksels voelende, de bekorin g van zich
getrapt, en, als 'n schuw dier zijn grijphanden ontglippende,
zich omgekeerd, om tegenover hem front to waken . Want,
of ze moist moat hij wilde ! En of ze hem won, als 't half
kon ! Of ze hem won, den knappen manskerel, E g b e r t
v a n E s s en, den toekomstigen boer van 't Schroevelde !
Maar ze moist ook dat 't nooit kon, dat Onze-Lieve-Heerzelf dit nog niet voor elkaar kon krijgen, nooit, al zou
E g b e r t 't ook willen . Want 't Schroevelde was zoo deftig
als 'n kerk, zoo oud als de wereld, en de boer van 't
Schroevelde kwam in stnd dadelijk na den heer van 't
kasteel, en zij was m 1lr B o k s e n s - Die n e ! En 't zou to
bezien staan of E g b e r t haar mooien schrijfnaam nog moist
van school : G err i t din a R i e t k amp! Maar des to beter
haar onrechtvaardigen spotnaam . Want, kon zij 't gebeteren
dat moeder, in de grootste armoe, boksen 1) had gestolen
van vrouw O b b e link' s bleekveld, en dat de boeren van
de buurtschap Schepershoek, to trotsch om burgemeester en
veldwachter van 't dorp Oolghem, waaronder de Schepershoek toch behoorde, er bij to halen, hun eig en stand] es
onder elkaar beredderden, maar je dan ook teekenden voor
eeuwig, net als A d a m en E v a in het paradij s? Want
nooit had moeder meer moat weggenomen of gevonden, en
was tot haar dood gebleven B o k s e n s- J a n n o a ; en nog
werkte die scheldnaam door als 'n vreetziekte . Broer H a r m
was 'n verwierde vechtersbaas geworden en eindelijk onder
't peerdevolk gegaan, omdat hij dat „Boksens-Harm" niet
kon hooren, en vader zou niet als strooper in 'n plaggenhut madden in 't veld, maar op z'n eigen keuterieje 2)
zitten, als hij G a j t R i e t k amp was gebleven . A1 die langverkropte woede over onrechtvaardige vernedering vlamde
in haar op, toen ze hem uitdagend nog eens toesiste
Gluupsche rakkert, da j bint ! Ie docht wit mie zoo moar
moat hin to doon ? !
Erber
'_geide verlegen moat met z'n lange armen
1) Broeken .
2) Kleine boerderij .
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fangs 't blauwe, flodderende boezeroen, en de pilo broek,
knipoogde met z'n loeroogjes onder de gele wenkbrauwen tegen de zon achter haar, trok 'n breede grijns
over 't roode, geschoren gezicht, lachte met de zelfbewustheid van den groot-boerenzoon, to hatelijker bij zijn aangeboren deemoedige houding :
Sakkerloot nog toe, wa'
stekt de zunne oe ien d'ooge ! en bukte zich naar z'n
hooihark .
Maar zij, zich vlugger naar haar hark buigende en met
'n zwenk iemand in de eikenallee ziende naderen, dreigde
Ie wilt nie' lachen, E n g b e r t, as 'k oeuw voader zegge,
wa' veur 'n fiene ie bint ; hie kump' er krek oars !
Toe joa, grienen za'k van de lol, as-ie den doar
oankump zekt, da'k oe under de erms hadde ! grinnikte hij,
ziende dat niet zijn vader, maar meneer D u bar c q onder
de eiken aankwam.
Na 'n schichtig achterom kijken begon ze gejaagd,'t plat
der hark voor zich uit schuivend, 'n nieuwe richel hoof
op to bolderen . Want bang was ze voor D u bar c q, voor
dien bontenn ekster met z'n zwarte gauwdievenoogen . A.ls
rentmeester van De Dullerdt kwam hij vader altijd voorzeuren dat de oude heer z'n veld wilde ontginnen, maar
keek ondertusschen nooit naar 't veld, wel naar haar .
En als vader g estadig dreigde elkeen n eer to schieten,
die aan zijn but kwam, was dat, omdat vader begreep
dat die duvelscie praatjesmaker 't niet op z'n but, maar
op haar voorzien had . A.ls achtervolgd schoof ze vlug de
hark voor zich nit, van de eiken af.
Maar E g b e r t schoof juist wlijtig zijn hoof op 'n hoop
in de richting der allee, inwendig proestend om „den
Dolle", die natuurlijk weer gekkepraat zou beginners . Want
die neef van den ouden heer, dat was 'n nieuwlichter,
zoo'nn beste, die nit eon varken twee ruggers speed ! Den
~~nen m org en g ing hij de heele wereld toezaaien met dennen, en den anderen verbranden met giftig-scherpen guano,
om stri, k en zet den dag met den ouden heer to besluiten
achter de wijn flesch . Wisse, zoo werd 't appeltj e rij p om
geplu t to worden, en kwam De Dullerdt onder den hamer,
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dan viel er voor de boeren ook wat af. En kon le nd ri kbroer den Dolle de markeverdeeling aanpraten, dan kre eg
de oude beer 'n beroerte van kwaadheid, en was 't ook
gebeurd met De Dullerdt . Want de freule kon nooit alleen
't verarmde spul aanhouden, en de geldsehieters zouden 't
nooit wag en met den Dolle . Wisse, hem waren ze bier
juist noodig ! Maar niets laten merken ! Naarstig doorwerken,
als 'n domino boor! Dann kwam de Dolle 't eerst los !
In de eikenschaduw kwam onderwijl Louis D u b a r c q .
aangetrippeld, correct en erg bezet met 't inspecteeren van
't schoffelpad, dat als grens van De Dullerdt g oed onderhoudeu behoorde to zijn, 66k van de eiken die hij onverbiddelijk zou vellen voor 'n nieuwe beukenaanplanting, als
ze 't niet beter deden, 66k van z'n witte, eng elschleeren pantalon, door soul-pieds strak op de hooghakkige laarzen getrokken, 66k van 't piqu6 vest, om z'n
breede borst zich onbelemmerd welvend, daar z'n beide
duimen in de armsgaten 't bruine, n.anking jacquet met
zwartfluweelen kraag naar achteren hielden, terwijl in z'n
eene hand de Panama stroohoed, en in de andere 't badientje
en de grijze handschoenen hingen, kortom, van zijn volgens de mode de Paris 1867 onberispelijke verschijning .
Met zelfvoldaan lachje, waardoor er krul kwam in z'n zwarte
snor en ringbaard, wierp hij zijn mooien kapperskop met
wuivende lokken in den nek, tevreden over zijn inspectie,
want 't schoffelpad was door H a n n e s g oed g ezuiverd en
geharkt, en zijn tailleur parisien nit Arn .hem bediende
hem excellent . Enfin, dat moest ook. Perfect zich to
kleeden was eerste plicht ; als student had hij to Leiden
daarin altijd den toon aangegeven, en dat 't hem mogelijk
was geweest zijn mooie toekomst in Indie op to offeren
om bier De sukkelende Dullerdt weer op de been to
helpers, had zeker ook daarin z'n oorsprong g evonden . dat
men zich in In die n iet kleedde, en dus de mooiste levenskunst miste . Maar bier kwam z'n talent weer tot z'n
recht . lit zelfrespect natuurlijk kleedde hij zich behoorlijk,
maar ook om z'n chore cousine to eeren, de eharmante
heritiere van De Dullerdt, en tegelijk om bier dien suffers
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&hepershoek, die slaperigste streak vann den heelen Achterhoek nit den dut op to schrikken, en to la,ten zien 't allernieu vwste, 't ong ehoorde : dat de wereld vooruitging ! En
evenzoo uit eerbied voor 't oude kasteel met heerlijkheidsrechten had h.ij H a n n e s aan 't schoffelenn genet, tenminste
van de grenspaden, en tegenover oom en Berth a en
Jan n a i .ncluis volgehouden, dat de eenige knecht van De
Dullerdt Been noodzakelijker work kon doen . Want 'n
nieuwen koers zou hij dozen geheelen verroesten rommel
opleggenn door galante vormen, door la grande economie,
door v~ rziende planner, en zoo de tooverprins worden die
met zij n badientj e dit hofj e in de hei, dit brave bewaarschooltje herschiep tot eon behoorlijke heerenplaats . Pat
zou geld kosten, en natuurlijk was dat veer riot to krijgen !
Maar, parbleu toch wel to maken ! Zoo braaf doorboerende
zou De Dullerdt toch bezwijken order de schuld van zestig
mule a vijf procent, die oom C a r el D u bar c q uit den
Haag hier aan oom van H e e s e l e had voorgeschoten om
daarmede zijnn familie nit to koopen . Wat dom was geweest, van alle kanten. . Alleen de contanten hidden moeten
verdeeld worden, niet De Dullerdt, die als familie-venn ootschap in gemeenschappelijken eigendom had moeten biijven.
Darn had ook Papa riot al z'n geld kun .nen verspecul eeren,
zoodat Mama per gratie her had mogen terugkeeren, en
hij hnancieel heel of hing van oom C a r e l . Ma,,ar n.u 't

"eenmaal gebeurd was, flu din ook geld gemaakt van De
Dullerdt en de schuld afgelost ! Nu de zes onderhoorige
boerd.erijen riot half to goof verpacht aan domme, conservatieve boeren ; Never ze in eigen, royaal beheer genomen
en er g oudmijn.en van gemaakt. Nii ook do barge pummels, die n .atuurlijk van voren on van achteren ja knikten
als 'n hear wit zei, gedicteerd dat de markegronden zouden
verdeeld en daarvan 't baste stuk aan De Dullerdt toegewezen worden, om dit dan met guano of dennenzaad productief to maken . Natuurlijk kostte dat wit geld
maar aux
grinds maux les grand.s remedes ! En word de hervorming
met in zicht; beraamd en uitgevoerd, wel dan deden de
D ullerdtsche oran j erien, de Dullerdtsche Versailles-parken,
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de Dullerdtsche livrei en appelschimmels die snoeshanen
van 't Elderink, die flu her den toon wilden aangeven,
van nijd bersten . Dan zouden ook de Stormdijk, de
Holtsteeg en de Heerendijk, en hoe al die slungelachtige,
elkaar-gelijkende zandwegen verder heetten, verhard zijn tot
mooi-beplante straatwegen . Dan zouden er handers to kort
komen om de edelvisch, waarvan al de Dullerdtsche vijvers
zouden wemelen, en de landbouwproducten, die de Dullerdtsche modelboerderijen wereldberoemd zouden makers,
naar 't station, to brengen, dat ze dan wel hadden moetenn
zetten . Dan kwamen de huizen verrijzen nit den grond,
die zoo enorm in prij s zou stij gen, dat gemakkelij k veer
een stain-kapitaal en een winterverblijf in de stad kon . . .
Hm, wat 'n weee geur woei 'm daar tegen ? O wai, dat
was weer die droog-prikkelende hooigeur, waar je hooikoorts van kreeg . Toch z'n flacon eau de cologne niet ver
geten ? Gelukkig niet ! Daar kon je ook niet buiten, als
je in aanraking moest komen met die zich in 't zweet
werkende kinkels ! Kijk, zoo in z'n planners verdieht dat
hij ze niet eens had opgemerkt . Ah, daar was freule B o ks e n s- D i e n e ; lang niet kwaad, maar belachelijk-preutsch,
als je haar zette naast die gewillige kampong -dames ! En
her, dat leek wel de oudste v a n E s s e n, surnommt Schroevelde, met wien hij de connecties moest aanhouden, omdat hij
z'n broer, den meester, noodig had voor de markeverdeeling .
Daarom verliet hij 't pad en riep, zich voor 'n eik
Bravo, de kroonprins van 't Schroeposteerend, joviaal :
velde en de schoone roos van de heide aan den oogst ! Ja,
ja, arbeid adelt
D i e n e wierp zich, op 't hooren van z'n stem, feller
op 't werk, maar E g b e r t richtte zich, al s verrast op, nam
deemoedig de pet af, en mompelde 'n groet, schuw-eerbiedig
tot D u b a r c q opziende .
Niets mooier dan arbeid ! oreerde D u b arc q met
niets mooier
vooruitgezette borst en verrassende oogen,
dan arbeid ; maar zou de kroonprins van 't Schroevelde 't
zelfde werk niet liever zien doers door 'n braven schimmel,
door hem in 'n mooi karretj e gestuurd ?
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Noe wil meneer mien d'n gek oansteken . Heujen
mit 'n peerd ? vroeg E g b e r t kinderlijk, en op z'n hooivork
gaande leunen, blij-verzekerd dat de Dolle weer 's los zou
komen .
De nieuwe tijd, man ! In Amerika ploegt 'n stoommachine 'n halve provincie om in eon dag ! En in Engeland
maait en hooit het paard, en de boer zit in z'n machine !
Moar da's heel wied weg, en 't minsdom is doar
zekers slim-geleerd P opperde E g b e r t bedenkelijk, zijus
ondanks gepakt door D u b a r c q' s triomfantelijken toon.
Niets knapper dan jelui . 't Is simpel de nieuwe
koers : vlug en goedkoop ! Ik heb al zoo'n machine onderweg, en 't volgen de jaar zit je er zelf in, als ik je 't dens
heb voorgedaan !
E g b e r t schudde 't hoofd en protesteerde, als blij
daarmede dat ongehoorde op zij to hebben geschoven
Moar dan hint de boeren heeren, en wa' zult' dan de heeren
--- Heeren worden over heeren ! Dat is de vooruitgang, Schroevelde ! We leven in 1867!
En woar blieft dan de boeren ? Zekers ien 't dolhuus P schetterde D i e n e, die zich niet langer kon inhouden,
en over den schouder haar wilde, blauwe oogen uitdagend
ophief tegen dat domme mansvolk .
D u b a r c q keek haar met gretig e oogen aan en knikte,
onderwijl met 't badientje z'n pantalon tjoepend, haar
lachend toe .
E g b e r t schaterde kort :
Haha ! onthutst schelend
naar die brutale B o k s e n s- Die n e, en dan deemoedigvragend naar den Dolle, om plots, zich d it komische indenkend, uit to proesten :
alle boeren ien 't dolhuus !
Da' wou 'n snoakerieje geve : G a j t- J a n O b b e l i n k, en
Steven Olthof, en Harm Ten-'t-Veld en Nardes
u u t d e B o o l t e, haha, ammoale ien 't dolhuus ! Hahaha !
Door E g b e rt s geschater merkte D i e n e eerst hoe
goed haar grap was ; zeker, al die dikke boeren, die zoo op
haar familie neerzagen, in 't dolhuis ! Met den Dolle als
opzichter natuurlijk ! ! En plots vierde haar wraaklust zich nit
in wilde vreugde . Geheel flu omgekeerd, en de hark op den

grond g ooiend, wierp ze bruusk 't bovenlijf achterover,
haar lack uitsehallend naar den zonnigen hemel, knikte
dann voorover, de hand op de knie slaande, sehuddegrinnekend van ondergrondsch plezier, dat ze op de groene
weide om zich spreidde als tastbare vreugde, terwijl ze
laehschreeuwde :
En Schroevelde, en Veltk lmp
en O v e r v o o r d e, ammoale bie-m'n-an .der ! Haha !
D u bare q trachtte flog mee to lachen, terwijl 't
badien.tje sneller de pantalon tjoepte, maar zien .de dat hij
tegen die domme schreeuwwezens riot opkon, vond hij 't
good zich riot verder to eneanailleeren, en zei scherp order
't heengaan :
maar zoover zijn we ongelukkig flog
riot, he
Pa' zek-t-ie wel, meneer ! schetterde D i e n e hem
na, terwijl E g b e r t bang-deemoedig ophield met lachen,
even aar de pet trok, en zijn hooivork opraapte .
D u b a r c q drentelde verveeld verder . Pummels waren
en bleven hot, flog brutaal als ze de pet voor je afzetten .
Neon, dan waren die zachte, neerhurkende Javanen anders
onderdani g ! En die sehreeuwende meid, net 'n wilde boschkat, kon flog heel wat leeren van die gracieuse kampongsehoonen, die wat vereerd waren met 'n knikje van 'n
toewan blanda . En wat zemelknoopte men toch van die
mooie, Aehterhoeksche natuur P De boomer waren bier riot
groen, zoo min als de lucht blauw, en de bloemen en vlinders
hadden bier g eon kleur als in Indie ! 't Was alles flets en
grauw, plat en dicht, zoodat je nooit 'n mooi uitzicht had,
als in Indie op die blauwe bergen . 't Heette flu flog wel
zomer, maar groeien deed er riots . En tegen 't akkermaalshout aankijkend, waardoor 't pad flu slingerde : dtit
was dan flog 't voordeeligste, dat kon-je kappen om de
zeven jaar . Zegge om de zeven jaar! In dien tijd had hij
in Indie kapitaal gemaakt ! Neen, Mama had 't hem to mooi
voorg espieg old : eerst rentmeester en later met behulp van
oom C a r e 1 . . . Nu ja, Mama had 't met zooveel woorden
riot geschreven, maar enfin, zoo zijn Mama's ! Dat zij ook
toen juist geschreven had van 'n spoorlijn die missehien
langs De D ullerdt zou loopen ! Precies toen R a n d h o r s t
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hem in de achtergalerij dat bakje van z'n neef had verteld .
Diens oom had net zoo'n ding als De Dullerdt gehad, en
de spoor was ontworpen 'ni half uur van zijnn landgoed . Hij
de directie gratis 'n massy slechten grond aangeboden, op
voorwaarde dat 't station vlak bij zijn buiteii kwam . De
directie toegehapt, maar juist toen de lijn was ingewijd,
stierf oom . Z'n erfgenaam onmiddellijk de directie gesommeerd de l jn vann zijn grondenn to amoveeren . Want er was
geen acte gepasseerd, geen schriftelijke vergunning gegeven
en de directie had moeten bloeden . Daarom had hij
Mama geschreven dat hij dadelijk terugkwam, en zij moest
toestaan die nieuwe lijn over De Dullerdt aau to leggen,
die toestemming echter alleen mondeling gevend . Maar
toen hij was gekomenn om z'n plan de campagne nit to
voeren, was Mama dood, de lijn al karat en klaar, 'n vol
uur van. De Dullerdt of
enn oom. C a r e 1 boos dat hij was
gerepatrieerd . Enfin, 'nn man als hij, die z'n wereld kende,
zat n.iet voor & n gat gevangen . Hij zou 't flu bier, waar
't flog alles g ing als in .A.A bra h a m' s dagen, wel vooruitzwepen . Wareas de financier maar in orde geweest, dare had
hij dadelij k open kaart g espeeld . Nu die zoo schraal waren,
dat, n a overmaking vann oom C are 1' s rente, flog niet
eens kleini ;heden. ais wijnkoopers- en tailleursrekeuing
konden betaald worden, moest hij z'n loopgraven ingewikkelder leggen . Maar geen ;
rood ca ira ; 'n grein genie
was meer dare 'n pond vlijt . Fiji had hij dien schoolfrik
van 't Schroevelde ingegeven, dat de markegrond nicest
verdeeld worden . Dat was er bij dien pedanten schoolvos,
niet weinig verguld door 'n beer in vertrouwen genomen
to worden, in g eg aan. als klokspij s . 't Geniale plan was van
hem, voor de uitwerking zou Schroevelde zorgen ; kreeg
De Dullerdt er zoo '.n enormen lap bij, dare waren de nieuwe
landbouwmachines onvermijdelijk geworden, en 't zou geen
jaren duren, of hij had van den Aehterh oek den Voorhoek
gemaakt . . . .
Plots ritselde jets in de struiken, blikkerde levered wit
tusschen 't zonnig akkermaalsblad, kwaYn vreemd-eigen
toegeschoten, bonsde hard-zacht tegen hem aan, en daar

10

BOETE .

richtte B e r t h a zich tegen hem op, de blauwe oogen schitterend in 't langwerpige, bruine, verhitte g ezicht, en hijgend
he, da 's jammer!
-- Pardon, dat is prachtig, als de liefste heritiere, de
vrij vrouwe van De Dullerdt je in de armen vliegt !
---- Loop been met je pardon ! hijgde ze hem wegduwend,
en haar platters, neerflappenden stroohoed, door 'n elastiek
vastgemaakt onder 't zijden netje, dat 't weelderig kastanje't vrij e vrouwke van De
bruin haar ophield, afzettend :
Dullerdt wil niet al 't geluk van de wergild ineens ! Zeg
liever direct : waar is de braamsluiper ? En hm, wat ruikt
hier zoo afschuwelijk ?
Braamsluiper ? talmde hij, gretig haar gracieuse
gestalte bekijkend, hoewel 't hem speet dat ze zoo
weinig 'n merveilleuse was, en in plants van 't coquette
hoedje en de crinoline eener dame van stand, to trouw
bleef aan haar flaphoed, kort buisje met plat kanten
kraagje en gladden rok met breede ceintuur on1 't middel
braamsluiper ?
Je weet niet eens wat 't is! Kijk 'r eens 'n modeplaat op na ! lachte ze, nit haar van voreu ietwat gekuifde
golvende haters 'n dot blad verwijderend, en onderwijl met
schelmsche oogen zijn schrikkelijk mooi kostuum opnemend .
Natuurlijk weer 'n wondervinkie, alleen op De
Dullerdt to vinden .
dacht je misschien'n
weer ! smaalde ze lachend :
olifantj e met veeren ? Maar warempel, die afschuwelij ke
lucht komt uit jouw buurt ! Zoowaar : Eau-de-Cologne!
Pas op, je maakt me al bet bout hier ziek .
Natuurlijk, anders krijg ik hooikoorts .
Hooi-koorts ? Haha, meneer de rentmeester ! weet
u dan niet dat 't hooien ons mooiste feest is ? Neen,
hoe zou 't ook ! Dat ziet geen braamsluiper ; dat ziet
'ewoon niets ! Ik wed, dat ik net zoo veel van Indie
zag als jib .
Protesteer ; ik niets zien ? Fi done! Ik zie juist
alleen de allerschoonste, en omdat ik voelde dat jij er aan
kwam, keek ik niet naar je braamsluiper .
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Zie je wel ; met com.plimentj es ontduik je de weddensehap .
Pan, en de belooning als ik 't win? Want India !
Zooeven flog had 1k souvenirs . . .
Dann mag je wat voor me doen . Vooruit ; ik begin !
en grappig-theatraal haar rechtervoet vooruitzettend, declameerde ze met wuivend handgebaar en ironie-stralende
hoog staau onbewegelijk de zuilen der slanke
oogen :
palmboomen tegen zonnigen, azuurblauwen hemel . . .
Pas mal ! Maar klapperboomen zeg je, of alleen
klappers !
Sstt ! . . . terwijl de breede waringin geheimzinnig
zijn donkey groan spreidt on den hat tropisch-heldere maanlicht en den fonkelenden, stralenden sterrenhemel . . . Nu
jij verder
Bravo ! haar je vergeet de eeuwige krekels en 't
flog eeuwiger insecten-gegons !
Zie je wel, je merkt niet eens dat ik dag en nacht
dooreenwar in een zin . Haha ! En brrh, die insecten ! Alleen
't leelij ke onthouden ! J e povere souvenirs, als je eens van
De Dullerdt wag bent! Want char her niets leelij k is, kun
je mats onthouden van De Dullerdt .
Pardon, pardon. ! nooit vergeet ik de nymph van
De Dullerdt, al zou ik . . .

Om.dat ik zoo leelijk ban ! Bravo ! Neen, geen complimentjes . Flier heb je je belooning : neem m'n hoed mee
naar huffs, en kijk onderweg naar al 't mooie, boor !
0, ondeugd ! zei hij met stralende oogen, haar hoed
aannemend :
je weet heel goad, dat ik met andere oogen
De Dullerdt moat aankijken .
Met blinde ? lachte ze, over haar schouder, 't akkermaalshout op zij buigend, om er inn to verdwijnen .
Met 't oog op de rentabiliteit . . . . ik sta voor de
belangen van . . . .
De Dullerdt niet rendable ! 0 wee ! lachte ze zich reeds
vooroverbukkend :
rendable, dat is immers weiland langs
den IJssel ? Maar man.netj e, wee je gebeente als je onze
vorstelijke heide verkwan .selt voor vette weiden ! Pus den.
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braamsluiper niet gezien P riep ze, reeds g edoken in 't bout,
enn dan verder 'n drog e sloot in springend :
en Ms ik
z'n nest gevonden heb, zal ik 't je nog niet wijzen
Met 'n diplomatisci glimlacb je wandelde hij verder,
haar fiaphoed aan 't elastiek lane zaam been en weer schommelend . Enfin, ze mocht wat met hem sollen ; des to ongemerkter kon hij zijn plannern uitvoeren ; en als hij dan haar
'n hervormde Dullerdt en oom C a r e 1' s erfenis eens kon
aanbieden, of ze hem dankbaar in de armenn zou vlieeen !
't Was excellent dat zij zich nu alleen interesseerde voor
de kopergravures, door den eerste van II e e s e 1 e in de
vorig e eeuw uit Italie meegebracht, voor de Dullerdt-flora,
de kerk, de boeren, en literatuur -- 't ietwat rustique van
die eigen educatie zou haar originaliteit geven . En als
ze mettertijd her den adel uit den omtrek recipieerde en
's winters in haar salon in den Haag, zou men zeggen dat
the vrouw van D u b arc q 'n grande dame van eigen stijl
was . En, hoewel 'n beaute van den eersten rang, gelukkig
heel ema,al g een grande amoureuse . Want dan was 't met je
vrijheid gedaan . Maar zij legde niets geen beslag op hem,
ten hij kon zijn conquete maker als 't hem gelegen kwam .
En op 't bruggetje over de Laarbeek stappende neuriede hi j :
d'amour ne dure qu'un moment,
Chagrin d'amour dure touts la vie .

Maar stood dan ineens stil .
Uit den dikmossigen beekrand torenden kolossale zilversparren bun stoere stammer om .hoog, met bun horizontals
armen donkere, harsgeurende schaduw om zich spreidend,
terwijl uit den bruinen naaldbodem bun ontelbare zaailingen tevergeefs bet licht zochten . Aan de overzijde van
't wandelpad tierde al to welig, uit een laag te, die eens
de Kleine vijver was geweest, een elzenboschje omhoog,
dat z'n moerasbodem had verborgen order dik, onkleurig
dorblad, en de atmosfeer zoel-zwaar maakte van wasemgroei .
En naast 't wandelpad glooide op De Heuvel, waarlangs
de opklimmende spiraalpaden., met randen van lelietjes-vandalen en viooltjes, nog to volgen waren order de over,groeide wildernis van heide, wilds bloemen en dwergstruik,
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terwijl op 't plateau waar eens 't zomerhuisje gestaan had,
flu grove dennenn met geel-bruise kronkelarmen burs koepe-lend naaldeudak hievenn tegen de zonnige lucht .
Hoofdschuddend keek hij ron.d. Pat vermolmde bruggetje, met 'n boonestaak als leaning, gebonden aan 'n laatste
roestige ijzeren kolom en aan 'n berkje ; dat elzenboschje
met z'n paar gulden opbrengst als 't om de zooveel jaar
gekapt wend ; die ongemanierde den.nenboel op en onder
den Heuvel ; 't was even als 't van gras onherkenbare pad
eenvoudig 'nn schandaal voor 'n kasteelpark ! 't Was maar
goed dat De Dullerdt nog niet recipieerde. Enfin, enfin,
ook bier zou hij . . .
En driftig 't rondloopend pad volgend, sloeg hij de op
den Heuvel aanloopende beukenlaan in, en knikte, onder 't
dichte glansloover der aristocratische beuken den Vijver
reeds ziende zilverfiikkeren, dat her flog best een fatsoenlijke wandeling was to znaken .
Want ja, da,t was iets die Groote Vijver !
In breede rust lag de ruime plan
bier weg schuilend
onder de schaduw der hoogopsteigerende enn laag zich seerspreidende beuken, en aau den overkan.t zich grillig
aflijnend tegen de weide, waar roodbonte koeien van
o b b e l i n k, den has teelboer van 't Iemkeshof, loomzwaar
in 't oeverlisch stonden to herkauwen
als 't levende oog
van De Dullerdt, waarmede deze schoone, oude aarde den
zoeten lack van den altijd nieuwen zonnehemel tot zich
trok, en zilverblank weerspieg elde . En 'n onh.oorbare mu ziek
van libellers en insecten-g ezoem, plots overstemd door 't
g eklater van 'n zilveren spartelvischj e, 't water krinkelend
waarop de bladeren der witte waterlelies zich even wiegden,
maakte als tastbaar 't mysterie van 't zomerleven ..
Doch in beam gstigend contrast met dezen middag vrede
kwam, op z'n stok geleund, een grijsaard aangestrompeld, 't
hoofd onder grooten ., grijzen flambard g ebog en over z'n lan ge,
zwarte gestalte
als viel er plots 'n nachtschaduw in de
dagklaarte . In berustende onrust schudde de o ude telkens
't hoofd, zoodat de lange, grij ze bakkebaarden hem over de
borst wuifden, terwijl hij aldoor voor zich op den grond staarde .
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Zie oom, riep D u b arc q jolig-luidruchtig :
ik
fantaseerde precies de feesten die her bij den vij ver hoorden . Gondeltocht bij a giorno verlichting . . . op 'n drijvend
eilandj e 'n goede kapel die 'n exquis programme uitvoert . . .
't schuitenhuis, met druipsteen en spiegels ingericht tot
een grot, wear 'n exquis buffet de feestvierenden wacht . . .
Ah, Louis!
V a n H e e s e 1 e bleef, zich oprichtend, staan, en met
onrustig-dwalen de blauwe oogen vragen d Dub a r c q aankijkend, mompelde hij :
de Vijver. . .
Dub arc q ziende dat oom wear eon van zijn tobberige
buien had, lachte :
nietwaar oom, als de chatelaine van
De Dullerdt hear garden-party geeft, hoort daarbij a-giornoverlichting, 'n exquis concert . . .
Zoo is 't ook geweest, herinnerde zich de oude man,
de bevende hand aan 't voorhoofd brengend
last zien
we hebben flu '67 ; zeker 't was in '42 en '43 . . . de Groote
en de Kleine Vijver en 't heele park geillumineerd en op
den Heuvel vuurwerk . . .
Juist oom, vuurwerk ! Dat vergat ik beast ! We
zullen er wel flour in brengen !
Ja, ja, bij de huwelijken mijner zusters, knikte van
H e e s e l e wear op den grond starend ; - maar m'n piebeijische zwagers
want dat zijn hot, al dragon ze vergulde uniformen
waxen dear niet mode tevreden, ook
niet dat ik daarbij bun 't zomerverblijf op De Dullerdt
aanbood ; geld m oest er zijn ! Geld !
Nonsens ! Wij moesten hier in, 't land hat maj oraat
hebben, oom, zooals in Engeland en Duitschland .
Zij wilden verkoopen en sloopen
enn dat mocht
;
en
nu
is
er
schuld
;
schuld
!
ik niet toestaan
Maar, we zullen 't zonder hen rooien . U zult eons
zien. . .
Jij L o u is! Jij ! Je oom ontloopt me sinds hij dien
schuldbrief in handen heeft, maar jij! en koortsige verwachting flikkerde in de opg eslagen, blauwe oogen
jij
zult de middelen vinden om je oom tevreden to stellen, en
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de heerlijkheid weer in behoorlijken staat to brengen . Maar,
waar is zij 7
O, ze outdekt weer wat moois, en als cavaliers
servants mag ik dit thuis brengen ! lachte hij B e rt ha 's
flaphoed toonend, en dan oom dims dagelijksch rantsoen
troost reikend, verzekerde hij met rustige bassteam : --- Sans
doute oom, dat komt in orde ; en alles prima, prima! 1k
wilds u juist voorstellen een glas morgenwijn to wijden
aan ons schitterend succes.
Derangeer je niet ! Je verdient wat voor je boodschap . Derangeer je niet ! herhaalde de oude met de hand
wuivend ten afscheid .
`gel bleef z'n zorgelijk gelaat onder 't voortwandelen
op den grond gericht, als zoeke.nd den her inheemschen,
hem toebetrouwden, dock op onverklaarbare wij ze ontfutselden, voorspoed, maar n u was z'n stap jeugdiger en
speelde er 'n glimlach our de fijne lippen . Neen, z'n
geweten beschuldigde hem niet ; tegenover God en menschen
had hij toch wel z'n plicht gedaan, en nu zijn vergenoegde
eenvoud en de spaarzame zorg zijner zuster 't geluk op De
Dullerdt niet hadden kunnen vasthouden, wie west of
L o u i s 't niet weer kon brengen. 't Gin.g toch zoo vreemd
in 't levee, en luchthartigheid, our niet to zeggen lichtzinnigheid, slaagde sours, waar zorgzame ernst faalde . Nu,

hij zou alles g oedvinden, als hij z'n braaf kind maar in
haar stand welverzorgd kon achterlaten . . . .
Vlug lisp D u b a r c q van hem af, alweer wee van
tobberig oompje met zijn wilden boomers- en struikenrommel, waarvoor de naam park veel to mooi was, en bepaald
trek krij g end in 'n glas port . Ah, dear schemerde 't lichtgrij ze huffs al door 't g rose, en daar was de oude cavaille
au grand complet
grootpapa v a n H e e s e 1 e had 't
oud-hollandsebe landhuis met L 2nden hoektoren tamelijk
knap gemoderniseerd, door dien mallen 4 : •~ naevel en toren
eenvoudig of to snijden, den breeders gevel onder 'n rechte
lijst to zetten, 't front to bepleisteren, en op 't dak e n

klokkentorentj e to zetten . Maar de plomp-vierkante ramen
warm g ebleven, en door de bepleistering heen warm nog
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de gemetselde tog en net sluitstukken, en de geweldige
ankers to zien . Neen, aan de hokkerige cavaille maar niet
gaan oplappen ; liever wachten tot die kon opg eruimd
worden voor 'u rian.t landhuis, met balcons op slanke
pilaren e n opensiaande spieg eldeuren, zooals er tegenwoordig
op den Velperweg gezet werden . Daarbij was 't flog wel
wat in de oude vesting nit to houden, Binds hij den wijnkelder voor z'n rekening had genomen . Em, hij proefde
den port al, en vlug stapte hij over 't grassige klinkerpad,
langs 't g azon waarop niets dan 'n roestig a zonnewij zer op
zandsteenen basement, over de gebarsten, hardsteenen stoep
met gedreven-ijzeren leuning, 't huffs binnen .
Koele rust kwam hem tegemoet uit de ruime gang,
bevloerd met zwarte en witte marmeren tegels, terwijl een
reeks fa,milieportretten nit den pruikentijd aan den trapwand kwam afgedaald, langs de breede, donkey-eiken trap,
met gesneden leuning .
B e r t h a' s hoed hing hij naast zijn Panama aan z'n
gewerenrek, legde 't badientje er boven op, krulde voor
den spiegel z'n haar, puntte z'n snor wat en danste bijna
de eetkamer binnen .
Ongemeen veel licht wijlde in de breede, door zware
balkenzoldering lage kamer, hoewel de vij verbeuken de
zonnestraleu zelf onderschepten, en hooge borstweringen
de drie breede ramen bijna vierkantten . Maar en kiatergroen g azon en achter zilverflitsenden vij ver blauwwazige
weide, en achter de weide de wilde marsch met z'n blauwe
moerassen en purperen heiglooiingen, sours overkoepeld
door groepjes dwergdennen, vingen blijkbaar slechts daaromm
al die zon op, omm die als zeg ening to laten neerzinken in
deze oude, oude kamer. IRustig deed deze met haar over
zwarte haardplaat schaduwend-neerhangende schouw, waarop
't donkergeschilderd, eikenomlijst wapen bord, met haar
donkey dressoir vol oud kristal, scheidend twee gobelins
met vroeger-eeuwsch landschap in eiken lambrizeering,
en net haar massieve eiken tafel op 't grootruitige kleed .
Zoo rustig-zelfg enoeg zaam deed ze, alsof ze 't precies wilt
dat gazon, vij ver, weide en marsch
omslotenn door de
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allen-eendere, speelgoedg elijkende linden van den straatweg in de verte, en de Marschdijkeiken rechts, en 't dennebosch links -- expres zoo woren gaan liggen om aan
haar het zekermakend gezicht to geven op enkel eigen
grond, zonder zelve door iemand gezien to woven . Dan
alleen door B o k s e n s- G a j t, wiens lint stood in de dichtste
dennen van de marsch . Maar B o k s e n s- G a j t zag heel
eerbiedig naar De Dullerdt ; want hij woonde op markegrond, bij de gratie van den markerichter, en dat was
vanzelf de heer van De Dullerdt . En al moist hij nu onweersprekelijk dat oorspronkelijk De Dullerdt niets geweest was
dan markegrond, en nog voor een halve eeuw 't dennebosch er gewoonweg bij aangetrokken was, hij begreep
ook dat hij niet in 't klein, moat 't kasteel wel in 't groot
mocht doers . 't Leek wel slim-onrechtvaardig, maar dat
lag zeker aan 't wereldgestel, en dus deed B o k s e n s- G a j t
heel gedwee, en paste op niet to stroopen in de buurt van
z'n hut, die onderdanig weggedoken onder de markedennen
't zekermakende uitzicht van haar, de oude kamer niet
verstoorde .
Maar wel deed zulks 't gemarmerd behangselpapier,
waarmee de van gobelin ontbloote wanders en de balkenzoldering beplakt was. Dat ontnam met z'n valsche glansen,
z'n iel-nuchtere blankheid en z'n armoe, want her en daar
was 't gees ingewaterd en gescheurd, veel van haar zelfgenoegzame rust, gelijk D u bar c q' s schommelstoel onder
de schouw met mondain gebabbel 't hooge zwijgen der oude
leeren stoelen verbrak.
Met bruyante gebaren, en 'n ironisch knipoogje tegen
den deftigen oudroestrommel en 't nieuwe lapwerk, trad
hij dansend op 't buffet toe, schonk zich 'n glas port
in, nam een teug, en lachte, den purperen wijn, die
strooperig aan den binnenkant van 't geslepen kristal terugdroop, tegen 't licht houdend : Sante, ma belle ! Hoog
levers is 'n kunst, die je niet van boeren leert ! moat drommel, we worsen hier toch niet gepacht !
Dan goot hij ineens den wijn naar binnen, en terwij i
hij dien, de waugen bol, en de oogen van zoete scherpte
O . E . VII 1
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lachend toegeknepen, welbehagelijk kauwde, schonk hij
zich 'n tweede glas in, zette 't naast zich op tafel, en
liet zich in z'n schommelstoel vallen .
De duimen in de armsgaten van 't vest, en bij 't neerwippen 't panorama over de wijde, zonnige vlakte en bij 't
't opwippen tegen de valschglanzende zoldering ziende, overdacht hij 't werk van z'n welbesteden dag . Van ochtend
eerst die Bourgogne-dampen van gisteravond met veal
pij pj es weg g eblazen on der 't bladeren in landbouw-catolog i
en 'n fransch romannetj e ; then met H a n n e s de fuiken
gelicht in den vij ver ; na de koffie den schoolfrik van 't
Schroevelde nog eens ziju lesje voor de markeverdeeling
gerepeteerd ; daarna de wilde, en de civiliseerde schoone van
De Dullerdt met 'n bezoek vereerd, en bang oompje wear 's
bij gekalefaterd . Hm, 't was toch maar g oed dat hij in
Leiden en India z'n wilde haver al gezaaid had, an ders zou
die duivels-mooie D i e n e hem nog dol maken, of hij 'n
maladie de coeur van zijn prachtige nicht krijgen . Nu hij
de noodige experiences had, zou die wilde boschnymph
hem niet licht vangen, en met B e r t h a, waarmee geen
haast was to maken, moest hat paisible, heel paisible beginners en eindigen ook . Ondertusschen kon hij in grootschen
stijl z'n planners hier uitvoeren. Zien werken was toch wel
'n nobele bezigheid, en laten bouwen ook 'n occupatie
waarvoor geen vorst zich geneerde . Ah, die modelhoeven
van De met den markegrond vergroote Dullerdt, hoe zouden
ze 't Elderink en 't Enze van nijd doeil barsten, en z'n
oranjerlen en equipage dravend op de breede, harde lanen,
hoe zouden ze de oogen uitsteken van lui als z'n ex-clubgenoot W e e r din g en, die in Leiden altijd zoo grout was
gegaan op z'n ridderhofstad under Zuilichem !
Wacht, even 't glas van tafel nemen ; maar niet opkijken naar de houten J a n n a, bins engekomen om to
dekken . Want zoo'n plooiwezen bedierf de baste momenten .
laar mots, eon plooi om 't voorhoofd en in den nek ;
't zwarte jak st .°`?k geplooid over 't magere karkas en wat
wijder over den rok ; 't gelige gezicht met kleine oogjes
niet mu aan to zien van rimpels en plooien ; en zoo als van
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buiten was ze van bins en : altij d plooiend en in de plooi !
Het gelukte hem echter haar zoo absoluut to negeeren
dat hij zijn nobel .e stemming redde voor het diner, en de
tact had blind to zijn voor de bedenkelijke kortheid van
't menu . En oompje, van z'n wandeling teruggekomen
schuw en met 'ii bibberen .d g eweten, moist hij op to stoomen
en op to hemelen., door ongezouten of to geven op
't Elderink en 't Enze, en hem als 'n vorst to complimenteeren over dat een.ige, oud-Delftsche eetgerij, zoodat
ter helft van de tweede flesch gelcomen de oude, van zijn
geiirm verlost, met z'n rosigste glimlach z'n bakkebaarden
zat to amen, al uitkijkende over 't zon g edrenkt panorama,
als zag hij daarbuiten 't langverwachte geluk naderen .
Maar B e r t h a, die hem erkentelijk moest zijn, dat hij
zich zoo strict van haar op huldigen afstand hield, viel als
naar gew oo .n.te nit de koets :
L o u is, weet je moat je nu
bent : 'n harlequin van een cent !
Maar kind, moat is dat nu een manier om 2, . . schrok
v a n H e e s e 1 e, weer begins ende to beven .
Bravo oom, bravo ! riep Dub arc q
'n mooi meisj e
heeft altij d gelij k, ook al zegt ze iets an dens dan waarheid,
en vooral als ze 't doet op rijm !
Ja, ja, maar ? . . . vroeg van H e e s e 1 e, slechts half
gerust gesteld..
Ik zal 't u bewijzen oom . Ik ben rentmeester van
De Dullerdt, jure meo, niet waar ? En 'n rentmeester dient
to weten, over welke wezens hij den scepter zwaait ? Welnu,
Bert h a heeft hier 'n braamsluiper ontdekt, en de rentmeester kende dat wezen n .iet. Is hij dan gees harlequin?
Braam.sluiper P peinsde v a n H e e s e l e glimlachend,
onder 't inschenken van 'n glas wijn .
Braamsluiper ?
terwijl B e r t h a grappig-verbaasd L o u i s aankeek, onzeker
of z'n bonhomie aanstellerij dan jongensoprechtheid was .
Natuurlijl:, braamsluiper ! liet D u b arc q z'n woorden
als op 'n tooneel door de kamer huppelen :
u dacht, even.s
ik,
dat
allee.nn
wilde
schooljongens
alie
vogels
behoefden
al
to kennen : pardon, dat hoort tegenwoordig . . .
Maar B e r t h a luisterde al niet meer : met staaroogen
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zag ze weer, hoe juist toen de dinerbel luidde, de braamsluiper
nit 't berkenboschje waar ze hem teruggevonden had over
den vijver vloog naar 't dennebosch . Zou hij daar flu
nog broeien ? .. . . half Augustus . . . flu de dagen al ginger
korten . . . en 'n braamsluiper was toch geen museh die er
maar op los broeide, als was dat z'nn levensdoel ? vrag end keek
ze naar vader en Lou is ; dock die zaten daar als vreemden 9,
die 't ook met moisten. En bedenkende dat zij haar appel
wel buiten mocht eten, flu Lou i s toch voor vader 't dessert
rekte tot in 't oneindige, vroeg ze :
u vin dt 't wel goed
dat ik vast dank? Misschien vied ik hem flog ; en vouwde
de handers en sloot de oogen .
Terwijl ze haar stoel order tafel schoof, keek v a n
H e e s e 1 e, als vragende hoe toch 'n jonge dame, die geen
kind meer was. . . maar D u bare q maakte schoon baan
door z'n glas op to heffen en jolig to :
doer
op je
succes ! En groet hem van me !
'k Zal wel wijzer zijn en hem niet verschrikken !
lachte ze in haar dessertappel bijtend en de dear achterzich sluitend . Dan holde ze naar buiten, vloog den vijver
Iangs, en begon eerst to stappen waar die overging in de
Laarbeek . Want die vijver was dood verg eleken bij die
loopende beek, waarmee je kon mee1even . Hier in de hooge
dennen verschool ze zich zb6 diep achter hooge, groenmos
sige randen met overhangende varens en grassers, dat ieder,
verder wandelend de beek totaal vergeten, met groote oogen
vragend-stilstond als ze dan plots met sprookjesstem begon
to murmelen van heel, heel vroeger . En hoe ze verderopp
door de weiden zich word als 'n vreemd-wonder wezen, dat
altijd volop vergeet-me-niet en paerse pinksterbloem en
altijd weer nieuwe, mooibloeiende biezen optooverde, dat
merkte je eerst als in drogen zomer de beek leegstond'.
Dan was de grond gestorven, 't gras dood en de leeg e
dorgele beekgeul gaapte als 'n open graf . Maar flu was
al zomers achter elkaar de beek zoo vol water, dat flu je
verder alleen 't bosch was ingeloopen je haar toch flog
hier hoorde murmelen, door 't dennensuizen heen .
Maar moest 't hier niet zoowat zijn ? Ze deed 'n paar
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stappen van 't harde, naald-gladde pad in 't weeke, groene
boschmosch, waarin haar coet wegzonk, enn spiedde rood .
Daar tegen de ondergaande zon op, wier roode stralen 't
bosch streepten, blikkerde de vijver, en daar recht achter
slankte 't rank-, en rose-stammige berkenboschje omhoog .
Zeker, in deze richtin g was hij gevlogen, en zich omkeerend
zocht ze door de dichte, roodgestreepte dennenstammen .
Zou 't niet daar zijn, daar, in die kreupelboschjes aan de
drug e slooten ' Voorzichtig liet ze zich in den greppel
glijden, maar toen er toch nog doode takken onder
haar knoepten, wachtte ze, zich wegbukkend . Nog slechts
juist bovenn den moschbodem uitkomend zag ze al meer
d.ennen opdoemen uit de singels, gescheiden door greppels
die den grond gelijkmatig deden golven, en voelde hoe die
opzuilende denn en
en steeds, steeds meer kwamen er !
haar aankeken, en bun doorzichtige kronen tegen de goudlichtende avondlucht zacht been en weer bewogen, verbaasd wat B e r t h a her vreemd kwam doen . Sours zoefde
er een zuchtje door de dennen ., die dan even suisden, en
vlug g er de kronen wiegelend elkaar toehuisterden en nawezen dat daar 'n paar boschnymphen voorbijgingen, our
dan weer stiller zich paar B e r t h a to wenden, wat die nu
zoo geheim zinnig kwam doen .
J a, daar moest de braamsluiper zitten, ginds in dat
miniatuurboschje van beak, berk en waterwilg, onder braam
bedolven, en onder den druk van 't naaldendak verkreupeld
tot dicht struikgewas, 'n ideaal-veilig plekj e voor vogels.
En roetsch ! roetsch ! daar kwam de braamsluiper aangeschoten, met voile vaart dwars tusschen de dennen door, en
weg was hij in 't struikje . Gek, dat je nu niet moist, of
zoo'n vogell je met zijn kraaloogjes had gezien . Wacht,
hoorde ze daar geen tsjielpend gepiep ? Haar hart begon to
kioppen ; ging hij maar 'ns even weg . En roetsch ! daar
schoot hij ; en nu er been, voor hij terugkwam . Vlug rende
ze de droge sloot door, wrong zich langs moat struiken, en
de
daar was ze bij bet boschje . Neen, niets to hooren
stakkers waren zeker nog doof, of de slimmerts hielden
2ich achterbaksch . Voorzichtig schoof ze de takjes uit

22

BOETE.

elkaar, en jawel, daar kwam het tsjiep ! tsjiep ! en daar
keken over den rand van 't nest] e vier jongen, enkel
kraaloog en geelgesnavelde, open, roods bekken .
alleen maar zien ! fluisterde ze,
Niet bang zijn
angstig-voorzichtig dit lief-geheim leven to verschuwen en
to verstoren .
Maar, als aangevuurd door haar stem, began 't getsjielp
nu harder en harstochtelijker ;'t heels nestje began to levee,
en bij 't onhandig gefladder met die log naakte vleugeltjes
was 'n ongeluk to voorzien, en dus list ze de takj es weer op
hue plaats springen, en trad schielijk terug.
De takj es schoven weer over elkaar ; 't mos veerde op ;
en geen sterveling kon vermoeden
't getsjielp zweeg
dat her haar braamsluiper zat .
Haar braamsluiper ! lachte ze jog eens, de greppels in
en uit-klauterend am weer op 't harde naaldenpad to komenf
Al weer 'n nieuw eigen plekj e . 0 veral had ze die reeds ; daar
over dien Stormdijk, fangs 't dennebosch
hoe g ek dat
zoo'n platte heiweg vann mul zand of madder 'n dijk
daar stood dat gels
heette, en dan nog wel 'n Stormdijk !
bloempje, dat gels bloempje aan de beek, maar n .iet to
deter .mineeren en bij niemand bekend, haar uit to lachen ;
toch had ze al 'n sterk vermoeden, dat 't zilverschoon of
tormentil zou zijn, en als ze maar eens tijd had zou ze 't
wel ! . . En daar onder die wrongtakkig e, ho og e accacias,
zich met haakdoornige uitloopers als beschermend, had ze
onlangs Salomonszegel ontdekt, waarvan H a n n e s, toes
ze 't hem list zien, beweerde dat dit nerg en s op De D ullerdt
to vinden was . En nu in 't dennebosch oak al dit eigen
plekj e ! Wie west, wat er niet nag zat ! En met jubel in
haar vluggen tred lisp ze licht over de slingerpaden tusschen
de hooge accasias en eigen naar huffs terug . Dan klikte
ze 't waggelig deurtj a in de zwarte tuinschutting open,
draaide tusschen de leege, verbrokkelde broeikassen door op
H an n e s toe, die aardappelen stand to rooien en riep
H a n n e s, verbeeldje, daar zit nil nog een braamsluiper
to broeien, in 't dennebosch !
De kuecht-voor-alles, flu in z'n blauwe kiel en z'n
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klompen precies 'n arme daglooner, keek op en mompelde,
even naar zijn pet wijzend en 'n breede grijns trekkend over
z'n dom gezicht, 'n wedergroet .
Heusch, H a n n e s ! Vier jongen! lachte ze, vlug voortstappend, want daar stood Ja n n a, voor 't open keukenraam. Wat ? J a n n a „teumig", zooals ze dat noemde als 'n
mensch niets deed?
Ben je al klaar met onnwasschen ? Heb ik dan zoo
lang gewandeld :'
Ik one gewasschen ! 't Zou wat ! Dat schient de jonge
heer to willen waarneme ! klonk 't smalend uit de benepen
lippen :
Toen er geseheld wend en 'k wou gaan afdekken,
ht-ie fransch geproat en 'n nieje flesch geordonneerd . De
derde ; 't wordt hier . . . .
Ssst ! Jan n a ! Stil toch ! en verschrikt keek ze om,
of H a n n e s 't niet gehoord had .
Nou, en ik zeg dat 't tegeswoordig hier . . .
Maar zij had zich boos omgekeerd en liep op 't andere
tuinpoortj e toe . Die J a n n a ook ! En 't erg ste was dat ze
gelijk had . De derde flesch ! Met tante en later met vader
alleen hadden ze nooit wijn aan tafel gehad . L o u i s had
't ingevoerd, en voor eigenn rekening heele manden
laten komen . Eerst had ze 't voor 'n D u bar c q - gewoonte
gehouden .
Want bij oom C are 1 in den Haag werd
geregeld allerlei wijn aan tafel geschonken, oom echter
maakte er een grapje van, maar L o u i s ernst, vervelenden
ernst ! Zeker, ze moest jets does, en vlug opende ze 't
tuinpoortje, om dadelijk . . . Doch nauwelijks was 't poortje
achter haar dichtg eklikt, en stood ze daar voor 't uitzicht
over vij ver, weide en marsch in 't vredig-rose licht der
ondergaande zoo, voor 't zelfde uitzicht van de eetkamer,
of ze voelde dat ze in die eetkamer niet dorst optreden .
Deed ze 't gekscherend, dan badineerde L o u i s haar angst
weg, en dronk 'n extra glas op haar gezondheid . Deed ze
't ernstig, dan zou ze moeten doorzetten, desnoods de zweep
er over leggen, zij met haar goede twintig tegen ov er
Louis die al over de dertig was en haar armen vader, in
den laatsten tij d toch al zoo g edrukt . En g esteld dat ze 't
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niet zou besterven, dan zou L o u i s den boel er bij neergooien,
en dan kwam de heele verantwoording op hear neer . Want
vader kon flu eenmaal niet tegen zorgen
zou alles hear
overlaten, gelijk hij tante ook alles had laten besturen .
Maar dat kon toch niet ! L o u i s had tenminste gestudeerd,
oom's koffieplantages beheerd
zou zij flu gaan rentmeesteren, Jan n a en H a n n e s narijden, marchandeeren
met boeren, bankiers en oom Care 1, die geld scheen to
hebben in De Dullerdt, waarover vader altijd zuchtte ? 't Was
immers to dol om er over to denken . !. Ze zou niet meer
als vriendin bij de boeren kunnen inloopen, noch meer
weten wet er op De Dullerdt leefde en groeide, en 's nachts
lig;en tobben over zakenbrieven, die ze toch nooit kon
schrijven . Dan liever God bidden dat ze maar mocht
sterven, of oom Car e 1 schrijven dat ze bij hem zou
komen, zooals hij altijd wilde . . .
Maar droef-glimlachend schudde ze 't hoofd tegen al
die ongerijmdheden, terwijl ze in weee angst besluiteloos
den vij ver naderde .
Hulpeloos keek ze zoekend over weide en marsch,
die reeds wit-nevelig begonnen to dampen . Wat toch in
's hemelsn.aam to doen ? Brrh, 't werd al frisch, en ze rude,
de oogen sluitend .
Maar flu nog angstiger geworden keerde ze zich bruusk
om. Hoe spookachtig stood dear 't groote, grijze huffs,
met doode vensters tegen den rooden hemel ! In de eetkamer
alleen leefde de vredige vlam van een kaars op tafel, en ja,
dear glom ook 'n brandende sig ear . Neen, ze zou niet
near binnen kunnen gaan . . . ze kende dat, 't verzekerd
geredeneer van Louis, waarnaar vader met 'n glimlach zat
to luisteren . . . ze zou die leege drukte niet kunnen verstoren . . . zij was niet zoo krachtig als tante . . . en vader
zou niet glimlachen, als zij probeerde to sturen en 't
niet beter zou kunnen . . . En toch
o, o wet moest ze
toch doen !
En als vanzelf, zonder 'n besluit genomen to hebben,
maar in angst hear angst to ontloopen, hupte ze vlug near
de eetkamer, tikte tegen de ruit en riep :
Dolle trek in
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thee ! Den braamsluiper gevonden ! 'k Zal 't straks vertellen aan de thee ! Jan n a komt afruimen !
Vroolijk geroep van binnen, gestommel met 'n stoel,
en L o u i s sehoof 't raam open, sigaar in den mood .
Door den sigarenwalm heen zag ze vader zitten in 't
warme schamplicht der kaars, 't gezicht hoogrood tusschen de
grijze, los over den schedel gewelfde haren en de witte
bakkebaarden, maar zoo rustig glimlachend, dat ze zich met
verbazing afvroeg of haar angst ook dwaas was .
Heb je den braamsluiper mijn eerbiedenis gedaan P
We hebben ons laatste glas op z'n gezondheid geledigd
is 't niet oom 7
Phoeh, wat 'n rook ! proestte ze, terugtredend .
Maar vader knikte glimlachend van ja, en boos keerde
Jan n a komt
ze zich om, over haar schouder roepend :
dadelijk om to luchten . . .
Ze keerde terug door 't tuinpoortje, en riep zoo gewoon
mogelijk door 't keukenraam : Klaar zijn de heeren
Jan n a, en al s je afgenomen hebt, wil je wel 'ns goed
luchten ? 't Lijkt er wel 'n rookkamer ! En dan theeboel
klaar zetten in de voorkamer !
Geen antwoord wachtte, nog kreeg ze van benepen
Janna, dock gin g naar H a n n e s, staan kijken bij 't aardappelen rooien . Gebukt viel deze met z'n geheele zwaarte
op de greep, die zoo tot den steel in den grond zonk, dan
wrikte hij de greep om, schudde, als wannend, den grond,
zoodat de dorre stronken en 't groene onkruid op de greep
bleven dansen, die deze eerst wegwierp op den hoop, en
daarna met haar enkele tanden de vochtig-frissche knollen
even opwipte, waarna ze bleven liggen bovenop de rulle
aarde . Gestadig werkte hij voort, en ze voelde zich rustiger
worden bij 't zwijgend toekijken en 't inademen der aardlucht .
Dan hoorde ze Lou i s luid haar naam roepen aan
den vij ver . H a n n e s keek haar aan, met 'n schuwe waarschuwing in z'nn doffe, grijze oogen ; en ze knikte hem glimlachend toe dat ze 't wel gehoord had, maar geen lust had .
Later verklonk L o u is' stem al verder en verder, die haar
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blijkbaar den kant van den Heuvel op ging zoeken
eindelijk hoorde ze niets dan sours 't trillend getinkel van
'n tand der stalen greep, als die 'n grooten aardappel
wegtj oepte, en 't stille gez watel der hooge boomen our
ah, dat was
den tuin . Dan opeens g eloei van koeien
01 t h o f die z'n weidebeesten naar huffs haalde door den
Eleerendijk, die dicht langs den tuin liep . wat later hondengeblaf, en verre hofgeruchten van naar huffs keerend
boerenvolk.
vredige schemer kwam als over de hooge boomen in
den tuin neerdalen, maar ze kon den avondvrede niet in
haar opnemen, want haar ziel was boordevol van vagen
angst . Er was zooveel, er was alles to doers, en ze kon
niets, mocht niets . . .
En roerloos bleef ze staan, terwijl de schemer haar
ging omhullen . . .
veur vandaage he-'k 't niej e d'r afezeen ! zuchtte
H a n n e s, welvoldaan zich oprichtend en z'n klompen, waaronder klonters aarde kleefden, op de greep schoonschrapend .
Ze schrok als nit 'n Broom wakker, zei werktuigelijk
goeden avond H a n n e s ! en drentelde in den schemer
naar huffs .

(Wordt -zervolgd.)

ZIEKIE- EN ONGEVALLENVERZEKERING
VOLGENS DE JONGSTE ONIWERPEN
DOOR,

Jhr . Mr . H . S M I S S A E R T .

Na Kuyper, Veeg ens .
In de June-aflevering jaargang 1905 van dit tijdschrift 1)
bespraken wij Dr. K uy per's ontwerp eener ziekteverzekeringswet : ziekte verzekering
zoo betooa den wij op grond
van practische ervaring ook ten onzent
zal slechts dan
met zoo min mogelij k misbruik van de zijde der verzekerden
gepaard gaan, wanneer aan die verzekerden zelveu een zoo
groot mog elij k aandeel in organisatie, beheer en bestuur
g egeven wordt . Wij wezen er op hoe men het aldus ook
van stonde of aan in Duitsehland had begrepen, en stelden
daarna de vraag of n u ook het ontwerp van m-in2ste-r
K u y p e r voldeed aan den eisch, door hem als volksvertegenKwoordiger aan elke sociale regeling gesteld : dat zij de
zelfwerkzaamheid der organen van het maatschappelijk
leven opwekke en tegenover de to ver gaande indringing
vann het staatsgezag de zelfstandigheid en de spontaneiteit
van de levensuitingen der maatschappij verdedige . Ons
antwoord, gevonden na een critisehe beschouwing van de
hoofdtrekken der ontworpen regeling was : dat dit ontwerp
1) „Het Ontwerp Ziekteverzekeringswet 1905", Onze Eeuw, Juni
1905, bh . 444 v .v .
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.zeker niet als gevolg zou hebben die begeerde opwekking
van de zelfwerkzaamheid der organen van het maatschappelijk leven,
dat het tegenovergesteld gevolg met groote
waarschijnlijkheid kon worden voorspeld .
Thans, flu het ingetrokken ontwerp „Ziekteverzekeringswet 1905' vervangen is door een voorgedragen „Ziekteverzekeringswet 1907", rijst de vraag of wellicht de door minister
V e e g e n s ingediende regeling voldoet aan het gesteld desideratum, aan dien eisch, die vordert dat de uitoefening vann
deze verzekering zooveel mogelijk overgelaten worde aan het
initiatief vann belanghebbenden, dat dus bestaande voorzienin.gen zooveel doenlijk worden gehandhaafd en in haar
hetgeen immers op hetzelfde
werking uitgebreid en dat
neerkomt
dus, oat met Dr . K u y per to spreken, de zelfwerkzaamheid der organen van het maatschappelijk leven
opgewekt worde .
Er was eenige grond oat aan to nemen dat een ververvulling flu juist van dien eisch niet zou behooren tot
de grondslagen voor een door minister V e e g e n s to outwerpen regeling . Deze bewindsman toch, behoort tot eene
staatkundige groep, wier leden bij beraadslaging en over
sociale aangelegenheden niet „te ver gaande indringing van
het staatsgezag" bleken to duchten en het niet vooral noodig
achtten „de zelfstaudigheid en de spontaneIteit van de
levensuitingen der maatschappij" to verdedigen . Hun bond
„verwerpt de meening dat de staat in het economisch
leven zij ner burgers slechts noodgedrongen en schoorvoetend
behoort in to grijpen".
Echter was, flog voordat het ontwerp-„Ziekteverzekeringswet 1907" verscheen, door Mr. V ee g e n s als minister
reeds herhaaldelijk en ondubbelzinnig verklaard dat hij
althans ten aanzien van dit onderwerp voor een g oede
werking der regeling grooten prijs stelde op behoud, zooveel mogelijk, van bestaande voorzieningen. Nog op 8
Februari 1906 zeide hij in de Eerste Kamer, sprekend over
de toekomstige wettelijke regeling der ziekteverzekering en
daarmee slechts vroegere even stellige uitapraken bevesti-
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geed : „Ik kan slechts herhalen ik zal op dit oogenblik
niet diep in deze zaak ingaan dat mijn streven daarbi,
is om aan de particuliere instellingen en maatschappijen,
welke zich op dit gebied bewegen, het levee en voortbestaan
zoo gemakkelijk mogelijk to waken ; altijd met diep verstande,o
dat zij moeten voldoen aan de eischen, welke gesteld dienen
to worden, en haar verplichtingen behoorlijk nakomen" .
G aven dus Dr . K u y p e i s uitlatingen vooraf grond tot
de verwachting, dat hij een ziekteverzekeringswet zou ontwerpen, welke v&Sr alles de uitoefening van die verzekering
aan particuliere voorzieningen zou overlaten, tot dezelfde
verwachting had ook minister V e e g e n s grond gegeven .
Zelfs de laatste inn veel sterker mate dan de eerste : in de
Memorie van Toelichting tot zlJm ontwerp-Ziekteverzekeringswet komt een merkwaardige beschouwing voor, welke in de
toelichtende memorie tot Dr. K u y p e i s ontwerp niet
werd gevonden . Zij luidt als volgt
„voor een goede werking der ziekteverzekering is het
gewenscht, dat de bijzondere ziekenkas regel zij, de openbare ter aanvulling diene . Men vindt hier to laude vele
ziekenfondsen, welker medewerking in het vervolg bezwaarlijk zou kunn en worden g emist . Zij gaan uit deels van
verzekerings-maatschappijen, deels vann vereenigingen door
belanghebbenden zelve opgericht of de behartiging van algemeene belangen beoogend, deels van werkgevers aan wier
onderneming zij ten behoeve van de daartoe behoorende
vaste werklieden zijn verbonden . Elet ontwerp neemt deze
onderscheidene soorten vann fondsen, onder de benamingen
van bijzondere en ondernemingsziekenkassen, in de organisatie der ziekteverzekering op, mite zij zich aan de wettelijke eischen omtrent hare inrichting willen onderwerpen . . . .
De medewerking van bijzondere en ondernemingsziekenkasssen
is vooral ook daarom zoozeer gewenscht, omdat zij in den
regel nog beter dan de districtskassen 1) de fraude zullen
vermogen to keer to gaan, die ale een schaduwzijde der
ziekteverzekering moet worden erkend . De ervaring, binnen
1) Districtsziekenkassen is de naam der door den minister ontworpen
van Rijkswege in to stellen ziekenkassen .
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en buiten onze grenzen, heeft geleerd dat sommige verzekerden geneigd zijn tot het trekken van ziekengeld, ook
wanneer zij niet of niet meer ongeschikt zijn tot werken,
en zich tot dat einde ziek to houden of voor to wenden
dat hunne ziekte nog voortduurt . . . A.fdoend bewijs, dat
ziekte of voortduring daarvan gesimuleerd wordt, is vaak
moeilijk to leveren . Intusschen mag worden aangenomen,
dat het teg engaan dezer fraude aan bij zondere en ondernemingsziekenkassen over het geheel wel is toevertrouwd .
Dit zal to beter het geval zijn, naarmate de belanghebbenden
de gevolgen der simulatie van sommige verzekerden meer
en spoediger in eigen beurs gevoelen . Ret bedoelde misbruik
wordt nu reeds nergens met beter gevolg geweerd, dan bij
ziekenfondsen vann beroepsgenooten, welker leden elkander
kennen en niet gezind zijn tot het uitkeeren van ziekengeld
ter zake van voorgewende kwalen bij to dragen ."
Ziedaar wat wij noemden eerie merkwaardige beschouwing ; zij stemt, gelijk men ziet, volkomen overeen met
hetgeen wij op grond der practische ervaring van ziekenfondsen, in ons artikel over minister K u y p e r' s ontwerp
schreven : „ deze verzekering, z i e k t e - verzekering, zal slechts
dan met zoo min mogelijk misbruik van de zijde der verzekerden gepaard gaan, wanneer aan die verzekerden zelven
een zoo groot mogelijk aandeel in organ isatie, beheer en
bestuur gegeven wordt ." Zij is de beste grond, het krachtigste pleidooi voor eon „noodgedrong en en schoorvoetend
ingrijpen" van den Staat in de bestaande ziekteverzekeringsorganisaties.
Zoo stelt zich dan met zeker niet minder, veeleer nog
meer klem dan bij het vorig ontwerp ook thane de vraag
of de ontworpen regeling inderdaad dat beginsel, waarop
hierboven telkens ale hot noodzakelijk fundament eerier
waarlij k doeltreffende regeling aang edrong en werd, ook
maakt tot haar gron dslag en er in alien deele op berekend
schijnt om dat beginsel zoo krachtig mogelijk in de to
wachten praktijk der wet to doen doorwerken . Ook thane
kan op die vraag hot antwoord slechts gevonden worden
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door de on.tworpen regels to beoordeelen en hun vermoedelijke gevolgen to overwegen . Een vergelijking met
het vorig ontwerp dringt zich daarbij van zelf op, en stelt
ons, waar zich geen afwijkingen voordoen, in staat naar
de vroeger geleverde beschouwingen to verwijzen .
„Het hierbij aangeboden ontwerp van wet berust in
hoofdzaak op dezelfde beginselen als dat, in de zitting
1904-1905 door den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken ingediend" . Deze algemeene karakteriseering
van het nieuw ontwerp
schoon weinig hoopvol voor de
is juist.
mogelijkheid van een gunstig oordeel daarover
Maar wat de kans op een gunstig oordeel ten eenenmale
doet weg vallen, is dit : dat, waar beide ontwerpen onderling
verschullen, het laatst-ingediende ons doorgaans verder nog
dan het eerste schijnt of to voeren van den weg, die toch
door den steller der jongste M . v . T, zoo nadrukkelij k al s
de beste werd aangewezen .
Ook dit ontwerp 1907 kept
wij zagen het reeds
drie soorten van kassen, wel eenigszins anders nu genoemd
dock inn wezen dezelfde als voorheen : bij zondere ziekenkassen, ondernemingsziekenkassen en districtsziekenkassen .
Ook thans worden in beginsel de verzekerden vrijgelaten in
de keus hunner kas, meer vrijgelaten zelfs dan volgens de
vorige reg eliug : bepaalde deze laatste toch (op het voetspoor der Duitsche wet) dat de ondernemers-ziekenkas per se
zou omvatten alle werklieden der onderneming
die
a 11 e n en ook : die a 11 e e n
de jongste wetsvoordracht
last de werklieden der onderneming, waaraan een ziekenkas is verbonden, vrij zich daarbij al of niet to verzekeren .
Wij kom .en n ader op dit punt terug.
Ook thans zullen de volgens de M, v . T . als „aanvullin g" gedachte districtskassen niet opgericht worden,
naar gelang er a an zoodanige aanvullin g behoefte blijkt to
bestaan ; neen : bij de inwerkingtreding der wet zullen
deze rijks-instellingen op- en ingericht zijn 1) ; ingericht
1) Wij weten wel dat deze districtskassen ook zullen fungeeren ale
overheids-organen voor de ongevallen-verzekering van zeker snort werk-
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alweder
op den voet van blij vende overheids-organen,,
bestuurd door een directeur, met een plaatsvervanger, een
raad van toezicht en met aan den directeur ondergeschikte
ambtenaren . En ook thane zal ten taste der verzekeringstarieven van deze organen geen grooter deel dezer administratiekosten gebracht wordenn dan gedekt kan worden door
een opslag boven de netto prima ad 4/10 % van het dagloon ;
het resteerende zal wederom uit de schatkist worden geput
daartoe acht echter deze minister niet, ale zijn voorganger,
een Rijksbijdrage van f 350 .000 per jaar voldoende, dock
een bedrag van f 600,000 uoodzakelijk . 1) En ook flu weer
treft men de bepaling aan, waardoor aan de rijks-verzeke-rings-instellingen verzekerings-materiaal wordt toegevoegd
de regel n .l . dat wie verzuimde zich bij eenige kas aan to
geven, door den controleur bij de districts-kas wordt iugelijfd .
Wat de bijzondere 2) ziekenkassenn betreft, het vroegere
voorschrift : dat een verzekering bij zoodanige kas geen
aanspraak kon geven op andere (hoogere) dan de bij de
wet bepaalde schadeloosstellingen,
is vervallen . Men
herinnert zich wellicht wat wij ten aanzien van deze beperkende bepaling in minister K u y p e i s ontwerp op-merkten : dat niettemin hoogere praestaties wet bedongen
konden worden, maar dat zoodanig beding dan buiten de
wet om zou worden gemaakt ; dat dergelijke bedingen echter
zeker niet veelvuldig zouden voorkomen, char reeds de
wettelijke norm der schadeloosstellingen hoog was en de
kosten dezer verzekering reeds op den voet der wet niet
gering zouden zijn . Wanneer men dit overweegt, dan is 't
wet duidelijk dat het weglaten vann deze beperking in de
tweede editie der regeling niet veel beteekent, en dat
daardoor de positie der bijzondere tegen over de districtslieden en due uit dien hoofde in des ministers gedachtengang toch reeds
noodig zullen zijn . Ook dsarop komen wij terug, dock beschouwen flu de
regeling uitsluitend uit het oogpunt der ziekte-verzekering .
1) Een hooger bedrag dat ongetwijfeld -- al wordt het niet gezegd
verband houdt met de den districtskassen thane toegedachte ongevallen~
verzekerings-functies .
2) Minister K u y p e r noemde deze „erkende" .
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kassen niet wordt versterkt, zoodat er uit dezen hoofde
geen winst voor eerstbedoelde door deze wijziging to boeken
valt .
Moet ditzelfde oordeel ook geveld worden over een
tweede versehilpunt : bet loslaten thane van den eisch dat
bijzondere (en ondernemings) ziekenkassen vooraf zekerheid
stellen voor de nakoming barer verplichtin gen ? Minister
V e e g e n s meent dat de voldoening aan dien eisch voor
zulke kassen „hoogst bezwarend [zou] zijn en hare opneming
in de organisatie der ziekteverzekering ongetwijfeld in vele
gevallen verhinderen" zou . Wij gaven in onze beschouwing
over bet vorig ontwerp ale onze meening to kennen dat de
vraag, in hoever die verplichting drukkend zou zijn, geheel
van den desbetreffenden bestuursmaatregel afhing en wij
zijn nog dat gevoelen toegedaan . In elk geval schijnt
flu een scherper repressief toezicht daarvoor in de plaats
to zijn getreden, en daardoor kan per saldo de verbetering
ook bier zeker niet gewichtig worden geacht .
veel
Maar wat bovendien bij one zeer zwaar weegt
zwaarder dan de twee boven genoemde verbeteringen van
is bet feit, dat deze minister gaat
twijfelachtige waarde
does wat althans zijn voorganger had nagelaten en aan de
bijzondere ziekenkassen wil voorschrijven op welken voet
zij jaarlijks haar tarief hebben vast tie stellen : de tarieven
dezer kassen moeten elk jaar worden bepaald naar de uitkomsten, die verkregen worden door de bruto-kosten der
verzekeringen in bet vorig jaar over de verzekerden om
to slaan . Van dit „omslag-stelsel" verwacht de ontwerper
zeer krachtige bestrijding van simulatie en bedrog : daarop
doelde zijn bovenaangehaalde verklaring dat die bestrijding
vooral dan krachtig zal zijn ale de belanghebbenden de
gevolgen der simulatie spoedig in eigen bears gevoelen .
Wanneer die belanghebbenden -- zoo redeneert bij verder
in eenig jaar simulatie met goed succes hebben weten to
keeren, dan zal zich dat reeds bet volgend jaar in lagere
premies afspiegelen .
Dit schijnt wel zeer fraai bedacht, maar wij zijn niettemin van oordeel dat een dergelijk bindend en dwingend
o. E . VII 1
3
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voorschrift niet past in deze regeling : het beperkt
onnoodig de bewegingsvrijheid dezer kassen . Onnoodig,
want oak zonder daartoe gedwongen to zijn, zouden bijzondere kassen, indien zij inderdaad dezer maatregel doeltreffend achten, daartoe kunnen overgaan . Luidt haar oordeel over de toepassing van dit denkbeeld wellicht minder
gunstig, dan zullen zij, door de wet gedwongen, het niettemin moeten verwezenlijken . Reeds flu
de Minister
verklaart het immers zelf
wordt het misbruik der simulatie nergens met beter gevolg geweerd „dan bij ziekenfondsen van beroepsgenooten, welker leden elkaar kennen
en niet gezind zijn tot het uitkeeren van ziekengeld ter
zake van voorgewende kwalen bij to dragen". Dit resultant
nu hebben dergelijke fondsen weten to bereiken, zonder dat
de wetgever hun voorschreef, hoe zij met dat doel voor
oogen hun tarieven moesten inrichten. Is het dus geen
billijk verlangen, dat hij zich dan ook in de toekomst van
dergelijke voorschriften onthoude en niet aan die fondsbesturen regelen opdringe ter bereiking van een doel,
dat zij ook zonder zijn tusschenkomst reeds op zoo uitnemende wijze
blijkens des wetgevers eigen verklaring
hebben weten to bereiken ? Noodig kan dus zoodanig
bindend voorschift zeker niet worden geacht ; elk onnoodig
bindend voorschrift vermindert de kans op die medewerking
van bijzondere kassen, welke (naar de minister zelf zegt)
in het vervolg bezwaarlijk zou kunnen worden gemist .
Is het inderdaad niet wel belachelijk enn gevaarlijk
tevens, dit lessen uitdeelen door den wetgever aan de
fords-besturen ? Aldus spreekt hij hen toe : ik kan uw
medewerking bezwaarlijk missen ; ik erken dat niemand
beter dan gij door die ziekteverzekering van beroepsgenooten
dat verfoeilijk euvel van simulatie heeft weten to keeren,
maar flu heb ik een bijzonder goed middel daartoe bedacht
een omslagstelsel bij de tariefsbepaling . En nu zeg ik u
dit : zoo gij weigert dit voortreffelijke middel toe to passer,
dan kan ik u niet erkennen en dan zal ik het zonder uw
gewaardeerde medewerking stellen . . . .
Maar er is meer. De Minister, in zijn beduchtheid dat
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de ziekenfondsen van beroepsgenooten, zoodra zij door hem
erkend zullen zijn, hun vaardigheid in het keeren van
simulatie mochten verleeren, heeft nog lets anders gevonden,
dat aan de scherpzinnigheid van zijn voorganger ontgaan
was . Deze toch had bepaald dat bij alle drie de soorten
an kassen de verschuldigde premies zouden worden gestort door den werkgever, die dan bij elke loonsbetaling
kon of houden dat deel der premie, hetwelk ten laste van
den arbeider komt . Niet aldus het nieuw ontwerp : „Ten
einde het belang, dat de verzekerden bij een bijzondere
ziekenkas bij het weren van simulatie hebben, nog meer
voelbaar to waken, wordt voorts bepaald, dat de premien,
voor zoover zij ten taste van de verzekerden komen, door
dezen rechtstreeks, alzoo niet door tusschenkomst van den
werkgever, aan de ziekenkas worden bepaald" . Wel zullen
de kosten van inning hierdoor „eenigszins" toes emen, maar
„dit nadeel zal waarschijnlijk ruimschoots vergoed worden,
doordat de verzekerden dientengevolge nog meer doordrongen
worden van het belang, dat zij bij het tegengaan van
fraude hebben" .
Aldus de M . v . T . Ook hier, men begrijpt het, zouden
wij den wetgever op dezelfde gronden als boven een „hands
oft'" willen toeroepen . Laat, zoo zouden wij zeggen, die
besturen

welke immers reeds nu zoo goed simulatie

weten to keeren last hen zelf beoordeelen, of or ook in
de wijze van premiebetaling lets ter bereiking van dat doel
kan worden gevonden ; dring hun niet eon stelsel op, dat
in de praktijk der verzekering geschoolde mannen
zij
wellicht uit anderen hoofde verderfelijk achten, en wacht
u, wetgever, voor de mogelijkheid dat zij ook wegens dezen
on gerechtvaardig den dwang u de door u zoo nododig geachte
medewerking onthouden .
Doch hiermee is tang niet alles gezegd wat over deze
regeling in 't midden to brengen ware : de zaak heeft veel
verder strekkende gevolgen . Men veroorlove ons ook deze
in 't licht to stellen .
Door den Minister wordt
wij zagen het
voorzien
dat de kosten van inning door zijn stelsel „eenigszins"
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zullen toenemen . Inderdaad gelooven wij dat dit in met
geringe mate het geval kan zijn . En
daar hetzelfde is
bepaald ten aanzien der ondernemingsziekenkassen ,,waar
simulatie, hoewel minder to vreezen dan bij de bijzondere
kassen, niet uitgesloten behoeft to zijn"
verkeeren dew
beide soorten, dus alle particuliere kassen 1) wegens de
hoogere innings-kosten inn ong unstig e condicie teg enoverde districtskassen, want voor deze is bepaald, dat daar het
stelsel-K u y per zal gelden : betaling van de premies ten
voile door den werkgever, die het door den werkman verschuldigd deel van diens loon of houdt .
Er is in dat
(laatste) stelsel jets hatelijks voor den werkgever 2) : de socials verzekering vordert bijdragen ook van den arbeider,
maar de Staat jnt die bijdragen niet rechtstreeks ; niet aan
den fiscus of aan eenig overheidspersoon bren gt de arbeider
dat deel van het door hem met werken verdiend loon, dat
de wetgever voor de socials verzekering opvordert ; aan
den patroon wordt de ondankbare tank opgelegd wekelijks,
als hij den werkman ter hand stelt wat dews voor den
verrichten arbeid toekomt, een deel of to houden, niet voor
den patroon zelf
al meet het dies indruk makes
maar om dezen in staat to stellen dat bedrag aan het
overheidsorgaan of to dragen . Voor dat overheidsoraaan iss
deze wij ze van betaling-ontvan gen natuurlijk zeer g emakke-lijk : men heeft slechts met een schuldenaar to does, en
hoeveel lichter is niet de werkgever dan de werkman to
executeeren !
Intusschen, in het jongste ontwerp-Ziekteverzekeringswet heeft het aanvaarden van dit betalings-stelsel voor de
districtskassen flog een zeer specials beteekenis . Ziehier
den gedachtengang van den ontwerper blijkens de M, v . ~ .
bij de bijzondere en ondernemingskassen meet dus de verzekerde zelf de door hem verschuldigde bijdragen storten ;
1) Gemakshalve begrijpen wij onder den verzamelnaam : particcliere
kassen zoowel de bijzondere als de ondernemingsziekenkassen .
2) Met nadruk werd daarop gewezen door Mr . Dr. J . H . W. ( . t e r
Spill in zijn praeadvies (1906) voor de Vereeniging voor de Staathuis~
houdkunde en de Statistiek .

VOLGENS DE JONGSTE ONTWERPEN .

37

wat zal er geschieden als hij dat nalaat ? ,,In geval van
wanbetaling door den verzekerde zou invordering in recite,
hoewel niet uitgesloten, in de praktijk veelal op onoverkomelijke bezwaren stuiten ." Daarom zal de bijzondere of
ondernemingskas, bij wanbetaling van den verzekerde over
drie weken, de verzekering kunnen doen eindigen „met het
gevolg dat hij wordt verzekerd bij de districtskas ." En
juist daarom moet bij die kas het andere betalings-stelsel
gelden. : zij ontvangt alles van den werkgever, die des verzekerden deel op diens loon kort . Maar omdat dus zoodanige
kas slechts dat betalings-stelsel gebruiken kan, daarom
moeten ook van den verzekeringsplicht worden uitgesloten
de „lose" werkliedeu, want bij dezen wisselt de persoon
van den werkgever zoo vaak en het in loondienst zijn van
deze werklieden is zoo ongeregeld, dat het niet aangaat to
hunnenn aanzien de werkgevers met de voile premie-betaling
under benefice vann gedeeltelijke korting to belasten . Op
welk betoog dan volgt : „Daar ten opzichte van lose
werklieden de invordering der premie niet op doelmatige
wijze schijnt to kunnen worden verzekerd, is het raadzaam
voorgekomen deze werklieden buiten de verplichte verzekering to laten
"
Het is wel eigenaardig, dat in de M . v. T, tot het vorzg
ontwerp Ziekteverzekeringswet ook gezegd werd, dat men
van lose werklieden niet de premie-betaling via hun
patroons ion vorderen en ook : dat de premie-invordering
to hunnen opzichte niet op doelmatige wijze scheen to
kunnen geschieden . Toch kende dat vorig ontwerp voor
«lie soorten van ziekenkassen het betalingsstelsel met des
werkgevers bemiddeling . Menn had daar dus geen wanbetaling bij particuliere kassen to duchten en behoefde dus
daar niet de wanbetalers dezer kassen naar de districtskassen to verwijzen ; het bijzondere argument waardoor juist
d eze kassen haar premies van de werkgevers direct moeten
ontvangen, kon daar dus niet worden gebezigd, en daarin
kon dus toen ook geenn grond voor de uitsluiting van lose
werklieden worden gevonden . Doch ook in het tegenwoordig
ontwerp wordt, gelijk wij zagen, die uitsluiting van lose
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werklieden gemotiveerd op den algemeenen grond, dat van
hen op geen manier regelmatige premie-betaling to ver-,wachten is . Is dus reeds daardoor de noodzakelijkheid dier
uitsluiting voldoende aangetoond, dan leg t zij ook geen
gewicht in de schaal voor de districtskassen . Al had Minister
V e e g e n s voor alle soorten van kassen Dr . K u y p e r' s
betalings-stelsel (via de patroons) gevolgd, dan flog zou
ook hij de losse werklieden uitgesloten hebben . Dit punt
kan men dus nit de redeneering ecarteeren . Waarom moet
dan toch, in Minister V e e g en' s stelsel terugredeneerend,
de patroon aan de districts-kas de volle premie betalen !'
Omdat zij de wanbetalers der particuliere kassen onder
haar verzekerden zal tellen . Hoe ontstaan die wanbetalers
der particuliere kassen ? Omdat zij bij die kassen zelf hun
premie-bijdragen moeten storten . W aartoe is dit bepaald
Om den verzekerden de geldelijke gevolgen van simulatie
flog dieper in to scherpen. Dit motief beheerscht dus de
geheele zaak, is de eerste schakel van de keten . Valt dit
motief weg, dan vervallen ook de elkaar opvolg ende consequenties . Maar dit motief vloeit weer even.als de uitvinding van het „omslagstelsel" bij de tarief-vaststelling
voort nit des wetgevers zucht om de particuliere kassen
zbb in to richten
door zijn dwanyvoorschriften to nopen
tot zulk een inrichting
dat zij toch vooral simulatie
zouden moeten to keeren .. Wij zeggen al weder : daarvoor
zijn geen wenken, neen geen bevelen van den wetgever
noodig : flu reeds, in vrijheid geschoold, moeten die kassen,
naar de Minister erkent, dat doel op voortreffelijke wijze
to bereiken ; welnu, men late haar die vrijheid ; on.g etwijfeld
zullen dan de kassen voortgaan met het krachtig weren
van bedrog.
De particuliere kassen in die richtin g doming en . door ze
to nopen tot het invorderen der arbeiders-premiebijdragen
direct van de verzekerden zel ven, bren gt die kassen in
ongunstige condicie tegenover de districts-kassen . Bij wanbetaling stuit invordering in rechte
schoon niet uitgesloten
in de praktijk veelal op onoverkomelijke bezwaren .
A.ldus terecht de M, v . T . Maar toch wordt den particulieren
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kassen geen ander middel, em betaling to ontvangen, gelaten dan dit . De werkgevers zullen haar het haar toekomende n iet onthouden . Maar als de verzekerden hun
verplichtingen niet nakomen, zullen zij als wanbetalers
moeten geroyeerd worden : de particuliere kas is tot dies
maatregel niet wettelij k, dock wel feitelij k v erplicht . En
wat dan ? Dan ziet zij haar verzekerden naar de districts-kas
overgaan . Doch die districts-kas weet met die wanbetalers
wel raad of liever : zij heeft niets met hen uitstaande : de
werkgever
de zoo gemakkelijk executeerbare
is aansprakelijk voor de voile premie, dus wat wood? Bij de
districts-kas komt derhalve geen wanbetaling voor : zij ziet
zich in den loop der jaren de wanbetalers der particuliere
fondsen binnen haar district toegevoerd en kan daarbij
slechts winnen : de kwade posten voor de particuliere kassen
zijn voor haar welkome klanten ; de premie ook van deze
verzekerden komt geregeld binnen ! Ziet men n.u wel hoe
in dit stelsel wederom een aanleiding kan gelegen zijn tot
mindere deelneming in de verzekeriugs-org anisatie door
particuliere kassen, die weigeren op zoodanigen voet to
werken ; die vrijheid verlangen ook in de wijze waarop zij
van werkgevers en van werklieden de premies zullen innen ;
die althans overweg end bezwaar hebben tegen een stelsel,
hetwelk tot wanbetaling bij de particuliere kassen leiden
zal em dan die wanbetalers over to dra gen aan de districtskassen, welke geen wanbetaling to duchten hebben .
Deze
wel niet door den Minister bedoelde maar
toch feitelijke
achterstelling van de particuliere bij de
districtskassen is op zichzelf reeds to veroordeelen . Zij
vloeit voort nit een onjuiste gedachte van den wetgever
dat hij door dwan,gvoorschriften nopens de premie-betaling
zou kunnen en zou moeten bevorderen de veering van simulatie door particuliere kassen . Ook als uitvloeisel van die
verkeerde opvatting mag zij niet worden gehandhaafd .
Beperken wij tot het bovenstaan.de onze bespreking
van de positie der bij zondere ziekenkassen in het jongste
ontwerp. Er ware meer over to zeggen, dock het aange-
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voerde moge reeds genoeg zijn om to doen zien welke die
positie zijn zal : overal zullen zij van den aanvang of tegenover zichh vinden de rijks-instellingen, de districts-kassen
als volledig-geoutilleerde, op een blijvend bestaan ingerichte
overheids-organen, welke uit de staats-kas een subsidie
ontvang en voor hun administratie-kosten, en die zich door
de controleurs zien toegevoerd alle verzekerden, welke verzuimden zich elders to doen inschrij ven . Tegenover de luttele
voordeelen van twijfelachtige waarde : dat de bijzondere
ziekenkassenn wel hoogere dan de wettelij ke schadeloosstelling en mog en uitkeeren en dat zij ;een zekerheid behoeven
to stellen, staat scherper repressief toezicht op g eldelij k
gebied, staat het dwang voorschrift omtrent het omslagstelsel bij de vaststellingen van het tarief, staat de evenzeer dwingende regel dat de premie-bijdragen ten laste der
verzekerden door dezen rechtstreeks moeten worden opgebracht met het bovengeschetst gevolg . . . . Was dan niet
alvast voor deze bijzondere kassen on ze uitspraak gerechtvoor zoover dit ontwerp van het vorige
vaardigd : dat
afwijkt - het ons nog verder schijnt of to voeren van den
weg, die toch door den steller der jongste M . v . T.
zoo nadrukkelijk als de beste weed aangewezen : de verzekering aldus to org aniseeren dat de m edewerking van
particuliere kassen zooveel mogelijk zou worden g ewaarborgd
en verkregen ?
En de onderneming s-ziekenkassen ? Ook voor hear geldt
reeds ears stonds wet wij hierboven opmerkten over de uitkeering van hoogere schadeloosstellingen, over het nietstellen van zekerheid, over de regeling der invordering
nit : wet wij
van de premie-bijdragen der verzekerden ;
aanteekenden bij het omslag-stelsel in zake het tarief,
dear deze bepaling uitsluitend voor de bijzondere kassen geldt .
Wij kunnen dus beginners met to verwijzen near hetgeen wij over de voor beide soorten gemeenschappelijke
bepalingen hierboven in het midden brachten . Maar er
zijn bovendien bijzondere verschilpunten in de regeling van
de ondernemings-kassen volgens het vroegere en het huidige
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outwerp, welke wij niet onvermeld en onbesproken mogen
laten .
Naar het concept-Ku y p e r was de ondernemers-ziekenkas een organisatie, die wel door den ondernemer werd opgericht dock bij welker oprichting ook de werklieden aanstonds
warm betrokken : immers werd de erkenning niet verleend,
indien niet Meek dat de statutesn wares vastgesteld door
de vergadering van de vaste werklieden der onderneming.
Die bepaling hield verband met het voorschrift dat die
werklieden door de wet genoopt wares zich bij deze kas to
verzekeren ; die kas zou hen alien, hen alleen omvatten .
En met dies dwang hield veer verband een ander voorschrift, bepalend dat het tarief der ondernemers-kas niet
hooger mocht ziju den dat der districts-kas : de noodzakelijkheid van toetreding tot zoodanige organisatie was alleen
duldbaar wan.neerr de werklieden daardoor niet afgehouden
werdenn van verzekering bij de Rijks-insteiling, indien deze
goedkooper werkte .
In ooze beschouwing over het vorig ontwerp wezen
wij op het dualisme der regeling : het risico was voor den
werkgever, maar over alle elementen die dat risico bepalen,
beslisten de werklieden, dear zij den werkgever overstemmen konden . Dit bezwaar nu geldt ook
en, gelij k
ons blijken zal, zeifs inn sterker mate
ten aanzien der
thans ontworpenn regeling, maar daarbij voeg en zich nog
andere bezwaren .
Naar het ontwerp- V e e g e n s wordt de ondernemingsziekenkas eenzijdig door den werkgever opgericht ; de vaste
werklieden der onderneming behoeven niet over de statuten
to zij n g ehoord, want zij zulien weilicht niet tot die kas
toetreden ; de wetgever toch noopt hen daartoe niet, verklaart zelfs dat ,,elke bepalin g in een arbeidsovereenkomst,
houdende beperking der aan den werkman volgens deze
wet toekomende vrijheid om aan ziju verzekeringsplicht to
voldoen bij de ziekenkas zijner keuze" nietig is . . . . Maar,
hoewel dus de vaste werkman der onderneming niet verplicht is en niet verplicht mag worden tot de ondernemingskas toe to treden, bepaait de wetgever niettemin dat het
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tarief deter ondernemings-kas niet hooger mag zijn dan dat
der districts-kas . En hoewel dus het tarief der ondernemings-kas, ook al wordt het een enkele maal verhoogd,
toch nooit hooger dan dat der districts-kas kan zijn, bepaalt
niettemin de wetgever bovendien dat de bij een ondernemings-ziekenkas verzekerden haar verlaten kunnen, wanneer
zij wegens tariefsverhoogin g meer aan premie-bij dragen
zouden moeten opbrengen .
Over deze bepalingen, haar onderling verband, haar
gevolgen en haar motiveering een enkel woord .
In sterker mate dan ten aanzien der regeling volgeus
het vorig ontwerp geldt hier het bezwaar, dat wij als
„dualisme" aanduidden : de geldelijke aansprak6lijkheid des
werkgevers teg enover den overwegenden en overheerschenden
invloed der werklieden op den gang van taken . Men zou
kunnen zeg g en : in dat v orig ontwerp heetten deze kassen
ondernemers-ziekenkassen, maar warm althans ten deele
veeleer ondernemings-kassen ; in het nieu w ontwerp staat
de zaak joist andersom : hier heeten zij ondernemings-ziekenkassen, dock zijn veeleer ondernerners-kassen . . wij bedoelen
hiermee dit : volg ens de wetsvoordracht van Minister
K u y p e r was er een vaste band tusschen de werklieden
der onderneming en de kas ; zij warm per se bij die kas
verzekerd, werkten dan ook mee tot de vaststelling der
statuten ; een font daarbij was dat zij den werkgever overstemmen konden, terwijl het toch die werkgever was, op
wien de geldelijke aansprakelij kheid dru kte . Maar than s
is er geen vaste band meer tusschen de werklieden der
onderneming en haar kas ; zij behoeven niet tot haar toe
to treden ; eenmaal bij haar verzekerd, kunnen zij aan die
verzekering na 5 jaar een einde makeu of ook reeds eerder,
als hoogere premie-bijdragen van hen worden gevorderd .
Maar hoezeer dus in dit ontwerp de band veel loser is
dan volgens de vorige regeling, blijft ook flu de
her
dus zwaarder flog wegende
bedenking dat de werkgever
het risico der kas draagt, dock de verzekerden dit risico
door hun besluiten in de algemeene vergadering bepalen .
Het tarief mag niet hooger zijn dan dat der districts-
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kas, zoo zagen wij . Dat de vaststelling van het tarief der
ondernemings-kas behoort tot de bevoegdheid der algemeene
vergadering, bepaalt de wet wel niet, dock zal zeker wel
meestal feitelijk het ;eval zijn. Is dat zoo, dan kan die
algemeene vergadering (waarin de werklieden tweemaal
zooveel stemmen uitbreng en als de door den werkgever
benoemde bestuursleden) het tarief verhoogen z6o, dat het
niet hooger is, zelfs nog lager blijft dan het tarief der
districts-kas, en toch kann die tariefsverhooging voor alle
verzekerden een wettelijke reden voor een tusschentijdschen
massalen uittocht nit de ondernemings-kas zijn !
En waarom mag het tarief niet hooger dan dat der
districts-kas zijn, terwijl toch de werkliedenn niet door den
wetgever geuoopt worden., noch door den werkgever
genoopt mogen worden tot toetreding ' De Minister motiveert dit in zijn M. v . T . aldu s : „al zijn de werklieden niet
verpiicht toe to treden tot de ondernemings-ziekenkas vann
hun werkgever, deze zou drang op hen kunnen uitoefenen
zich bij die kas to verzekeren ." Merkwaardige motiveering
De wet verklaart den verzekerde vrij inn de keus zijuer kas ;
zij verklaart bovendien nietig elk met die vrijheid strijdig
beding in een arbeidsovereenkomst . Doch in zijn toelichtin.g
komt de Minister verklarenn dat hij zelf n .iet g elooft aan
het afdoende van zoodanig verbod : al mag de vrijheid diet
in de arbeidsovereenkomst beperkt worden, beperkt worden
kan zij toch wel enn voor die mogelijkheid zij vastgesteld
dat het tarief dier ondernemings-kas niet hooger dan dat
der districts-kas zijn mag, vastgesteld ook dat elke verhooging
natuurlijk binnen die wettelijke grens
een
reden tot uittreding zijn zal . . . . Dit is zeer voorzichtig .
Maar is het wel voorzichtig genoeg P Want in dezen zelfden
gedachtengang zijn nog wel andere gebeurtenissen to voorevenals
zien. filet tarief der ondernemings-kas wordt
elke wijziging daarvan
afgedrukt in de Staatscourant .
Doch als er nu mast dat officieele tarief nog eens een
geheim was, welk geheim tarief als de feitelijke grondslag
voor de premie-bijdragenn gold ! Wat dan ? Het geval is
niet voorzien ! . . . , Waar belandt de wetgever als hij
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openlijk zijn eigen onmacht belijdt, als hij het geval voorziet en in het geval voorziet
dat zijnn verbod tech
overtreden wordt ?
Overweegt menn dit alles, dan ziet men dat de wetgever
als 't ware aldus de werkgevers toespreekt : wanneer het u
lust een ondernemings-ziekenkas overeenkomstig mijn wet
op to richten, dan staat u dat vrij, en zal ik onder zekere
voorwaarden gaarne zoodanige kas erkennen . Echter wil
ik ook uwe werklieden volstrekt vrij laten in de keus
hunner kas ; gij zelf noet dus maar zorgen dat gij de
honderd verzekerden bijeenkrijgt, zonder welke geen zoodanige kas bestaan baar is, maar daalt het aantal verzekerden
anders dan tijdelijk beneden de vijftig, dan is 't vanzelf
met uw kas gedaan . Ook hebt gij wel to bedenken dat gij
de financieel aansprakelijke persoon zijt ; komt de kas geld
t e kort, dan moet gij dat voorschieten ; komt gij met het
tarief niet nit, dan kunt gij de kas opheffen . AA propos
van dat tarief, weet wel dat gij nooit meer premiebijdragen
van uw werklieden moogt vrag en dan zij aan de districtskas betalen zouden . Want . . . zij zijn wel vrij tot toetreding,
en gij moogt die vrijheid ook niet beperken, maar gij zoudt
toch drang op hen kunnen oefenen . Overigens stet ik vast
dat uw verzekerden tweemaal meer invloed op den gang
van zaken zullen hebben dan uw afgevaardig den in het
bestuur . En ook verlan g ik dat de premie-bijdrag en uwer
verzekerden niet door u van hun loon worden afgehouden ;
neen, gij zult hun het loon ten voile uitbetalen, en dan
zullen zij gaan naar den boekhouder uwer kas, om bij hem
hun premiebijdrage to storten . Dit heb ik bedacht om to
bevorderen dat ook uw kas simulatie zou keeren . Ten
slotte : ik zou bezwaarlijk in het vervolg medewerking vann
fondsen als de uwe inn de organisatie der ziekteverzekering
kunnen niissen . Daarom heb ik slechts „enkele hoofdpuntenn
vastgelegd" ; voor 't overige zijt gij vrij ! . . . .
Hoe groot rekent de minister wal dat op dezen voet
de animo vann werkgevers tot het oprichten van zoodanig e
ondernemingskassen zijn zal ?
Mag ook her niet de slotsom zijnn dat we verder nog
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van den goeden weg ziju afgedwaald dan door de regeling
van het v orig ontwerp ?
Slechts dit punt hebben wij ons voorgenomen her
in aan sluicing aan onze vroegere besehouwing
in 't
Iicht to stellen : welken invloed zal deze regeling, bij de
vorige vergeleken, hebben op de waarschijnlijke medewerking
an partikuliere kassen tot het organiseeren der ziekteverzekering. Het autwoord werd reeds gegeven, gevonden
door enkel de hoofdzaken na to gaan .
Over het ontwerp ware, gelij k zich denken last, veel
meer to zeggen dan aan de beantwoording van die eene
vraag kan worden vastgeknoopt, maar wij laten al het
overige
hoe belangrijk ook
rusten. Het belangrijkst
schijnt ons het nu onderzocht vraagpunt, omdat al het
andere daargelaten
deze zinsnede nit de M. v . T . zoo
volkomen juist weergeeft wat het alles overheerschende
punt der regeling is : „voor een goede werking der ziekteverzekering is het gewenscht, dat de bijzondere ziekenkas .
regel zij, de openbare ter aanvulling diene ."
Elijkens de laatstelijk boven aangehaalde woorden wordt
door Minister V e e g e n s beoogd
al zal dat o .i, door
hem fangs den gevolgden weg niet worden bereikt
dat de
ziekteverzekering bij voorkeur niet op bureaucrati$che wijze
worde uitgeoefend . Een ander ontwerp, op denzelfden dag
als het hierboven behandeld concept bij de Tweede Kamer
ingediend, strekkend tot wij ziging van de ongevallenwet,
getuigt van des Ministers voornemen om met de cemtralisatie
in de ongevallenverzekering to breken . Dit feit is
op zichzelf merkwaardig genoeg om er een oogenblik bij
stil to staan ; er is bovendien tusschen beide ontwerpen
eenn nauwe samenhang en reeds dat rechtvaardigt een bespreking van deze voorgedragen wijziging binnen het kader
deter beschouwingen . Ads van zelf zal zich daarbij de vraag
op den voorgrond dringen of de Minister niet, het stelsel
der geldende ongevallenwet aantastend, nog en stag verder
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had kunnen en moeten gaan en ook her, naast decentralisatie, uitbanning van de uitsluitend-bureaucratische behandeling had kunnen en had moeten voorstaan .
Dat centralisatie een der b oofdgebreken vann onze Ongevallenwet is, mag thans wel een communis opinio heeten .
In zijn wijzigings-ontwerp wees Minister K u y per reeds
ten jare 1904 op die font en Minister V e e g e n s haalt de
daarop betrekking hebbende woorden vann zijn voorganger
met instemming aan . „Reeds in de toelichting van vermeld
ontwerp"
zoo schrijft hij in zijn eigen M . v . T .
,,is er
op gewezen, dat blijken.s de ervaring eenn centraal lichaam
als de Rij ksverzekeringsbank niet het aangewezene is om
alle ongevallen, ook die van den meest on.beduidenden en
voorbijgaanden aard, in het geheele land to beoordeelen en
daarbij gedurende den eersten tijd na het ongeval over
den duur der uitkeering to beslissen ; dat de Bank minder
geschikt is voor het verleenen van schadeloosstellingen
wegens kleine ongevallen, welke na eenigen tijd geen ongeschiktheid tot werken meer ten gevolge hebben, noch
voor het verleenenn van schadeloosstellingen, zoolang bij de
getroffenen nog geen blij ven de toestand is ingetreden ; dat
bedoelde schadeloosstellingen van meer plaatselijke instellingen beh .ooren nit to gaan . ; dat dan ook de uitkoering
van de regeling der schadeloosstellingen omslachtig en kostbaar is, tot vertraging van de uitkeering leidt enn met de
vereischte nauwkeurigheid niet is via to komen" . Waarop
Minister V e e g e n s besluit : „De vermelde bezwaren tegen
het stelsel der Ongevallenwet 1901 komen den ondergeteekende gegrond voor . Bovendien is zijns inziens to vreezen,
dat het stelsel, waarin meer plaatselijk toezicht ontbreekt,
de simulatie door de getroffenen in de hand werkt" .
Het is een heug elij k lets dat dit alles thans erkend
werd, niet slechts door den Minister K u y p e r, die als
Kamerlid door zijn „groot amendement" hij de behandeling
der Ongevallenwet juist getracht had aan de ontworpen
regeling haar centralistisch karakter to ontnemen ; die dus
getracht had de wet te verbeteren inn de sedert dien juist
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maar erkend wordt ook door Minister
gebleken richting ;
V e e g e n s, die met de zijnen bij de beraadslagingen over
het ontwerp dat centralistisch stelsel tegen de daarop
gedane aanvallen handhaafde en verdedigde .
En dat ook de Tweede Kamer, welker meerderheid in
1901 dit stelsel voteerde, thans tot andere inzichten komt,
blijkt nit haar Voorloopig Versiag over Hoofdst . K der
Staatsbegrooting 1907 : „Verscheidene leden waren van
oordeel, dat de inrichting der ongevallenverzekering tot
zoo grooten omslag en tot zoo groote misbruiken aanleiding geeft, dat het noodig is de wet zoo spoedig mogelijk
to wijzigen. De oorzaak van de onbevredigende werking
der wet schreef men vooral toe aan de centralisatie der
uitvoering bij de Rijksverzekeringsbank ."
Het V . V .
vermeldt niet dat „andere" dan deze „verscheidene" leden
het feit zouden hebben ontkend, of niet aan dezelfde oorzaak
toegeschreven .
Trouwens, dat de Rijksverzekeringsbauk niet het geschikt orgaau is tot behandeling van alle (ook van minder
beteekenende) ongevallen over heel het land, bhjkt
gelijk
Minister V e e g e n s Minister K u y p e r nazegt
nit de
ervaring . Let is maar jammer dat die erv wring noodig was
om Regeering en Parlement tot dit beter inzicht to brengen .
Van ervaring gesproken
bij de behandeling van het
ontwerp-Ongevallenwet werd door mannen, die ongevallenverzekering en voorziening in ongevallen nit ondervinding
kenden, tot den Minister en tot de Tweede Kamer gezegd
gij dwaalt, zoo gij meent dat een groot centraal lichaam
als uw Rijksbank bij machte zal zijn al die zich dagelijks
in heel het land voordoende ongevallen naar den eisch to
behandelen ; een dergelijke behandeling moet op den voet
van decentralisatie worden ingericht, zullen de beslissingen
juist zijn en spoedig genomen worden, en zal er tegen simulatie gewaakt worden ; centraliseert gij deze behandeling,
dan zullen de uitkeeringen zich lang laten wachten, de
uitvoering zal omslachtig en kostbaar zijn, en de vereischte
nauwkeurigheid zal zeer veel to wenschen overlaten .
Luide g enoeg is dit alles in dertij d aan Regeering en
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Tweede Kamer voorgehouden. Maar Tweede Kamer en
Reg eerin g wilden centralisatie : een groot centraal lichaam,
verheven boven plaatselijke invloeden, beslissend op rapporten van ag enter, dat was 't wat men wilde . . . . Thans,
heeft de ervariug gesproken, zd6 luide dat „verscheidene"
leden de werking der wet onbevredigend aohten en dit
vooral aan de centralisatie der uitvoering bij de Rijksbanh
toeschrijven, en dat ook Minister v e e g e n s onderschrijft
wat reeds Minister K u y p e r over die centralisatie als bron
van vertraging, omslachtigheid, kostbaarheid en onnauwkeurigheid had neergeschreven !
In zijn wijziging der Qngevallenwet gaat Minister
en is consequenter
dan
de auteur van het vorig ontwerp . Om dit in 't licht to
stellen, moeten wij even herinneren aan de wijze van ineenschakeling der Ziekteverzekerings- en der Ongevallenwet
en aan de veranderingen in laatstbedoelde voorgedragen .
De omschrijving van „ziekte" in de Ziekteverzekeringswetsvoordracht begrij pt daaronder elke „storing van den
gezondheidstoestand van lichaam of g Best, welke geneeskundige behandeling noodig maakt",
dus ook zoodanige
storing wegens een bedrijfsongeval . Was dus niets naders
bepaald, dan zou de wegens een bedrijfsongeval zieke en
nit kracht der Ongevallenwet en uit kracht der Ziekteverzekeringswet ont vang en : genees- en heelkundig e behandeling, genees-, heel- en kunstmiddelen ., geldelijke schadeloosstelling bij ongeschiktheid tot werken . Reeds de noodwendigheid dat deze cumulatie worde vermeden eischt een
ineenschakeling van beide wetten. Wanneer volgens die
beide wetten uu juist dezelfde personen verzekerd waren
dan kon de regeling vrij eenvoudig zijn . Maar dit is het
geval niet : de groepen van arbeiders, die on.der de werkin g
der eene en der andere wet vallen, zijn ten deele verschillend ; om slechts iets to noemen : de Ziekteverzekering swet
sluit (gelijk wij zagen) van den verzekeringsplicht nit de
losse werklieden, die
mits werkzaam in een volgens de
Ongevallenwet verzekeringsplichtig bedrijf
wel tegen

v e e g e n s een stag verder
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ougevallen verzekerd zijn ; de Ziekteverzekeringswet legt
den verzekeringsplicht wel op aan de vrouwelijke dienstboden, die uitsluitend huislijke plichten very ullen, welke
categoric van ,,arbeidsters" de Ongevalienwet niet omvat .
Zoo zijn er dus arbeiders, die onder beide wetten vallen ;
anderen die uitsluitend tegen ongevallen ; wear anderen,
die alleen tegen ziekte verzekerd zijn . Deze laatste soort
han worden terzijde gesteld ; zij hebben natuurlijk met een
wjziging der Ongevallenwet niets uitstaande .
Voor de lieden, die onder de ziekte- en onder de
ongevallenverzekering vallen, han bepaald worden dat zij ook wanneer de ziekte hat gevoig is van een bedrjfsongevai in de eerste weken uitsluitend volgens de ziekteverzekeringswet zullen worden behandeld ; die behandeling over de eerste
weken wordt dus voor deze personen uitgeschakeld nit de
ongevallenwet . Aldus wilde hat Minister Ku y p er en aldus
wil hat ook Minister V e e g e n s . Zoo wordt dus reeds
dadelijk voor deze categorie van verzekerden de behandeling
der ruin beduidende ongevallen (die in de eerste weken
afloopen) en de behandeling der zwaardere ongevalien in de
eerste weken onttrokken aan de bemoeiIng der iRijksverzekeringsbank, hetgeen j uist de bedoeling was .
IMIaar hoe nu met hen, die wel tegen bedrijfsongevallen,
maar niet tag en ziekte verzekerd zijn? Schakelt men de
behandeling ook van deze personen voor do eerste weken
nit do ongevallenwet uit, dan moat een ander orgaan voor
die behandeling worden aangewezen, want antlers zou er
voor hen in dien eersten tijd niet worden gezorgd . Minister
K u y p e r nu bleef voor deze moeilijkheid staan ; hij wijzigde
to hunnen aanzien niet de ongevallenwet, liet dus hun
behandeling ook in de eerste weken aan de Rijksverzekeringsbank over, voorzag dus ten opzichte deter lieden niet in
de vraag hoe (ook) voor hen de Rijksbank kon ontheven
worden van do bemoeiIng met tijdelijke ongevallen . Minister
V e e go ns gaat vender, hij onttrekt ook de behandeling van
deze invaliden aan de IRijksbank en draagt die op aan do
districtsziekenkassen, welke hij in do organisatie zijuer
ziekteverzekering toch reeds („tar aanvulling") behoeft.
0 . E. VII 1

4
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Gezwegen flu nog van technische moeilijkheden, welke
Minister K u y per door zijn halfslachtige wijziging schiep
ten aanzien van het tarief der Rijksbank
een tamelijk
ingewikkeld punt, d at wij hier slechts pro memorie aanstippen
, is het wel duidelij k dat Minister V e e g e n s
meer volledig werk doet . Staat eenmaal vast dat de Rijksbank niet geschikt is voor de bemoeiIng met ongevallen
in de eerste weken, dan zij de nieuw to makers regeling
liefst zoodanig ingericht dat de Rijksbank dan ook met
alle ongevallen over dien eersten tijd zich niet behoeft in
to laten, en dat dus voor alle ongevallen aanvankelijk eenig
ander, meer plaatselijk werkend orgaan is aangewezen . Ten
deele slechts voorziet in het gewraakte euvel wie slechts
ten deele aan de Rijksbank het voor haar niet passend
werk onttrekt . In zijn wij ziging der ong evallenwet is dus
Minister V e e g e n s een stag verder g eg aan en consequenter
geweest dan zijn voorganger .
De nadere regelin g dien tweevo udige wij ziging behoeft
her niet verder to worden besproken ; zij is niet zoo heel
eenvoudig en het kost eenige studie uit het aangeboden
ontwerp, zelfs na aandachtige lezing van de M, v . T., het
beeld to ontwerpen van den toestand, gelijk de Minister
dien voorbereidt.
Pooh op enkele punters, hoofdpunten, moge hier nog
de aandacht worden gevestigd, ter beantwoordin g van de
bovengestelde vraag of de Minister niet nog een stag verder
had kunnen en moeten gaan en ook her, naast decentralisatie, uitbanning van de uitsluitend bureaucratische behandeling had kunnen en had moeten voorstaan .
Uitsluitend bureaucratische behandeling valt niet to
duchten bij de tijdelijke behandeling van ongevallen dergenen, die tegen ziekte en tegen ongevallen verzekerd zijn .
Zij toch komenn voor die behandeling op als verzekerden
tegen ziekte en ontvangen dus het hun als ongevalpatienten toekomende van de districtskas of van de bijzon-

dere of van de ondernemingskas, naar gelang zij tegen
ziekte verzekerd zijn bij een Bier drie soorten van kassen .
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Maar de andere categoric, die van hen welke van huffs
uit met geen ziekenkas to waken hebben dear zij slechts
tegenn ong evallen, niet ook tegen ziekte verzekerd zijn,
deze categ orie wordt door den Minister uitsluitend near
de districtskassen verwezen . Een beperking, welke de Minister
niet mo tiveert . Immers wag niet als motiveering van deze
beperking gelden de oemerking in de M. v. T . dat de
districtskas is een „Rijksinstelling" voor ziekteverzekering,
dat zij is „een plaatselijk orgaan, dat toch reeds voor de
uitvoering der ziekteverzekering is ingesteld en reeds gebezigd Wordt voor de behandeling van getroffenen, die
daarbij tegen ziekte zijn verzekerd" . Zoodanig plaatselijk
orgaan toch is ook de bijzondere, ook de ondernemingsziekenkas. Of ligt de motiveering toch wel in de aauduiding
van de districtskas als lUj ksinstelling, als overheids-orgaan,
als ambtelijk bureau, waaraan men zoo veilig de aan een
andere Rijks-installing to onttrekken werkzaamheden kan
overdrag en ?
Op den voet als door den Minister voorgesteld zal er
zijn eenn voor beide categorieen verschillende regaling . Wanneer de ook tag en ongevallen verzekerde werkman tegen
ziekte verzekerd is bij een bijzondere of een ondernemingsziekenkas, den zal hat deze kas zijn, welke hen bij een

voorkomend ongeval behandelt, hem ziekengeld uitkeert
enz ., negen. Wakenn tang, of zooveel korter als de Rijksbank

zal verlan.g en . Er zal n .l . van Rij kswege toezicht worden
geoefend op de genees- en heelkundige behandeling vanweg e de ziekenkas en op voordracht van hem, die dat toezicht uitoefent, kan de Rijksbank to alien tijde de behandeling vanwege de ziekenkas doen eindigen om die zelf
tar hand to nemen . Een bevoegdheid der Rijksbank, welke de
Minister aanbeveelt door to wij zen op hat volgende : de
Rijksbanl 1) heeft er in de eerste pleats belang bij dat een door
een ongeval getroffen verzekerde zoo volledig mogelij k herstelt ;
de ziekenkas, waarbij de getroffene verzekerd is, 2) heeft er
1) Die eventueel na de behandeling door de ziekenkas den getroffene,
zoo hij blijvend ongeschikt is, een rente moat uitkeeren.
2) Alleen tegen ziekte, niet tegen de gevolgen van hat ongeval ale
zoodanig
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in de eerste plants belting bij dat de getroffene zoo spoecUg
mogcljk herstelt . Wordt dus uaar bet oordeel der Bank
niet gestreefd naar een zoo volledig mogelijk herstel, clan
eischt bet belting der Bank en ook dat van den getroffene,
dat zij bevoegd is de behandeling over to nemen . 1)
Doch, behoudens die mob elijkheid, zal de ook tegen
ziekte verzekerde, door een ongeval getroffene as ongevalpatient door de kas zijner keus woMen behaudeld . Hij
echter, die niet tegen ziekte is verzekerd, zal bij een voorkomend ongeval uitsiuitend naar de districtskas worden
verwezen . Het is wel eigenaardig op to merken dat ook
van zoodanige districtskas to alien tijde do behandeling
van den getroffene door do Rjksbauk kan worden overb enomen, aiweder op voordracht van hem, die krachtens de
Ziekteverzekeringswet met hot toeziclit op de genees- en
heelkundige behandeling is beiast . ,,De Bank" - zoo iuidt
thans de toeiichting - ,.heeft er beiaig bj dat de getroffene
zoo spoedig en volledig inogelijk hers teit 2) . Meent zij dat
1) Deze tegenstelling houdt o .i, niet voldoende rekeuing met den

onderscheiden acrd der ziekenkassen en met andere factoren . ilet „belting"

der districtskas bij een spoedig herstel is luttel ; blijkt hot tarief to Iaag,
dan wordt bet verhoogd . Ret „belting" der bijzondere kas kan door een
spoedig herstel worden gebaat . Maar bij do ondernemingskas oudersebeide
men . Voor zover do ondernemer invloed heeft op do behandeling, is
denkbaar dat bij liefst spoedig de getroffenen van zijn kas mn de Rijksbank
endosseert en meer naar een spoedig dan nuar een volledig herstel streeft,
n.I, als die ondernemer bij de Rijksbank of bij een premie-maatschappij
verzekerd is en dus geen belting heeft bij eon lage of hooge, kortetondige
of Iangdurige rente . Maar de werkgever, die zeif of in ecu onderlinge
organisatie de ongeval-fasten draagt, zal prijsstellon op een zoo oI1edig
mogelijk berstel, dat - aanvankelijk wel wat duurder - straks de veel
kostbaarder blijvende rente uitspaart . - Wat bet „belting" der Rjksbank
betreft, belting heeft zij eigenlijk niet bij de zaak : zij betualt nit wat zijontvangt en ontvangt zooveel als zij to betalen heeft, verhoogt zoo noodig
haar tarief of krijgt bet meer betaalde direct of indirect gerestitueerd .
Ret belting van den getroffene . . . . ja, dat vordert in ideeelen zin zoo
volledig mogelijk herstel, maar niet widen ziet men dat daarbven do
voorkeur aan een blijvende rente gegeven wordt .
Be aangehaalde overweging nit de i1 . v . T . schjnt ons des wel wat
al to bondig en de tegenstelling niet zoo scherp als nj geformuleerd werd .
2) Men ziet dat bier niet, ads in de Ziekteverzekeringswet, wordt
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de ziekenkas niet voidoende zorg draagt voor den getroffene,
dan geeft dit artikel haar de bevoegdheid de geneeskundige
behandelirig van de districtskas over to nemen ." De ontwerper sluit d u s de mogelijkheid niet nit dal ook de
plaatse1jke Rijks-iustelling Been voldoende zorg voor de
getroffenen draagt .
Welnu, dan .nag de vraag worden gesteld, waarom wanneer loch ook in dit geval doze bevoegdheid aan de
Rijks bank wordt toegekend - niet ook do behandeling
van doze pati~nten mode aan bijzondere en ondernemingsziekenkasseii kan worden toevertrouwd . Reeds zorgen zij,
volgens de voorgedragen regeling, voor die getroffenen,
welke leg en ziekte verzekerd ziju ; hot ware een weinig
betee .one nde uitbreiding van liaar werkzaamheid, wanner
zj ook met do behandeling van niet tegen ziekte verzekerde
getroffenen )eiast konden worden .
En hedenking tegen zoodanig stelsel ligt voor de hand .
Tijdens do eerste negen waken na hot ongeval komt den
getroffene toe behalve genees- en heelkundige behandeling
met wat das rbij behoort ook eon tijdelijke uitkeering ad
70% of 35% van des verzekerden dagloon, naar gelang hij
geheel of gedeeltelijk ongeschikt tot werken is . Do bevoegdheid au tot toekenning van zoodanige geldelijke schadeloosstelling wordt in des ontwerpers steisel ovorgebracht van
de Rijksbank op den directeur der districtskas, eon ambtenaar . Gaat hot aan, doze bevoegdheid ook to verleenen aan
de besturen van particuliere fondsen, van bijzondere en
on dernemingsziekenkassen P Zal met name niet ten aanzien
diet laatste moeten worden geducht eon conflict van belaugen
tussehen den getroffene, die to ontvangen, en zijn werkg ever,
die te betalen heeft P
I-let komt on s voor dat dit bezwaar veal ernstiger
schijnt dan hot is, zelfs al stelt men zich op hot door
velen bij workout in genomen standpunt dal de werkgever,
ondersobeiden tusschen spoedig en volledig herstel . Toch is in beide
gevallen hot belting der Bank bij spoedig herstel volmaakt gelijk : de
kosten der behandoling in de eerste 9 woken komen in goon geval voor
rekeniri g der Rijksbank .
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zoo hij er slechts even kans toe ziet, er op uit is des
arbeiders rechten to verkorten en hem to onthouden wat
de wet hem toekent . Wat toch zal de gang van taken
zijn a Wanneer een door een ongeval g etroffen, niet tegen
ziekte verzekerde arbeider ter behandeling wordt toever
trouwd aan een bijzondere of ondernemingsziekenkas, dan .
evenals thans reeds volgens het ontwerp de
zal deze
districtskas -- alle deswege to waken kosten terug vorderen
van des getroffenen werkgever . De bijzondere ziekenkas,
die ook de minister zich liefst denkt als een ziekteverzekerings-organisatie van beroepsgenooten, d us van arbeiders,
zal Been motief hebben om den invalide minder to geven
dan hem toekomt . En de ondernemingsziekenkas P tier
schijnt de teak hachelijk, vooral indien
wet mogelijk
die
kas
beheerd
wordt
dock niet altijd het geval zal zijn
door den werkgever van den getroffene . Doch de vraag
is maar : hoeveel invloed joist die werkgever zal hebben
in het bestuur zijner kas, welk bestuur immers over de al
of niet toekenning van schadeloosstelling zal hebben to
beslissen . Men bedenke hierbij dat de wetgever in het
bovenstaande geen bezwaar ziet tegen opdracht van ziekteverzekering ook aan ondernemingskassen ; aan die kassen
onder toezicht van ambtenaren
vertrouwt hij wel
toe de behandeling van door ziekte getroflenen, ook : de
behandeling van door ongeval getroffenen, wanneer zij
slechts tevens tegen ziekte verzekerd zijn . En men bedenke
ook dat de bij een ondernemingskas tegen ziekte verzekerde
werklieden joist zijn de personen in dienst van den werkgever, die deze kas beheert, een combinatie, die zich bij .
de enkele ongevallen-behandeling niet altijd zal voordoen .
Wat is het intrensiek verschil tusschen : uitkeering wegens
(gewone) ziekte door de ondernemingsziekenkas vers urekt
aan bij haar tegen ziekte verzekerde werklieden ; uitkeering
wegens een ongeval door de ondernemingsziekenkas verstrekt
aan bij haar tegen ziekte verzekerde werklieden ; en : nit keering
wegems een ongeval door de ondernemingsziekenkas verstrekt
aan bij haar niet tegen ziekte verzekerde werklieden ? Wanneer
er geen bezwaar tegen is die eerste twee soorten van nit-
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keeringen (onder toezicht van overheidswege) wel door een
ondernemingsziekenkas to doen verstrekken, welk bezwaar
verzet zich dan tegen zoodanige verstrekking van de laatstgenoemde uitkeering ? Gelooft men niet aan de mogelijkheid dat de ondernemingsziekenkas goed zorgen zal voor
de bij haar teg en ziekte verzekerden, hetzij hunn ziekte
door een ongeval is veroorzaak.t of niet, en gelooft men
niet aan het afdoende van ambtelijk toezicht om mogelijke
misbruiken op to sporen en tegen to gaan, dan moet men
uit de org anisatie der ziekteverzekering zoodanige kassen
weren . Maar gelooft men daaraan wel, dan schijnt er geenn
reden to zijn om niet op denzelfden voet aan die kassen
over to laten de verzorging van hen, die bij haar nie t
tegen ziekte verzekerd zijn, dock die haar ter behandeling
vain een ongeval worden opgedragen .
Te minder bezwaar schijnt tegen de door ons aanbevolen uitbreiding to bestaan, daar zij zoo goed past in het
trader, thans reeds door den ontwerper van de wijziging
der Ongevallenwet getrokken voor de behandeling vanwege den Directeur der districtskas . Dezen ambtenaar toch
kept het ontwerp slechts een ondergeschikte rol toe : hij
is bevoegd, als hij meent dat de getroffene waarschijnlijk aanspraak op schadeloosstelling zal kunnen waken, onmiddellijk
gen.eeskundige hulp to verleeneu, maar een geldelijke
schadeloosstelling kan hij slechts geven, wanneer hij van
de Rijksbank een beslissing heeft ontvangen ten aanzien
van verschillende principieele punten, waaromtrent hij niet
to oordeelen, dock de uitspraak der Bank of to wachten
heeft. De mate en de duur der invaliditeit wordt door den
directeur bepaald . Welnu, in dit alles is niets, wat niet
even goed (ja, wij zouden meenen. : beter, maar dit punt
komt later aan de orde) door besturen van bijzondere en
ondernemingsziekenkassen kan worden verricht : geneeskundige hulp verleenen, geldelijke schadeloosstelling geven,
mate en duur der invaliditeit bepalen
maar dat doen
die besturen immers telkens, en in geval van gewone ziekte,
en bij ongevallen overkomen aan bij die kassen tegen ziekte
verzekerden .
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Laat ons nog mogen wijzen op twee punten ter aanbeveling van de door ons voorgestane uitbreiding.
Yooreerst dit : in den aauvang onzer besehouwingen
vestigden wij de aandacht op het feit dat de als ,,aanvulling" gedachte districtskassen reeds terstond als volledig-geoutilleerde overheids-organen voor zickteverzekering zijn ingerieht ; in een noot verklaarden wij daarbij
niet voorbij to zien dat deze kassen ook zullen fungeeren als overheids-organen vor de omgevctllenverzekering
van zeker snort werklieden en dus uit dien hoofde in des
Ministers gedachten gang toch reeds noodig zouden zjn .
En in zijn NI . v . T . tot de wijziging der On gevallenwet
zegt de Minister dat hij de behandeling van de niet
tegen ziekte verzekerde getrofFenen wil opdragen aan de
districtskas als zijnde eon plaatselijk orgaan ,,dat toch
reeds voor de uitvoering der ziekteverzekering is ingesteld", in. a. w. : de districtskassen zijn er toch reeds ; waarom
haar dan itiet deze tweede taak opgedragen P Da rom niet,
zoo antwoordeu wij, omdat in uw organisatie der ziekteverzekering immers de particuliere kas regel, do openbare
aanvulling wil zjjn en omdat dus aan dit subsidiair overheids-orgaan liefst niet eon uitsluitende werkzaamheid moet
worden toegekend, welke het onontbeerlijk maakt. In het
stelsel, dat de auteur der NI . v . T . tot do ontworpen ziekteverzekeringswet aanprijst, zou het ideaal bereikt zijn, indien
allerwege voor alle ziekteverzekeringsplichtigen de ,,regel"
kon worden toegepast en zij alien bij particuliere kassen
konden verzekerd zijn, zoodat elke ,,aanvulling" overbodig
bleek . Maar wien het ernst is met dat stelsel, die moet
dan ook niet de verwezenlijking van dat ideaal vooraf reeds
verijdelen . Be auteur der NI . v . P. tot de onge'vallenwetswjziging schijnt dat ideaal to hebben vergeten, wanneer
hij zegt : die districtskassen zijn toch reeds voor de ziekteverzekering in gesteld, ik kan ze dus tevens voor do ongevallenverzekering gebruiken en ik zal haar - met uitsluiting
van andere organisaties - een taak opdrag en, welke haar
bestaan in elk district tot eon noodwendigheid maakt . Inderdaad, stel hot immers niet ondenkbare geval dat in
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eenig district alie tog en ziekte verzekerden on dergebracht
waren bij bijzondere en ondernemings-ziekenkassen, zoodat
er uii dien hoofde aeon districtskas adaar behoefde to ziju,
dart zou doze daar toch moeten worden opgericht en in
stand gehouden voor de behandelirig van niet tegen ziekte
verzekerde, door eon on geval getroffineu . Doch ook al acht
men zoodanig (wel denkbaar) geval uiterst ouwaarschijniijk,
clan Dog gaat hot niet aan eon altijd noodwendig to vervuflen fu nctie bij uitsluitiug op to dragon aan organen, die
men zich siechts als aanvulling denkt . Wanneer men daarentegen tot de vervuiling van die fun ctie ook bevoegd
verklaart do als ,,repel" gewenschte bijzondero kassert, eerst
clan blijft men consequent in do vooraf getrokken lijn . En
door aan die bijzondere kassen de gelegeriheid to geven ook
op cit gebied werkzaam to zjn, breidt men haar arbeidsreid nit, vers±erkt en stevigt men doze organisati.e s en
hevordert aldus do verwezenljkirtg van de hoop, dat zj
rnetterdaad repel ziju zuilen . Wie hot eon wil, kan niet
hot ander niet willen .
En ziehier hot tweede punt. Do bedeukingen van
Minister Ku y per tegen do gecentraliseerde uitvooring der
ongevallenverzokerrng tot do zijno makend, voegde Minister
Vee g on s, geijjk wij zagen, daaraan bovendien toe de
citing van zijn vrees ,,dat hot steisel, waariii moor plaatselijk toezicht onthrookt, do simulatie door do getroft'enen in
de hand world ." En verder in zijn NI . v . T . leest men :
,,doordat in hot ontwerp aan den directenr der districtskas
is overgelaton to heoordeelen do mate en den dour der
invaliditeit over do eerste 9 woken na hot ongeval, wordt
hot mogelijk den patient aan voldoendo plaatselijke controie
to onderworpen . Zoodoende kan simniatie wordon voorkomen en kan hot dagelijksch toezicht van wege do districtskas or zeer veel toe bijdragen dat de patient zoo spoedig
en zoo volieclig mogeiijk herstelt ."
Do directie der Rijksbank - zoo overweegt dus de
Minister - is niet bij machte de on gevai-patienten voldoende to controleeren ; daarom moot die controle worden
opgedragen aan plaatselijke ambtenaren ; dozen zullen
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daarom de mate en den duur der invaliditeit bepalen .
ilierin heeft de Minister zeker gelijk, dat plaatselijke
controle door een in de nabij heid gevestig d ambtenaar veel
doelmatig er zal werken dan controle, welke van en groot
centrum uit moot worden geoefend . Maar flog beter dan
die plaatselijke controle door een ambtenaar is de plaatselijke controle door de beroepsgenooten van den patient,
door een particuliere organisatie . Het bewijs voor die
stelling ? . . . Maar de Minister zelf neemt haar immers als
door de ervaring gestaafd aan, leidt zelfs daaruit of den grondslag . . . niet voor zijn wij ziging van de ong evallenverzekerin g,
maar voor zijn organisatie van de ziekteverzekering . Waarom
is de „medewerking van bijzondere en ondernemings ziekenkassen zoozeer gewenscht" ? „Vooral ook daarom, omdat
zij in den regel flog beter dan de districtskassen de fraude
zullen vermogen to keer to gaan, die als eene schaduwzijde
der ziekteverzekering moet worden erkend" . Nog eens
volkomen juist! Maar fraude is niet vann de ziekteverzekering
alleen een schaduwzijde, zij is dat even zeer van de ongevallenverzekering. Alles wat de Minister op de bovenaangehaalde zinsneden last volgen, past evenzeer op ongevallenals op zieki-everzekering . Men oordeele : de ervaring, binnen
en buiten onze grenzen verkregen, heeft geleerd, dat sommige
verzekerdenn geneigd zijn tot het trekken van ziekengeld
[wij interpoleeren : en tot het ontvangen van ongeval-renters],
ook wanneer zij niet of niet meer ongeschikt zijn tot werken,
en zich tot dat einde ziek to houden [of door een ongeval
getroffen] of voor to wenden, dat hunne ziekte [of bet
gevolg van burs ongeval] flog voortduurt" . . . „Afdoend
bewijs, dat ziekte [mindere geschiktheid wegens een bedrijfsongeval] of voortduring daarvan gesimuleerd wordt, is vaak
moeilijk to leveren . Intusschen mag worden aangenomen,
dat bet teg en gaan dezer fraude aan bijzondere en ondernemingsziekenkassen over bet geheel wel is toevertrouwd ."
Wanneer een bijzondere of een ondernemingsziekenkas
te beslissen heeft of een bij haar tegen ziekte verzekerde
aanspraak heeft op ziekengeld, dan moet zij uitmaken of
die zieke ongeschikt is tot werken, d .w .z. (volgens de
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ziekteverzekeringswet) of hij ten gevolge van de ziekte
„gedeeltelijk of geheel ongeschikt is om den arbeid to
verrichten, waarmede hij vroeger in zijn levensonderhoud
placht to voorzien ." Die vraag to beantwoorden, daartoe
acht de Minister, als hot ziekerz geldt, de particuliere kassen
bij uitstek bekwaam, bekwamer dan de districtskas . Ook
worden die particuliere kassen voor de beantwoording van
dezelfde vraag gesteld, wanneer de bij haar tegen ziekte
verzekerde arbeider door een ongeval is getroffen . Maar
wanneer nu aan een niet tegen ziekte verzekerden workman
een bedrijfsong oval overkomt ? Dan stelt zich de vraag
of de betrokkene „gedeeltelijk of geheel ongeschikt is om
den arbeid to verrichten, waarmede hij vbor hot ongeval
gewoonlijk in zijn levensonderhoud voorzag" (a'dus art .
30a der gewij zigde Ong evallenwet) . Precies dezelfde vraag
behoudens een geheel onbeteekenende afwijking in
dus
de redactie. Maar d e z e vraag mag in cut geval slechts
door den directeur der districtskas, die mate en duur der
invaliditeit to beoordeelen heeft, worden beantwoord ! Toch,
hot staat vast : tot die beantwoording zijn particuliere
kassen „nog beter" dan de districtskas in staa~, immers
„nog beter" dan doze weten zij de fraude to keeren . . .
Is hot dan niet duidelijk dat de niet tegen ziekte verzekerden bij een voorkomend ongeval moeten gebracht
worden onder dezelfde org anisaties als waaronder de
Minister thans reeds breugt : de (gewone) ziektn en de
wel tegen ziekte verzekerde getroffenen }
Simulatie keeren zal de directeur der districtskas
allicht beter dan de dirictie der Rijksbank, maar wanneer
or zijn, die dit „nog beter" dan de districtskas does, dan
mogen dozen niet voor een categoric van tegen ongevallen
verzekerden worden uitgesloten van alle medewerking .
Decentralisatie is lets, maar alles is : do behandeling
der taken, waarbij hot keeren van simulatie eon zoo overwegend belang is, opdragen aan (aithans de gelegenheid
daartoe openstellen voor) die organen, welke juist voor hot
ook naar des ministers inzicht
keeren van simulatie
de beste waarborg en bieden . Daarom kan de minister niet
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hat verwege blij ven staan ; ook her kan hij net het eerie
wel willenn en het an.dere net ; hij moet in de on.gevallenverzekering komen tot de consequentie zijner grondslagen bij
de zie kteverzekering . Verkiaart hij bij de laatste liefst alle
bureaucratic to willen uitbannen door bij voorkeur zooveel
mog elij k aan particuliere bemoeiIngenn over to dragen ;
hij kan niet bij de eerste de bureaucratic, het ambtelijk
orgaan, als de eenig-betrouwbare verkiezen boven die organisaties, welker medewerking hij op een ander, viak naastbij
gelegen, gebied zegt zoo bezwaarlijk to kunnen misses .

EEN INDISCHE REGEERINGSCOMMISSARIS
IN 1816
)00R

S. KALFF .

Er zijn nog sommige familien in Nederland welke men
als van ouds regeeringsfamiiien zou mogen noemen, dewiji
het daar tot de traditie behoort eenig voornaam ambt to
bekleeden . De wet der erfelijkheid komt er bij in 't spel ;
't is alsof tegelijk met het kind de pe'kin geboren wordt .
De meeste leden, aithans gedurende een bepaald tijdvak,
schijnen de voorbeschiktheid to bezitten tot vooraanzitten .
't Zijn familien waarin de oligarchisehe ader sterk ontwikkeld is, waarin men struikelt over de ministers, staatsraden, gezanten, gouverneurs, presidenten, regeeringscommissarissen en plenipotentiarissen .
Zulk een geslacht waren de E lo u t 's . Hun familiezinspreuk luidde Godt last groien, en dit werd inderdaad
aan hen bewaarheid . In Indie vindt men de spreuk nog
gebeiteld op de zerk, die het graf dekt van een der nazaten, j hr . NI. E . F . Elout van Soeterwoude, mede-concessionaris van Batjan en op dat eiland overleden 1).
De E 1 0 u t 's waren van frausche of komst en spelden
hun naam afwisselend H e 11 an t, H e lo t, H e l i ot, waar
1) Nay . 1884 . p . 271 .
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bij de H. somtijds wegviel . De stamvader van den hollandsehen tak kwam nit Gent naar Haarlem ; daar kwam
het geslacht tot aanzien. Daar werd ook, in 1767, C o r n e l i s The o d o r u s geboren, de latere commissaris generaal .
Reeds zijn vader was een der stedelijke notabelen,
hoofdofficier en schepen van llaarlem, maar hij zou dien in
maatschappelijke positie ver boven 't hoofd groeien .
Sedert hij zich als jong advokaat to Amsterdam vestigde,
zeilde zijn scheepje steeds voor den wind . Ook door een
voordeelig huwelijk met H e n r i e t t e J o s i n a van E y b e rg en, die welhaast de vruchtbare moeder van een negental
kinderen zou worden . De duitsche dichter R ii c k e r t placht
het als een voordeel van een rij ken kinderzegen aan to
merken, dat de zorg daarvoor den huisvader zelf ten goede
kwam; dat er eene opvoedkundige kracht van kinderenn uitging, wier frissche gedachten en naieve gemoedsuitingen
vaak de ouders op den rechten weg brachten, of aan hen
jets schaafde dat de schaaf behoefde . En, gaat hij voort
Mooghjk dat zich alley gladde
Zoo ik meer tuchtmeesters hadde,
Naamlijk kindren op to voen . ., ,
Doch net zeven kan ik 't doers,

E 1 out kon het doers met negen . En het oude volksgeloof dat kinderen zegen met zich brachten, werd aan
hem niet beschaamd . De eerebaantj es en de drukke
baan tj es vielen hem slag cep slag toe . Hij lanceerde zich
in de officieele wereld, hij werd bal j uw van Texel, raad in
het Hof van Holland, procureur generaal bij het Nationaal
Geregtshof ; jong als hij was, werd hij reeds een man van

poids.

Zijne indische besognes dagteekenden van ongeveer
het jaar 1791, toen hij pas vijfentwintigjarig jonkman
was . Hij werd toen voorgedrag en om als secretaris mee to
gaan met de commissarissen generaal N e d e r b u r g h en
Fry ken i u s, welke in Indie aan 't hervormen zouden gaan .
Die voordracht bleef buiten gevolg, maar d-it gevolg had
ze toch, dat hij met zijne studien de zee overging en zich
gemeenzaam maakte met de koloniale zaak. De Aziatische
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Read moest van zijne bekwaamheden wel een hoogen dunk
hebben, of men zou hem niet tegelijk met C . A . V e rH u e 11 en. J . W . Jan s s e n s op de voordracht geplaatst
hebben voor gouverneur generaal van N.-I. Op den leeftijd van ongeveer 37 jeer zou hij aldus met een sprong
den top van de ladder bereikt hebben
Maar ook deze vlieger ging schoot . De directeur
generaal A . H. W i e s e, een Duitscher, werd voorloopig
tot opvolger van den gouv . generaal S i b e r g benoemd . De
beurt van J a n s s e n s zou eerst later, de beurt van E 10 u t
nooit komen . Echter had ook Rut g e r J a n S c him m e 1p e n n i n c k een goed oog op E l o u t, met wien hij gelijktijdig de advokaatspraktij k in de hoofdstad had uitgeoefend ;
en toes hij de eerste raadpensionaris was geworden, bood hij
zijn vriend de portefeuille van Binnenl . Zaken aan. Ditmaal was 't E 10 u t, die weigerde . Welnu, den kon hij
ook aan een ander hoekj e van de mandarijnenbank terecht ;
S c him m e 1 p e n n i n ck benoemde hem to semen met v .
G r a s v e l d (ecu g ewezen doctor in de medicijnen, maar een
bloedverwant van den raadpensionaris) tot commissaris
generaal, voor de invoering van een nieuw regeeringsbeleid
in lndie. En hiervoor lieten beiden zich vinden . 't Werd
1806 alvorens zij scheep kondenn gaan, en hun weg ter
zake vann de verwikkelingen met Engeland over Amerika
nemen . Daarmee wend als 't ware eene traditie gehandhaafd . Reeds J a n. P i e t e r s z C o e n had bij de aanvaarding
zijner tweede landvoogdij zich onder een vermomming en
lan g s een smokkelweg maar Java beg even, omdat de Engelschen op hem loerden . V a 1 e n t ij n's fantastisch relaas
over die refs is bekend . Zelfs de ijzeren. Maarschalk, Mr .
Herman Willem Daen dell, was zoo goed niet of hij
moest om dezelfde reden met allerlei obskure gelegenheden,
en onder strikte geheimhouding, zijn weg near Indie zoeken .
En zij waren onder de hooge staatsdienaren de eenige niet
welke zorgen m oesten den Brit uit den weg to blij ven,
welke hunne geheime instructies in looden kokers met
zich voerden, opdat zij die bij aanklamping op zee terston .d
overboord zouden kunnen werpen . Altijd stood er voor de
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Edele Compagnie een leeuw op denn weg, en dit was geen
leeuw vann sajet, geborduurd op een wa,penkussen, maar
een britsche waterloo uw .
Buitenn molest bereikte hot tweetal New-York, dock
hunne tending kwatn niettenlin falikant nit . In 't vaderland warm sedert hun vertrek de hekken verhangen, want
hot uapoleontisch tij dvak bracht daar g estadig politieke
wisselingen to weeg, evenals trouweus inn geheel Europa .
Hot was, toeu vooral, getnakkelijker den loop der sterren
to berekenen dan denn loop der aardsche aangelegenheden . .
In dat jaar 1806 hield de Bataafsche Republiek op to
bestaan, L o d e w ij k N a p o 1 e o n word honing van Holland
en de commissarissen vonden to New-York eon thenstbrief
welke hun van die g ebeurtenis kennis g af, en teven s naar
Nederland terug riep .
Vooral voor Charles Hen.ri van G ras veld was dit
geen geringe misrekening, want hij was bestemd mu als
gouverneur g eneraal W i e s e to vervaugen . D i r k van Hog en d o r p noemde dozen laatste in zij ue geden.k.schriften „un
homine tres foible, qui avoit besoin d'un successeur d'un
caractere en ergique ." Tan Gras v e 1 d was to voren g ezant
der Republiek aan hot hof to Lissabon geweest ; voor Indie
een lcorno novus, moor flog dan E 10 u t die althans degelijke studio vann de k .olonien had gennaakt, die hem in
administratiev e bekwaarnheid ooh verre overtrof. Zij moesten hot indische bestuur hervormen in liboralenn geest, zooals dat was vastg esteld door de eommissie waarvan . D i r k
v a n H o g e n d o r p lid was geweest . Doze laatste had gehoopt door den nieuwen honing tot lan .dvoogd ben.oemd to
zullen worden. ; zijn loopbaan in Indie, zijue koloniale ge __
schriften brachten hem da ar voor in aanmerkin g, zijn vrouw
stored zeer in de g uust bij koningin H o r t e n s e en was
tot dame du palms bonoeind ; zijn brooder, Gij s b e r t H a r e 1,
was een der manner van beteekenis op hot staatkundig
tooneel ; hij mocht derhalve zeggen : „le vent du bureau est
bon" . L o d e w ij k had in zijn keus gew iifeld ; ten slotte
wilde hij noch v . G r a s v old, hot create ur van S c h i m m e 1p en. n i n c k, noch v . H o g e n d o rp, maar vestigde zijn keus
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op een man die door den een als een verlicht despoot,
door den ander als een „fou furieux" beschouwd werd : op
Herman Willem Daendels . En eerst deze zou zijn
nieuwen landvoogdsrok ook werkelijk dragen .
Het was zeker eene teleurstelling voor beide commissarissen burs mandaat, waarvoor zij afscheid van 't vaderland genomen hadden, waarvoor zij zich toe- en uitgerust
hadden, zoo met een pennestreek to zien intrekken . Doch
men legde een pleister op de wood . Na zijn terugkeer
werd aan E l o u t een pensioen toeg elegd voor niet bewezen
diensten van f 6000 's jaars . Later ook aan v a n G r a sv e I d, met den merkwaardigen considerans : „als oud-benoemd gouverneur generaal" . 't Was voorwaar niet alleen
in Indie, dat men bet kunstje van geldverspillen kende .
Een nieuwen werkkring zag E 1 o u t zich geopend toes
hij benoemd werd tot lid van de commissie belast met de
samenstelling van een crimineel wetboek, daarna tot lid
van den staatsraad . En in 1810 vertrok hij naar Parijs om
er de nederlandsche belangen to behartigen, toen Nederland
zelf door bet machtwoord van Nap o 1 e o n tot een deel van
bet groote fransche keizerrijk was geworden . Maar evenals zooveel oudere manners van beteekenis, die tevens manners
van karakter waren, onttrok hij zich nu aan de openbare
zaak . Hij wilde den franschen veroveraar niet als zijn
wettig en souverein erkennen, noch dien s brood eten ; hij
vestigde zich weer als gewoon advokaat, ditmaal in den
Haag . Daar kwam hij in aanraking met de vooruitstrevende
manners, aan wier drijven de ommekeer van zaken in 1813
was to danken . Het fransche juk werd afgeschud, Oranje
keerde terug uit de britsehe ballingschap, en aanstonds
kwam E 1 o u t weer naar den voorgrond : hij maakte deel
nit van de commissie welke de staatsregeling moest ontwerpen, waarop de souvereine vorst van Nederland regeeren
zou . De kolonien, althans de meesten, werden door Engeland teruggegeven en drie gevolmachtigden benoemd om
den O.-I. Archipel van den britschen luitenant gouverneur
over to nemen .
Het was in dit tijdsgewricht dat F a 1 c k, de invloedO . E,VII 1
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rijke minister van Will e m I en E l o u t' s persoonlijke
vriend, hem schreef ('t was aan den vooravond der inhuldiging van den erfprins als konin g van het vereenig de
Nederland)
„De Ridderschappen en Staten zijn nu genoegzaam aan
een kant ; maar wat nog veel zwaarder op 't harte weegt
is de reoccupatie der Colonies, en speciaal der Oost-Indische .
Wien mag men voor Gouverneur Generaal aanbevelen ? Aan
Appelius, Six, Hogendorp, Janssens, Daendels
valt niet to denken, genes omdat men ze noodig
heeft, dezen nosti g2~are . C a p e 11 e n, dies de Brabanders
kennen en eerbiedigen, heeft men ook wel noodig, maar
hierover zoude kunnen worden heengestapt, indien wij
iemand hadden om hem op den goeden weg to helpen en
hem to installeren . Zijne bedaardheid, fever en verdere
deugdzame hoedanigheden zouden het overige does . B u y sk e s, die het Eskader kommandeeren zal, is wet niet berekend om Commissaris Generaal to zijn ? immers niet alleen ?
Kortom, help mij met uwen goeden raad opdat ik den
Prins, met wiens voorkennis en verlangen ik u schrij ve, op
mijne beurt to hulp kome . Door het aanwijzen van personen voor zulk een task doet gij een grooten dienst ; want
van den allergrootsten ben ik, vriendschapshalve, huiverig
om to spreken . En echter, is het zoo ongerijmd a voor to
siaan om zelf als Comm . Gen . een paar jaren buiten den
vaderlandschen g rond door to brengen ? Voorwaarden ter
uwer keuze, omstandigheden in ieder opzicht gunstig en
uitlokkende, heilige plicht jegens het Vaderland, dankbaarheid voor Z . K. H ., bekendheid met taken, predilectie voor
dezelve, alles moet zamenwerken om u het voorstel smakelijk to makes" .
Het antwoord van E 1 o u t liet zich niet lang wachten,
want begin October schreef hij aan zijn vriend D avid
Jacob van Lennep :
„Onze vriend F a 1 c k heeft mij nit naam van Z . K. H .
op eene zeer gracieuze en (gij kept 's mans vermogen) verleidende wijze de missie naar Oost Indies, die temporair
zal zijn, aangeboden en ik heb noch kracht, noch vrijheid
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het
gevon.den dat moeijelijk, gewigtig ambt to weigeren
."
is dus eene gedane zaak
Met da,t „voorwaarden ter uwer keuze" had de minister van Will e m I zijn vriend bijkans carte blanche gegeven .
't G eval stood on geveer als bij Jo a n M a e t s u y k e r, van
wieu V a 1 e n t ij n verhaalt dat Heeren Meesters hem machtigden ,,orn voortaan maandelyks zooveel soldy meer to
nemen als haj wilde, en zelfs redelyk oordeelde ." E lout
oordeelde reclelijk een jaarlijksch salaris van anderhalve ton
goods, voor den tijd van drie jaren, 40 mule voor uitrusting
en bij terugkeer uit Indie herstel van dat fameuse pensioen
van ' 6000 's jaars, 't welk hij trok als „oud benoemd cornmissaris gen.eraal" . Tan zijne beide mede-commissarissen
bekwam 3 u y s k e s, die tot commandant der zeemacht
bestemd was, slechts f ~~0 .000 's jaars en f 20.000 voor
uitrusting . De derde, baron v . d . C a p e 11 e n, was er in
zoover het best aan toe dat hij zijne benoeming tot gouverneur generaal in den zak had . Toch was E 1 o u t de eerste
in rang wider het drietal . De g ewezen kamerj onker vann
den hertog van Saksen W e i m a r was to voren commissaris
des konin.g s in Belgie geweest, en had zich als secretaris
van staa,t voor de taken van koophandel en kolonien
nauwelijks islet de belangen flier kolonien kunnen bezig
houdeu, toen deze benoenaing hem to beurt viol . Hij liet
zichh in. Indie flann ook veelal door het gevoelenn van E 10 u t
leiden, Inaar eenmaal op den landvoogdszetel reageerde hij
op meuig besluit flat hij als commissaris g eneraal mede
onderteekend had . Echter, zelfs in zijne dwalingen bleef
hij „grootharti edelman", geiijk prof. V e t h hem noemt .
on sang ate pent ment,ir .

E 1 o u t nam zijn oudsten zoosn met zich naar Indie .
Vrouw en kinderen liet hij achter under de hoede van v .
L e n n e p, die hun raadsman en voogd zoo wezen . Deze
zoos, C o r n e l i s P i e t e r J - a c o b, de latere g eneraal,
logeerde destijds op de buitenplaats der v . L e n n e p s
't
uis to Ma-mpad to Heemstede (bij Haarlern) als speelkanueraad van den zoon des huizes . Destijds noemde men
-deze twee familiaar K e e s en K o o t j e ; de tijd was ook nog
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verre waarin de eerste zich verpoppen zou in raad van
Indie, de tweede in Mr . J a c o b v . L e one p, wiens hand
op bedenkelijke wijze near den achterzak van zijn jas trok
wanneer de hand van een roturier hem toegestoken werd .
Te semen gingen deze knapen „vinken", to sa m .en op jacht
in de duinen en bosschen van Heemstede, en, schreef
professor (D a v i d J a c o b) aan zijn vriend E l o u t : „Hij
(Kees) heeft een hags, en in den schot twee patrijzen
geschoten . Het is goed dat hij zich dus wet oefent tegen
dat hij in de Oost gelegenheid krijge om op buffels en
rhenocerossen to jagen ."
Hunne wegen zouden spoedig uiteenloopen . K o o t j e
ging near de akademie en werd al spoedig uitgekreten
voor een feniks in graecis et lat-i-nis. K e e s vond in 't
gezelschap van het hooge drietal zijn weg near de Oost
en maakte dear snelle vorderingen in 't Maleisch en Javaansch, .
die zijn vader met trots vervulden . Twee jongere zonen,,
Jacob en Arent, volgden later de lessen aan de hoogeschool, .
en 't was papa geen geringe geruststelling dat zij dear
partij trokken van prof, v . L e n n e p' s „keurig onderwijs" .
De oudste van deze twee was theologant, maar ging later
over tot de rechtsstudie, waarin ook zijnn vader gepromoveerd was . Hij stierf in 1834 als president van den raad
van justitie to Padang ; de oudere veel vroeger, iii. in 1822,
toen hij pas kandidaat in de rechten was .
Een eskader van zeven schepen zou de commissarissen
overbrengen en met hen een gedeelte van de 5 a 6000 man
suppletietroepen, welke het nieuwe bewind in Indie moesten
steunen . Het duurde echter tot het laatst van October
1815 alvorens het eskader zee kon kiezen . Want plotselingkwam het bericht dat de gevallen Caesar, keizer Napoleon,
van Elba was teruggekeerd en den troop van Frankrij k
weder in bezit had genomen . Op meow klonk het „te
wapen !" door Nederland. Overal werden schutterijen opgericht, de vrij willigers stroomden toe, en de jonge E 1 o u t
hung voor een pons zijne indische uitrusting aan den
kapstok om mee uit to trekken . De vader schreef aan
v. Lennep :
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„Mijn zoon was niet to houden, en is regt moedig ;
noch ik noch mijn e vrouw hebben roeping gevonden dat
vuur to smoren, elk most flu nit den hoeh komen ."
.et staatkundig onweer trok echter even spoedig
voorbij ale het was opgekomen . N a p o l e o n moest Elba
voor '..j t. Helena ruilen, de toestanden vingen aan to bezinken enn de Ad iniraal Evertsen, waarop E 1 o u t zich ingescheept had, kou vertrekken .
Ditmaal geen nieuwe beroerten in 't vaderland, geen
brieven van terugroeping gelijk ze hem vroeger de brij
verzuurd hadden ; in April 1816 stapte hij to Batavia aan
wal . De eminence britsche staatsm .an, die zoo krachtig zijn
vaderlan d had aangespoord den O . I. Archipel to behouden,
de good hater van de hollandsche Mynheers, Sir T h o m a s
S t a m f o r d R a f f l e s, was toen reeds vertrokken . Zijne
regeering bespaarde hem de mortificatie om persoonlijk
de kolonie terug to geven, waarvan de verovering het
m.eest zijnn werk was geweest . Zijne weduwe, in haar
emoir of the lifee and public services, etc ., was wel zoo
goed zijn vertrek ale eene nationals ramp voor to stellen,
schrijvende
,,It is impossible to describe the scene which took
place when order was given to weigh anchor ; the people
felt that they had lost the greatest friend whom Java ever
possessed ; and perhaps they anticipated, as too near, their
redelivery to the Dutch power, and the consequently too
probable revival of the scenes of misgovernment from
which, under the administration of Mr . R a f f 1 e s, they
had beenn relieved for five years, and ought to have been
relieved for ever" .
J o h n I' e n d a 11 was de opvolger, die een blauwen
Maandag het bestuur over Java voerde ; 't was in zijn
tegen`voordigheid dat de gevreesde vlag met het kruis van
St. George van den steng daalde, om plaats to waken voor
de Oran j e vlag . Toch duurde 't nog bijna vier maanden
voordat het zoover kwam . Want de britsche autoriteiten
;ochten naar hot „touwtje van verleng" ; er waxen geen

70

EEN INDISCHE fiEGEERINGSCOMMISSARIS IN

1816 .

orders uit Calcutta om de kolonie over to geven 1) . De menigvuldige vertoogen der hollandsche commissarisseu stuitten
alien of op angelsaksische vasthoudendheid ; de britsehe
buldog was niet gewoon de kaken to ontspanneu bij de
eenmaal gegrepen proof . Niet alleen de krijgsman, ook
de staatsman „wint genoegh, al wint hij niet dan tyt" . Er
kon, ginds in Europa, flog zooveel gebeuren
Eindelijk kwamen de instructies, aan den eenen karat
lang verwacht, aan den anderen karat lang g evreesd . Den
19 Aug . 1816 had de overdracht der kolonie plants, zonderdat flu joist die „scenes of misgovernment" volgdenn welke
Raffles' levensbeschrijfster, tevens lofredeu aarster, inn
uitzicht stelde .
E 1 o u t, primes inter pares, was de ziel der commissie .
Hij was haar leidsman en woordvoerder tevens ; het codificatiewerk kwam voornamelijk op zijn schoudere :n neer.
Schouderen, breed genoeg voor zulk een last ; F a 1 c k had zijn
man goed gekozen . Hij had er ook meer tajd voor dan zijne
beide ambtgenooten . Van der Cape 11 e n toch had de
zorg voor het dagelijksch beheer, B u y s k e s de zorg voor
de marine. Daarom vertoefde de laatste meest to Soerabaja,
en was zelfs bijna een jaar afwezig van Java, als commandant van de expeditie naar de Molukken . De opg awe lief
nieuwe staatkundige gebouw op to trekken kwam inn de
eerste plants voor rekening van E 10 u t ; hij was de wader
van lief systeem waarvan prof V e t h in later tijd zoo
schrij wen
„Er is niet heel veel reden om eon stelsel, door Nederlanders voorbereid, door Nederlandsche help tot stand
gebracht, door Nederlanders uitgevoerd, met een vaak daar
aan toegekenden naam „lief Engelsche stelsel" to noemen,
al droeg het, zooals lief door R a f f l e s ontwikkeld werd,
eene sterke Engelsche kleur . Passender zoo het zijn daaraan den naam van het „economische stelsel" to geven ;
want het berust op de stelling door de staathuishoudkunde
1) Dat echter E 10 u t' a hooding tegenover de engeleche autori
teiten veel to wenschen overliet, blijkt wel uit de studie van P . H . v . d .
K e m p : „Mr . C. T . E 1 o u t als comet, gen, in N . I ." -- T ijdspiegel. 1898 ._
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geleerd dat „onder alle hemelstreken, onder alle omstandigheden, dat stelsel het beste is, waaronder de Regeering
zich bepaalt tot het verleenen van bescherming, tot het
makers van wij ze wetten, tot het openers van middelen van
gemeenschap, kortom, tot bevordering viddellij k van de
welvaart en de industrie der ingezetenen, met onthouding
van alle onrjziddelij k;e bemoeiing daarmede onder wat vorm
of benoeming ook" . 1) Dit is het stelsel levenslang beleden
door Mr . C . T . E lout, den eersten zoo in bekwaamheid
als in rang van de Commissarissen Generaal" . Enz .
Spoedig zaten ze tot over de ooren in 't werk, alle
drie . Een voorname factor tot het bereiken vain g oede
uitkomsten was de eensgezindheid tusschen de leden der
commissie ; bij een vorig triumviraat, Nederburgh-I'rykenius-Siberg, had dit veel to wenschen overgelaten . „Alles
staat g oed," schreef F l o u t aan v . L e n n e p . „Ik hers nog
to kort hier g eweest om u het land en de menschen to
beschrijven . Filet eerste is gezegend en vruchtbaar, en to
voren in Holland to weinig bekend en gewaardeerd ; zooveel heb ik al gezien . De laatsten zijn, zooals overal, van
verschillende hoedanigheden . Ik heb enkele zeer bekwame
menschen aangetroffen, maar liefhebberij tot kunsten of
wetenschappen is her maar bij zeer weinigen, en de samenleving verliest daardoor veel ."
De beide vrienden bleven sedert de briefwisseling
onderhouden ; eenige dier brieven worden door Mr . J a c o b
v. L e n n e p in het levee zijns vaders geheel of ten deele
medegedeeld . ondanks de onheilspellende voorgevoelens
van den hollandschen professor, die buitenman en geleerde
was, en wiens sympathies hem allerminst naar een land
als Indie trokken, E 1 o u t' s gezondheid held zich voortreffelijk. Hij brak een oud vooroordeel, schrijvende
„Ik houde het climaat niet ongezond, maar men moet
er naar levers, en dit verkiezen sommigen niet . Eene
vrouw, die weinige jaren hier geweest is, zeide mij : „Spreek
niet van het climaat, men kan zich hier niet het minste
I)

`voorden van J . C. B a u d .
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exces permitteeren", en dit beken ik . Nu, exces in vrolijkheid, enz . valt mij niet to beurt, de gezellig a ommegang
is flog niet geregeld, ik kan mijn tijd met den arbeid w€l
slijten . Er is veel to doer, veel to onderzoeken, veel to
leeren, veel uiteen to warren . Mij komt voor dat in hot
Engelsche systeem veel goeds is, in de Engelsche administratie veel bedenkelij ks, maar met voorzig tigheid en vastern
moed kan Indien voor hot moederland waarlijk nuttig
worden"
Icier toonde schrij ver zich derhalve flog belijder van
bet oude koloniale geloof, kind van zijn tijd, instede dat
hij dien tijd vooruit zou zijn . Voor alles moest Indie aan
hot moederland nuttig zijn : wat zeide hij bier, in nuchter
proza, anders dan de dichter in gloedvolle verzen ; dan
B e r n h a r d t e r H a a r toen hij in zijn lofzang op Java
de vraag stelde : welk zoon van 't kil en neevlig Noorden
Brengt niet verrukt zijn groete u over,
o Land der kleuren, land der ron
Als Neerlande rijkste welvaartsbron?

In dat opzicht had wellicht ookk v. L e n flop veel
deferentie voor Java, maar de kolonie was hem to zeer eon
land der Scythen, een land zonder de wijding van kunst
en wetenschap, zonder refinement, dan dat hij er een wit
m ouwvest en een „mugg enbroek" had willen dragen . Voorzeker schrijnde dat gemis ook bij E 1 o u t, bet gemis van
geestelijke verfrissching, van den eeredienst van hot schoone,
van den troost der fraaie letteren . Hij vroeg zijn vriend
hem van alles op de hoogte to houden, ook van wat or in
bet vaderland op bet gebied der letteren mocht voorvallen
„bet is bier to dienn opzigte doodstroom" .
Zoo er doornen wiessen aan de taak, welke hij aanvaard had, er bloeiden daaraan ook rozen : de rozen van
goede uitkomsten . Maar wat anders dan distelen kon den
er groeien aan bet bestaan eens strooweduwnaars ! Hot
gemis van een huiselijke omgeving, van een familieleven
naar de wij ze der vaderen drukte zwaar ; hot was niet to
vergoeden . Tegenover v . Len n e p, die des zomers op hot
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Iluis tc Manpad, des winters to Amsterdam woonde, die

met mannen van beteekenis verkeerde in eene omgeviug
welke verfijnde geestelijke genietingen ademde, die als familievader in den schoot van zijn gezin leefde en zijn stamhouder haast zag opgroeien tot den eersten romanschrijver
van Nederlan d
tegen over hem ontboezemde hij zich
„Het is niet g oed dat de mensch alleen zij ; ik ondervind nu weder bij herhalin g deze waarheid ; die g ewend is
en famille to levee, en wel zooals ik, dien is bet leveen en
gar~'o1l/ ongevallig, ja dikwijls hoop st verdrietig, om er niet
meer van to zeggen ."
Toen de herschepping van het bestuur zoo ver gevorderd was dat bet schip van staat vooreerst in den nieuwen
koers kon blij ven sturen ., maakten E 1 o u t en v. d . C ap e l l e n, in 1817, eene inspectiereis over Java . De derde
man, Buys k e s, was gecom mitteerd als reg eering scorn missaris
naar Ambon en Saparoea, teneinde den daar uitgebroken
opstand to bedwin gee, en alles van britsch weer hollandsch
to inaken . Langzamerhand kwam men in bet bezit van den
ouden boedel, maar bet beredderen van dien boedel vorderde
veel „omslag ". Het was er ook verre van dat dit mandaat
eene sinecure was, of de rein over Java een speelreis . Gel uk.kig dat under zooveel beslom merin g en vermoeienis
E 10 u t 's gezondheid onaangetast bleef . Dit was in zoover
opmerkelijk, omdat hid geenerlei concessies aan bet tropische

klimaat verkoos to doers, omdat hij niets aan zijne gewone

kleederdracht of zijne gewone leefwijze veranderd had . Rij
kwgm als baar, en als baar keerde hij terug . Zijn hollandschenn knecht mocht dit niet verbazen, destemeer zijn inIandsch personeel ; bet was hue gewis ongewoon een toewan
besaar to bedienen die in laken en buckskin over den weg
liep, een . „huge zijden" als hoofddeksel bezigde en zich
ales avonds, wie weet, met een slaapmuts en een vaderlandsche borstrok ter ruste legde . Moest men zijne staatkundige begin selen afmeten naar zijne hygienische beginselen, dan was hij gewis de steilste der orthodoxen . Wanneer er iets was dat hem hinderde, dan was 't bet felle
icht . „De lucht is bier zees sterk", berichtte hij aan v.
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L e n n e p, en schreef het daaraan toe dat zijn gezicht er
niet beter op word . Hot natuursehoon op zijn reisweg bekoorde den vijftiger, die toch met heel zijn hart aan Holland en hollandsche toestanden hing, in die elate dat zijne
voorbrieven van dien lof als overvloeiden . Hij achtte
waar een stout beweren !
Java zelfs een verrukkelijk
land voor schilders en poeeten, alleen onder dit voorbehoud
dat ze hue stof hot meest aan de natuur moesteu ontleenen . Niet aan de toestanden, niet aann de menschen ;
doze, scheen hij to willen zeg g en, waren van de onbezingbare snort .
Ofschoon de beide hoog e reizig ors gestadig in hot
administratieve work zaten en E 1 o u t' s studien hem juist
niet den kant der natuurkunde nit brachten, toch liet hij
zich tegenover de wetenschap niet geheel onbetuig d . Rij
deed althans niet minder dan zoo menig indischgast thans
voor eene amsterdamsche of rotterdamsche diergaarde doet ;
hij zond aan den directeur van Teylers Museum to Haarlem
een assortiment j avasche houtsoorten, twee geskeletteerde
tijgerkoppen en twee jonge levende tijgerkatteu, alles
bestemd voor de Roll . Maatschappij van Wetenschappen
in die stall . En voor eigen speculatie, misschien om er
zijne thuis gebleven kinderen m.ee to verblijden, liet hij
eene verzameling indische vlinders en insekten bijeenbrengen .
Men zou dan in 't vaderland eons kunnen zien hoezeer die
verschilden van de „zomerkapellekens", gelijk ze in de
hollandsche duinen roe dfladderden .
Wat de letteren betreft, hij was onpartijdig genoeg
Raffle s' I3iston' of Java eon „prachtig work" to noemen
eilieve, welke hollandsche regent in R a f f l e s' positie bracht
over Java ooit jets dergelijks tot stand 7 Hij erkende dat
hot veel belangrijke bijzonderheden bevatte, maar, voegde
hij er bij, „hot dient tenn aanzien der administratie met
behoedzaamheid gelezen to worden ; niet alles is even
correct . Schoon ik onze Hollanders niet geheel vrij wil
pleiten, zijne En gelschen zijn toch ook niet zonder vlekken" .
En wat de daarin voorkomende voorstellingen van staathuishoudkundigenn en economischen aard betrof, van
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IRa ff1 e s' eigene exploiten vooral, de refutatie daarvan
zoud hij naar Holland, aan den Directeur Generaal van
Kolonien . Als v . L e ii n e p dat stuk eens las, dan zou hij
zien ,,wat er is van die wonderen, door hem her gesticht ."
De stichter van den Buiteuzorgschen IPlantentuin, prof.
IR e I n w a r d t, had de commissarissen geueraal op hun uitreis vergezeld, dock dezen was het iudische klirnaat niet
zoo goed bekomen . Hj had zich ook Strapazem veroorloofd
gelijk ze den nieuweling wel eens konden Opbreken : vooral
zulke europeanen wandelden niet ongestraft order de palmen
die, reeds spoedig na hun eerste bordje Java-rijst, den
Berg 1traxier within gen en vulkanen van 7000 voet bekiommen . Die voorts, door verzamelwoede bevaugen, kisten
vol indische uaturalieu naar 't vaderland zonden, waarvau
het bijeenbrengen hooge eischen stelde aan ecu flog niet
geacclimatiseerd gestel . I
R e in ward t boette de vroegtjdigheid van zijne overgave aan de wetenschap me ziekten,
welke dreigden hem aan die wetenschap to zullen ontrukken . Maar hij kwam ze to hover, en hij werd voor Indi
iets meer dan een kamergeleerde . Voor E lo u t behoorde
hij tot den kleineu kring van nos intimes, hij vond in
El out's huffs op IRijswijk een tijdeljk onderkomen toen
het echtpaar v . II o g e n d o r p, dat er een pons logeerde,
daaruit vertrokken was, en bracht out zoo to zeggen het
wetenschappelijk element in de gesprekkeii . NIcer waard
flog was E lo u t de omgang met de familie v a n d e r
C a p ell e mm . Deze stop d er an dens vocr dan E l o ut, zijne
tending was niet tijdelijk en hij had daarom zijne vrouw
(kinderen waren er niet), eene barones v a ii Tu yll v a n
S e r 00 sk e r k e n, met zich genomen . Over het verkeer net
dezen ambtgenoot en diens echtgenoote schreef Elo ut
iiaar 't vaderland :
,,Gij denkt dat de aankomst van vele nieuwe ambtenaren (er was ecu schip vol nit Nederland gezonden, den
commissarissen generaal achterna) den gezelligen omgang
verbetert . Niets daarvan ; de redenen zijn wel klaar, en 1k
getroost mij die voor mij anders zoo noodige behoefte to
misseri . Er is to veel to werken. Maar het gezelsehap
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van den Heer en Mevrouw v . d . C a p e 11 e n is de eenige,
dock ook genoeg'elijke uitspann .ing ; hij is een waardig,
verstandig man, zij eene aangename en hupsche vrouw van
een goeden omgan g en gecultiveerd verstan d . voorts ben
ik altijd genietende met mijn vriend wanneer hij op Buitenzorg gaat, want dan ben ik er ook . Het aangename
van het gezelschap en de drang der berigten noopt ons
steeds bij elkanderen to zijn . Morgen gaan wij weder, om
de cotnplimenten van den nieuwjaarsdag to ontwijken, derwaarts"
Hij had derhalve al een even grooten afschrik van de
conventioneele gebruiken der indische samenleving en de
verplichting en, welke zij n hoog e positie hem opleg de, als
b.v . die vorstelijke legerkommandant, hertog B e r nn h a r d
van Saksen Weimar Eisenach, welke eene receptie het
vervelendste gedeelte van een militaire dienstreis vond, en
klaagde dat hij zich op iedere plaats met eene menigte
onbekende individuen moest „herumbekomplimentiren" .
Onder de onderwerpen in zijne briefwisseling met v .
L e nn e p uam inzonderheid het vraagstuk van de kolonisatie
eene ruime plaats in . Woeste gronden waren er op Java
genoeg, maar, schreef hij, „het is voor Europezen hoogst
moeijelijk in dat klimaat to arbeiden . In het district Banjoewaugi valt wellicht flog wel jets van dien aard to doers .
De beb .oeftige bevolking kan, voor zooverre zij overtollig
is in het Moederland, en zelve geholpen worden en aan dat
Moederland ook elders nuttig zijn
want ik ben ook
voor de leer der vermenig vuldiging . Maar niet elk gedeelte
van Java is geschikt om door Europezen bearbeid to worden . Men moet de matig ste luchtgesteldheid in deze streken
opzoeken (maar die is er ook to vinden) ; men mnoet zorgen
dat de nieuw aangekomenen dadelijk eenige ondersteuning
vinden, en wel op de plaats hunner eindelijke bestemming,
en ook daarvoor is de onmogelijkheid niet volstrekt ; men
moet een aanzienlijk getal tegelijk in een en denzelfden
omtrek plaatsen, opdat zij gezelschap en hulp aan elkander
hebben ; men moet hen dadelijk in de verplig tiny breng en
om to arbeiden en hen alzoo verwijderen van eene Javaansche
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bevolking, opdat zij niet deze aan het werk stellen en zelve
bun gemak houden ; want dit was bet ongelukkig gevolg
van vroegere proeven in het klein . Dit alles moet menn
bier ;
doers flu vann uwe zijde : men moet families uitzenden
die, hoezeer behoeftig, arbeidzaam zijnn en voor den arbeid
geschikt, gezond dus en sterk, en op de refs moet voor hen
gezorgd worden . Men zende ambachtslieden, maar vooral
boeren, jonge knapen die men aan kan . Hadden wij maarwat van die werkzame Zwitsers en Duitsehers !"
Ook gaf de briefschrij ver zich de moeite ors de fig uur
van den javaanschen landman wat naderbij tot een hollandsch
begrip to brengen. E l o u t schijnt evenveel moeite g ehad
to hebben om zijn vriend op bet Huis to 1,Vlanpad zijne
vooroordeelen tegen Java en de Javanen uit bet hoofd to
prates, als dit b .v. in later tijd bet geval was met H u e t
en Pot g i e t e r. Reeds bij E l o u i s benoeming had D a v i d
J a c o b een zwaar hoofd gehad in die indische zen .ding .
Hij duchtte veel van 't klimaat, meer nog van de menschen
en de toestanden . E I o u i s brieven bevatten to dies aanzien herhaaldelijk opheldering en, terechtwij zingers, wederleggingen . Neen, de Javanen wares niet zulke „wilder" als
men girds wel dacht . Ook niet zulke barbaren dat ze incapabel zouden zijn voor iedere kunst- of ambachtsnijverheid ;
in den Constructiewinkel to Soerabaja, waar er driehonderd
aan bet aanbeeld, de schaaf bank, bet geelgietersfornuis of
de zadelmakers-werktafel stonden, had E l o u t dat wel
anders gezien . En in sommige opzichten stored ook de indoEuropeesche samenleving boven die in 't moederland . Hierin
alvast, dat men er de kerkelijke onverdraagzaamheid niet
aantrof, welke in Nederland zoo vaak de gemoederen vergiftigde . Girds was bet more majoru-m om over 't geloof to
twister, bier was de theologische haat onbekend . En wanneer v. L e n n e p dare iets geschreven had over de roervinken op den kansel, welke reeds de satire van C o n s t a n t ij n
H u y g e n s gekastijd had ; over de kerkelijke on.rustzaaiers
welke somtijds aan de overheid de bijbelsche vraag op de
lippen brachten : „zijt gij die beroerders van Israel 9" dare
bleef E 1 o u t niet in gebreke hem bet voordeel der indische
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toestanden als 't ware onder den news to houden . Dan
schreef hij hem b.v. :
„Uit uwen brief zie ik, dat de Amsterdamsche g eestelijkheid to paard zit . Dit smart mij . 1k heb nog geen
geleg enheid gehad op mijn gemak de kerkelij ke org anisatie
to lezen, maar in bet algemeen steeds bet gevoelen verdedigd, dat bet best ware in zulke taken niet to regeeren ;
laissez faire, tot zoolang zij to veal doen . De geestelijken
in het bijzonder vergeten dikwijls, dat het Rijk van hunnen
meester niet van daze wereld is ."
En verder, naar aanleiding ran de felle kerkelijke
oppositie tusschen bet roomsche Zuid-Nederland (Belgie)
en het protestantsche Noord-Nederland
,,Hoe gelukkig zijn wij bier niet ; roomsche en hervormde leeraars levee bier niet alleenlijk op eene verdraagzame, maar op eene broederlijke, vriendschappelijke wijze ."
Terecht gispte E 1 o u t de houding van zooveel dominees in Nederland, die gansch niet tot de stillen in den
lande behoorden, die van den kan .sel ijverden voor allerlei
staatk.undige kwesties welke niet tot bun geestelijk domain,
maar tot dat der overheid behoorden . Had hij evenwel
larger g eleefd, hij zou ervaren hebben dat er, b .v. onder
den opvolger van den koning welken hij diende, ook
gevallen konden voorkomen waarin die overheid zelf de
geestelijken n.oodzaakte buiten bet kerkelijk kringetje to
gaan . A.ldus bij gelegenheid van de z .g. vrijwillige leaning
onder bet ministerie v . Hall, waarbij niet weinig pressie
ward gebruikt om die volteekend to krijgen . De minister
spande er toen de geestelijken van alle gezindheden voor,
en gaf bun den last om van den preekstoel hunne gemeenteleden op to wekken om tot die leaning bij to dragen .
De predikant in de Kleine Walenkerk to Amsterdam, Ds .
T e i s s e d r e d e I' A n ; e, deed dat op die wijze, dat hij
de ministerieele aanschrijving voor de oogen der gemeente
ontvouwde en, terwijl hij die over den rand van den preekstoel hing, tot haar sprak
„De regering heeft ors opgedragen u aan to sporen
oxn deal to nemen aan de voorgestelde leaning . her is
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het stuk, dat ons to dien erode gewerd . Wat er in staat
is u alien bekend ; ik zal het u dus maar niet voorlezen .
Maar wat zal ik zeggen om aan die opdracht to voidoen?
Ja dit, leent, leent zooveel ge kunt, want bedenkt dat als
ge niet vrijwiilig uw geld leent, men er u met geweld toe
zaI doming en ."
(Nooit was een vrijwiilige leening in Nederland zoo
onvrijwillig . Maar het ontwerp werd in de Kamers aangenomen en bracht den outwerper een grootkruis van den
Ned . Leeuw en een baronnentitel op .)
Geljk
o ut de wetensehap in 't vaderland bedacht
had met houtsoorten en met tijgerschedels, zoo vergat hij
ook niet de goede vrienden in 't vaderiand to bedeelen
net die kleine geschenken, weike gezegd worden de vriendschap to onderhouden . Zoo ontbood hij nit Japan eenige
curiositeiten, en zorid nit dien voorraad aan v . L en n ep
een verlakte snuifdoos . Ret present] e was een beet] e out
of place, want D a v i d J a c o b was destijds flog geen
snuiver . Maar later leerde hij snuiven - misschieu dat
die dons hem fataai was . Zijn zoon, die deze bijzonderheid
vermeldt, zegt er niet bij of professor ook de oude vaderlandsehe gewoonte volgde om in den zak van zijn kamizool een van die kleine ivoren raspjes to dragen, met goud
of zilver ingelegd, dat to samen met een drogen tabaks-

wortel tot de iugredienten van den snuiver behoorde .
Anders, wanneer men het prikkelend poeder in een dons
bij zich droeg, grog er to veel van den geur verioren ; de
Hollander nit den pruikentijd was op het aroma van rape
even keurig al s ziju vrouw op het aroma van thee, wanneer
zij met het proefpotje in de hand in den theewinkel haar
keus deed .
De wijze waarop E lou t zijn leven in Indie afschilderde, was overigens niet zeer opwekkelijk, of geschikt den
vrienden in 't vaderland eeu hoog denkbeeld to geven van
een werkkring onder de tropen in die positie en die omstandigheden . 't Was een gestadig roeren in de administratieve brij ; 't was een milieu waarin men zich dezen
grondlegger eener nieuwe orde van taken kon voorstellen
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„beschanst met boeken en met blaaren" . Bijkans had hij
her Mar nix' zinspreuk tot de zijne m .ogen makers : Repos
a'iUeurs! (Want ook bij zijn terugkeer in 't vaderland zouu
hij die rust niet vinden .) Echter, met V o n d e 1 s woorden
mocht hij van zichzelven zeggen
R,egeeren voeght niet alle man,
Maer een die tegans moeyte kan,
En tegens last en arbeit trots
Is opgewassen, als een rots

(Slot wolgt .)

„CHRISTELIJKE" KUNST?
DOOR

GrERA.RD VAN ECKEREN .

I.
„ . . . . Juist omdat ik zooveel goeds
,,in uw werk vind . . . . Neen zeker, Add,
„zeker, ik meen het . . . .
Dr . J . VAN DER VALK in
„Ons Tijdschrift .
Voor eenigen tijd verscheen een merkwaardig geschriftje,
merkwaardig hierom, dat het den buitenstaander een blik
geeft op wat er woelt en gist in de hoofden en harten
van de jongere generatie nit een kring, die na den bloeitijd
van Bilderdijk en Da Costa, Ten Kate, Hasebroek
en B e e t s in de literatuur zoo goed ais niet meer heeft
meegeteld . De genoemde brochure, 47 bladzijden groot,
voert den tamelijk snorkerigen titel van „Calvinis7ne en
Snobbisme in de Literatuur" en is geschreven door een jongen
man van Calvinistischen huize, die zich achter den schuilnaam : Adel Anckersmith verbergt .
Voor zoover nu dit geschrift
naar den uiterlijken
vorm bedenkelijk-sterk op Van D e y s s e 1 gexnspireerd
niet, geheel in „des meesters" trant, een afstra .ng is van
bepaalde, met name genoemde en nog levende personen
hoofdleiders-critici in de Christelijke pers
die volgens
0 . I . VII 1

6
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den auteur van hun onbevoegdheid in zake literatuur bij
iederen regel van hun hand op 't hevigst blij k geven
is bet een warm-toegenegene, zich bier en daar tot bewonderingsjubel verheffende apologie vann den arbeid der
„tachtigers" door een jongen man ., zelf „Christen" in den
zin van de orthodox-Christelijke belijdenis aanvaardend,
tegenover een bent van geloofsgenooten, onder wie de
praestaties der genoemde jonge school voor 't meerendeel
als gif staan gebrandmerkt .
Men zal mij toegeven : daar is jets verkwikkends in
dit schouwspel : een jonge man, alleen, met schitterende
oogen, verdedigend dat wat hem lief is, wat een deel van
zijn ziel g eworden is, met zijn wezen vergroeid, tegenover
hen
onder wie zijn naaste kennissen en verwanten
die voor dit schoon geen appreciatie-vermoben toonen, in
starren onwil en dogmatisch onverstand er de schouders
voor ophalen, of bet
in de zekerheid van een gemakkelijk
succesj e - bij hun geloofsgenooten in een kwaden reuk stellen .
Evenwel
om een verdere uitwerkin g van dit schouwspel aan de hand der nu reeds verjaarde brochure is bet
mij her niet to doers ; wie er van g enieten wil en . . . .
misschien ook wel er zich of en toe een beet] e aan wil
ergeren (want de zich verschuilende auteur slaat in zijn
jeugdigen overmoed vaak een apes behalve behoorlijken
toon aan) koope zich alsnog bet boekj e zelf 1), in welk geval
bij althans gepeperde waar heeft voor zijn paar dubbeltjes .
1k wil dus, als gezegd, thans niet meer blijven stilstaan
bij de brochure als zoodanig en daarom niet onderzoeken
in hoeverre zich de schrijver in zijne versmading van
B i l d e r d ij k s en vooral D a C o s t a's poezie mogelijk aan
overdrijving en eenzijdigheid op zijn beurt schuldig maakt .
Liever dan in detail-beschouwingen to vallen omtrent een
geschrift dat in de voornaamste plaats voor Calvinistische
kringen van belang is (zoo bet daar ten minste niet genegeerd wordt !) zoude 1k wel bescheidenlijk een enkel woord
in 't midden willen brengen met betrekking tot jets wat
1)

Uitgave J o h a n Pie terse, den Haag .
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1k al lang op bet hart heb, en daartoe in de eerste plaats
cruet betrekking tot datgene, waaraan de genoemde brochure
het aanzijn dankt : bet verlangen dat onder de jongere
„belijdende" Christenen zich meer en meer baan breekt
en bier en daar zich reeds in enkele, meest nog schuchtere
naar een eigen,
pogingen tot vorm-geving heeft omgezet
„Christelijke" literatuur, een literatuur waarin, nevens bet
positief-geloovig element der voorgaande geslachten, datgene
tot uiting komt, wat de winste is der tachtigers, aldus
vorm enn kern gebracht tot een schoone twee-eenheid, een
waarachtig e Christelijke Kunst, juist Kitnst in den volmaakten zin wijl Christelijk . Evenwel . . . . ook Christelijk
naar de volledigste beteekenis wijl Kunst. Op dit laatste
wordt door de jongere generatie ten zeerste den nadruk
gelegd, omdat, volgens haar, den ouderen in deze waarheid
naar al to vaak bet rechte inzicht ontbrak . Daardoor vervielenn zij tot een schromelijke eenzijdigheid . Op bet eerste
.g edeelte van de stelling den g eheelen nadruk leggend, konden zij tot den waan g eraken ., dat de mate van Christelij kheid
bet criterium is bij de waardebepaling der Kunst . Vandaar
dat de literatuur moest ontaarden in Christelijke tendenzschrijverij, en de weg tot de wanstaltige „bekeerings"geschiedenissen in proza, de holle verzen, waarin „de-inschuld-verloor'ne" op ,,d'in-genade-uitverkoor'ne" rijmde 1),
opeula.g.
Tegen deze „Kunst" flu komen de jongere Christenbelijders, voor-wie-ddk de literatuur der tachtigers een
openbaring was (hoezeer zij haar op vele punten meenen
to moeten bestrijden), met kracht in verzet . Bij monde van
A d e l A n c k e r s m i t h hebben zij bet uitgesproken als bun
besliste overtuiging : dat God op kunstgebied met Kunst
wil verheerlijkt worden 2).
De vraag dient bier gesteld, of met den laatsten eisch
al dan niet een principieele zwenking in de appreciatie
a.angaande bet begrip „Kunst" genomen wordt . Inderdaad
1)
`' )

Caivinisme en Snobbisme, pag. 5
C . en S ., pag . 5 .
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kan dit op 't eerste gezicht zoo schijnen, aangezien hi.er
niet meer de Kunst wordt d-ienstbaar gemaakt aann den
godsdienst, dock 't gehalte van de Kun.st ais maatstaf genomen ter bepaling van de mate van innigheid waarmede
de kunstenaar Gode dient . L'Art pour Dieu . Zeer zeker,
maar dan ook l'Art pour Dieu . Vddr alle dingen l'Art,
wil van Kunst voor God sprake kunnen zijn .
Maar dan . . . , zijn we dan niet al dadelijk bij het
„l'Art pour l'Art", dat door alle geloovigen geschuwde
„l'Art pour l'Art" aangeland ? Geen der jongeren die dif
zal toestemmen . De geest
zoo krijgen wij ten antwoord
waardoor de literatuur na '80 wordt beheerscht,
kan en mag de geest niet zijn der Christen.-kunstenaars,
aangezien die geest is een geest nit de diepte, niet uit God.
E venwel, waar de geest als die van den anti-Christ op
't stelligst door ons wordt afgewezen, daar mogen wij niet
blind zijn voor het vele waarlijk schoone ons door de
richting van '80 gebracht, ja, daar moeten wij als de geestdriftige herauten uitgaan voor de nieuwe lente en het
nieuw geluid, ook onder onze eigen kleine luyden, die nog
niet verder zien dan hun B i l d e r d ij k en D a C o s t a
maven voorzeker ook door bus dankbaar in eere g ehouden,.
nochtans bombastisch en rhetorisch in een niet gering g edeelte van hun werk .
De taal hunner oog en, wij ve •s taan
die, want het is de taal onzes gemeenschappelijken geloofs
dock de taal hunner lippen is ons vreemd geworden ;
hunne stemmen klinken ons grauw en zonder diep-innig
geluid, het geluid ons lief en dier Binds G o r t e r zijn
Mei-lied zong.
Is de eisch zoo onredelijk, dat de begenadigden in onze rijen, die tot het huidig geslacht willen
spreken door hun Kunst, dan de taal leeren vinden welke
dat geslacht verstaat en daartoe beginners met weg to
werpen de oude cliches die versleten en op zijn, reeds versleten en op waren nog voor de bloeitijd der zoogenaamde
Christelijke literatuur ten einde was ? Geen zondige vergoding van „het Woord"
dock ook geen dwaze vrees
er voor. Ons yolk leere inzien, dat onze Christelij ke literatuur allerminst van de zoogenaamde „woordkunst" behoeft

,,CIHHS'T ELIJKE" KUNST

85

gespeend to zijn . De geest der kunstenaars van '80 en
dergenenn die blindelings in hunne voetstappen treden, kan
en ma.g -- het zij nogeens herhaald
de geest Diet zijn
der Christen-kunstenaars ; dock het is dwaas enn dom en een
Christen onwaardig, om, uit vrees voor vervloeiing, zijn
grenzen enger to trekken dan noodig is, de vensters van
zijn literatuur-huffs stevig gesloten to houden en in zijn
vertrekken liever het muffs, antieke geurtje to bewaren van
eenn veroudecd romantisme, waarin geen mensch ademen kan,
dan de stralende zon en den koelen wind
Gods zon en
Gods wind tech -- binnen to laten, opdat zij de ka,mers met
de frischheid hunner hartige jeugd zouden doorjubelen . . .
Tech
hoe revolutionair deze such der Ohristelijke,
bier meer in 't bizonder der protestantsch-Christelijke jongeren oak mog e klinken veer de velen die liever de plat
getrapte paden eener voorgaande generatie blijven bewandelen
zoo blijkt bier van een principieele zwenking als
die gepaard schijnt to gaan met de veranderde leuze : de
Kunst dienstbaar gemaakt aan God en Zijn Woord in : God
in de Ku .lst slechts gediend door Kunst
Dog zoo geed
ais n.iets . Immers, de vernieuwing waar het her om gaat
betreft uitsluitend den vorm ; een essentieel verschil in
Kunst-begrip tusschen oudere en nieuwere literatoren is
Dog geenszins blootgelegd .
En we vragen nogmaals : bestiat dit verschil :'
Vie Diet geheel vreemd is op 't gebied der nieuwere
Christelijke literatuur, die voor zoover het den protestanten jongeren betreft in „ons Tijdschrift", wat de RoomschKa,tholieken aangaat in „Van 4n zen Tijd" haar orgaan
g evonden heeft en in de rowans van J o h a n n a B r e evoort, G . Schrijver, Enka, Leo Balet, zoo geed
als in de scherpzinnige, stijlvolle kunstcritieken van een
M a r i a Vie 1 a, de fijn-ontledende boekbeschouwingen van
een B u c k m a n n min of meer zuivere staaltjes van Karen
aard, haar willen en haar kunnen ons geschonken heeft,
zap., vergissen wij ons Diet, geneigd zijn deze vraag bevesti,gend to beantwoorden .
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Nietwaar, daar leeft jets, daar beweeg t jets in de
boeken dier jongeren : Luron, de onderwijzer-socialist uit
„Het eenzame Pad", Marianne, de zoekende, dwalende,,
zich verstrikkende ziel uit „Karakterzonde en Leven .sleed",
bet zijn niet de figuren uit een vroegere „Christelijke"
literatuur-periode, de weekelijke, zoetelijke mannen en
vrouwen in proza of op rijm, van wie bet scheen dat bun
scheppers hen slechts dairom deden zondigen, opdat hunne
„bekeering" aan bet slot des to heerlijker zou uitblinken .
Want, mag bet al schijnen, dat de auteur van „Het
Eenzame Pad" zich ten slotte aan de Christelijke traditie
toch getrouw toont, waar hij Luron, na de slingeringen
to midden van socialisme en volslagen ongeloof, terug voert
tot bet heil in Christus' zoenbloed
daar valt in den
somberen levensgang van Marianne, zooals zij, een opgejaagd dier gelijk, van schuilhoek tot schuilhoek gedreven
wordt en eindelijk omkomt in een poel van de bitterste
ellende, geen zweem van concessie aan een „vroine" traditiete bekennen, daar is de schrijfster, in 't besef van een
voor haar geest blijkbaar klaar dpstaand doel, zonder linka
of rechts to zien haar zelfgebakend pad gegaan, onontvaukelijk voor de verwijtingen die haar nit eigen kriizg mochten treffen .
Ja, daar leeft jets, daar beweegt jets in de boeken diet
jongeren, nog zwak, nog onvolkomen, half-bewust, dock
jets dat er 'is, zich doet gelden en . . , met vreugde begroet
wordt . Want wat de ouderen dan mogen tegensputteren
in de kringen der jongeren, der Kt nst-willende Christenjongeren, worden werken als de bovengenoemde blijde ontvangen en met trots geregistreerd als de eerste steentjess
van 't gebouw eener waarachtige Christelijke Kiiust in de
toekomst.
Waarlijk, bet is bier niet meer een quaestie enkel van
vorm, van taal-techniek. Bier valt to constateeren een
verschjl in de conceptie-zelve, wat werkelijk aan een principieele zwenking in de appreciatie aan gaande bet wezen
der Kunst denken doet .
Dit vaststellende, nit ik bier meteen mijn grief, een
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grief die ik even`vel uitsluitend op de protestantsche jongeren betrokken wen.sch to zien, aangezien de litteraire
groep welke zich schaart oin M a r i a V i o 1 a en „Van
onzen Tijd", in dezen eenigszins anders dient beschouwd
to worden.
Wat flu bij de jongere protestantsch-christelijke auteurs
m.i, mag geconstateerd, is : een gebrek aan theoretiselie klaarrheid in zake bet hen leidend kunst-begrip, en vandaar een
half heid, die op den dour verlammend most werken 1) .
De Caristelijke jongere auteurs broken op twee gedaehten
ziedaar een meening die ik in dit opstel, in alle be-

scheidenheid, gaarne wat reader zou uiteenzetten .

Ik begin daartoe met als mijn waste overtuiging nit
to spreken, dat men bet streven der zoogenaamde „NieuweGids-school"
aan welker invloed de Christelijke jongeren
naar
zich tot op zekere hoogte niet willen onttrekken
zijn wezen en innerlijkste drijfveeren niet kan verstaan en
derhalve van de resultaten dezen school geen blijvende
winste ten eigen bate mag verwachten, zoo menn de leuze
„l' Art pour t' Art" ztiet in haar vollen omvang aanvaardt,
hetzij dare wij l zij met zekere g eloofsopvattin .gen zich
niet vereenigen last, hetzij men haar -- die opvattingeu
overigens niet deelend nochtans als leg en ijdel, immers
zonder positieven inhoud, van de hand wijst z) .
En bet streven der tachtigers niet alleen
Ik voor mij hood de leuze „l'Art pour l'Art" voor de
leuze van ieder waarachtig kunstenaar, noeme hij zich dare
1) Men zie intussoheu bet slot van dit opstel, waar geeproken wordt
over de, n~ bet schrij won van dit stuk gepubliceerde, artikelen van de
heeren G e r r e t s o n en S o h r ij v e r, beide artikelen die w erkelijk een
begin van theoretisehe omlijning schenken . - Geheel in 't onzekere laat
one daarentegen de joist verschenen studie van den beer L . I i c k m a n n
over Is . Q u e r i d o . 1 k kan bet een bind als De Standaard dun ook niet
euvel duiden, dat bet zich een scherpen uitval met betrekking tot die
studie en haar schrijver heeft vergund .
2) Het wait niet to ontkennen, dat in dezen tijd van opgewekt
maatschappelijk en geestelijk leven, dezen tijd van „vraagstukken" en
tendenzen, de leuze „Kunst om de Kunst" ook in buiten-christelijke kringen
meer en sneer in 't gedrang is gekomen .
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Christen of paganist 1}.
En die andere leuze : „Christelijke" Kiunst
de leuze der jongere generatie waarover
ik boven sprak
acht ik voor zbblang en in zo6verre eenu
hinken op twee gedachten, wet meer is een fats morgana
als aaau 't begrip „Christelijk" de dog matische formuI eering wordt geg even, die het onbevan g en aanvaarden der
gesmade leuze onmogelijk en daarom het handhaven van
het praedicaat „Christelijk" noodzakelijk maakt .
Ii.
„De waereld heeft haar godeuzienere
„en haar godsgetuigen gehad, en eeuw
„aan eeuw hebben de volken geknield
„voor de ma chten, die van boven de
„wolken kwamen . Men heeft gebouwd
„op de werkelijkheid, men heeft haar
„weggebouwd onder de paleizen van
„den Broom en de tempels van bet
„gebed, en heel hoog op de torena
„heeft men schoo .ne3 dingen gezien,
„maar na al het samenetorten van
„beeehavingen, na bet waggelen en
„verzinken der geslachten, na al de
„sehoone stormen van de tijdenzee zijn
„wij op bet strand geworpen, wij,
„naalae, arms ineusehen onder elkiiar .
„En wij hebben gezien near boven ;
„dear was lucht ; en voor one nit, dear
,,was water ; en onder ons, dear was
„zand. En wij hebben gevraagd of er
„den niets, niets was .
„Toen hebben plotseling onze oogen
„elkaar gezien, en wij hebben in die
„oogen gezien ongekende diepten . Wij
„hebben begrepen Bat wij er waren,
„wij mengchen, wij leven, wij alles,
„wij met onze ellende en onze zaligheid . . ."
14 . VAN DEYSSEL,

Nieuw Holland .
1) Alleen - een „christen"-kunstena,ar zal licht geneigd zijn Bit op
geloofs-gronden to ontkennen ; welke gronden ik evenwel looter ti erstandelijk
en zelf-misleidend, niet wezenlijk aeht, zooals bier reader moge blijken .
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In de leuze „l'Art pour Dieu" de leuze der voorgaande Christen-g eneraties, op 't g ebied der literatuur
voorg estaan door manners als B i l d e r d ij k en D a C o s t a,
Schaepm.an en. Alberdin gk Thijm vindt de Kuust
haar criterium in God, in de leuze „1'Art pour 1'A .rt"
vindt zij dat in zichzelve, d .i. in het levee waaruit zij
voortkomt . En van de Kunst c is jets goddeliks zal., waar
't de laatste leuze geldt, flog alleen gesproken kunnen
wordeu dthir, waar het levee in zijn geheelheid het merk
d.er goddelijkheid wordt ingedrukt .
We lijken dus met onze lens van 1'Art pour 1'Art al
on.middellijk in 't pantheIsme verzeild, en 't is zeker niet
onbegrijpelijk, dat men van „rechtzinnig" Christelijke zijde
steeds voor 't aanvaarden dier leuze is teruggeschrikt .
Immers, het levee kan door hen, die het in het dogma
van den zondeval (niet zinnebeeldig dock reeel bea epee)
as door de zonde geschon .den hebben leeren beschouwen,
slechts met verduisterde zinnen door hen to verstaan
onmog elijk wordeun aanvaard in zijn geheelh .eid . Het zondig
schepsel, ook de verhevenste kunstenaar, leeft, wijl hij
mensch is en daarom order Adam's vloek, in het gebrokene,
en zoo Kunst in abstracto al de eenheid en ongebrokenheid vann haar inhoud, haar object veronderstelt, zoo is zij
inn hare realiseering niet dan anticipatie op en daarin aanvulling tot een ~~nheiu, die actueel eerst daar zal zijn bereikt, waar de zonde to niet is gedaan .
Antici.patie van het heilig id .ealisme hues geloofs
zoo verston.denn het de oudere generaties van ChristenTat aan het levee-bier ontbrak, dat vulde
letterkundi.gen .
hue hope aan, hue hope die ,,over dit levee heenreikte ."
Verdraa .gt flu echter de Kunst een dergelijke anticipatie, de Kunst, zooals de jongere generatie, met name van
protestantsche Christen-belijders, zij 't in halve of kwartbewustheid toch meer en nleer toont die, met de manners
van '80, to willen begrijpen ; de Kunst als Ding-an-sick,
zonder apriorisme, zonder eenige, zij het ook flog zulk een
vrome tendenz ? Immers, mocht het blijken dat zij deze
an.ticipatie niet verdraagt, dan zou her slechts de keuze
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resten van of van den wensch God to dieuen „door Kunst"
afstand to doen, daar men, God beschouwend als noodzakelijk complement van alle Kunst, bet begrip van kunst-opzich-zelf niet kann blijven vasthouden, of, voor 't geval men
dit begrip blijft haudhaven, afstand to doen van zekere
geloofs-dogma's waardoor een anticipatie noodzakelijk blijkt .
De Kunst nu, abstract en objectief gedacht, taa-t zuik
een anticipatie o .i . nict toe.

Met een enkel woord spraken wij bet reeds boven nit,
hoe het 1'Art pour 1'Art de leuae is voor een Kunst die
zich naar de Kunst richt en, door die Kunst been, naar
den kunst scheppenden me-nsch : den kunstenaar. In den
kunstenaar, den mensch, zoekt zij hare rechtvaardiging, in
den mensch haar norm en de eenheid barer veronderstelling .
Dit is bet wat v a n D e y s s e 1 deed uitroepen : „Mijn liefde is
voor geen god en geenn wereld, want mijn god is mijn liefde
en mijn wereld is in mij" 1)
profane woorden zeker voor
ieder die (als schrijver dews) God en mensch nog onderscheidt, nochtans, bezien naar bun voistrekten zin, in den
grond niet antlers dan d e bevestig ing van deze waarheid
dat de menschelijke geest
dus ook de geest van den
niet over zichzelf kan uitreikeu, en dus in
kunstenaar
laatste instantie op zichzelven blijft „angewiesen" .
De Kunst om de Kunst is de Kunst om den mensch,
de Kunst om den kunstenaar, de Kunst om 1r-et Levers, dat
de kunstenaarsziel uit zichzelf projecteert, om er daarna
zichzelf in weerspiegeld to vinden.. ')
Ret is in den kunstenaar dat boven alle ding en leeft
bet geloof aan zichzelf, bet besef dat hij is : nit en stuk .
In alle gezag van buiten-af ziet hij niet dan geobjectiveerd
zelf-gezag ; in iedere „openbaring" slechts de eerwerkeiij king
vann eigen wezen . openbaringen hem opgedrongen als g eschonken door een uiterlijke Macht op „bijzondere" (d . i.
essentieel van den natuurlijken aard der dingen verschei1) „Nieuw Holland ." Verzamelde opstellen, le bundel, blz . 3G!37 .
2) Het bestaan van een „buitenwereld" bedoelen wij hiermede
natuurlijk niet to loochenen .
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dene) wijze erkerit IuiJ thet, kan hij niet erkenuen zonder
't geloof aan de eenheid van ziju wezen op to g even .
Geboren wijsgeer ziet hij de onmogelijkheid in van op ziju
eigene schouders to gain stain . Zoo hj aan God en Diem
openbaringen gelooft, dais zijn die openbaringen hem
slechts in zboverre ,,bijzonder" als ze bijzonder yeaceentueerde
gedeelten zijn van Gods algemeene openbariug, welke is bet
Leven-in-zjn-g eheelheid . Waar hij erkent dat het zedelijke
leven het riatuurlijke (fenorenaal-mechanische) leven corrigeert, daar verwacht hij die correctie door en nit bet
leven-zelf. Niet half in, half boven bet leven ligt ziju
Kunst ; zij knbbpt gees (idealen) band tusscheii God en
mensch, dock zoekt een reeds voorhanden (ideeel) verband
in de natuurlijke orde der dingen en leert aldus God als

het in-wezenlijke van den mensch-zelj, van het leve'n-zelf

verstaan 1')
Het is bier, dat wij Go e t h e' s diepzinnig gourd op
de lippen semen : ,,Alles vergiingliche ist (nur) em Gleichnis" ; - de kunstenaar, bet Leven als object aauvaardend,
omdat hij net dat Leven zichzelven aanvaardt, ziet in de
verschijnselen de Symbolen, waarvan hj in ziju Kunst den
eeuwigen en onveranderlijken achtergrond blootlegt .
1) lnderdaad riekt dit afles sterk naar pantheIsme, en bet is din
ook zeker niet toevadlig dat een grout deel der kunst-orn-de-kunst-mannen
pantheist is . Toch zou ik persoonhjk inijne opvatting niet net zulk ecu
groote vrijiiioedigheid bier voordragen, ware bet dat 1k (Ic overtuigrng
had, dat van bet 1'Art pour I'Art ecu pantheIstisohe levenshesehouwing
bet noodwendig correlaat is . 1k acbt dit geenszins bet gevah leinands
wet eld-beeld kan ecu pantheIstisch gelaat toonen (spreekt niet de reobtzinnigate Christen van de ,,alomtegenwoordigbeid" Gods?) zonder dat die
iemand daarom Gods Persoonlijkheid (natuurlijk zuiver geestelijk opgevat)
beboeft los to later . - Zoolang hij God en Wereld ongeseheiden ondersoheidt, biijft Iiij verre van pantheIstisohe fusie . Ook van ecu star deIsme
kan hij gevrijwaard blijveu, zoo htj in bet natuur-gebeuren Gods bewusten, persoonlijken Wi 1 volkoinen vindt uitgedrukt . - l)at in deze
opvatting zelfe voor mensehelIjke yr ij h e i d, derbalve v e r an t iv o o r d e1 ijkheid plaits blijft - dit aan to toonen zou to ver buiten bet bestek
van dit opatel voeren . 1k verwija naar Dr . J. 0. Bierena de Haan,
Wij8yeerigc Studies blz. 32/88 ,,Het begrip der Zedelijke Vrijheid ." -den Hang, 1904 .

02

„c ~s jai rKE" KTJNST :

„Le sees du reel, c'est de sentir
„la nature et de Ia rendre telle qu'elle
„eat, 11 semble d'abord, que tout le
„monde a deux yeux pour voir et que
,,rien ne doit Ctre plus common que
„le sees du reel . Pourtant, rien n'est
>>
„plus rare , . . .
Zor, A, Le Roman EtpCrimental .
Zoo is bier de kuustenaar hij, die dieper schouwt dan
de massa ; die in de veelheid de eenheid ontdekt, die eenheid welke in potentie in zijn ziel aan .wezig is .
En dt,arom is bet, dat bier geesn k.un.stenaar denkbaar
is niet met heiligen eerbied voor bet Leveu-in-zijn-geheel
vervuld . Dat Leveu is hem zbover „openbaring" als bet
oogenblikkelijkheid is ; de realiteit der Eeuwigheid peilt
hij in de realiteit van bet Moment . Er is bij hen geen
voorkeur 1) voor bepaalde aspecten, joist wiji bet slechts
cspecten zijn van eenn en dezelfde werkelijkheid .
Vandaar dat hij nooit angstvallig zal op zij gaan voor
zekere levees-verhoudingen en feiten waarvoor zijnn zedelijk
gevoel ontdaan van zijn kunstenaarschap ontzet zoo
terugdeinzen . Geenn overwegingen van „dit mag de Kunst
wel, dat mag ziij islet beschrijven" leiden zijn keus . Waar
hij schift, daar schift hij oppermachtig, of liever daarr
schift bet levee-zeif voor hem, bet levee, dat n .iet gephotograph,eerc wil zijn, d .i. inn al zijn details trouw nagebootst - immers zoc wordt niet dan de oppervlakkige
uit•e rlijkheid er van verkregen maar : naar zijn essentie
verstaan, getypeerd, .
Deze essentie is bet universeele in bet bizondere, en
waarachtig is slechts die Kun .st, welke bet speciaal-beschre1) Wel to verstaan geen verstandelijke, op moreele gronden gebaseerde voorkeur . Een voorkeur uit de individueele geaardheid van den
kuustenaar vuurtapruiteud bIIJ(`thh r huiten besrhouwiug_ flat or aohilders
van enkel zonnelandechappen zijn is even bekend ale dat er zijn die zich
bij . „voorkeur" tot regenluebten bepalen . Volgens een hoogst naieve
kunst-opvatting alleen „kiest" een kunstenaar zijn onderwerpen .
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yen „geval" Diet behandelt als : geval-&p-zich-zetf, zooals de
boekenschrijvers van metier doen, de verhaaltjes-verzinners
met of zonder tendenz, dock als : gevat-umiverseet-cloorschouwd 1 ) .
Waarom zijn, om bet gezegde met een voorbeeld toe
to lichten, de „Feesten" van v a n L o o y zulke waarachtig e
Kunst :' Omdat ze geen „gevallen" beschrijven maar
gemeenheden", geen mog elij ke „g ebeurdhedeu" maar „werkelijkheden" . Ze beschrijven bet leven Diet als vergan.kelijkheid, maar als eeuwigheid ; bet Wisselende toonen zij als
symbool vau bet Zijnde 2).
1) Ditzelfde bedoelende sehreef ik een paar jaar geleden in een
opstel over Q u e r i d o' s „Levensgang" (De Arbeid, 4e jaarg, aft . 4)
„Wa .arom de „toevalligheden" in boeken . . . , zoo streng veroordeeld, als
bet Diet is oindat ze de aandacht van de essentie van den levensgang,
die onverbiddelijk denen karat uitstuwt, afwenden en dus den indruk der
realiteit deerlijk verzwakken ? Het is zoo moeihjk en bet lijkt zoo overbodig bier veel woorden aan vuil to maker . Ook is bet in de schilderkunst
Diet anders . Waarom zal b .v, op een schilderij dat --- om jets to noemen --een reeel en sober gehouden straat-tooneeltje geeft : kinderen, aandachtig
geschaard rondom een scharensliep ; of een achooier, snuffelend in een
vuilnisbak, - de schildering van de deze tafereeltjee overhuivende lucht inn
paa,rs en groen, teer-rose en opgekruifd goud, zooal Diet nit technisch
oogpunt dan toch van een hooger aesthetiscb plan ten eenenmale [bet
gebrekkige van iedere generaliseering even buiten rekening gelaten_j ongeoorloofd zijn ? Took Diet ouldat in natures de lueht in de combinatie met
een der bovengenoemde groepen deze kleuren-grilligheid Dimmer vertoonen
zou . Doch omdat ze in dit verband Diet de typeering der werkelijkhei-d
. . . ."
in de natuur is en due bier de werkelijkheid Diet
2) Toch erken ik gaarne de gegrondheid van Prof . C h a n t e pie
d e 1 a S a u s s a y e's klacht aangaande de litteraire voortbrengselen onzer
dagen : „De Iitteratuur, die wel Diet de verborgenheden der harten kan
ontdekken, maar toch openbaart west er in de schrijvers omgaat en
waarin vele lezers behagen scheppen, de Iitteratuur toont one hoezeer de
absolute waarden, vooral die van bet lever en van de persoonlijkheid zijn to
loor gegaan . Pijnlijk doen one de klachten aan, Dog pijnlijker de berusting
in dat „episoden-hafte des Lebens ." („Het Absolute", Onze Eeuw. 1905,
blz . 389) .
Evenwel
de waarheid van bet bovenstaande, dat schijnbaar een
veroordeeiing der moderne literatuur ineluit, erkennende, acht ik haar
geenezine in tegenspraak met west boven door mij werd uiteengezet en
daarom slechts zeer relatief. Juist in bet essentieel-momenteele is bet
dat zich bet eeuwige weerspiegelt, waarom de Kunst die op een zeker
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Zoo is de man die maait op 't heete zonneland niet
„zoo maar een man", dien 't den schrij ver beliefde als
speciaal „geval" den lezer voor oog en to voeren . (Eilieve
toch, er zijn „interessanter" ,, evallen" dan een maaiende
boar met onsmakelijke eigenaardigheden !). Neon
die
man is niet „een" veldarbeider, maar „De" Veldarbeider
en als zoodanig een monument in de literatuur .
Zoo is het een.voudig gezin, dat 's avonds bij bet bed
van den kranken vader in blijmoedigheid den verjaardag
van de moeder iiiert, al weder been speciaal opgezet „verhaal", noch ook uitsluitend „woord-kunst" in den zin van
wat uiterlijke techniek 1) .
Neon, 't is al weder een
monumentale levees-veraanschouwelijking, evenals de zondagswandeling van Toon en Marie .
Wat door v a n D e y s s e 1 in extatisehe verrukking als
de dienst van „Hat Woord" bezongen is,
bet is iets
anders dan de dienst van wat simpele vormen . Het grootste
onrecht den mannen van '80 aangedaan is wel bet wijd
verbreide misverstan d als zoude dit „Woord" de opg eblazen
benaming zijn voor wat ijle „woorden", wat technische
kunstgrepen . Het Woord is de monumentale levensverbeelding, de Idee zooa,ls zij in 't phaenomenon dat Levee
beet tot openbaring komt ; en bet is in bet
zij bet ook
besef
vaak onbewust of zelfs verstandelijk genegeerd
punt in den tijd bet „episodenhafte" des levees als een universeele
bewustheid uitdrukt, haars ondanks daarin de uitdrukking en de bevestiging
,al zijn van bet Absolute dat zij ontkent . In hare nega,tie ligt haar
rnvraal en positieve waardij . --- Ale H a s p e 1 s in zijn bekend referaat
„Onze Literatuur en onze Evangelieprediking" (blz . 7) dan ook zegt : „Zoo
blijkt de Weemoed onzer literatuur voor een goad deal 't onontkoombaar
gevolg van haar gemis aan levensleer" . . , dan zeggen wij : zeer zeker, en
dat gemis aan levensleer is to betreuren ; nochtans in dien Weemoed is
bet dat juist de waarde onzer literatuur gelegen is .
1) Wat, tusschen twee haakjes, v a n L o o y e work betreft ale
zuiver „woord-kunst" (horribile dictu !) beschouwd, moat ik ale mijn persoonlijk gevoelen to kennen geven, dat doze kunstenaar op maar dan en
plants in zijn detailbeschrijvingen goon mast weet to houden (evenmin
ale b .v . Q u e r i d o), waardoor de soberheid van bet geheel vaak ten zeerste
geschaad wordt . Zoo is in „Feast VI" de beschrijving van den regenboog
m .i, eon voorbeeld van w anstaltige overlading .
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van deze Ides, dat de kunstenaar eerbied voor het Leven
toont, het heilige Leven, het Leven-als-eenheid, het Levenin-zijn-gehe1, waaraan het hem - j uist wiji het een
gehee, een eenheid is als zoodanig en in alle de deeleii
deze eenheid bewaart - niet past jets of of toe to dose 1) .
Ret Lven spree Itt ; dat is genoeg . De kunstenaar heeft
slechts to volgen .
Iv .
,,Geen der deelen is goed, maar
,,het geheel is goed . Niemand onzer is
,,goed, maar bet Leven is goed . Niemand
,,is goed dan God alleen ."
FREDER1L VAN EEDEN,

Studies, 4e bndl .

Zoo is het dan de

Persoonlijkheid van

den artist, in

1) Zooals b .v . Be . TJlfers in ,,Oostloorn", een buridel novellen in
bepaalde christelijke kringen tot in de wolken verheven, naar miju besoheiden
meening eel prachtig staaltje van wan-kunst en levees-verminking . Men zette tusechen [1 f e r s' boeren (?) eens den lanthnan van van L o o y !
Ecbter - toegegeven dat U l f e r s werkelijk aau het levee jets
,,toevoegt", kan men dan met betzelfde recht niet beweren, dat vele der
moderns auteure met hue oTerwegend pessimistisohen kijk op de dingen,
van bet leven jets ,,afnemen", met andere woorden : het leven eOnzijdig
beelden?
Dit is de gewone grief van alien, die met bet werk van de hedendaagsche jongeren niet op bebben ; die klagen over de somberheid en de
verveling die er nit spreekt . Niettemin bestaat er tussehen 't werk van
U 1 fe r s en by . dat van een kunstenaar ale F ran s C o en en qualitatief
een groot versehil . Coenen toch nC~ ~mt niet van bet leven jets ,,af", zooale U I fe r s er jets ,,bij" voegt . Wdt C o e n e n van 't leven geeft, dat
is compicet in zich zelf, zonder eeu to weinig of eon to reel, Men zal hot
verschil met [Jifers voelen . Wat do iaatste n .1 . van 't levee geeft dat
is n i e t compleet in zich zeif, omdat btj ecu ,,te reel" geeft . Coonen's
1evOns-n1iSre is complete, universeel-doorvoelde nuisre, en miler, beter
gezegd jets cinders, wil, of Never kin, dock behOeft C o e n e n ook niet to
geven . U 1 fe r s' levees-blijheid daarentegen is alles behalve complete
blijheid, 't is aangedikte blijheid en daarom beelemaai goon blijheid .
Ware blijheid (biijheid-compleet-in-zich .zelf) geeft b .v. St r euy e is in zijn
zounige schetsen van spelende kinders in do wei . (Zie den bundel
Doodendans) .
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welke de tallooze stralen van de obj ectief g eg even werkelij kheid x} zich vereenig en als in een middelpunt van waaruit
die werkelijkheid, gereconstrueerd, wear to voorschijn treedt,
niet meer als chaotische verschijnselen-massa, dock as een
nit de diepte uitgebroken, organische eeuwigheids-bouw .
hit zijne eigene wondere ziel, staande in het teekenn der
eenheid, is het dat de kunstenaar oude en nieuwe dingen
weet v oort to brengen .
Is nu evenwel niet de Christen de ware persoonlijkheid
en daarom niet de Christen-kunstenaar de kunstenaar bij .
uitnemendheid ? Komen wij hiermede nu toch niet tot de
rechtvaardiging der leuze : Christelijke Kunst :'
Het is duidelijk dat wij verplicht zijn het probleem
wat dieper to stellen . En dan is het zeker waar dat men,,
uitgaande van de overtuigin .g dat de Christen in den vollen
zin des woords is : „eenn nieuw schepsel", dat „den ouden
mensch heeft afgedaan en den nieuwen mensch heeft aan-gedaan", om inn de teekenende terininologie van den Apostel
Paul u s to spreken, waardoor de mensch als 't ware uit
een ander, een hooger, een geestelijker centrum leeft,
er toe zou kun.nen komen to getuigen : hoe alleen de
Christen is de ware kunstenaar ; hoe er van K nst in den
eigenlijken zin des woords Been sprake kan zijn zonder
den Christen-kunstenaar. De overwegin g dat men goed
(christen zijn kann en toch een slecht kunstenaar, levert
tegen deze stelling natuurlijk geen bewijs . `gel het omgekeerde : de overweging dus dat men, volgens dezen maatstaf
to rade gaande, er consequent toe komen moet den . Griekschen heiden S o p h o c l e s, den Duitschen heiden G o e t h e
en zoovelen anderen, het waarachtig kunstenaarschap to
ontzeggen, wat tamelijk paradoxaal klinken zou, al mocht
men ook zijn oordeel door de gemeene gr ;tie willen,
verzachten .
Nochtans zouden wij voor ons niet gaarne ontken.nen,.
dat er een diepe waarheid schuilt achter de overtuiginb
welke het kunstenaarschap en het Christen-zijn in nauw
1}

Kennis-theoretische speculaties doers hier minder ter sake .
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verband brengt .
Mits men het begrip „Christen" zeer
bepaald omschrijft .
Dit is een punt van gewicht, wel waard een oogenblik
bij stil to staan . In zijn wonder-schoone boek „Natural
laws in spiritual world" verklaart Prof. Henry D r u mm o n d in het hoofdstuk „Gelijkvormigheid aau het Type",
hoe in de gansche natuur elk organisms naar zijn ideeele
Type streeft, als 't ware zich vormt tot dat, wat aan
zijn wezen ten grondslag ligt . Wat b .v, voorvalt in het
dierenrijk is dit 1) :
„het vogelleven grijpt de vogelkiem
„aan, en vormt haar tot een vogel . Ret levee van het
„kruipend dier grijpt een andere kiem aan, assimileert
„zichh tot een kruipend dier . Dat levee doet dus niets
„anders dan een incarnatie van zich zelf maker . De zicht„bare vogel is dus eenvoudig een incarnatie van het on„zichtbare vogelleven" .
En dan gaat hij aldus voort
,,Nu naderen wij tot het punt waar de geestelijke analogie
„zich vertoont . Het is een zeer verwonderlijke analogie,
,,zoo verwonderlij k, dat men bijn a aarzelt haar order
„woorden to brengen . Toch is de natuur godvreezend,
„en 't is haar stem, waarnaar wij luisteren . De lagers
„levensverschijnselen, zegt zij, zijn niet meer dan een
„allegoric . Daar is een ander snort levee, waarvan de
„wetenschap tot heden weir, g kennis heeft bekomen . Het
„gehoorzaarnt aan dezelfde wetter . Het bouwt zijn orga„nisnse op in zijn eigen vorm . Het is het Christus-levee .
,,Gelijk het vogel-levee een vogel opbouwt, het beeld van
„zich-zelf, zoo bouwt het Christus-levee een Christen, het
„beeld van Hem zelf, in de innerlijke natuur des menschen .
,, .ls een mensch een Christen wordt, is dit het natuur„proces : de levende Christus treedt zijn ziel binnen . De
„ontwikkeling neemt een aanvang. Het levee vormende
„levee grijpt de ziel aan, assimileert de omringende ele„menten, en begirt hen to vormen . overeenkomstig de
„groote wet van de overeenstemming met het type neemt
1 .) Ik ontleen het hier volgend citaat aan de Hollandeche vertaling
van 't genoemde lock, order den titel „Natuurwetten in de geestelijke
wereld" bezorgd door Dr . A . W. B r o n e v e 1 d, 2e dr, bl . 184,
© . E . V II 1

7
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„dit vormen een bepaalde gestalte aan . 't Is dat van den
„kunstenaar, die jets vormt . En door 't geheele levee gaat
„dit wondervolle, mystieke, heerlijke en bepaalde proces
„voort „totdat Christus er een gestalte in heeft . . . . "
Wat vaor alle dingen bier in 't oog moet vallen is,
dat de stem die zob spreekt niet de stem is van bet
Christendom der kerken, tenzij menn dit van veel uiterlij ks
ontdoet .
De mechanische gedachte van de kerkelijke
dogmatiek met haar buiten de in zonde verzonken aarde
staande Jezus-figuur, den Godszoon, God-zelf, heeft her
plaats g emaakt voor een zuiver organische gedachte ; immers
„Christus" is bier een aan de natuur inhaerent levensbeginsel, de ideeele grond en bedoeling van 't levee-zelf, van
den mensch-zelf : bet is de mensch naar ziju wezen, de
mensch zooals hij is gevormd „naar Gods Beeld" .
Het is duidelijk, hoe dit Christus-geloof met beide
voeten in bet levee staat, in de natuur staat, alleen
die natuur oneindig verdiept . „De ziel is Christinne va-rt
nature ." Wij ademen hier geheel in de monistische sfeer
waarvan wij boven spraken, de sfeer waarin ook vele der
Paulinische woorden passers, als : „Wij ziju in Christus
ingeplant", Hij bet Hoofd, wij de Leden etc .
waarlijk
een zuiver biologieche taal .
Ja, gewis, in dozen zin bet Christendom beschouwend,
in Jezus Christus niet m~er maar ook niet minder ziende
dan bet prototype van den Mensch, hebben wij reden om
met ernst ons of to vragen, of niet de Christen alleen de
ware kunstenaar is . Immers : „de breuk" waarvan boven
gesproken wend wordt hier juist opgeheven ; in den weder,geboren mensch dus alleen kan de kunstenaar zich werkelijk een eenheid bewust worden . „Christelijke" Kunst
wel verre van een ongerijmdheid
is dus een in hoogen
mate redelijk begrip .
Wij beginners met er op to wijzen dat men, door bet
predicaat „Christelijk" geheel op bet organische over to
brengen, bet Christendom ten zeerste beperkt . Want bet
naar wij reeds mochten opmerken
duidelijk genoeg,
is
dat de organische gedachte in bet officieele Christendom bij
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de mechanisehe zoo goed als geheel in 't niet verzinkt .
,,Zonde" en ,,genade", de beide polen van het Christelijk
bewustzijn, worden van bewustzijns-standen des menschen
Gals van het bewust subject aan hetwelk God in zijne
heiligheid en zijn vergevende liefde zich als een aspect
van 't eigen wezen vertoont) verobjectiveerd, en de ,,verzoeniiig" ontstaat niet door een organisch proces van
geestelijke toeegening der eeuwige dingen, maar door een
iuridische kwijtschelding van schuld, een van buiten ingestorte
genade-gave door het geloof verworven .
Dit is, zie ik wet, een wezenlijk andere gedachte dan
de organische, hoewel het niet to loochenen valt dat in de
Heilige Schrift en nog sterker geaccentueerd in de kerkelijke belijderiis-schriften, de organisehe en de mechanische
gedachte beide voorkomen en door e1kar zijn gemengd .
Bat flu een kunstenaar zich met zijn heele zeif in de
mechanische gedachte nooit zal kunnen vinden, behoef ik
na wat vooraf ging wel niet meer to betoogen . Van nit
dat standpunt moet over alle Kunst de adem gaan des
floods . En het is voor de Kunst der jongeren m .i, hoogst
bedenkelijk, flat bij zoovelen van hen die mechanische opvattingen de kern van 't Christendom uitmaken, welke om
iederen prjjs ook in hun Kunst dient gehandhaafd .
Toch willen wij aannemen flat de organische gedachte
bij hen voorzit en vragen wij ons nogmaals af : is een
Christen, als het nieuwe schepsel, niet de mensch, dus ook
de kunstenaar bij uitnemendheid P
Dit laatste flu ineenen wij to molten ontkennen op
grond flat wij her scheiding hebben to waken tusschen
het ethische en het aesthetische . - Het ,,nieuwe schepsel"
bij P a u 1 u s is de mensch die aan de aarde onttrokken
wordt en in het nieuwe, hemelsche leven het oude als een
wegwerpelijk kleed beschouwt . - Zoo blijkt hier van
monisme in eigenlijken zin geen sprake, wiji de beide deelen
die de eenheid zouden moeten vormen in wezen ongelijksoortig zijn . Ook de organische opvatting van 't Christendom,
waar zij den kosmos als een door de zonde slechte grootheid blijft beschouwen, overwint het oude dualisme niet .
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Als een slechte grootheid het kosmisch geheel beschouwen kan de kunstenaar hoog step s in zedelij ken, niet
in reeelen zin . Hij leeft in het aardsche, niet plat-materialistisch, zich verslavend aan den uiterlij ken schij n 1), maar
met zijn gansehe wezen, dal niet alleen zedelij ke waardeoordeelen hecht, maar tevens aesthetisehe . De on deelbaarheid van zijn wezen proj ecteert zich op de realiteit buiten
hem en zoo spiegelt deze realiteit het ethisehe en aesthetische in den enkel beeld terug .
Vandaar dal zijn ethisch
oordeel in het levees-geheel zich oplost en hij er, zij 't
onbewust, voor terughuivert zich corrigeerend boven 't
levee uit to plaatsen z) . Hij tracht niet het levee aan de
hand van „Gods Woord" (lees : den Bijbel) aann to vullen
en to verbeteren, aan gezien hij het Levers-zelf aanvaardt
als Gods Woord . Zijn Kunst is reactie op, g een correctie
van het levee . Van boeken die willen „opheffen", rowans . .
die „het leelijke" uit den weg gaan, het niet in z-zj-n leelij kheid aanvaarden, maar het onder een idealen glares stellen,
gruwt hij terug . Want hij bemint het levee-in-zijn-geheel, .
en dal levee heft niet enkel op
het drukt ook neer, en
't levee gaat het leelijke niet nit den weg .
Daarmede is niet gezegd, dal een kunstenaar het
Kwaad niet zoo kunnen verfoeienn uit looter-zedelij k oog punt. Toch zal hij aan het levee-met-het-kwaad blijven gelooven, daar zijn kunstenaars-ziel hem de zij het onbewuste
overtuiging schenkt, dal alle kwaad in hoogere e~nheid
ligt besloten . Absoluut en objectief waardeert hij het
niet ; het is negatie, niet ligg end in het wezen der ding en,
dock in der menschen stand tegenover de ding en . In de
dingen-zelf, het levee-zelf blijft hij gelooven als absoluut1) Zooals velen in de hedendaagsche literatuur, die, door de oppervlakkige massa als „woordkunstenaars" gehuldigd, dit in waarheid niet zijn !
2) Alle ethiek moet in de Kunst (krachtens den card der Kunst,
welke loch uit de Schoonheid leeft) tot aesthetiek worden ; ook bet
geestelijk schoon krijgt zoodoende een zinnelijk accent . lien samenvoeging
van zinnelijk schoon en geestelijk onschoon is ondenkbaar : iets wat schoon
is is steeds ongedeeld schoon . Dat deze opvatting met de dogmatisch-christelijke in strijd komt wordt o .a . aangetoond door Dr. A . K u y per in
„Het Calvinisme en de Kunst" (in 't bizonder blz . 17 e .vv.)
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goed . Het Levers in zijn geheelheid begrepen is de Stemme
Gods .
Waar de Zonde spreekt zwijgt de Stem, en in dit
zwijgen ligt een spreken vreeslijker dan seder geluid .
Eenn waarachtig kunstenaar vraagt zich dan ook nooit
angstvallig of : mag ik d%t wel schrijven, zou dat geeu aanstoot geven, past het zS6 wel voor een „Christelijken"
roman
aangezien hij zich bewust is dat het Levers het
beter west dan hij I) . Zich kunstenaar voelend, west hij
dat de Zonde in zijn boek gruweiijker zonde zal zijn dan
de zonde er buiten, dock ook dat de Schoonheid in zijn
boek voor vie zijn kunst verstaan een heerlijker schoonheid zal afstralen dan, de schoonheid die het dagelijksch
levers biedt . * Omdat de Kunst den waren aard der dingen
bloot legt, hetzij goed, hetzij kwaad, wijl zij orde brengt
in den chaos der verschijnselen immers oorzaken aanwijst enn motieven stelt
aldus die verschijnselen plaatsend
in het rechte licht .
Zoo ligt in Kunst, die niets wil zijn dan Kunst, een
beter en grootseher moraal (een moraal a-posteriors) dan de
ernstig ste, vurigste moralist-a-priori to geven vermag .
Hier ligt het goed recht van het fart pour Fart.
V.
„Kunst ontstaat nit de opperste
spanning der ziel tot God . . ."
„Ein Christ der zugleich Ki nstler
„wlLre kommt nicht vor ."
F. NI ETzscri .

Zoo is de kunstenaar de man, die met Spin o z a alle
dingen ziet sub specie aeternitatis .
Een Christen moge dit
1) Met de meening dat de kunstenaar ook het leelijke van 't levers
to aanvaarden heeft zooals het - relatief gesproken - is, zij het ook in
zijn sehrijnendste onopgelostheid, is hier natuurlijk geenazins ook die
finders meening verdedigd, a1a zonde de ware kunstenaar alles maar
klakkeloos rauw moeten neerschrijven . Integendeel : hij blijve steeds
schiften . Een kunstenaar mug voorzeker alles, dock zal niet alles . Zoo
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ontkennen, dit voorrecht slechts zich en den z Unen toe-rekenen . Doch hij bedenke dan tevens dat hij daarmede
een streep haalt door de kunstenaars-existenties van velen
dergenen omtrent wie het getuigenis der menschheid alley
eeuwen dit is : dat zij „het eeuwige" in hue kunst geg repen
hebben . Durft hij deze consequentie aan, fiat ; de menschheid zal zich, vreezen wij, aan hem niet storen ; met haar
hongrende blikken en tastende handen zal zij op blijven
gaan naar de glanzende hoogten vanwaar of het Genie zijn
stillen glimlach lacht . . . .
Die ~~ne man, hij wordt onder den voet geloopen.
De kunstenaar, het Levee ziende „onder de gestalte
der Eeuwigheid", is als een voorlooper op de menschheid,,
een averti . Maar dan ook is het, voorzeker, jets meer dan
een paradox : to zeggen, dat de ware kunstenaar een Christen
is 1). Christen voor zoover kunstenaar. Verder ook niet,
althans met seen enkele logische noodwendigheid. Helaas,a
het levee van vele kunstenaars bewij st dit wel . Zie een
H e i n e, een M nit a t u ii . Begenadigd zijn zij vaak tevens
bezocht . Van E e d e n s stelling
door B o r e 1 in 't eindelooze herhaald
als zoude het kunstenaarschap daarin
bestaan, dat men „een zoo goed mogelijk mensch" is, valt
m. i. niet dan onder groot voorbehoud to aanvaarden . Op
de oogenblikken dat de kunstenaar zich-zelf niet is, de
verschijnselen niet overziet dock er in gevangen zit, blijkt
het woord van den Apostel P a u 1 u s waarheid : dat de
hij „rauw" is „klakkeloos" is hij 't nimmer ; een enkele vloek (maar dan
ook zonder concessies !) op de rechte plaats doet vaak meer dan een
geheele bladzijde straattaal . En 't is mijn groote grief tegen een nionumentaal-breed, machtig-sonoor kunstwerk als Z o 1 a's epos-van-het-land
„La Terre", dat de kunstenaar her niet altijd kunstenaar is gebleven ;
dat hij zich hier en daar vernederd, ja vernederd heeft, tot het werk van
een fotograaf, een handwerksman !
1) Schoon wordt dit door Hasp e 1 s uitgedrukt in zijn „Onze Literatuur en onze Evangelieprediking" (biz . 45) : - „Heeft de Literatuur, de
„pracht dezer wereld zingende, zOO gezongen, dat ze tot het hart der
„dingen is doorgedrongen, dan heeft zij God gevonden en wordt, of zij 't
„bed©elt of niet, Evangelieprediking ."
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natuurlijke [d . i . Diet de wezenlijke, de complete, dock de
fragmentarische, louter-zinnelijke] mensch Diet verstaat de
dingen die des geestes Gods zijn .
***
De Christen en de kunstenaar, zij beiden staan in 't
levee en reageeren er op . De Christen (thans genomen in
den ruimen zin) doet het bewust, evenwichtig, blij en vrij,
zich, ondanks zijn dagelijksche struikelingen, wetend bet
kind van een lief hebbend verge vend Vader ; - de kunstenaar, zoo hij Diet tevens Christen is, ombewust, onevenwichtig,
zijns ondanks . Hij zou het levee willen paten, willen
negeeren, maar hij moet er in gelooven, moet bet liefhebben, zijns ondanks .
Zoo ligt bier een verschii, dat in. beiden levees-praxis
to voorschijn treedt ; vandaar dat de gestalte van den eenvoudigsten Christen zoo veel verhevener kan zijn dan die
van den grootsten kunstenaar .
Toch
bier ligt Diet bet verschil . Ret verschil ligt
in den aard den reactie zeif. En bier raken bet Christenzijn en kunstenaar-zijn elkander noon, - Een kuristenaar
die tevens Christen wordt, komt uit de diepten eener donkre
onbewustheid tot de kiare bewustheid van zijn kindschap
Gods, waardoor zjn levensvoering de harmonie zal vinden
die haar eertijds ontbrak . - Maar zijn reactie op bet levee zal,
juist wijl hij kunstenaar is, dezelfde blijven, de eigeri-aardige :
- onstuimig-verliefd zal hij bet he1e levee blijven sluiten
in zijn armen, met zijn hoogten en laagten, zijn wijdten en
diepten, zijn blauwe verrukking en zwart-mode schuld . En
hij zal bet levee liefhebben zonder vitten en zonder moraliseeren, omdat bet levee goed is zooals bet is .
Brengen zekere heteronome geloofsopvattingen er den
kunstenaar toe zich tegen deze levensliefde to verzetten,
dan is hij voor de Kunst verloren . Want j uist voor zoo ver
hij zulk een Christen wordt, wordt hij een slecht kunstenaar .
In dit licht beschouwd wordt N jet z s c h e s bekende uitspraak, die ik als motto hierboven plaatste, dan oak minder
paradoxaal als ze vaak gescholden is. Niet meer bet Leaven leant
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den kunstenaar, dock de leerbegrippen die het levee willen
a ctnv°ullen en dus zelf b6ven, dat is buiten dat Levee liggen .
*
Onze Christelijke jongeren zullen, volgens mijn bescheiden meening, dit alles vroeg of last met ernst order
de oog en hebben to zien, opdat het voor henzelve blij ke,
of de leuze : „Christelijke" Kunst door hen nog larger is
to handhaven . Kunst is evenmin ooit „Christelijk" als
„hard" of ,,blauw" . Of wel, van een ander g ezichtspunt
uit : Kunst is het studs, maar dan zooals het vuur „warm",
het water „uat" is . Pat overigens dit alles door henzelf
ook wel gevoeld wordt, blijkt nit de wijze waarop de Heer
G. S c h r ij v e r een boek als „Geertj e" van Jo h a n d e
Me e s t e r prij Zen kon 1) . B u c k m a n n, de „overtuigde
Calvinist", zooals hij in de pens genoemd wordt, schrijft een
geestdriftige studie over Q u e rid o . De Heer B . J . G e rr e t s o n publiceert een artikel, dat met het hierboven door
mij neergeschrevene op vele punter principieel verschilt,
dock waarin toch intusschen (nog sterker dan in 't stuk van
S c h r ij v e r) het niet-wezenlijke eener antithese op 't gebied
der Kunst maar grif-weg wordt toegegeven 2) .
Ik kan er niet anders dan mijn blijdscha:p over nitspreken, dat de Redactie van „Ors Tijdschrift" de artikelen
van de Heeren G e rr e t s o n en S c h r ij v e r heeft durven
en . . . willen plaatsen . Immers, het doet zien, dat de jongeren
hue consequenties meer en meer gaan aandurven ; dat men
het hinken op tweeerlei gedachten werkelijk moede raakt
en begirt to zoeken n.aar meer theoretische klaarheid .
Mogen spoedig alle nevelen dan zijn weggevaagd, en
deze jonge, frissche morgen de goede aanvang blijken eens
volschoonen dags !
1) Over Kunst en Christen .-kunstenaars . One Tijdschrift, lie jaar g .
aft. 1, blz . 23 evv . -- De Heer S c h r ij v e r wil feitelijk niet gesproken
hebben van Christelijke Kunst, alleen van Kunat der Christelijke kunstenaars. Dat alle jongeren (waaronder natuurlijk ook niet-produceerenden)
dit lang niet met hem eens zijn, mocht mij o .a, in gesprekken meermalen
blijken . Fen eenheid van streven ontbreekt hier m .i, vooralsnog .
2) Tweeerlei Norm . 0 . T . lOe jaarg, afl . 12, blz . 741 evv.
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VAN BAKHUlZEN VAN DEN BRINE; MET ZIJNE
VRIENDEN GEDURENDE ZIJNE BALLINGSCHAP
(1844-1851)
UIT(EGEVEN DOOR

Mr. S. M U L L E R Fz .

De correspondentie van Bakhuizen van den Brink's
ballingschap dijt, flu er eeninaal de aandacht op gevestigd
is, steeds nit . Onder het drukken der brieven in dit
tijdsehrift ontdekte ik er nog drie, die ik niet in de aerie
opnam, omdat ze (althans grootendeels) reeds elders uitgegeven waxen, maar die ik volledigheidshalve in de
defin .tieve editie nog kon afdrukken . Maar nauwelijks
was ook deze gereed en verzonden 1), Of ik verkreeg
flog eeue aanwinst, die veel belangrijker was : het bleek,
4flat
.' o t g i e t e r s brieven aan zijn vriend
flog onder de
familie B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k berustten . Dit
bericht, dat mij ten vorigen jare van vreugde zou hebben
doers opspringen ., veroorzaakte mij thans natuurlijk groot
verdriet, uu ik het ontving joist op het oogenblik, toen
het to laat was om de in.erkwaardige stukken nog op to
nemen in het natuurlijke verband, dat ze zoudenn hebben
versierd. Doch al betreurde ik het noodlottige misverstand,
1) 1k neem de gelegenhei .d waar, om eeue rectificatie to geven : de
bladzijden 108 en 109 hebben in die uitgaaf ongelukkig bourse plaats
gewisseld .
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waardoor ze mij onthouden waren, dit mocht voor mij
natuurlijk Been reden zijn, our ze op mijne beurt to onthouden aan het publiek . Integendeel, dankbaar aan het
gelukkige toeval, dat deze brieven gespaard heeft (helaas
de belangrijkste, de eerste van het vijftal, blijft ontdankbaar aan de familie B a k h u i z e n v a n
breken !),
d e n Brink, die ze to mijner beschikking gesteld heeft,
haast ik mij de brieven nog of to drukken, to liever
flu zich als bijlage daarbij bevindt een brief van G r o e n
van P r i n s t e r e r, wiens naam in de .Brie fwisseling
wel voortdurend genoemd wordt, maar van wiens hand
een brief daar noode gemist werd . Ik kan er flog bijvoegen (behalve twee minder belangrijke brieven, die ik
alleen volledigheidshalve Beef) een brief van B a k h iii z e n
van den Brink zelf aan zijn vriend Dr . Bussemaker,
dien deze hem stellig heeft ter hand gesteld, toen hij hem,
weinige weken voor zijn eigen dood, op zijn sterfbed to
Parijs bezocht 1) .
Zal ik een oordeel neerschrijven over deze stukken,
waaronder P o t g i e t e r s brieven den hoofdschotel vormen :'
Aardige, levendige brieven zijn het, vol iuteressante berichten en oordeelvellingen over taken, die ons belang
inboezemen, -- brieven, die een goed figuur zouden hebben
gemaakt in de Briefwisseliny, die (our een variant to leveren
op Pot g i e t e r s Belief koosd beeld) wat gist zouden hebben
gebracht in het zware, sours wat al to voedzame beslag .
Maar nu wij Pot g i e t e r s brieven kunnen vergelijken met
de antwoorden van Bakhuizen van den Brink, nu
begrijpen wij toch, waarom G e e 1 in een ernstig verschil
van gevoelen zonder aarzelen de partij koos van v a n d e n
B r i n k en h e m als den leider erkende van den jeugdigen
Gigs . De toon der brieven doet vermoeden, dat de b e i d e
vrienden zelven ook van die meening waren,
in overeenstemming trouwens met het feit, dat bij ditzelfde verschil het tijdschrift door de vier andere redacteurs ten
1) Ook was er nog een briefje van prof. L . L e r s c h nit Bonn, van
9 September 1844, dat ik, as niet behoorende in dit verband, weglaat,
evenals vroeger de brieven van S c h n e i d e w i n en V o n L e u t s c h .
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slotte tar beschikking ward gesteld van B a k h u i z en v an
d en B r in k, die toch afleen stOnd tegenover hen .
S . M.

N° . 1 . W . J. 0 . VAN HASSELT 1) AAN BAKITU1ZEN VAN DEN BRINK .

Amsterdam, den 5 .Iannary 1844 .

Amice!

Orn uwentwifle ban ik ongerust . In uwen brief van den
2Gsten der vorige maand schrijft ge, dat ge voor Nieuwjaar
door Jon c k b lo e d t aan den Gids zult zenden een stukje
over An d r i e s B o u r e t t e 2), en gij verzoekt mij to zorgen
dat ii voor den l8den deter afgedrukte exemplaren worden
toegezonden . Tot clusverre is het stukje noch bij de redactie,
noch bj den uitgever ingekomen . Nu had ik de vorige
week bij mij J . Ti d e in an nit Tltrecht 3), die mij wide in
's Rage to zjn geweest, om Jon c k b l o e d t over hunne
Historische Maatschappij 4) to spreken : dat hij echter bot had
gevangen, want dat de hospes van J o n c k b l o e d t hem
had verklaard, dat deze voor een paar dagen nit de stall
was gegaaii, maar dat het flu reeds tien dagen was, dat
hij niets van hem had vernomen . Nu vrees ik voor u, dat
ge het stukje naar 's Rage hebt gezonden en dat liet char
ongeopend ligt 5) . 1k schrijf u dus, om dit zoo zijnde to
zorgen, dat het worde gereclameerd .
1) Mr . W . J . C . van Hasselt, rechter in de Arrondissenents
rechtbank, later lid van het IProvinoiaal Gereehtshof to Amsterdam, lid
van do Tweede Kamer en redacteur van den Gids, overleden in 1863 .
2) VgL over dit opstel de Briefwisseling No . 3 .
3) J . Tideman, made-opriehter der na to noemen Vereeniging,
later ambtenaar aan de Koninklijke Bibliotheek, overleden in 1900 .
4) Be Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde,
door T i d e m a n en J o n e k b l o e t met Do Yries en anderen opgericht
in 1843 . (YgI . F ruin, Verspr, geschrif ten . IX p. 485 noot .)
5) Voor deze vrees betond inderdaad reden, daar J o n c k b 10 e t
door B a k h u i z e n van den Brink tijdelijk was belast met hat beheer
van den Gids, dat de andere redacteuren echter spoedig wader op zich go .
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tlwen brief zal ik later in het breede beantwoorden en,
zoo mogelijk, al uwe vragen oplossen . Om u to bewijzen,
dat ik reeds werkzaam ben geweest 1), zend ik u her de
descendenten van Jasper Schetz .
Gasp e r S c h e t z, seigneur de Wesemael, d'Hoboken,
de Grobbendonck, d'Hinghene et de Heyst, facteur et
tresorier general des finances de l'empereur Char 1 e s v
et du roi Philippe II, (fils d' Erasure Schetz, seigneur de Grobbendonck et d' I d e v a n R e c h t erg em)
epousa Catherine d'Ursel (file de Lancelot d'Ursel
et de Barbe van Liene-Immerseele), dont :
1. L u c r e c e S c h e t z, morte 3 Oct . 1627 et enterree
daps l'eglise de Ste . Gudule a Bruxelles .
2. Ursule, epouse d' Ulrich de Hoen de I oensb r o e k, seigneur de Geule .
3. Catherine, mariee a Charles d'Aubremont,
chevalier, seigneur de Ribeaucourt et de Planques, grand
bailli de Tenremoude .
4. A n t o i n e S c hot z, chevalier de l'ordre de St .
Sacques, baron et comte de Grobbendonck, seigneur de
Wesemale etc., du Conseil de guerre, gouverneur des villes
de Bolduc et de Louvain et capitaine de 200 chevaux
cuirassiers, lequel epousa Mar i e d e M a i s en .
5. C o n r a d S c h e t z, cree baron de Hoboken par
lettres des Archiducs Albert et I s a bell e du 20 Mai
1600, seigneur de Hinghene, chevalier, adopts le nom et les
armes d'Ursel . I1 fut conseiller et commis des domaines
et finances des Serenissimes Archiducs et epousa en Angleterre Francoise Richardot . (hit deze stammen de
tegenwoordige hertogen van Ursel .)
6. Melchior Schetz, epouxde Marie de Marnix .
Andere kinderen van J a s per S c h e t z worden in de
gen ealog ie niet vermeld .
nomen nadden : zie bet artikel van Mej . H a maker in den Gid8 . 1906,
p, 437 vlg .
1) Deze inlichtingen schijnen van eenig belang, ter beoordeeling der
moeielijkheden, die B a k h u i z e n van den Brink bij zijn werk in Belgie
ondervond .
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H e r m a n n u s M o d e d.
In de andeling enn en to tgevallen van Ilermamius Moded, predikant to Gent, geplaatst
achter de Historie der Hervormde Kerk to Gent door Will e m

to Water (vader van Jona Willem) blz . 222, wordt
gezegd : „De Nederlantsche naem van deezen naemruehtigen
Predikant was Herman Stryker of de Struyker ;
maar bij den Pensionaris W e z e m b e e k (Staet der reli-gie,
blz . 150), die hem to Antwerpen zeer wel gekent en dikwils
ge&proken heeft, en bij onze schrijvers wordt by M o d e d of
Mod e t geheeten",
eel blz . 223 : „H e r m a u n u s M o d e t was geboortig
van Zwol in Overijssel, nit zeer geringe ouders ."
Zie vooral over hem : N i c . B u r gun d i u s, Fist . Belg .
L III p . 157 sqq.
en de Gentsche geschiedenissen tom . I
p. 6, 88, 135
en de Antwerpsche cronij is ; hij wordt bij
W e z e n b e e k met name genoemd als een der predikanten
to Antwerpen tijdens de beeldstormerij . Hij wordt echter
door T e W a t e r opgegeven als geen deel aan dezelve to
hebben gehad, die melding maakt van eene gedrukte Apelogie van Mod e d, welke ik nimmer zag.
Op blz . 238 wordt bij T e W a t e r gezegd, dat toes de
Hertogin van Parma hem bande en een prijs op zijn hoofd
stelde, „sommigen verzekeren dat hij na Engeland was
gevlode.n. (Antwerpsch cronzj kj e, blz . 135) . Indien dit zoo
is, kan M o d e t toen geworden zijn Predikant to Norwich
of Norwits, daer men inn den jaere 1567 en vervolgens een
aeninerkelijke gemeente van Nederlantsche vlugtelingen
had ." Hij was echter 3 Nov. 1568 to Wezel en onderteekende
de acts Synodi aldaar . Later, ten tijde van L e i c e s t e r,
in 1587 vertrok hij naar Engeland, gelijk u bekend is, in
commissie, om de belangen der Hervormde kerk aan de
zorg van. Koningin Eli s a b e t h dringend aan to bevelen .
Maar last u flu eens brengen F l o r . M a n t e l i u s,
niet 's mans Historic Lossensis, op welk werk ik reeds sedert
jaren to vergeefs geaasd heb,
maar .Hasseletum seu Iii stor-ice Lossensis compendium (een boek in 4°), alwaar gij pag .
72 zult lezen

„Mense Decembris (1566) eeditiosus quidam minister,
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Doctor Her m a n n u s nomine, cog nomine S t e r c ore u s,
patria Z wollensis, Hasseletensibus (qui eo ex Marchionatu
Francimontano venerat) auctor fuit, ut et conciones intra
oppidum haberentur et imagines confri(u)gerentur", en p .
74 zult gij hem genoemd vinden H e r m a n n u s D r y v e r
Swollen is .
Dryver en Stercoreus is dus dezelfde : Stercor e u s zal wel S tin c k e r t zijn . Maak nu uwe conclusie .
Uw derde deel van T e W a t e r is waarschijnlij k bi3
Pot g i e t e r . Deze heeft een deel van. T e iV a t e r, dat
hem Diet toekomt ; send mij mijn deel terug, dan zal ik u
het uwe doer geworden .
Aan T r u i t j e 1) schrijf ik heden.
Mis, vriend ! geheel mis ! Het vervolg van De profetie
van, Jan de Rij-mer 2 ) is Diet ingekomen, immers Diet in
harden van de redactie geraakt . Ik heb er mij opzettelijk
van overtuigd . Ergo is uwe conclusie valsch .
Vindt ge het Diet humaan van V e t h : hij self heeft
de laatste proef der inhumane recensie van Dozy 3)
nagezien .
Dat ge de poezie van V a n H ij s w ij c k wilt uitkleeden 4),
hiermede heb ik vrede ; maar last u door de fransche Belgen Diet al to veel voorinnemen teg en de Vlaemen en het
Vlaemsche bestanddeel .
Vale !
tt.
\7,T J. C. van H asse lt.

1) Mej . Touesaint .
2) J a n d e R ij m e r was het bekende pseudonym van G o u v e r n e u r,
maar ook de naam van een destijda to Amsterdam seer bekenden straatventer in zwavelstokken, wiens grappige replieken op rijm men elkaar
verhaa,lde . Eene Profetie is mij van geen van beiden bekend .
3) D o s y' s recensie van V e t h' s Dissertatio de institutes Araburn
erudiendae juventuti. (Girls. 1844 I p . 1 .)
4)

Vgl . Brief wisseling . p, 121 .
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N ° . 2 . BAKHTJIZEN VAN DEN BRINK AAN U . CATS BUSSEMAKEII 1 ) .
(Wolfenbuttel,) Zaturclagavonci, 23 November 1844 .
Amicissime!
Gij

hebt

het aan de lieve Julie to danken, dat gij

heden een brief ontvangt . Van morgen ontving ik een van
haar 2), en hoe gunstig de stof ook ware, toch is het weder

to koud dan dat ik ale een jong kaif door de velden zou
dartelen, en de Brunswijkers hebben heden (Zaturdagavond)

geene komedie . Er schoot this mete over om mijn boezem
to luchten, dan to schrijven, en inderdaad heb ik veel merle

to deeleia . Buitendien wenschte ik van u per omgaande of

ten minste z o o r as m o gel ij k antwoord . Verliefde oogen

lezen slecht en verliefde hersenen redeneren flog slordiger.
1k verlang daarom op het eerste punt uwen commentaar

en wil u zelfs niet praejudiceren door mijne opvatting .
Hier hebt gij letterlijk den aanvang van Jul i e s brief (die

in een wit convert op b 1 a a u w papier geschreven is) . Eene

noodige illucidatie is flog, dat mijn vorige aan haar verliefd en eenigzins wanhoopig was .

1) Dr . LT . Cats B u s s e m a k e r (over wien : Brief wisseling . p . 93
noot 2) was een geleerd medicus, geb . 1809, die to Groningen gestudeerd
had . IJit dezen brief blijkt, dat hij met B a k h u i z e n van den Brink
bij Mad . Si m o n to Luik op kamers gewoond heeft ; thane was hij to
Berlijn. Later gaf hij to Parijs Oribasius nit en overfeed aldaar in 1865 .
2) Sedert zijn vertrek naar Duitsohiand had B a k h u i z e n van den
B r i n k herhaadelljk geschreveu aan J u ii e S i m o n (zijue latere eebtgenoote) ; bet beeld van het meisje, dat in de eerste dagen zijner ballingsebap zijn gevoel van verlatenheid en zwaar schuldbesef had verzacht in
dagelijksci verkeer, ging hem niet nit de gedaebteu . Eindelijk had zij
hem (met medeweten van hare moeder en de andere huisgenooten) geantwoord. Wij weten niet, hoe Dr . B u s s e m a k e r de mededeelingen van
zijnen vriend beeft opgenomen ; maar den 29 Juni 1845 kon B a k h u i z e n
v an d e n B r i n k aan B a k e sohrijven, dat hij geloofde de gedachte, die
hem bebeerschte en waarin bij eene sehandelijke ontrouw zag, meester
geworden to zijn . Bedoelde hij daarmede, dat in den strijd in zijn binnenste
tussehen hartstochtelijke genegenbeid voor de eene vrouw, en gevoel van
plicbt en dankbaarheid jegens de andere, dit laatste gevoel de overwinning
had behaald? Hoe het zij, de verloving met Julie S i m o n is eerst veel
later gevolgd .
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„Monsieur . Je ne saurois vows cacher que j'ai eprouve
„quelque plaisir en recevant votre lettre du 26 Sbre . Je
„regrette de vows avoir cause du chagrinn en vows disant
.,daps ma derniere ces mots, que vows nee repetez : Le
„moment n'est pas encore venu o u n e d o i t p o i n t a r r i„v e r. Je I'avais cru . Mais vous constance me touche : je
„serais ingrate, si je ne vous laissais au moms un peu
„d'espoir ; vous avez de trop nobles sentiments, j'espere,
„pour vouloir abuser de ma sensibilite ; vous me connaissez
„mieux que je ne vous connais, et vous ne profiterez pas.
„de vous avantage sans doute ?"
Zend mij s .v.p . zoo ras mogelijk uwen commentaar op
deze woorden en wat volgens uwe meening bet natuurlijke
antwoord of gedrag is, dat op deze rescriptie most volgen .
Zoo fijn en zoo gezond verstandig de liefste in deze
affairs du coeur handelt, zoo is toch Julie-Julie . Onder
de nieuwtjes uit Luik behoort, dat bet er kermis is en dat
er op die kermis zijn deux theatres de 1 a p a s s ion f o r t
b i e n r e p r e s e n t s e.
De jonge beer, die ons op onze
kamers is opgevolgd (heette hij niet F o 1 v ill e P) roert bet
zoo, dat zij hem niet langer zullenn kunnen houden . J u 11 e

is to Boncelles op een bal geweest ; maar omdat ze weer
hoestte, heeft zij niet ales kunnen dansen : „ce que je
n'aurais pas fait sans cette cause, parcequ'il y avait trop
de monde." Mijn Gretchen !
Nog wat nieuws . Voorleden Zaturda g komt S c h n e id e win op mijne kamer vallen . Hij had een brief van G e e 1,
niet voor mij maar voor zich . Onder E m p e r i u s literarische
nalatenschap, waarvan hem de beschikking is opgedragen,
beyond zich diens commentar op D i o C h r y s (o s t o m u s),
afgewerkt tot de 33e oratie . S (c h n e i d e win) wil met de
uitg aye en voltooijing daarvan G e e 1 bezwaren ; die bedankt
voor de last en renvoyeert S, naar mij I) . 1k heb er om
vele redenen weinig zin in, omdat bet mij zoo niet aan
Wolfenbuttel of Brunswijk dan ten minste aan Gottingen
zou binden en mijne verdere reisplannen kruisen . 1k heb
1)

Vgl. over dit geval : Brie f wisseling. p . 100.
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dat ook aan S c h n e i d e win gezegd ; maar deze heeft (mij)
om mij den apparatus to later zien per fas et nefas voorleden Zondag met zich naar Gottingen getroond . 1k heb
daar drie refit gelukkige dagen gehad . Alle micidagen was
ik bij S cli n e i d e win en den gan schen dag met hem op
en seder. Voorts met V on L e u t s c h en Kr is c h e, beide
twee goede vrolijke levendige j onge kerels . Kortom ik heb
volop genoten en dagen beleefd, zooals ik ze to Leiden
met G e e 1 e n Co m p, regretteer . Met Kr is c h e heb ik
vrede en vriendschap gesloten . 1k heb n i e t s toegeg even,
en hij een weinig . Onze standpunten blijven verschullend 1) .
llij gelooft, dat men met huip van Ar i st o t e 1 e s en do
fragmenten bij inductie een vrij vaste voorstelling van do
systemen der oude philosophic kan verkrijgen . Hot mijne
kept gj . 1k geloof, dat het daaromtrent historisch overgeleverde nog grootendeels do kring van historisch-grammaticale kritiek moet rondloopen met al zijne conjecturen
en combinatien, eer men tot jets stefligs kan komen, - en
dat Vader Bay l e, zoo hij thans leefde, met de nieuw
ontdekte fragmenten van philosopher en gelijktijdige comici
zijne destructieve arbeid opnieuw zou beginners . Intusschen
heeft Kr is c h e mij op jets attest gemaakt, dat mij outgaan was : namelijk de willekeurige wijze van handelen,
door de Alexandrijuen in de geschiedenis der oude philosophic gevolgd . Zoodra ik tijd en mijne boeken heb, zal
ik dit tot een punt van gezet onderzoek makers .
Donderdagmiddag kwam ik van Gottingen to huis en
had weinig meer dan mijn reisgeld verteerd. Want mijn
vrolijke Gastwirth, die een rijpaard houdt, tracteerde zelfs
op fijne fiesschen, alleen om de eer geloof ik, dat hij ecu
Bast had, die door Schneidewin en L e u t s c h (met wie
hij overigens als frere-compagnon omging) bezocht en afgehaald wend . To huis komende vond ik uw brief . Vergeef
mij, dat ik in mijn antwoord zoo egoIstisch van mijzelven
ben begonnen . Maar van den overvloed des harten spreekt
1) Dr . Krische had van Bakbuizen van den Brink's dissertatie eene ongunstige recensie geleverd : zie Brie /wisseling . No . 4 .
8
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de mood . En vooral als het J u lie betreft, ov
Nu
over u zelven .
Het antwoord van Put z vied ik in uw geval veel
beter dan dat van den smous L e w y . Maar sla bluf ondanks
u zelven . In het kleine boekje, dat gij m .ij van L . toondet,
zijn zoovele Schnitzer (zeggen onze Moffen), die gij en ik
op zoo weinige pagina's niet zouden hebben gemaakt . Laat
ze kijken aan H e c k e r en preek hem de overtuiging aau,
dat, al haalt onze lieve Heer L . niet aan de teering in
Abrahams schoot, hij toch geen „innern Beruf" heeft, de
onderneming van Die z uit to voeren . Hetgeen ik u zeide
is wa.arachtig waar : de brief van L, is niet beleefd, maar
zoo kategorisch weigerend, dat gij om dozen zeker tot niets
verpligt zijt.
Ten tweede : uwe geldelijke ruimte verheugt mij . Zij
is hot tegenovergestelde van mijne behoefte . Toch moot ge
mij niets zenden : ik zal vooreerst wel doorsukkelen en zou
misschien eer bezwaard zijn, u hot voorg esch.oten e veer to
doers toekoinen . Eene betrekkelijk aanzienlijke sown kan ik
u in hot vervolg niet belooven . Zelf ben ik in de laatste
tijden to zeer teleurgesteld. Maar tegen 12 December kan
ik mij toch voor de verlangde 10 Thaler geloof 1k, wel
verbinden, mits ik ze u zend, dan wanneer ik ze vroeger
heb (sic!) enn gij ze niet vooruit verteert . Op die punters
zijt ge echter wijzer dan ik .
Derde punt, uwe boeken, is lelijk, zeer lelijk . Maar
wanneer gij aan uw broeder schrijft, zou ik u radon tevens
aan M u. 11 e r to schrij ven : ong eveer hetzelfde als gij aan
mij hebt geschreven ., en dien verwijzen om volmagt naar
uwen broeder in Deventer .
Van mijn reisplan kan ik u nog niets melden, omdat
ik berigt van huffs verwachtende ben . Voor Breslau heb
ik menigte commission en aanbevelingen . Het zal echter
tot in hot laatst van December aanloopen, eer ik daar kom .
Voor dien tijd ziet ge mij in Berlijn .
Hollaudsch nieuws heb ik niet . 1k had u cergeten eon
berigt van P . v (an) H (e a s) to schrijven, dat V a n M e e g e n
e n G r o o t e gefailleerd zijn, zoo men zegt, zeer smerig . --
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De T weede Kamer heeft zich dunkt mij verstandig gehouden : schoon het misschien politieker ware geweest de
gemoederen in spanning to houden : 1 ° door exceptioneel
dit jaar Been adres to geven, 2° door uit den boezem der
Kamer zel ve een nagelnieuw voorstel ter herziening der
grondv et to laten uitgaan, en de Eerste Kamer aan de
invidia Moot to stellen, dat zij ook dit verwierp . Maar
misschienn ware zulk eene demonstratie vergeefsch geweest .
Onze Hollanders zijn niet zoo prikkelbaar als Franschen .
Wan peer het u gaat zoo als mij, dan hebt gij u aan
R o n g e, zij n brief en zijn claque urs evenzeer g eergerd, en
meer nog dann aan de Triersche rok zelf 1) .
Schrijf mij flu zeer `') spoedig
gij hebt toch den tijd
uw advies in de zaak van B a k k e s contra Julie.
2°. welke de boeken zijn, die gij ontvangen hebt en die
mij interesseren. Ik wenschte dat ik geld had om, al ware
het slechts den dag, in. Luik to zijn ; ik geloof, dat dit zou
,zijn, hetgeen gij medici g e i n d i c e e r d noemt .
Vale et me cogita .
t.t.
Van den Brink.
P.S. Schrijf mij flu zoo spoedig mogelijk terug . De
brief aan J u 1 i e wacht er na, want ik wil uwe koelere opvatting der enigmatische woorden gaarne kennen . Zoo zij
dezelfde is als de mijne, zult gij toestemmen, dat een
spoedig schrijven aan haar hoogelijk vereischt is .
N°, 3.

E . J . POTGIETER AA1

BAKHUIZEN PAN DEN BRINK .
Amsterdam, 8 Juny 1845 .

Keb dank, Beste Vriend ! voor uwe beide brieven 3) en
de daarin gesloten vervolgen van Will e m I 4) ; zij hebben
1)
2)
3)
4\

(.) ver R o n g e en den Trierschen rok vgl. Brie fwisseling. p, 70 .
In het handschrift staat : Zoo .
Gedrukt in de Briefwisseling . No . 15 en 16 .
Nam . het opstel tegen V a n H a 11' s Hendrick van Brederode .
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mij om het zeerst genoegen gedaan . Hebt gij dikwijls aann
mijne vriendschap gedacht, mijne Tante kan getuigen, hoe
vaak ik uw omgang, uw gesprek, onze onderlinge mededeeling en wrijving van gedachten miste ! Laat ons, terwijl
de tijd, vlei ik mij, de gelegenheid tot uwe terugkomst voorbereidt, last ons voortaan die wederzijdsche behoefte zooveel mogelijk bevredigen, door elkander dikwijls to schrijven .
Straks na den ontvangst van uw tweeden brief heb
ik, met terzijdezetting van vroegere antipathie (door de
bisbilles over de Gids indertijd niet verminderd), V a n R e e s
gesproken, dewijl ik het in uw belang achtte zamen over
de noodige demarches voor de tusschenkomst van ons
Gouvernement raad to plegen . Het resultant van ons
onderhoud was
Verwerping van zijn eerste plan, op de ijdelheid vann
den ouden V a n Hall to speculeeren, die u misschien flu
zou hebben geholpen, om zich bij het uitbrengen vann uw
oordeel over zijn boek to beklagen en to wreken .
Uitstel van mijn aanbod, om door D a C o s t a (die op
de Rozengracht is komen woven, en wien ik als buurmann
van tijd tot tijd zie) de goede diensten van G r o e n in to
roepen . Ik zelf wenschte dit middel niet dan bij g ebreke
van een ander to bezigen . Immers al was ik van D a
o o s t a a s welwillendheid ook uwaarts overtuigd, al twijfelde
ik niet, dat G r o e n dit verzoek heuschelijk vervullen •z ou,
liefst zag ik u van alle verpligting aan den laatsten vrij,
dewijl het mij schijnt dat ge voor onze historie, niet altijd
b nit e n bezwaar van 's Rijks schatkist behoeft werkzaam to
zijn, en G r o e n misschien later andere protege's zou hebben
aan to bevelen, die minder met hem in wijze van zien verschilden. Er was nog een z warig heid contra G r o en, die
ik u mededeel, als ik aan de verklaring van mijn raadsel
over de pose (niet post) kom 1) . Comme les g ens d'esprit
soot bete !
Der langen Reden kurzer Sinn was eindelijk, dat
B ii c h 1 e r dezer dagenn naar Den Haag ping, dat hij intien
1)

Zie Brief wisseling . p. 124 .
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inet den secretaris van Buitenlandsche Zaken Ma z e 1 is
.ge1ierd, en van dezen de tusschenkomst van P e 1 a S a r r a z 1) waarschijnlijk wel zonder moeite verwerven zou . Pat
is, God betere het, een Minister van Buitenlandsehe Zaken!
Verbeeld 11, voor zes maanden stuurt F 100 r v an H all 2)
hem een vijftigtal exemplaren van het geprojecteerde tarif
van in-, doorvoer en uitvoer-regten ter rondzeuding aan
onze buitenlandsehe Consuls en Consulaire agenten . ,,Leg
dat pak daar inaar neer," zegt P e 1 a S a r r a z, - en toen
het tarif voor een maand op de proppen moest komen, lag
het pak er nog! Misschien beweert gij, dat P e 1 a S a r r a z
de ware man voor onze tijd is, want Van Hall heeft er
het tarif in de Tweede Kamer niet minder om doorgehaald!
1k vlei mij dat V an He e s u, eer hij dezen sluit, nog
het resuitaat der bemoeijingen van B ii clii er zal kunnen
mededeelen 3).
Met groote belangstelling zie ik het slot uwer beoordeeling tegemoet tegen G r o en hebt gij intusschen de
zaak reeds gewonnen! Er is een tweede boek van Van
H all uit 4), even weinig beteekenend als het eerste, maar
bitterder. 1k verbeeld mij, dat G r o e n best zal doer het
to laten liggen . 11 daarentegen zal hij moeten antwoorden .
Gij hebt (het is in dat opzigt jammer, dat de Gads uw stuk
niet in een nommer slikken kon), gij hebt met voorbeeldelooze scherpzinnigheid allerlei trekken als zoovele fijne
draden bijeenverzameid aan het einde van het derde stuk,
en nu zijn ze een net geworden, waaruit hij zich moeijelijk
Ioswikkelen kan . Hoe jammer, niet waar P dat een man
van zoo veel studie, uit vooringenomenheid met een enkel
begrip, al zijn gaven gevangen geeft om, op zjne beurt,
ook maar ,,een geloovige zoon der kerk" to zijn!
En nu tot mijn raaclsel, de man wiens pose aileen een
1 J . A . H, d a 1 a S a r r a z, minister van Buitenlandsohe Zaken .
2) Mr. F . A, van Hall, minister van Financier .
3) Ygi . den brief tan Bakhuizen van den Brink aan Buehler
d .d . 18 June 1845 : Brie/wisseling. No . 19 .
4) Nam . M . C . v a n H all' s Hendrick gray / van Brederode . Wedernoord aan G . Groen van Prinsterer . (Amsterdam 1845 .)
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post waard is, wie is hij anders dan de ex-liberaal M . C ..
v an. Hall, vader van den Minister, die raasde tegren de
petitionarissen voor de Grondwetherziening, toen hot verzoekschrift rondging, en wien hot flu (zoo men zegt) diep
ter harte gaat, dat al die knappe lui, die de petitie teekenden, onder Will e m I I nooit een post zullen hebben ? De
pose, wie is hij anders, dan hot tegenwoordig Lid der°
Eerste Kamer, vriend van alien stilstand, die inn zijn jeugd
als procureur der gemeente de Carmagnole danste, en
daarom flu zoo good weet, „Jongetje ! wat al die volksbewegingen om hot lijf hebben !"
Doch waartoe langer over dien renegaat, over omen
politieken achteruitgang gepraat ? Oostenrijk, zelfs Oostenrijk moot or goon gevaar in zien, u in staat to stellen de
verslagen der jongste Handelingen onzer Tweede Kamer
in zijne dagbladen to laten lezen, want al was ad bet verstand aan de zijde der negen voorstellers 1), de zege bleef
aan bet obscurantisme, „en daarmede," zegt die onbeschaamde rebel van eon Haarlemsche courant, „daarmedeis doze aangeleg enheid
de Grond.wetherzienin g N .B.
afgedaan to beschouwen ." Leve de E n s c h e d e's ! Doch
ik sprak straks van nog eon bezwaar tegen bet inroepen
der tusschenkomst van G r o e n ten uwen behoove, bet was
dit . Heeft G r o e n op dit oogenblik er invloed genoeg toe?
Het book van Van Hall was niet enkel nit liefde voor
B redo r o d e geschreven, ik geloof dat haat tegen G r o e n
or meer deel aan had. Men zou zoo gaarne eon voorwendsel
gevonden hebben om de uitgave der Archives to belemmeren,
to doers staken misschien . Ook wil men, dat V a n H a 11
hot oor der Koningin reeds gewonnen had,
de Koning
zou or moor belang in hebben gesteld, ads de zaak eene
schilderij gold . Die eerste indruk is nu wel door G r o en's
Antwoord 2) b j Hare Maj esteit weder uitgewischt ; maar de
kinderen clezer wereld zijn wijzer dan de kinderenn des lichts,
1) loam, T h o r b e c k e en de 8 andere voorstellers van een ontwerp
van grondwetsherziening, 30 Mei 1845 verworpen .
Tam . G r o e n' s A.ntwoord aan Mr . M. C . van Hall, ~taatsraad, .
2)
over Hendrick graaf van Brederode enz . (Leiden 1844 .)
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weet gij :' En dit is het eenige kwade g e volg, dat ik van
uw uitstekend opstel vreeze, namelij k dat V a n Hall er
partij van zal trekken om to bewijzen, dat G r o e n in alien
gevalle ongelijk had ! Gij weet niet, hoe verm.ogend de
invloed van dat neslacht is geworden sedert de leeniug van
Iaart '44 1) er door is. Mag ik een s Hooftiaansch zijn ?
Moed baart overmoed, die op hare beurt de inoeder is van
verblinding, die ten ondergang leidt ! Het is een akelige
troost, maar het is er toch een
faute de mieux !
Gij wilt weten, wat er in onze literaire wereld omgaat,
hoe het met den Gids geschapenn is, enz . Op de eerste vraag
kan ik kort genoeg antwoorden : er kom.t, helaas ! niets
nit . Op de tweede zou ik ook wel eene jeremiade kunnen
aanhef'en. Wij associeerden ons indertijd V e t ii en T e r
H a a r,
den laatsten hebben wij reeds weder Inoeten
ui tspann en : met onwilliger, liever met trag er paard heeft
wel niemand ooit g eploegd . Zijne werkzaamheden bepalen
zich tot, ja tot de reeensie der Vca ile'ijen van Piemont o_ f
Marie .rl.r aaud 2), __ want de beoordeeling der ,Taarboekjes
voor - 4 3 ), die order zijn naam doorgin .g, heeft hij van de
aanteekeningen van uw onderdanigen dienaar overgeschreven, en de reeensie van Quos ego 4) heb ik omgewerkt, tot
onkenbaar wordens toe . Hij beweert „overkropt to zijn
van bezigheden" ; het is mogelijk, maar begrijpe wie het
kan, ik doe het niet, hoe hij de verzen heeft k.unuen
schrijven, die order B, t (e r) H (a a r)' s naam doorgaan .
Ligter kan ik mij verklaren, dat hij prijsvragen beantwoordde ; B e e t s zeg t teregt : „T e r H a a r
pl nkt vann
tijd tot tijd zoo'n g ouden appeltj e ; hij weet krek hoe die
ding en wezen m .oeten, om aan de Commissi .e ter beoordeeling to bevallen ." V e t h daarentegen is ij verig, of
1) Tam, de leeniug van 127 millioen van den minister van .Financier F . A, van Hall, order bedreiging met eene buitengewone belasting
op de bezittingen .
2)

3)

den Gids

In den Gids van 1845 . I p . 72 .

Een (ongeteekend) artikel over Provincials volksalr ctnaklzen in
van 1844 . I p . 171 .

4) In den Gids van 1844 . I p . 468 .
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welwillend
en toch beleeft hij aan zijn werk weinig genoeg en ; de Spectator vooral vergeeft het hem niet, dat hij
al de bekrompenheid der hooge kritiek (er is immers zoo'n
ding, heer philosooph en theoloog ') op het gebied der
aesthetiek medebrengt . Ik begin hoe langer hoe meer to
gelooven, dat er een inn.ig verband is tusschen physieke
van beschouwing
welstaud en intellectueele ruimte
altoos
en het spijt mij dat V e t h geen liefde en gloed
genoeg heeft om warm to kunnen voelen . Liedaar onze
beide eerste acquisities, liever onze eenige, want, zooals ik
wide, T e r H a a r verloren wij reeds weder, en om chronologisch to zijn, op hetzelfde oogenblik dat deze zich retireerde, nam nog iemand nit ons midden zijn afscheid, raad
eens ! Mr. W . J. G . v a n Has s e it . Het voorstel, dat ieder
onzer in het vervolg ook aann de Mengelingen zou medewerken, was het voorwendsel van zijn bedankje, het lang
smeulend twistvuur tusschen hem en Van G en ns de ware
oorzaak. V a n H a s s e l t had zich met Dr . P o o l als leden
eener andere Loge, dan die welke het Blindeninstituut
dirigeert, tot het opstellen eener circulaire verl aagd, die
weinig goede trouw verried 1) ; waarschijnlijk verbeeldde
hij zich in V e t h en mij bondgenooten to vinden, die hem
tegen V a n G e u n s in onze bescherming zouden semen ;
maar het ging den allemansvriend als het dezulken gaan
meet, -- wij lieten hem met heersehende en lijdende servituten varen . Verre er van dat zijn plaatsruimte een verlies
veer de Gids zou zijn, is die uitmuntend weder bezet door
(~ err i t d e C l e r c q, wien .s Voorstel ter Grondwetherziening 2)
van zijn talent getuigt, terwijl ik hem u als aangenaam
mensch, als flinke jongen niet behoef to schetsen . Nous
voila reduit (7) t quatre, maar zonder theoloog, philoloog,
philosooph en beiletrist als gij, critique par excellence,
1)

Dr. Pool voerde een hevigen atrijd met prof . V a n G e u n s over

2)

In den Gida van 1$45 . I p : 61 .

den achadelijken invloed van de droogmaking van den Haarlemmermeer ;
zeker had de circulaire tegen V a n G e u n s op deze zaak betrekking . Welke Loge (behalve die der Vrijmetselaars, die het .A.msterdamsche
Blindeninstituut oprichtten) bedoeld kan zijn ., weet ik niet .
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waart, --- om 's Hemelswil, doe ores voor al die vakken toch
een „kloeken (a) beulsknecht" aan de hand .
Intusschenn is P o 1 1), ten wiens huize (want gij weet
zeker dat hij met A n n e Was s e n b e r g h, de dochter eens
Hectors, de nicht van een Professor, trouwde) in .tusschen is
P o 1, bij wien wij in April vergaderden, ernstig ongesteld
geworden . Een bezetting op de luchtpijpen maakte V a n
G e u n s dadelijk ongerust ; zoo hij al herstelt, zei hij, loops
bet op een Leering nit . Ret beefs drie weken geduurd, en
hij stierf. Het spijt mij, niet omdat ik geloof dat er zooveel
aan heal verloren words, maar dewijl hij zelf zich in zijn
h uwelij k gelukkig g e voelde, dewij 1 hij gaarne flog was had
geleefd . Ook voor zijn .e vrouw is bet droevig. Zij was
vroeger gezelschapsjufvrouw bij Dr . K a a t h o v e n to Lei~den,
en zal, stet ik mij ten minste voor, de wijsste partij kiezen,
als zij weder zulk eene betrekking zoekt . Het is zeker flies
prettig, maar van die Hen gelosche P o l l i o n e n of to hangen,
moet ook iets verschrikkelijks zijn . „Wij geleerden" is bet
(om bet) audere woord van den ouden deer, en Moeder,
boor ik, is stokdoof. Dat wijf was zoo ingenomen met
H e r m a n, dat zij bet zijner vrouw niet vergaf zijnen dood
door eene eenvoudige adverteutie bekend to hebben gemaakt !
V a n G e u n s g sat bet goed hij rij dt met mooi spul,
man! en komt trouw Zaturdag-avond bij ores praten .
de gelegenheden zijnu
1k doe u van harte zijne groete
met zeldzaam, waarin B a k h u i z e n door ores bier words
gewenscht . Hoe langer hoe meer waardeer ik zijn flinkheid
en hartelijkheid : van wien ik, als lid van bet Instituut,
transacties vreeze, niet van hem
01 t m a n s 2) is levered-dood . B e e t s beefs dit voorjaar een mooijen, een ten minste inderdaad vromen Paaschzang 3)
geschreven. H a s e b r o e k werkte T h o m a s a
1) Dr . H . P o l, schrijver van Grieksche tafereelen (Amsterdam 183637)
en redacteur van de Gtids .
2) De bekende schrijver van den Schaapherder, Het slot Loevestein enz .
3) .den Paaschgezang (Haarlem 1845). Herdrukt in Beets' Dichtterken . II p . 418 .
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K e m pi s om 1 ) . Al doer zij jets nicer dan 01 t m a n s, hot
zijn toch, helaas ! des etoiles, qui fluent et disparaissent .
Om flog eons op de Girls terug to komen, vooral aan
een th.eoloog hebben wij driugende behoefte, riatuurlijk een
man vann wetenschap, nlaar om Gods wil ook een man van
warmte . Afbrekers, die afbrekende froisseeren, dewijl zij of
hun stijl niet in hunne magi hebben, of inderdaad niets
gelooveu, of ten minste vreemd zijn aan gemoed, wij hebben
die in Veth, Van Vloten en Opzoomer (die contra
O o s t e r z e e in dit rummer ') to velde trekt) . Iaar, Beste
Vriend ! hot schljnt mij, dat er in goon van alien eon leader
schuilt : weet gij or een, goof hem dan op!
Maar ik moot eindigen, want, lieve hemel ! weik cone
rhapsodic van jammeron schuilt er in dozen epistel,
hoe
leelijk steekt hij of bij de verscheidenheid van beschouwingen, waartoe uwe reizon u g clog enheid g aver ! Zou ik zulk
eon onverbeterlijk pessimist zijn, of zou hot bij u wezen
„'t Is distance lends enchantment to the view :'"
Ik weet hot riot, m.aar wat ik u bidden mag, ga voort met
uwe mededeelingen, als gij ze riot tot schetsen nit den
vreemde wilt opwerken . Zij zouden anders even veelzijdig
als frisch blijken .
Van de vrijheid, die go mij geeft, hot slot uwer beoordeeling naar plaats en tijd to wijzigen 3), zal ik gaarne
gebruik maker . . ..nders, go zult hot gezien hebben, anders
is de taak der correctie mij niet zwaar g evallen ; over eon
paar drukfeilen in hot Latijn van hot eerste maakt D e
C l e r c q, die dit en de verg olijkin g met de Archives op zich
ram, zijn escuus, ook hij is vol admiratie voor de fiksche
uiteenzetting der historische feiten .
En flu, houd hot voor geese fausse m .odestie, dat ik
tot log toe gees woord over mijn work 'schreef, want ik
1)

T h o m a s h K e m p i s, De navolging van Chri-stus . N ieuwe uitgave

naar hot Latijn door J . P . H a s e b r o e t` . (Amsterdam 1844 .)
2) Hot opstel van O p z o o m e r over de Jaarboeken voor weten4
achappelijke theologie, in den Girls van 1845 . I p . 445 vlg .
3)
Tam . hot slot van hot opetel tegen M . C . van Hall. (Zi
Briefwisseling . p . 124 .)
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heb bet druk met zaken, en voer sints ecu paar maan den
niets nit . Intussehen, heb dank voor uw woord over mijn
Rjksrnseurn : ik had mj met uwe sympathie gevieid, zij.
is mij boven verwachting ten deel gevallen . In een volgenden flu s .v .p . eens uwe aanmerkingen en uwe opinie
over mijne aangeiegde (?) (karak ?)tern . thj weet, hoe ik
uwe kritiek op prijs steide . Gij weet ook, dat niemand
bier mij hair Bemis vergoedt . Van G e ci (hoorde) ik siuts
maanden niets ; ook heeft hij zich undertijd met Jon c
b lo e t vis
vis dc Gids vrij karakterioos gedragen 1 ). Ret
zai hem genoegen does, dat wij elkander weder schrijven,
hij zal dubbel beleefd ziju ; uiaar sedert ik zoo vrij was Been
lloogleeraar in hem to zien, vreeze ik, dat wij tot beleefdheid zijn beperkt . Zijne vrouw moet veei Iijden, ccii neerslagtigheid van geest, die aan krankzinnigheid grenst .
Bij ontvangst van uwe laatste heb ik uwe Mama gesproken, en getroost ; bj zoo groote werkzaamheid, als
waarvan uwe bijdrageu getuigden, mogt en kon ik bet . Dc
brave vrouw houdt zich goed . Doe gij het ook, Amice
en gun ons alien de voidoening dat wij gelijk haddeii, als
wij niet ophielden jets groots van u to verwachten . Gij
hebt bet maar to willen om bet to kunnen, en houdt mj
dit woord nit bet harte ten goede .
Mijne Tame vereenigt zich met mij in mijne wenschen
voor uwen weistand - mogt bet zijn voor uwe weclerkomst! Zij groet u van harte, evenals
Uw toegenegen
E . J. Potgieter .
P .S. Ais er gelegenheid was, zond ik u de Spectator )
eens ; daar is Roomsch-Catholijk talent in, maar toch
talent!
1) De brief, waarop gezinspeeld wordt (en die bet tegendeel van
karakterloos schijnt) is onlangs door Mej . Ilamaker uitgegeven in de
Girls, 1906 p . 434 . Over de zaak met J o n c k b l o e t vgL hiervoor p . 107
noot 5 .
2) De spectator van tooneel, concerten en tentoonstellingen, de to
's-Gravenhage verseheen van 1843-1846 .
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Van
s e, die dreigde de Leering to krij g en, schij nt
buiten (te Doom) to zullen beteren .
H e ij a is van ganscher ziele Volkszangschool enn wil
het Nut nu ook gymnastiek leeren !

N ° . 4. C. . GROEN VAN PRINSTERER AAN E . 3 . POTGIETER 1) .

La Haye, `i Juillet 4845 .
Monsieur !
Veuillez, quand vows ecrivez a Mr. B a k h u i z e n van
den Brink, le rem .ercier de ma part pour l'envoi de ses
articles relatifs au comte de Brederode . Ce travail fait
preuve, mon
anavis, de beaucoup d'erudition et de critique .
En poursuivant ainsi ses etudes, Mr . B . pourra rendre de
grands services
l'histoire de noire pays . Ii est extremement a desirer, qu'il profite de son voyage pour consulter
les archives, specialement en Allemagne . A Vienne it dolt
y avoir un grand nombre de documents importants par
rapport aux Pays-Bas . On ne pent sans doute exiger ni
Rttendre, qu'un Gouvernement, sans de fortes garanties,
donne un libre acces a des depots de ce genre ; mail par
contre it me semble qu'on ne fera g u ere difficulte de cornrnuniquer a Mr. B, les pieces qu'on pourroit, d'apres ses
indications sur le but particulier de ses travaux, supposer
lui devoir titre utiles . Pour ma part, je regretterois fort
de voir se perdre une Si bonne occasion de rassembler, sur
beaucoup de faits et de personn.ages, des materiaux necessaires a un jugement impartial et complet .
Veuillez agreer les assurances de ma parfaite consideration et me croire
Votre obeissant serviteur
Groen van Prinsterer .
1) Zooals nit den volgenden brief (p . 125) blijkt, ways dit schrijven
voor B a k h u i z e n van d e n B r i n k zelven bestelnd, dock welstaanshalve
san P o t g i e t e r gericht. Het gebruik van de Fransohe taal wordt verklaard door het met dit schrijven beoogde doe] .
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E . J . POTGIETER AAN BAKHUTIZEN VAN DEN BRINK .
Amsterdam, 9 July 1845 .
Amicissime!

1k kan mij ievendig voorsteilen, hoezeer de weigering
van ons Gouvernement u moat hebben gekrenkt 1) . Des
daags nadat ik mijn j ongsten aan u afzond, deelde B ii c hi e r
mij tar beurze den ongelukkigen afloop zijner bemoeijingen
made. Sous i'influence de la pear, bah!
Mijn overieg met V (an) H (e e s) (want, zooais gij teregt
oordeelt, er komt geen antipathie to pas, waar hat uw
belang geidt, en ik heb zelfs hoop, dat daze bij nadere
kennismaking wijken zal) mijn overieg met V (an) H (e e s)
deed mij best uiten, G r o en zeif to gaan spreken . 1k vroeg
hem daartoe op een der dagen van de vorige week belet,
hij koos Zaturdag . Van
een ure tot
drie hebben wij
zamen over uwe zaak gepraat . Hoe verschillend uw standpunt van het zijne wezen mogt, hij had eerbied voor uw
geest van onderzoek. ,,Welk een versehil", zeide hij, ,,tegengesproken to worden door iemand, die als B a k h iii z en
v an d en Brink punt voor punt zeif nazoekt en overdenkt, en V an H all, die maar driestweg loochent, wat hij
noch nazag nosh overdacht! 1k wenschte den hear V an
d e n B r I n k out ziju recensie eene dienst to kunnen bewijzen ." Daarop was de wijze hoe, natuurlijk de vraag .
Gij waart hem afgeschilderd als uitstekende door bekwaamheden, maar -. 1k gaf hem eenige wenken, hoeveel omstandigheden, opvoeding enz . hiertoe hadden bijgedragen,
en gaf hem volgaarne mijn woord voor uwe letterkundige
goede trouw, uw litterair geweten . Hij beloofde mij de
zaak to zullen overleggen, maar geloofde op hat oogenblik
to weinig invloed to hebben, om beslissend tusschen beide
to treden .
Gister ontving ik ingesloten billet 2), waardoor G r o e ii
zich vieit, dat gij hat gewenschte doel zult kunnen bereiken .
1) Ygi . Bakhuizen
d .d . 18 Junij 1845 (No . 20) .
2) iliervoor No . 4 .

van den Brink's brief aan Potgieter
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Ziet het Gouvernement dus zwarigheid, een schrijver van
Europeesche vermaardheid ondersteunt uw aanzoek . Mogt
ge daardoor kunnen slagen, dan lig t g e verder onder geene
verpligting aan G r o en, ZEd . alle stukken mede to deelen,
.dat ook zijn last in hebben zou . Ziedaar de mooije zijde
der zaak, als deze brief, door u en den secretaris der Legatie
vertoond waar het behoort, u de inzage der verlangde
stukken bezorgt .
Is de brief daartoe echter onvoldoen .de, dann ben ik er
echter verre van to gelooven, dat mijn bezoek bij G r o e n
voor u daarom vergeefs zou zijn geweest . „Geen boom en
valt ten eersten slag", blijft waar, al heeft maar C a t s het
gezegd . Het is zelfs waarschijnlijk, dat G r o e n zich jegens
.zich zelven niet verantwoord zou achten, ware hij op een
eerste aanzoek door een derde verder geg aan . U is echter
door de enclose den weg g eopend u direct aan G r o e n to
wenden, welk reader verzoek ik dan andermaal mondeling
gaarne ondersteunen zal . Geef hem echter in dat geval uitvoerig op, in welken vorm zijn aanzoek doeltreffendst zou
zijn . Zooals ik reeds in het begin van dezen schreef, hij
twijfelt er aan (en ik doe het met hem), dat hij thans invloed ;enoeg bezit, om ores Gouvernement tot cooperatie
to bewegen . Men eet wel een proclamatie op, eene kroon is
een kruisje waard, dock de wetenschap is heell jets anders
-dan een kouingrijk ! Op een formeel aanzoek van u hoop
jk echter, dat G r o e n tot een direct aanzoek bij het
Oost(enrij ksche) archief zal to bren geu zijn . Aan g enaam zou
het mij echter zijn, zoo de enclose mogt volstaan, ook om
u geen tijd to doen verliezen .
Gij zult zien, dat jk maar zeer weinig aan het slot
uwer recensie 1) heb veranderd, en het algemeen oordeel
heeft mijue opinie, dat het die niet behoefde, geregtvaardigd,
buiten de gekrenkten draagt het de goedkeuring en de
bewondering van alien weg . Er bra,ndden mij wel eenige
hatelijkheden op de lippen, maar jk wilde u die niet doen

zeggen, to minder daar ik geen bezwaar zag R . C . B . v . CI . B.

1)
No . 17 .

Ret opstel over Hendrick van Brederode : zie de Brief wis8eling .
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onder het stuk to plaatsen . De Tijdge-iwot, zegt men, zal
tegen het Kemperianisme opkomen : wij zullen zien, wat
„lI o o g T ij" zeggen zal 1) .
Een woord flog van Gr o en, dat hij mij speciaal verzocht heeft a merle to deelen . Gij hebt hem namelijk in
een punt onjuist beoordeeld, door hem eene ingenomenheid,
eene voorliefde voor de Monarchic toe to kennen, welke
hensm vreernd is . Hij gelooft, dat een yolk bij onze tegenwoordige ontwikkeling en beschaving even gelukkig kan
zijn onder republikeinsehen regeringsvorm ais onder getemperd monarchalen . Slechts wenscht hij, dat die vorm
het gevolg zij vann de behoeften en herin.neringen der Natie,
en dat daze Grondwet Been doode letter, en een Gouvernement bij representatie geene representatie worde, comme
dazes certain pais.
De Staten van Zuid-Holland zijn diep gevallen, zoo
diep dat zij T h orb e eke bij de herkiezing van T i m m e rs
V e r h o e v e n hebben opgeofferd . Doch zooals R e n z o in de
Promessi, sposi zeg t, er is eene justizia, ook in deze wereld
de Hemel heeft ?'oord-Holland van T all e y r and no . 2,
van den ouden B o n d t 2), bevrijd. „Hij is ale een Christenwijsg ear zacht on tsl apen",
de duivel hale die amphibian,
en late hen, zoo er een vagevuur is, branden dat hat een
aard heeft !
Wees hartelijk gegroet van mijne tante, van V a n
Geuns, Hneppelhout en
Uwen toeg eneg en
E. J. Pot gieter.
1) Ten onrechte heb ik (Briefwisseling . p . 170) getwijfeld aan de
juistheid mijner lazing 1100 g t ij : hat blijkt thane, dat Pot g jet e r met den
bijnaam H o o g T ij den hoogleeraar 1) e B o a c h K e m p e r bedoelde, die
inderdaad (zie p . 182 der Briefwisseling) tegen B a k h u i z e n van den
B r i n k optrad met een fraai artikel over Volkssouvereiniteit (in den Tijdgenoot van 22 Juli 1845) .
2;t Mr . J . Bond t, chef van hat bankiershuia Deter m e y e r, W e al i n g h ~- Z o o n to .Amsterdam, eene bekende financieele specialiteit, bij
koning VAT ill e in I zeer gezien . Een zijner dochters huwde Mr . F . A .
van Hall .
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N °. 6 .

E . J . POTGIETER AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

Amsterdam, 1 October 1845 .
Een brief bloost niet ! immers zoo zeiden uwe ouden,
Lieve Vriend ! maar ik schaam er mij riot minder om, als
ik de dagteekening uwer laatste letteren 1) aanzie . „5
Augustus", en ik hob al (lien tijd n .iet geantwoord ! Maar
al zit gij in hot hartje van Hongarije, weten moot gij hot,
al hadden de Duitsehe dagbladen maar hot taaije versiab
van ors Instituut overgenomen, (lass die Kartoff .en in
Holland misrathen sind ! En gij kept onze Markt en ooze
Beurs genoeg, om to vermoeden wat al speculation daarop
gegrond werden, et pour revenir enfin a moi-memo, dat ik
daarvoor veel, schier veel to veel kon hebben to doer gehad .
(Hoe bevalt u dat laatste Amsterdamisme ?) In ernst, mijne
bezigheden waren zoo groot in petal, dat ik peen uur mogt
afzonderen om u to schrijven,
sedert ik moist dat V a n
H e e s u gerust had gesteld . Anders, ja, dan had ik de
pen eer opgevat, maar hij kwam juist van zijn uitsLapje
naar de Kolonien van Weldadigheid altoos
terug,,
toen uw brief mij gewerd .
Met verheugde mij hartelijk, dezer dagen van B ii c h 1 e r
to hooren, dat uwe zaak to 's Rage beter st aat, dat men u
uw verzoek 2) waarschijnlijk toe zal staan . Einc'elajk begirt
men dus to begrijpen, dat de zaak dur Tetenschap kan
worden g ebaat door iemand, die de u iters ten to zijnen g un ste
vereenigt, die de voorspraak heeit zoowel van B a k e als
van G r o en . God geve, dat hot bij die inwilliging riot
blij ve, maar ge g eleg enheid vindt in den vreemde on .s land
nuttig to zijnn op eene wij ze, die ook uw eig en lot veraangenaamt,
gij gelooft wel, dat riots mij liever wezen zou !
Er schijut Been beter middel to weze:n, omm met zijn
yolk en zijn land verzoend to worden ., dan in den vreemde
to gaan .
,,For distance lends enchantment to the view !"
Wij knorren hier, de eon flog harder dan de andere, en.
1)

2)

Brie f wisselin-g . No . 23 .

Om voorspraak bij hot Oostenrijksche gouveruement .
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echter als ik uwen H aus Mi c he 1 aanzie (dank voor de
teekening 1)) dan zeg ik : ,,Jan! j e bent toch flog zoo kwaad
niet, j ongen! - als j e maar niet zoo salieachtig wierdt ."
Toch is er in den laatsten tijd een beetje gist in het
muffe beslag onzer politiek gekomen . Sedert de Grondwetsherziening afgestemd is, en hoe kan het anders :' beij vent
men zich van de vigeerende tenminste zooveel rnogelijk
partij to trekken . En waarlijk de vooruitgang heeft eene
zege behaald, door bij gelegenheid der verkiezing voor
Amsterdams kiezers - dat wordt een leelijke zin - Mr .
B. Donkey Ourtius en Mr . S . P . Lipman to doen benoemen . Die beide heeren, in de vergadering der 78 overige
pruiken 2), exceptez les exceptions, kunnen slechts in een
opzigt goed doen : als spionnen . Gelukkig dat het advoeaten zijn : het zullen flog al handige wezen!
Overigens, j a overigens is alles zooals het was, en ik
heb behoefte H a n s Mi c he 1 eens aan to kijken om getroost to zijn .
Van iets anders . Ge schrijft sedert 1 Januarij geen Gids
to hebben gezien : dat gaat niet, minder flog om uwentwil
dam om dien van het tijdschrift. Wij alien stellen prijs op
uw oordeel, - a propos ik heb flog altijd uwe kritiek mijner
Zusters to goed, - maar wij alien verlangen van tijd tot
tijd to hooren, hoe ge vindt dat wij het makers,

en als

ge mij maar opgeeft, waar en aan wien wij de nommers
hebben to zenden, dan zullen zij u franco geworden . - 1k
voeg er dan een Spectator en wat gij overigens verlangt bij .
V e t h werkt veel voor het tijdschrift, - D e C I e r c q
is even mi als knap - hebt gij hem dat ge1eerd : Van
G en n s kan met den besten wil weinig doen ; - de Itemqeliagen komen veelal voor mijne rekenirig, - maar dit jaar
heb ik schier geen tijd gehad - ik wenschte dat er knappe
jongelui opstonden :
„Dais allez voir s'ils viennent, Jean !"
B e e t s geeft preeken, Ha s e b r o e k geeft niets uit .
1) Brie/wisselingf

p.

153 .

Nam . in het kiescollege voor de verkiezing der stedelijke regeering van Amsterdam .
9
0 . B. VII 1
2)
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Ret is met onze concurrenten niet beter gesteld : verbeeld u, inn de Tzjd, een nieuwmodischer Lees ltabinet, waarvan
B o u d e w aj n 1) redacteur is, heeft Jon c k b l o e t een paar
artikels geschreven, ten bewijze dat Mr . J a c o b v a n L e n n e p
meer is dan een romanschrijver ! Waarschijn.lijk dewijl zijn
laatste verhalen onleesbaar slecht zijn, zullenn ze studienn
vann vaderlandsche historie moeten heeten . !
Eene uitstekende Engelsche actrice Miss D a v e n p o r t
geeft her, geassisteerd van acht of vegen masters (') en
tout genre
The school for scandal,
The hunchback,
Romeo and Juliette .
1k heb het eerste stuk van haar gezien, met genoegen g ezien, maar toch, hoe veel fatsoenlijker, hoe veel fijner is
de Ecole des Vieillards !
0 verig en s moeten de Italianen vrij wel zijn, maar Marino 'ahem a ce pas (P) lokt mij niet met al aan .
Laat ons niet to Tang op uw Boheemsch stuk wachten,
hoort gij ' Er is gebrek, groot gebrek aan deg elij ke medea,rbeiders .
O p z o o m e r, die regten gestudeerd heeft en echter
veel aan theologie schijnt to hebben gedaan, is uw opvolger
geworden in het teregtzetten van 00 s t e r z e e, het is
toch zonderliug, dat die Utrechtsche i'oem altijd een
Leidschen dooddoener vindt .
Eerlan.g meer, Lieve Vriend ! neem flu dit blaadje voor
lief. Wees hartelijk gegroet van mijne Tante, die zich Uwer
dikwijls herinnert ; wees het ook van Van G e u n s, D e
C 1 e r c q en S c h n e e v o o g t, die onze Gidsvergaderingen
mede bij woont en althan s in gezelligheid alleen V a n i a ss e l t en P o l wel opwweegt . Schrijf spoedig eens weder eon
langen brief aan
Uwen liefhebbenden
E . J . Potgieter.
1) Boudewijn was de pseudonym van J- . L . van der Yliet,
sehrijver van Jonge ju{irouwen, Beelden en schaduu'en enz . zijn tijdschrift
De T ijd bestond van 1845-1855 .
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P. S. S t u f f k en to Leyden zal, vrees ik, weer une
toile ziju, qui disparait . De man is to oud, em weer philosooph to worclen!

N°. 7 .

E . J . P0TGIEPER AAN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK .

Arnsterda,m, 1 December 1845 .
Armco !

Er is gelegenheid, last V an H e e s mij weten, om u
eenige beckon to cloen geworden ;
bij de werken, door
Van Geuns, Veth, De Clercq, Schueevoogt en
mijn persooutje, as redactie van de Gids, voor u bestemd,
voeg ik een paar deeltjes Spektator, om u over dat blad to
doen oordeeien .
Gij ontvangt bij de beckon, van welke ons eene recensie
van u alleraaDgenaamst zou zijn :
K o en en.' s bekroonde prijsvraag over Dc re'fugies, en
B erg s eerste deel over hetzelfde onderwerp 1), expresselijk
n i e t ter behaling der medaille geschreven, maar den leden
der Maatschappij en president en secretaris aangeboden,
teen zij Ko e n en' s stuk hadden bekroond .
Of ik ii prikkelen ken, die zaak eons viug of to doen,
gaauw en geed gaat tech bij u zamen, als ge wilt! - Gij
herinnert u dat de Gids indertijd achterlijk gebleven is met
eene beoord eeling of aankondigiu g van Ko e n e n' s prijsvraag over de Historic der .Toden 2) ; - last ons ditmaal niet
weder nalatig zijn!
1k schreef voor eon dag of veertien aan Ge e 1, om Z .Ed .
nit to noodigen voor de Gids D a C o st a' s nieuwe uitgave
van B ii d ( e r d ij k)'s epos 3) to beoordeelen, - hij ant1) II . J . K o e ii e ii, Geschiedenis van de vestiging en den invloed der
Fransche lugteiingen in Nederland . - B e r g v a n P u s s e n M u i k e r k,
De re- /ugies in de Nederlanden .
2) II . J . Ko en en, Gesehiedenis der Joden in Nederland . (Utrecht 1843 .)
p . 195) . Ret
3 De Ondergang der Eerste wergild (vgl . Brie/wisselingf
antwoord van G e e l aan P o t g i e t e r is uitgegeven door Mej . ilamaker
in de Gids . 1906 p . 444 .
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woordde mij, comme lui seul a le talent de le faire, dat hij
het waarschijnlijk doers zoude, als gij het niet deedt,
dat
hem om duizenderlei redenen liever zou zijn . Ik bid u dus,
stel zijne verwachting niet to leur, en last er ons ni et to lang
op wachten ; want bij al de gebreken van de Gids is het
tegenwoordig zijn saillantst, dat hij meestal boeken beoordeelt die niemand leest, dat hij bitter weinig actualiteit heeft
in de keuze der werken van smack, die hij recenseert .
De reden er van kunt gij, geconstitueerd als we zijn, .
ligt gissen, en een plaatsvervang er voor u to vinden, ne
vows remplace pas qui vent . Gij weet dat zelf best .
Overigens, ik weet dit ook, ten opzigte van een oordeel. :
over mijn werk . O die avonden, waarin gij mij zonder eeuige
terughouding over alles wat ik schreef uw gevoelen merle
deeldet,
zij zullen nooit wederkeeren ! Maar eenige vergoeding voor dat gemis hoop ik in uwen volgenden, in uwe
kritiek mijner bij drag en tot de Bids van dit jaar, weinig e
als zij waren, to vinden,
immers ik twijfel er g een oog enblik aan, dat Van H e e s u dezen jaargang zenden zal .
1k zou er van al wat ik werkte een exemplaar bij hebben
gevoegd, als ik jets had uitgegeven ; maar velerlei bezigheden hebben mij belet aan eenig vroeger plan g evolg to
geven,
vergenoeg u dus met het weinige .
Letterkundig nieuws heb ik u sints mijnen laatsten niet
merle to deelen ; de dagbladen hebben u waarschijnlijk medegedeeld, hoe Abm . des Amorie van der Hoeven eene
redevoering gehouden heeft ten verzoeke van Will e m 11
bij de onthulling van het standbeeld van den Z w ij g e r .
Ge zult het karakteristiek hebben gevonden, dat de troepen
voorbij die statue hebben gedefileerd, wat ben je me ; maar
eene andere karakteristieke bijzonderheid hebben de dagbladen u niet medeg edeeld, to weten : G r o e n, de .A..rchivarius van het Huis, die voor W ill e m de 1 flog al jets
g eblokt, gewerkt en gedaan heeft, G r o e n heeft g een kaartj e
ter bijwoning van de plegtigheid ontvangen,
of de pose
ook woedend is over het Antwoord 1 ) !
1) Nam . G r o e n' s Antuoord aan Mr. M . C. van Hall, reeds bone

vermeld .
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Ret germs der bijdragen van Jufvr . To u s s a in t wordt
in ooze j aarboekjes sadly felt .
En behoef ik flu flog to zeggen, dat ik verlangend naar
een brief van u uitzie, dat ik hartelijk wensch dat het u
welga, dat mijne Taute u groet als van ouds, dat ik ben
Uw lief hebbende vriend
E. J . Potgieter .
P.S . De

Tijdgenoot is

verzadigens toe verveeld!

N° . 8 .

dood! hij heeft zich zelven tot

J . P. J . A . VAN ZIJYLEN VAN NYEVELT
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK.

1)

AAN

Brussel, den 21 Auqustus 1844.

WelEdele ZeerGeleerde Heer!

In antwoord op TJWEZG . schrijven van den 26 July
j .l, kan ik de eer hebben TJWEZG, namens de Regering to
betuigen, dat het daarbij gedane vaderlandslievend aanbod 2)
op prijs wordt gesteld, dock dat men vermeent daarvan,
voor het oogeublik aithans, geen gebruik to moeten makers .
Gaarne neem ik deze gelegenheid to bast, om UWEZG .
de verzekering inijner zeer bijzondere achting aan to bieden .
Dc Zaakgelastigde der Nederlanden,
Van Zuylen van Nyevelt .
1) Mr . J . }) J A . graaf van Zuylen van Nyevelt (bekend
door de gebeurtenissen van 1866/7), le secretaris van legatie aan de
ambassade to Brussel, nerving den gezant, Mr . A . A . baron Bentinek,
die destijds ad interim Minister van Buitenlandsche Zaken was .
) Tat dit aanbod geweest is, blijkt niet : zelfa in de nagenoeg

gelijktidige brieven aan Bake wordt er door Bakhuizen van den

B r i n k geene melding van gemaakt . Het moet zich hebben aangesloten
bij de ontvangst van het regeeringssubsidie in lei 1848 .

ONZE

LEESTAFEL .

Serie van keurwerken II . Eca de Queiroz . Briefwisseling van Fradique Mendes. Herinneringen en aanteekeningen . Uit 't Portugees vertaald door 11 Z . J . K oil e w ij n .
Amsterdam . G . S c h r e u d e r s, 1906 .
Dr, K oil e w ij n heeft een goed werk verricht met dit boek
nit het Portugeesch to vertalen . Wie goeden smack en gezond
verstand, levendige phantasie en geestige ironic vereenigd wil zien
verzuime niet dit tweede nummer der serie van keurwerken door
to lezen . Het boek bestaat uit twee gedeelten, het eerste behelst
de levensgeschiedenis en een zeer pikante karakterschets van
F r a d i q u e M e n d e s, het tweede zijne briefwisseling . De overeenkomst van stijl doet ook mij gelijk den vertaler gissen, dat
F r a d i q u e M e n d e s en de in Portugal beroemde E c a d e Q u e ir o z wel eens dezelfde persoon zouden kunnen zijn . Dit is zeker .
dat onze landgenooten uit de vlugge nanier van beschrijven en verhalen, welke in Portugal inheecnsch schijnt to zijn, veel kunnen leeren .
Aan het slot der biographic, in welke allerlei bela,ngrij ke
mededeelingen, o .a. over hot Babisme zijn ingevlochten, lezen wij
het volgende : „Waarlijk alleen de Gedachte en haar hoogste scheppingen, Wetensehap, Litteratuur en Kunst geven den volkenn grootheid, trekken de algemeene eerbied en liefde, makers hen onsehendbaar voor de wereld . Welk verschil is er eigenlijk tusschen Parijs,
en Chicago? Beide steden zijn levendig en produktiet, hebben
paleizen, instellingen van allerlei card ; parken, rijk.dommen . "4 ,`carom
is nu Parijs een schitterend middenpunt van beschaving, dat
onweerstaanbaar de menschen betoovert, terwijl Chicago enkel de
waarde van een reusachtig pakhuis heeft, waar meel en graan to
krijgen zijn ? Omdat Parijs de stad is van R e n a n, P a s t e u r,
Tame, Berthelot, Coppee, Bonnat, Gounod, 11lassenet
enz . Als de Origine du Christianisme, de Faust, de doeken van
Bonnat, de beelden van Falguieres, van overzee kwamen, nit het
nieuwe en monumentale Chicago, dan zouden zich geesten en harten
evenzeer naar Chicago als naar Parijs keeren, zooals de planters
naar de zon . . ., Zoolang wij, Portugezen, levee can de karat van
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hot verstand, zelfs al zijn wij dood aan de kant van de dead, is
ons vaderland inwendig niet een lijk, dat zonder gewetenswroeging
kan worden vertrapt en stukgesneden" .
1k vrees dat deze laatste woorden niet aan hun adres zullen
komen . Do Engelseinnan, zooas hij in doorsnede is, hekommert
zich enkel orn zij n handeishelang . De vertaler heeft or doze noot
nan toegevoegd : ,,In 1891 verscheen de eerste uitgaaf van F r ad i q u e Me n d e s . 't Vorige jar was do Portugese regeering door
Engeland geciwongen om een deel van Centraal-Afrika of to staan,
waardoor de sarnenhang der Portugese kolonien aan de Oost- en
Westkust verloren ging . Een opstand moest onderdrukt wonders
en do Kamers tweemaal ontbonden, eer in do loop van 1891 do
regering do i'atificatie van hot verdrag kon krijgen . Toen voigde,
nog in dat zelfde jaar, eon financiele krisis ."
Do brieven doers ons kostelijke Portugeesche typen kennen .
Zoo wordt ons hot beeld van eon pastoor getoond, die in hot
Noorden onbestaanbaar zou ziju . „vat mij in paten S a l g u e i r o
dadelijk hoeide was zijn opvatting van de priesterlijke waardigheid : hij heeft hear lief en vereert haar als eon onmisbare grondslag der rnaatschappij, xnaar ziet in hear enkel een hurgerlijk arnbt .
Hij besohouwt zich als een staatsdienaar, die als uniform eon soutane draagt, zooms do douanen hun unifornijas, en die in pleats van
iedoren mongers near hot departement van Biunenlandsehe zaken
to gears om dienstbrieven to schrijven of to registreeren, near een
ander Departement gnat, wear in pleats van do schrijftafol bet
altaar staat om missen to lezen en sacramenten to bedienen" . Zijn
onwetendheid is heerlijk . In do leer van Jezus is hij even vreemd
ais in de philosophic van He gel . Dat hij verplicht zou ziju om .
smart to lenigen, vijandsehap weg to nemen, tot berouw op to
wekken, de hardhoid van do zelfzucht to vorzachten, schijnt hem
een buitensporige en allerzonderlingste eisch . Men ton even good
van eon Inspecteur van inkomende rechten kunnen verlangen, dat
hij den handel zedelijker maakte . Dat heilig work komt voor
rekening van do ileiligen . En do Hoiligen vormen in de oogen
van paten S a 1 g u o I r o eon stand, eel geestelijke aristocratic, met
bovennatuurlijke verplichtingen die hun worden opgelegd en vergolden door den E[emel . Als kerkolijk ambtenaar heeft een parochiepastoor enkel ritueele handelingen to verrichten . Is or een kind
to doopen, pastoor S a I g u ei r o neemt zijn stool en doopt . Is or
een lijk to begraven, hij neemt zijn wijkwast en begraaft. Hij hewaart hot strengste decorum, kleedt zich steeds in hot zwart, rookt
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niet, eet alle dagen visch, gaat nooit over den onreinen drempel
van een koffiehuis . Hij is strong kuisch . Er is geen grooter eerbaarheid dan die van paten S a 1 g u e i r o . „De ondeugende auteur
voegt aan doze whets de volgende opmerking toe : „Ik hob gehoord
dat hij tot kanunnik zal benoemd worden . Dat heeft hij ruimschoots
verdiend . Jezus bezit geen beter ambtenaar . Ik heb nooit good
kunnen begrijpen om welke reden eon andere vriend van mij,
M o n n i k van hot Varatoj o, die door de extase van zijn geloof, de
overmaat van zijn christelijke liefde en zijn verterende zorg voor
hot redden van zielen mij herinnert aan de oude Evangelische mannen, dozen zoo ij verigen, nauwgezetten, eerbiedwaardigen priester
altijd noemt : „dien vreeslijken pastoor S a l g u e i r o " .
Niet minder vermakelij k i s de sehildering van P a c h e o,
den staatsman, die door zijn majestueus stilzwijgen den roep wist
to verwerven vann een onmetelijk talent . Wanneer hij sprak, was
hot oln met opgestoken vinger in twee woorden een monumentale
algemeenheid to verkondigen als de volgende : „naast de vrijheid
moot hot gezag steeds bestaan" . „Zonder gymnasiale opleiding
blijft een yolk onvoltooid ." Tengevolge van zijn indrukwekkend
zwijgen wordt hij ten slotte Minister den Kroon . Als zoodanig
voert hij niets uit, verwaarloost hot volksonderwijs . Een vermetel
Kamerlid waagt bet hem daarvan een verwij t to waken . Onder
etormachtige toejuichingen den Kamer antwoordt de Minister : „aan
den geachten afgevaardigde, die op gindsehe bank rumoer maakt,
heb ik enkel to zeggen, dat ik op mijn zetel licht schep ." Toen
hij eindelijk gestorven was word er op zijn praalgraf eon figuur
gebeiteld : „Portugal hot genie beweenende ."
Geestig is ook de brief van den minnaar, die aan de aangebeden
vrouw schrijft, dat hij, als hij genoeg heeft van de onvolmaakte
dingen dozen wereld., haar Beeld in zich opneemt om van haar
rust en hoogere bezieling to vragen, op hot voorbeeld van P r a
A n g e 1100, die aan bet einde van den dag, wanneer hij zijn penseelen neergelegd had, knielde voor de door hem geschilderde
Madonna . Hij vraagt niets, smeekt geen enkele guest af, blijft
eerbiedig op een afstand, maar als zijn aangebeden vriendin soma,
zeker van zijn verwerping van alle aardsche belooning, hem zou
willen toestaan om bij haar de gistende geheimen van zijn borst
uit to storten, zou zij eon daad van onuitsprekelijk medelijden
verrichten, zooals vroeger de Maagd Maria, wanneer zij voor haar
aanbidders in eon wolk nederdaalde en hen vluchtig toelachte of
hen in de opgestoken handers eon coos uit hot Paradijs hot opvangen .
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Aardig is de veroordeeling van een spoorweg tussehen Jaffa
en Jeruzalem, aardig de veroordeeling van do journalistiek . ,,De
courant volbrengt tegenwoordig alle schurkenplichten van wijien
Satan, van wien zij de al omtegenwoordigheid erfde" . ,,De courant
doodt op aarde den vrede, zij wakkert aan den eenen kant do
schrokkigste eischen aan, aan den anderen karat levert zij steep en
kalk aan den onrechtvaardigsten tegenstand ." Allergrappigst is
de wijze, waarop de lotgevallen van een Egyptisohe mummie aan
de Portugeesehe grenzen worden beschreven . Men weet niet under
welke rubriek het ding moet worden aangegeven ; men stelt voor
den dooden uitgedroogden koning als ,,bokking" to laten passeeren .
1k denk dat het bovenstaande wel voicloende zal zijn o .ni tot
de lezing van bet hock op to wekken .
v . n . W.
J . M . L . K e ul 1 e r . Eene Katholieke Universiteit . Leiden .
J . W . van Leenwen, 1906 .
Deze brochure beheist een geharnast pleidooi ten gunste van
een Katholieke Universiteit .
De Heei' K e u 11 e r eischt voor de Katholieke wetensehap,
daar zij steunt op ,,de uitspraken Gods" en zich richt naar bet
onfeilbaar gezag der Kerk, de alleenheerschappij . ,,Recht van spreken
heeft eigenlijk de waarheid aheen en dientengevolge moet ook zij
alleen de vrijheid van spreken hebben ."
Dc uitspraken Gods doen ons geloofswaarheden kennen, welke
voor den mensch van het hoogste belang zijn . ,,Hij dient to weten,
vie hij is, vanwaar hij komt, welk zijn einddoel is en door welke
middelen hij dit duel zal bereiken" Na is het waar, dat de rede
door eigen kracht op die vragen het juiste antwoord kan vinden,
maar het is een grout voordeel dat hier de waarheid tevens geopenbaard is, ,,want zoo wordt de kennis ervan algemeener, de zekerheid der kennis grooter en de kennis zeif refiner en zuiverder"
pag . 20.
Daarenboven betreffen de uitspraken Gods ook heilswaarheden,
die het begrip der rede to boven gaan . ,,De hoofdplicht der rede
is deze waarheden ann to nernen ."
Geloofswaarheden moeten verkoncl'igd en op onfeilbaar gezag
aaigeno;ne worden . ,,Ret wetenschappeljk werk aan die waarheden
hesteed : de verdediging dier waarheden, de nadere uitleg, de
samenhang enz, enz . - hoe nuttig en noodzakelijk het overigens
is - komt voor den katholiek slechts op do tweede plaats . Hierin
heeft de Paus van Rome niets voor op den dreumes van hot
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katechismusbankje ; als kind der Kerk nemen ze de waarlieden aan
op qezag. Dit karakter behoort aan het onderwijs-geven en onder
wijs- ontvangen,, voor zoover het de groote grondbeginselen betreft ,
gelaten to warden ."
De [leer K e u 11 e r kan met een Rijksuniversiteit waar de
eerie professor wl en de ander niet met de uitspraken Gods rekefling houdt
Been vrede hebben . De studenten krijgen er een
staalkaart van leveusbesohouwingen voor oogen . Zoo worden
,,alleen eclectics, intellectueele eunuken" gekweekt .
Geloovige professoren loopen gevaar besmet to worden, als zij
levee in een ,,rationalistische atinosfeer" . Geloovige studenten zijn
ten gevoge van hue jeugd nog veel meer aan dat gevaar blootgesteld . Dus worde er een cordon sanitaire" oin professoren en
studenten beiden hence getrokken . Een katholieke universiteit is
onontbeerlijk, een universiteit, welke staat under bet oppertoezicht
der Kerk en van haar opperhoofd, den Paus . ,,\Vij immers weten :
de Kerk heeft net alleen bet recht, zij beef t ook den plicht over
de reinheid van geloof en zeden to waken ; zij heeft derhalve to
zorgen, dat in gees tak van wetensehap de groote grondbeginselen, welke rechtstreeks of middellijk aan hare hoede zijn toevertrouwd, miskend worden, en dat de geopenbaarde waarheden worden
gelooehend ." Natuurlijk is do bedoeling : in gees tak van wetensehap worden geloochend .
Bijzondere leerstoelen, door geloovige professoren ingenomen,
kunnen enkel een overgangsmaatregel zijn, sets waar men zich
mee beheipt ,,bij gebrek aau en in afwachting van jets peters ."
Dc waarheid toch, welke bet voedsel der zielen moet zijn , behoort
net tot ,.een tegengift" verlaagd to worden .
AIs Katholieken en Protestanten met linger nazi eerie universiteit studeeren zal de natie worden verdeeld . 'air nu vriendschapsbanden voor bet levee worden geknoopt, zal din wantrouwen
wortel schieten . Op die bedenking antwoordt de fleer K e u ii e r :
,,In bet algemeen gesproken Iigt er in den omgang met andersdenkenden altoos eenig gevaar, zooal niet voor hot geloof, din toch
voor de vastheid, de heehtheid der geloovige overtuiging : voor bet
levee volgens dat geloof en voor do volgzaarnheid ten opzichte van
de Kerk en hare wetten ." Dc fleer Keuller concludBert : , .In
alle geval is een onnoodige omgang niet aan to raden ." Hij denkt
bier enkel aan bet belang van zijn geloofsgenooten, niet aan do
mogelijkheid der redding van ongeloovigen . Hij verwaeht meer van
dwingend gezag dan van de macht der waarhcid, meer van onder-
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worpenheid dan van innerlijke verlichting . De ileer K e u 11 e r is
geen onpractisehe droomer .
De Katholieke universiteit zal een instrument van tirannie
zijn . De waders zullen ook tegdn hun zin er hunne zonen been
moeten zenden . Ret is natuurUjk, dat dit bezwaar bij den Heer K e u 11 e r niet meetelt .
Van K u y p e r' s hooger-onderwijs-wet verwachte men niet
veel bizonders voor de Universiteit op Calvinistischen grondsiag .
Het geval L o h rn a n zal zich herhalen . De Calvinist, hoe geloovig
ook . bIift een rebel . llaar tot schade van de eenheid van ons
yolk zullen wij een machtige Katholieke hoogeschool zien geboren
worden, een universiteit, welke, volgens den wensch van de hoogwaardige bisschoppen en van hun weisprekenden folk, den Heer
K e u l l e r als een man bet Roomsch Katholieke dogma zal aannemen en als corps voor bet gezag der Kerk ,,in de zaken barer
competentie" zal buigen . Ook zal de Kerk bepalen tot hoever
here competentie zich uitstrekt .
v . n . 'V .
C h r . G . S a 1 z m an n . Ret Mierenboekje of aanleiding
tot een verstanthge opvoeding der opvoeders. Vertaald door
Lo u s L a n d r y met voorrede en aanteekeningen door
Dr. J . H . Gun n in g W . zn . Uitgegeven door de rnaatschappij voor goede en goedkoope lectuur . Amsterdam .
G. Schreuclers .
,,Tijd is geld, zeide, wanneer ik mij niet bedrieg, F r a n k ii n .
vermoecTelijk oni lieden, in wier oogen niets zoo'n groote waarde
heeft als geld, do eigenlijko waarde van den tijd duidelijk to
makers . Maar ik zeg : ltd i nicer dan geld . omdat men door den
tijd goed ±e gebruiken veel geld ken verdienen, maar voor geen
geidsommen tijd koopen ban ."
,,Sta vroeg op, dan Iieht ge al dadelijk een pear uur gewonnen, waarin ge veel hunt leeren . Dear bij bet aaubreken van den
morgen de geheele natuiur, met uitzondering van de naclitvogels,
ontwaakt, past bet niet, dat de mensch, die in zekere opzichten
Heer der schepping is, dan ligt to slapen . Ret afwijken van dezen
regel der natuur sleepy zeer vele, treurige gevolgen na zich, vooral
voor den opvoeder . Uwe kweekelingen, zullen zij aithans gezond
blijven en voor verzwakking worden behoed, moeten toch vroeg
opstaan . Zult ge hen daaraan kunnen gewennen, wanneer ge u
zeif op uw legerstede door de zon beschijnen last ?"
,,Wees opgeruiind . Wanneer men vroolijk gestemd is . is men
onder zij Ti kweekelingen almachtig ."
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„wees gezond . Een ziek man is een beklagenswaardig man ;
site bezigheden vallen hem zwaar, maar geen zwaarder dan de
opvoeding ."
Zoo zou ik meer kunnen citeeren . Allerwege is het Mierenboekje frisch van toon en belangrijk van inhoud . Men zou het in
de ha.nden van alien willen zien, aan wie de zorg voor kinderen
is toevertrouwd en die dus zich zelve hebben op to voeden, voardat zij er in slagen kunnen anderen op to voeden .
Onze uitmuntendo paedagoog Dr . J . H . G u n n i n g MT Z n .
heeft het boekje van een magistrate 58 bladzijden lange voorrede
voorzien, waarin hij ons over het philanthropinisme, de paedagogiek
der ,, Auf klarung", en over S a 1 z m a n n, den besten der philanthropijnen, ook over B a s e d o w en C a m p e, veel merkwaardigs
meedeelt . Er zijn wellicht geen twee mannen in Nederland, die
zulk een voorrede kunnen schrijven .
„De Philanthropijnen," zegt Dr . G u n n i n g, „hebben de
geesten wakker geschud en Pest al o z z i den weg geeffend en
reeds dat verzekert hun een eereplaats in de geschiedenis der
paedagogiek . Zij hebben sommigen van de beste denkbeelden van
R o u s s e a u in praktijk gebracht en zijn misschien wet de hoofdoorzaak ; dat die denkbeelden zijn blij ven leven ; zij hebben in een
tijd, toen h ant zelf getuigde, dat geen geleidelijke hervorming
de opvoeding verbeteren kon, maar dat een „revolutie" noodzakelijk
was, de breuk met sleur, conventie en traditie moedig aangedurfd ;
zij hebben der jeiigd een ondragelijk juk van den hats genomen
en voor het eerst aan het kind gegeven, wat des kinds was, wat
zijn eerste en natuurlijkste, maar steeds miskende recht was : een
kinderhjke opvoeding . Dat zij hun doel daarbij vaak voorbijschoten
was onvermijdelijk en hebben zij dan ook met ale hervormers van
alle tijden gemeen . Diet name geldt dit van hun streven, omrn van
alts leeren een spel to waken ."
De schaduwzijde der philanthropijnsche paedagogiek is, volgens
Dr . G u n n i n g, dat zij in de breedte werkt en het ,,steek of naar
de diepte" voor haar een onbegrepen woord blijft . „De optimistische beschouwing der menschelijke natuur, die aan haar ten grondslag ligt, is slechts dan eon waarheid en eon kracht, wanneer zij
tevens vollen ernst west to waken met de schrikkelijke realiteit
der zonde, en dat deed hot philanthropinisme niet en kon het niet
doen. Gelijk de „Aufklarung" in de wijsbegeerte de hoogste
problemen naar omlaag trekt en zich aanstelt, alsof 't , ;gezonde
menschenverstand" daar heel gemakkelijk en spoedig raad wee
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weet, gelijk zij in zaken van godsdienst en zedeleer, van staatkunde en staathuishoudkunde leerde, dat de mensch slechts naar
dat zelfde „gezonde mensehenverstand" behoefte to luisteren om
„den hemel op aarde" to zien aanbreken, zoo meende zij ook met
een „natuurlijke" en „rationeele" opvoeding apes to kunnen bereiken ."
Met de eerste der aaanteekeningen, welke door Dr . G u nn i n g aan het Mierenboekje zijn toegevoegd, kan ik mij niet vereenigen . De meening, dat men door de opvoeding van een mensch
apes kan makers wat men wil, treft men niet bij S a 1 z m a n n aan .
gelijk duidelijk blijkt uit wat hij op pag . 29 en 30 zegt .
V. D. W.
F red e r i k van E e d e n . Het Poortj e of de duivel in
Kruimelburg . Blijspel in vijf bedrijven en een voorspel .
Tweede druk . Amsterdam . W . V e r s l u y s, 1906 .
Met belangstelling verneemt men uit Dr . v a n E e d e n' s
voorrede tot dezen tweeden druk, dat wij her een arbeid nit zijn
23Ste jaar voor ons hebben, welke door het Amsterdamsche gezelschap de V o s en v a n K o r 1 a a r „op vele plaatsen van ons land
met succes ten tooneele" is gevoerd .
De schrijver erkent zelf, dat zijn satire thans geen actualiteit
meer bezit ; toch vleit hij zich dat het tooneelstuk, zoo hij in de
gelegenheid werd gesteld zich met de regie to bemoeien, ook thane
nog zou voldoen . De strekking van het drama wordt aangegeven
door vat de Protestant D a n v ill e tot zijne geloofsgenoo ten zegt
„Mijn vaadren namen,
Door I ome's onverdraagzaamheid gedreven,
.Ale refiigies de wijk naar 't vrije Holland .
Maar •a arlijk, 't wordt thane mijne beurt
Den duffers dampkring bier op nieuw to ontvlieden,
Al was het in den schoot der Roomeche kerk
Daar is nog plaats voor schoonheid, daar omhult nog
Een lieflijk, mystisch wags bet Godsbegrip,
l)a.ar is nog poezie, nog kleur, nog warmte,
'daar in uw hart en kerk is axles koud,
Zoo dor als doodsch, zoo kleur - als levenloos !"

Hoe het artistieke Poortje, het fraaiste, wat de stad Kruimelburg to zien geeft, ten slotte aan de schennende hand van een
sloopzieke rooversbende ontrukt wordt, ziedaar het onderwerp van
dit drama .
V . D . W.
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W . G . van N o u h u y s . Uit Noord- en Zuid-Nederland .
Beschouwingen en Critieken . Baarn. Hollandia-Drukkerij,1906 .
W . a v a n No u h u y s, van over de Grenzen . Studien
en Critieken . Baarn . H o 11 a n d i a- D r u k k e r ij , 1906 .

Laat mij eerlijk zeggen om welke reden ik die twee boekdeelen met groote belanstelling gelezen heb.
Als men de zeven kruisj es achter den rug lieeft, wordt men
zuinig met zijn tijd . Men weet stellig, dat men nog maar kort
l.ezen zal en herleest dus bij voorkeur bet allerbeste, Nat er in den
loop der eeuwen geschreven ward . Toch Nil men gaarne eenigermate op de hoogte van zijn tijd blijven en vindt het dus prettig
een ander in zijn plants to laten lawn en van dien ander to hooren,
hoe bet net de litteratuur van den dag gesehapen staat, vooral
wanneer die ander een zoo voortreffelijk lezer en bevoegd beoordeelaar as de beer van N o u h u y s is .
Uit bet gezegde blijkt reeds, dat ik de twee deeltjes niet
enkel voor ouden van dagen gesehikte lectuur acht . Immers de
kunst van lawn is minder verspreid da .n menigeen meant . Van
een man als de beer v a n N o u h u y s kan men leeren lawn . Daarenboven zijn bet niet enkel de grijsaards . die voor kennisneming
van de litteratuur van den dag weinig tijd tot bun beschikking hebben .
Het eerste der bier bovengenoemde deeltjes opent met een
inleiding over „kunst, moraal en strekking," waarin een vonnis
geveld wordt over H e ij e 1 • in a n s' drama „Op hoop van Zegen ."
De bedoeling van den dramaturg is bier ons de wanverhouding to
doers gevoelen, welke er bestaat tusselaen de readers, die veilig in
weelde thuis levee, en de visschers, die j ammei •l ij k omkomen en in
ieder geval een schamel bestaan hebben . Om zijn plait to winners
koos H e ij e r m a n s een exceptioneel slechten reader en een lek
schip. Dit verlaagt bet drama tot „een geval ." Mag dan een
kunstwerk keen strekking hebben ? Het verstandig antwoord van
v a n N o u h u y s is : ,de kunst mag alles, colts ze kunst blijve ."
Het tweede stuk is gewijd aan de bekende gesehiedenis van
bet drama en bet tooneel in Nederland door dr . J . A . W o r p,
welke door v a n N o u h u y s terecht, verdienstelij k wordt genoemd .
vender hooren we van Is . Q u e r i d o, die volgens van N o u h u y s
met zijn ,,Menschenwee" bet eerst bereikt heeft Nat de strijders
voor nieuw proza, v a n D e y s s e 1 voora .an, twintig j aar geleden zich
voorstelden . „Hij heeft," zegt van N o u h u y s, „de liefde voor
bet Noord, nog meer voor den zin, de woordenreeks met klankenval
en deiningen, de zinnen zich schahelend tot breed strekkende
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perioden . Zijn talent streeft naar hot breeds, naar de groote,
veeloinvattende compositie . Hij beheipt zich niet met hot conventioneele, rnaar west to delven in onze teal tot hij hot in zeker opzicht voor hem noodige gevonden heeft . Als do workers op den
a kker is hijzeif eon onvermoeid worker . En ziju oogst is rijk ."
Doze iofspraak . tracht de Heer v a n N o u Ii u y s door bewijsplaatsen
to rechtvaardigen, zoodat de lezer zeif kan oordeelen . Near mijn
sin aak, ik wil hot elders gezegde nog eons herhalen, traclit Qne r i d o
to veel in woorden to schilderen . 1k geloof, tat hot decadence
kunst is bloeiende bollenakkers zoo b eedvoerig to beschrijven als
op hi . 115 in dozen hundel geschiedt. Ook kan ik hot niet goedkeuren, tat do hoer Q u e r i d o in zjn jacht 01) nieuwigheden er
toe komt onzuiver Hollandseh to schrijven en 1) v . zest : Notaris
„bias-speelde .' 1k vraag ten slotte of Q u e rid o „hot rnaatschappelijk gedoe" meter tan de gewone rnenseh toont to doorzien, of hij
niet ophoudt kunstenaar to zijn en ,,strekkingsschrijver" worth, als
hjj van hot ,,beestig gezwoeg' der arbeideis in de frissehe lentelueht op do bollenvelden gewaagt . Zoo'n vraag klemt to ineer, als
men hoort, tat juist die arheiders vergelijkenderwijze good betaald
en hehoorlijk gehuisvest worden, ook tat zij nog al veal vrijen tijd
hebben, tijd om de hue toebedeelde aardappelakkertjes to verzorgen .
eon mensch heeft noon genoeg en men begrijpt licht,
Natuuriijkl
tat hot socialisrne net weligst Bert, wear hetrekkelijk de meeste
welvaart heerscht, mean Querido weerlegt zich zeif, als hij ons te verstaan geeft, tat de kleine luiden door dokter en notaris zoo onbarrnhartig geplukt worden . tat daze de oorzaak warm van de bitters
armoede van de narnelooze stoffelijke en morsels offends in hot
door hem beschreven Wiezeland . Men mompelde en gromde „tat
dokter arm gekomen was in de streak, voor veertig jaar en non
rijk pronkte . schatrijk, z'n equipage uitstalde, zoo good als notaris
B ic e in s in a .' Waarom niet? Misschien stak dokter zelfs in
schulden, coon hij zich vestigde ; de medische studio verslindt
duizenden ; is bet zoo onnatuurlijk tat in den 1001) der jaren er
heel wet uit den zak der rijke, grof geld verdienende eigenaars
van bollenvelden in den zak van den arts is overgegaan? Stellig
was hij niet wetter geworden ten koste van ,,ploeteraars en aardwroeters .' wier levee eon onafgebroken worsteling met hot nijpendste
gebrek is . Dc Heer v a n N o u h u y s is er niet in geslaagd mij to
overtuigen tat de door hem zoo hoog gevierde schrijver van
Mensehenwee' eon werkelijk onbevangen blik op hot levee heeft .
Hot is wear, er ziju vole faillisementen in de bollenstreek, (loch de
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reden daarvan is dat allerlei mensehen taken op touw zetten zonder
bet minste bedrijfskapitaal en de speelzucht er nog feller woedt
dan in andere deelen van ons land. ZeUs gewone arbeiders offeren
burs geld aan den totalisator bij de wedrennen van Woestduin .
De levensstandaard is hoog in de bollenstreek . Werkeloosheid iss
er onbekend. Men ziet de manners uit bet yolk dikwij is niet met
een eenvoudig pijpje, maar met een sigaar in den mood rondwandelen . „Beestig gezwoegd" wordt er enkel in den tijd dat de
boll.en in den grond worden gebracht en dan later in de drukke
dagen der verzending naar de meest versehillende hemeistreken .
De citaten van den beer v a u N o u h u y s doers ons vermoeden, dat
de beer Q u e r i d o eene werkelij kheid gefabriceerd heeft, w elke als
bewijsstuk moot dienen . In ieder geval hob ik meer bezwaren
tegen omen romanschrij ver dan zijn recensent de heer v a n N o uh u y s, die hem enkel eon to overvloedig ge bruik van komma's verwij t .
In dozen zelfden bundel komen merkwaardige stukken over
Guido Gezelle, Steyn Streuvels, Herman Teirlinck,
August Vermeylen, Frans Coenen, P . van der Meer,
P o 1 d e M o n t en nog anderen voor .
De tweede bundel ,,Van over de grenzen" opent met een zeer
belangrijk artikel naar aanleiding van de briefwisseling tusschen
George Sand en Alfred de Musset welke in 1904 voor bet
eerst volledig en naar de oorspronkelijke documenten to Brussel
word uitgegeven . Op overtuigende wijze toont de beer v a n N o uh u y s, aan dat de hatelijke besehuldigingen, tegen G e o r g e S and
ingebracht, voortaan valsch moeten heeten . Zijn arbeid is bij uitstek geschikt om ons in bet zieleleven van twee merkwaardige
persoonlijkheden dieper to doers doordringen . Er zijn bladzijden in dit
artikel die met fijnen tact en groote 1 ieschheid cue liefdesverhouding
tusschen den j ongen dichter en z Une moederlij ke vriendin ontsluieren .
In zijn stuk over G u i s e p p e V e n a n t i o doet de beer v a n
Nouhuys ons kennismaken met : ,,Guliardica", eon dramatisch dichtwerk in proza, waarin vagebondeerende studenten worden opgevoerd .
Hot toont ons den roes van vrijheid, van dolle uitgelatenheid van
ternauwernood volwassen schooljon gens, de heftigheid van hun
natuurdriften, ook van hunne meer ideate neigingen en tevens de
vluchtigheid van bet heerlij ke j onge levers . C it altos blij kt dat
wij her met een zeer merkwaardig talent, met een echten dichter,
die tevens eon nadenkend peinzer is, to makers hebben .
Zeer eigenaardig is de kijk op I b s on, die G . Bern a r d S h aw,
volgens de mededeeling van v a n N o u h u y s, blijkt to hebben .
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De genoemde Engelschman neemt aan, dat er op de duizend personen zevenhonderd zijn, die niet ears eigen levee leiden . maar zich
gedachteloos wagers naar de toestanden, waarmede zij van der
jeugd of zijn samengegroeid, zoogenaamde flusters . Dan zijn er
tweehonderdnegenennegentig, die wel zelf denken, maar dit toonen
door er aspiraties en illusies op na to houden, waarmede zij de
werkelijkheid als met kleurige versiersels behangen . Zoo willen
zij bijv . i n hat huwelijk niet eon burgerlijke installing, niet ears
maatschappelijke overeenkomst zien, maar een heilige op liefde
rustende verbintenis . Zij markers zeer goad de tegenstelling op,
tusschen hue kleurige idealen en de maatschappelijke toestanden,
maar j uist uit liefde voor hue idealen weren zij zich tegen den
man, die hue toont hoe vermolmd hat maatschappelijk maaksel is .
Wie dit doet is de duizendste die overbleef : een dichter als I b s en .
Hij toont ons wat er rest, als men den cooed heeft toestanden en
personae to zien zooals zij zijn . Naar zijn overtuiging is voorall
de vrouw de dupe van hat idealisme der hoogstaande tweehonderdnegenennegentig, die door hue meerdere ontwikkeling de maatschappij regeeren . Als we zeggen dat de huiskamer en de keuken
de sfeer zijn voor de vrouw, dan doers we als kind eren, die meenen
dat eon kooi hat natuurlijk verblijf is voor den papegaai . Ja er
zijn filister-papegaaien, die hot in de kooi beter vinden dan daar
buiten . Ook zijn or idealist-papegaaien, die hot kooileven bun roeping
achten, de hue door God aangewezen bestemming, in welke zij
zonder morren berusten moeten, ook al is zij onaangenaam . I b s e n
geeft den papegaai gelijk, die buiten de kooi wil zijn om, gelijk
.,de vrouw der zee", vrij to kiezen . Alie maatschappelijke conventioneele deugden en plichten vallen volgens hem wag voor de deugd
der oprechtheid j egens zich zelf en de plicht der zelf bevrijding .
De idealist, die de werkelijkheid met zijne verbeeldingen optooit,
ziet terecht van zijn standpunt nit in den grooten Noorschen dichter
een ontkenner der moraal, die cynisch plicht en fatsoen met waters
trapt. Doch gelukkig bestaat or voor zulk eon vonnis een hof
van cassatie : de toekomst .
In zijn laatste artikel spreekt de hear v a n N o u h u y s over
de gesehiedenis van R o m e o en J u l i a . Wij vinden daar aardige
opmerkingen over de Italiaansche novellisten en eon nauwkeurige
vertaling van de novella uit welke S h a k e s p e a r e kennelijk geput
heeft . Overtuigend blijkt dat Shakespeare een plagiaris was,
maar eon van die geniale letterdieven, die eon treurig liefdeverhaaltje moist om to scheppen tot eon brok wereldlitteratuur .
.
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Verder komen er in dozen bundel nog zeer opmerkelijke
artikelen over Hauptmann, Bjornson, Ada Negri . Emile
Verhaeren, Enrico Corradini, Dominico Olliva voor .
Ik behoef niet to zeggen dat de beide bundels vlot en smaakvol geschreven zijn .
V . D. W .
Dr, T j e e r d H o e k s t r a . Immanence Kritik zur Kantischen Religionsphilosophie . Kampen . J. H . K o k, 1906 .
Met groot genoegen zal men dit fraai geschreven en kloek
gedachte book lezen . Het is niet gewaagd op grond van zulk een
proefschrift to voorspellen, dat de j onge doctor in de Wijsbegeerte, zoo
zijne dagen verlengd worden gedurende de eerste helft der twintigste
eeuw in Nederland en ook in Duitschland op philosophisch gebied
een heerschende persoonlijkheid zal zijn . Ook in Duitschland, want
tengevolge van een langdurig verblijf in Heidelberg, waar hij vijf
semesters onder WI i n d e 1 b and studeerde, blijkt hij hot Duitsch
volkomen machtig to zijn .
Naar ik hoor is dr . T ,j e e r d H o e k s t r a, die zijn eerste akadedemische opleiding aan de Theologische Hoogeschool to Kampen
genoot, thins predikant bij de Gereformeerde gemeente to Hazerswoude . Het is wel opmerkelijk, dat hetzelfde ambt to Hilversum
bekleed wordt door doctor S . 0 . L o s, den eenigen persoon, die
hier to laude door middel van examens en verdediging van eon
proefschrift den titel van doctor in de Wijsbegeerte verwierf . Ook
doze alumnus der Utrechtsche Alma Mater heef't zijne theologische
studies to Kampen gemaakt . Men mag or ui t afleiden dat de
professoren van Kampen, vrijzinnig in den schooners zin des woords,
hunne kweekelingen aanmoedigden om zich aan vreemden geestelijken invloed Moot to stellen .
7ooals uit den titel van hot geschrift van dr . H o e k s t r a
blijkt, is de maatstaf, die hier op K ant wordt toegepast, aan hem
zelf ontleend. Dat Loch is de beteekenis der uitdrukking : „Inimanente Kritik" . Met de manners der verlichting was K a n t or van
overtuigd, dat godsdienstige leerstellingen niet op geschiedkundige
feiten behooren to rusten en dat hot bijgeloof moest heeten eon
geschiedkundig geloof als voor de zaligheid onmisbaar aan to
merken. Toch was K a n t volstrekt niet gezind om redo en geschiedenis, eigen levers en overlevering als geheel van elkander
onafhankelijk to beschouwen. Vandaar dat hij niet als schepper
van godsdienst, maar als hervormer en besnoeier van een reeds
bestaanden godsdienst wenschte op to treden . Hij stelde zich de
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vraag in hoever is list overgeleverd Christendom houdbaar voor
den redelijken mensch ?
Dr . H o e k s t r a toont overtuigend aan, dat bij de beantwoording
van die vraag K a n t aan zijne oorspronkelijke bedoeling is ontrouw
geworden en aan den positieven godsdienst, waarin hij door een vrome
moeder was opgevoed, meer invloed op zijn denken heeft vergund
dann men op grond der drie „kritieken'' verwachten zou . Inderdaad
is er dan ook een groot versehil tusschen de zedelijke en godsdienstige begrippen • welke in de drie „Kritiken" worden verkondigd. en de leer ; die in „die Religion innerhalb der Grenzen der
reinen Vernunft" wordt voorgedragen .
Can dit to bewijzen onderzoekt Dr. H o e k s t r a achtereenvolgens wE t K a n t in lief laatstgenoemde werk aangaande de zonde,
de verlossing en de kerk leert en in hoever dit alles afwijkt van
de heginselen der drie , .Kritiken ."
Om ous maar tot list eerste punt to bepalen . In de Kritik der
praktischen Vernunft beet bet, dat goed en kwaad beiden in den
wil van iederen mensch aanwezig zijn . Deugd beet bier de vooruitgang `an list slechtere tot bet betere . De zinnelijkheid wordt
bier als bron van ails ongerechtigheid beschouwd . Geheel jets
anders krijgen we in ,,Religion innerhalb der Grenzen der reinen
Vernunft" to hooren . Thans beet bet, dat de mensch uit een beginsel
leeft . een goed of een slecht .
Met n a,druk wordt geleerd wat Dr . H o e k s t r a noemt : die
einheitliche Gesinnungstotalitat . Door misbruik van kiesvrijheid
zijn ails mensehen zondaars, vertoonen alien een geneigdheid tot
bet kwade . staan alien voortdurend op bet punt om to Sullen . Men
oordeele niet naar de uiterlijke handelingen ; een homo moralizer
mains kan noehtans een homo bene moratus, een man van goede
zeden zijn . tip de gezindheid komt bet aan, en zij is bij alle
nlenscl en verdorven. . Ieder mensch heeft zijn prijs, waarvoor hij
zich verkoopt . Er is niemand, die goed doet, ook niet een . Met
deze leer; dat bet booze geworteld is in iederen mensch, staat
K a n t li, nrecht tegenover bet optimiscne zijner verlichte tijdgenooten
en toont hij zich v erwant aan bet Christendom .
Zelfs zou h a n t met die overtuiging van de algemeen mensehel ijke verdorvenheid tot pessimisme zijn vervallen, indien hij niet,
.anderma,al in overeenstemming met bet Christendom, een onverwoestbaren aanleg van den mensch tot een goede gezindheid had
aangenomen . De norlnale mensch, hij die aan bet hem door God
gestelde duel beantw oordt, is een heilig mensch, een mensch die
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enkel uit een goad beginsel leeft . De algemeene gezindheid tot
hat slechte moat niet als aangeboren, maar als jets toevalligs worden
beschouwd, als jets wat niet tot hat wezen des menschen bah port
en dat hij zichzelf door zijn willekeur heeft bezorgd . Geheel in
overeenstemming met hat Christendom leert K a n t verder de noodzakelijkheid van wedergeboorte, van de whopping van een nieuwen
mensch, waardoor de wortel van hat kwaad wordt uitgeroeid . Van
een Iangzame ontwikkeling, die zich met hat denkbeeld van verlossing niet rijmen last, wil hij thane niets hooren . Doch daarin
wijkt hij van hat Christendom af, dat hij den mensch zich zelf wil
laten verlossen van de macht der zonde door een plotselingenn
ommekeer in zijne gezindheid .
Natuurlijk last Dr . H o e k s t r a hat niet aan critiek op daze
en dergelijke denkbeelden ontbreken . K a n t verwerpt hat leerstuk
der erfzonde, daar hij den mensch slechte dan verantwoordelij k
acht, als hij zelf zijn karakter gekozen heeft . Doch hoe weet
K a n t dan, dat alle menschen totaal verdorven zijn, dat alle van
nature zondaars zijn en zullen zijn ? En hoe is hat denkbaar dat,
terwijl de slechte gezindheid alle handelingen in beginsel slecht
doet zijn, de wedergeboren mensch nog niet terstond een heilig
mensch is en eerst langzamerhand den ouden Adam arlegt, den
nieuwen Adam aantrekt ? Intussehen is er ook, in dit opzicht,
overeenstemming tusschen K a n t en de leer der Christelijke
kerk .
In den regal kan ik mij met de critiek van Dry H o e k s t r a
vereenigen . Niet altijd evenwel. Zoo schijnt mij onjuist wat op
hi . 21--23 gezegd worth. De wil is volgens K a n t good, ale hij
zich buigt voor de zedewet als zoodanig . Hieruit volgt dat . ale
or een volstrekt versehil tusschen goad en kwaad bestaat, de wil
slecht moat heeten, ale hij zich niet buigt voor de zedewet, ale zoodanig . Neon, zest Dr . H o e k s t r a, de logica zou eischen den wil
slecht to noemen, als hij zich buigt voor een onzedelijke wet . Bij
die opvatting, zoo gaat hij vender, zouden or behalve de zedelijke
ook onzedelijke wetten bestaan, zou er behalve de goede rode ook
een booze rode in den mensch zijn . Maar een booze rode kan
K a n t, de man der verliohting, die onvoorwaardelij k op de redo
vertrouwt, niet aannemen . Ten onrechte wordt, naar 1k mean,
door Dr. H o e k s t r a beweerd, dat die laatste gedachte toch aan
K a n t niet geheel vreemd is . Het citaat, dat hier aan K a n t ontleend wordt, toont enkel dat volgens K a n t besef van zedelijk goad
en van zedelijk kwaad een en hetzelfde is . Op bi . 81 zest
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Dr. Hoe k s t r a dat, daar zedelijkheid jets innerlijks is, K a n t niet een
zichthare kerk tot bevorder~ng van hot Koninkrijk Gods op aarde
had mogen eischen . Hier vraag ik : heeft hot innerlijks dan gees
uitwerdige hulpniiddelen noodig om tot ontwikkeling to worden
gehracht ? Ik k an niet in zien dat, volgens K a n t, kerkbezoek en
hijbellezing overtollig hadden behooren to heeten .
Op hl . 83 wordt beweerd dat, ofschoon K an t hot geloof aan
de onsterfelijkheid nooit heeft prijs gegeven, dat geloof toch alle
beteekenis bij den opbouw van zijn godsdienst-wijsbegeerte verliezen rnoest, toen hij eons had aangenomen dat hot einddoel der
Schepping, bet hoogste good, hot Koninkrijk Gods moest heeten,
de ~oiledige zegepraal van bet goods over bet kwade hier op
aarde . Het lag geheel op de lijn van K a n t' s gedachtengang,
beweert Dr . H o e k s t r a, om enkel aan ontwikkeling van hot geslaeht to liecl .ten . Daarop antwoord ik niet to begrijpen wat ontwikkeling zou kunnen zijn, zonder eenheid van hot subject, dat de
versehillende phasen doorloopt . Als A. vijf sporten hoog klimt en
dan verdwijnt om op den laatst bereikten sport door eon geheel
a.nder individu to worden afgelost, 't welk op zijne beurt ook weder
vij f sporten hoog klimt, en dat zoo doorgaat tot dat de top van
den ladder is bereikr, mag dan de laatste klauteraar er zich op
beroeuienn den geheelen ladder to hebben bestegen ?
Naar aanleiding van pag . 87 merk ik op dat volgens K a n t ,
God dienen heilig zijn is, gelijk God zelf heilig is . Het komt niet
op de laden znaar, op den wil, op de gezindheid aan . Ten onrechte
geeft Dr . T o e k s t r a aldus K a n t' s bedoeling terug : ,,Es kommt
in der Religion lediglich aufs Tun an",

Zoo zoo ik nog moor kleine aanmerkingen kunnen makers . Hot
neemt niet weg dat Dr . H o e k s t r a op uitnemende wijze zijne
stoning gestaafd heeft. K a n t' s godsdienstphilosophie is een
vooredurend compromis tussehen hot critisisme on den positieven
godsdienst .

v. n .

'.

J o n a s L i e . Ten Qosten van de Zon, ten Westen van
de Maan en achter Babylon's Toren . Uit hot Noorsch .
Amersfoort . V a l k h o f f en Co .
Eigen,aardig, zooals de wensch naar synthese tegenwoordig
zich overal last bemerken, zelfs bij realistische schrijvers, waaronder Jonas Lie al 'n kleine vijftig jaar, en vooral sinds 't verschijnen van zijn : Driemaster de Toekornst met sere wordt geteld.
Niet dat zijn knappe teekeningen van boeren, loodsen, visschers on
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alle mogelijke Noren, zoo analytisch waren dat ze, om de ztiivere
realiteit to benaderen, alles ontkenden, wat van boven nederdaalt
of in ongeziene diepten wortelt . Neen, zoo plat als 't franseherealisme kon dat der Noren niet worden, die en door hun levensbeschouwing en door burs grootsehe, mysterieuse natuur als vanzelve
de oogen open hidden voor wat achter en boven de verschijnings
wereld ligt . Maar dit laatste werd niet vooropgezet . vormde den
ongezienen achtergrond, dien 'n verstandig mensch evenmin ontkennen, als 'n realistisch kunstenaar dien besehrijven zal .
En flu is 't eigenaardige van deze natuurlijk veer frissehe,
knap vertelde novelle dat L i e bier de synthese voorop zet, wel teverstaan niet zooals 'n philosoof, maar zooals 'n kunstenaar dat
doet, meer door zijn zoo-zien, dan door bet weten der dingen . Zoo
plaatst hij voor de hoofdstukken, waarin hij 'n reedl verhaal vertelt
n.l, hoe de geniale Dr . S t j e r n o door zijn intiemst;en . dockk
duivels-jaloersehen vriend Dr . en later Prof. A d 1 e r wordt ondermijnd, maar, bijna ten onder gegaan, trots gemeene tegenwerking-,
door zijn genie toch overwint en 'n Europeesohe beroerudheid
wordt - eenige cursief gedrukte bladzijden, waarin hij heenwijst
op de mysterieuse levensbronnen, die liggen : tea Ooslcn ran de
zon, ten Westen van de maar era achtei-• Babylon's loren - u'aar
G . F . 13 .
fantasias de lantaarn vasihoudt .
G. A . van der B r u g g h e n . Vijfmaal Domine en nog altij d een Sukkel . Rotterdam . J . M . Bred e e, 19O3 .
Qpreehte openhartigheid is de eigenaardigheid van deze autobiografie, en de biecht wordt vaak zoo intiem dat de kriticus, terkarakteriseering jets willende aanhalen - ik had gedacht ears bl .
21 - 't nalaat nit vrees voor onbeseheidenheid, en de lezer zichh
om dezelfde reden geneigd voelt 't werk van dezen genialen evangelist - want dat is de schrijver, en geen dominee, noch sukhel
- nit de hand to leggen .
En dan zou hij zich toch tekort doers . Want 't is toch rninstens 'n fezantenmaal in deze wereld, waarin bet liegt rechts erg
links en hot midden geen waarheid spreekt, een man to ontmoeten .
kinderlijk genoeg om niet to zeggen bet woord dat verwacht wordt,
maar dat hem van 't hart moet . Hoe zal die man zich telkens
stooten aan 's levees tredmolen, en dear hij 'n nederig, geloovigg
idealist is zichzelf daarvan voortdurend de schuld geven . maar God
lovers dat Hij van zoo'n tobber nog zooveel terecht brengt .
flat was mij ten minste voor 'n goede tiers jeer de behoring
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van 's schrijvers 't Binilenste buiten gelLeerd . Ik vond dat 'n eenig
boek, met z'n geniaal-naieve teekeningen -- waaronder sours heel
knappe, als de kop van zijn vader en profil -- z'n frissichen humor, z'n
argeloozen ernst ; werkelijk een eenig boek . Zoo eenig, dat ik nooit
een tweede dergelijk verwachtte ; vooral niet daar de schrijver op
bi . 59 geschreven had : ,,mijn behoefte aan confessie, null . aan
zelfbekentenissen was dikwijls zoo sterk in mij, dat ik missehien
eenigen lof verdien, dat ik bet daarmee niet vender heb laten
komen" . Maar nu komt V ijf iaal domine den schrijver dien verdienden lof, en als vervolg op 't Bin nenste but en geltiee id inij mijn
dwepen met dit boek wat afnemen . Want als dat mag : wat bivuen
is, in deze verkeerde wereld publiekelijk naar buiten keeren, dan
snag 't aileen op deze v oorwaarde : voor een keen en nooit veer'
Want anders wordt zelfs dit weer 'n maniertje - en ongezond ook .
G .F .H .
Bloemlezing uit de Werken van S t ij n S t r e u v e is .
Amsterdam . L. J . V e e n .
Dr . A l e i d a N ij l a n d heeft „vooral met bet oog op
jongeren deze Bloemlezing samengesteld" en ze verrijkt met een
voortreffelijke woordenlijst . Wie 't nog niet wist, kan daaruit lezen
dat streiwelen beteekent verwarreld overeind staan . Ziet hij dan
vooraan 'n reproductie van 's schrijvers portret door de Praetere,
met die forsche, wildopsprietende snor, dan begrijpt hij dadelijk
hoe F r a n k L a t e u r, 'n schuilnaam zoekende voor z'n litera,ir
werk en daarbij voor den spiegel z'n stugge snor opdraaiend, ineens jets moinpelde van stienvelen, dat niet slechts z'n snor, maar
ook z'n werk deed - en de schuilnaam was gevonden .
Daar we bier reeds vaak uitvoerig bij bet werk van S t r e u v e is stilstonden . kunnen we thans volstaan met deze vermelding .
( . F. H.
J o h n B u n y a n . De Pelgrimsreis van deze wereld naar
de toekomende . Met 31 photographieen naar teeken ingen
van Harold Copping . Nijkerk . G . F . C allenbach ;
Amsterdam . Egeling's Boekhandel, 1906 .
Dat had die eenvoudige ketellapper van Elston niet kunnen
denken, dat zijn in den vorm van een droom vertelde allegorie over
't Christelijk leven, nog eens een den kiassieke boeken veler Christenen over de geheele wereld zou worden - en zou biijven .
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Hoezeer ook in ons land daze Pelgrimsreis geliefd blijkt, blijkt
hieruit dat de eerstgenoemde uitgever in 't vorig j aar alleen 5000
ex . verkocht van „De Christen- en Christinnereis" . en nu met z'n
eollega daze weelde-uitgave dorst uitgeven .
Daze prachtuitgave, slechts in 100 ex . gedrukt op gesehept
Hollandsch papier, gebonden in perkamenten band en versierd met
de photographieen van de Engelsehe weelde-uitgave der „Religious
Tract Society'', waarvan daze Hollandsehe 'n getrouwe navolging
is, ward uitnezuend verzorgd, en is, voor zoover ik weet, de mooiste
editie van de Pelgrimsreis ten onzent, in elk geval ears zoo
voortrefl'elijke, dat ze evenzeer 't geniale werk van B u n y a n
cart, als de uitnemende zorg door de uitgevers hieraan besteed .
G .F .H .
E n k a . Die Voorgaan en die Achteraan komen . Nijkerk .
G . F . Callenbach, 1906 .
Daze schrijfster, flu reeds jaren lang onverdroten schetsen
uitgevend, mocht - jk wil m'n raad met alle bescheidenheid aanbieden - mocht zich voorloopig wel wat vacantie gunners . Want
die verhalen en schetsjes hebben gewoonlijk niet al to veal om 't lijf.
En als bier en daar dan jets nieuws, jets eigens van taal door haar
w ordt geprobeerd, wil dat nog wel eens mislukken . Tenminste,
weinig bekoring hebben voor mij zinnetjes als daze
: „ze kon de
kleur niet wegwillen . die opvloog, toen tegen zevenen gebeld ward" .
(bl . 15) . „Dag ears dag flunderden ze semen" (bl . 51) . Terwijl ik
heelemaal niet begrijp wat telkens buitenlandertjes her doers als
: homespun, perplexed, dolly, fun, enz .
daze
Toch zou 't jammer zijn als de schrijfster haar talent niet
beter leerde gebruiken . Want dat zij dit heeft, blijkt ook her uit Toclt,
de grootste schets van dezen bundel . Was de goede karakteruitheelding, daar eerlij k gegeven en in beginsel zuiver doorgevoerd,
nu ook eens wa,t diaper, breeder en vooral atmosfeeriger uitgewerkt, dan was 't 'n prachtig verhaal geworden . Nu is 't alleen.
'n belofte .
En voor de realiseering daarvan is er noodig : ruetig zien en
rustig werken, zonder de minste zenuwachtige beast, die men nog
telkens bespeurt in en onder daze schetsjes .
G .F .H .
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Sophocles' Antigone . Metrisch vertaald door Dr . J . L .
C h a ill e t, Corrector aan het Gymnasium to Sneek . Amsterdam. A . Versluys, 1906 .
Wij zijn het er alien over eens, dat vertalingen van de antieke
drama's noon in staat zullen zijn den eigenlij ken aard van het
origineel anders dan in een beslagen spiegel to doer zien . En
toch heproeven wij alien dagelijks weer dat onmogelijke ; de een
in p roza . de ander in dichtmaat : sommigen op schrift, anderen
mondeling : en eindelijk ieder onzer stil, voor zich zelven alleen :
immers wie aandachtig en nauwkeurig Grieksche poezie wil genieten,
die moet ten iaatste wel trachten den gedachtenrijkdom uit den
fijnge.smeden antieken vorm over to gieten in de taal waarin hij
zeif denkt . En hij doet dat gaarne, want de inspanning daartoe
vereisclit . verhoogt naarmate zij vruchteioozer schijnt zijne bewondering voor de dieper liggende sehoonheden van liet oude kunstwerk .
Allen, die flog c+rieksche drama's lazen - en gelukkig is hier
hun aantal niet zoo heel gering - hebben ervaren, hoe versterkend
en verjongend een kracht voor hun lectuur, hunne letterkundige
waardeering en hun eigen denken en spreken uitgaat van zulk een
vertaiingsarbeid. Maar heel wat meer is er noodig, wanneer men
hesluit eene poging to wager om, erkennende dat de vertaling ver
order het origineel zal blijven, door de eigene vertoiking hun die
geen Grieksch verstaan een flauw beeld van het oorspronkelijke to
geven of dengenen die zich voor de zelfstandige lectuur niet
berekend achten door eene getrouwe vertaling die taak to verliehten . Hiertoe wordt behalve fijngevoeligen smaak en nauwkeurige kennis van het tragisch Grieksch eene vrij aanzienlijke
mate van zelfverloochening vereischt . Want de vertaler
tenzij
hij zich zelven een uitneniend dichter weet - kan alleen hopen
zijnen lezer spoedig zoo ver to brengen dat deze zijne vertolking als
overbodig ter zijde legt .
Dat niettegenstaande dit alles juist van psychologisch zoo
diep gaande kunstwerken als de Antigone de overzettingen in het
Duitsch zoo wel als in het Nederlandsch zoo talrijk ziju, is intussehen niet onverklaarbaar . ,,Telkens opnieuw gehoeid door do
onvergankelijke schoonheid van S o p ho c 1 e s tragedies, besloot ik
rnijn kraehten to beproeven aan een metrische vertaling daarvan",
zegt Dr . C hail let . Dankbaarheid voor het genot der eigene
lectuur wekte alzoo ook dezen vertaler op anderen voor dat zelfde
genot voor to bereiden .
De nauwgezetheid van deze vertaling en des schrUvers zorg
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our in goedgebouwde jambische verzen en in zuiver Nederlandseh
het Griekseh van S o p h o e 1 e s to vertolken, zij n met dat doel in
overeenstemming . Zonder twijfel kan dan ook deze Antigonevertaling menigeen opwekken tot de lectuur of de herlezing van
de oorspronkelij he tragedie . Maar on willekeurig rijst de vraag
indien Dr . C h a ill e t vooral begeerde S o p h o c 1 e s' treurspel door
eene nauwkeurige vertaling to doers kennen en verstaan, zou dan
niet na de metrisehe overzettingen van B u r g e r s d ij k e . a . bepaaldelijk voor dat doel eene nauwkeurige overzetting in rhythmisch
proza de voorkeur hebben verdiend ? Ik kan deze vraag niet beter
toeliehten dan door een voorbeeld . Ret welhekende koorlied r
waarmee na
a e m o n s toornig heengaan de Thebaansche gezanten A p h r o d i t e' s fatale macht sidderend gedenken, luidt in
Dr . C h a ill e t' s vertaling in j ambisehe maat aldus
Gij Eros, gij die steeds in 't strijden zegeviert,
Die losatormt cep den Uuit en op de zachte Wang
Der kuische jonkvrouw rust, ij, die nu over 't diep
Der zee u spoedt en din op 't landlijk veld :rer.toeft,
Door goden nosh door mensehen wTordt uw macht wecrstaan,
Door waanzin wordt getrof'en hij, diep gij beheersc ht .

Deze vertaling is vrij van alle gezwollenheid en valseh
pathos en de zesvoetige verzen door den vertaler gekozen in de
plaats van het voor onze taal 'te gecompliceerde Grieksche ly rische
metrum, loopen vlug genoeg . En toch ; tenzij de vertaler zelf een
zeer begaafd dichter is, wordt m . i . de toon van zulk een koorlied
beter gevoeld in eene parafrase, die niet door metrum gebonden
gemakkelijker gehoorzaamt aan de woorden van den grondtext, en
alleen door cadenceering van het proza aan den lyrischen toon van
het Grieksch herinnert, by . in dezen trant
,,0 Liefde diep geen strijd verwint ; die als een proof verdelgt
wat wij bezitten ; die wakend wij It op zachte rnaa gdenu ang en, die
heengaat over zee en in de woning dringt van hen die 't woeste
veld bewonen ; geen God die uwe macht ontkomt, geen eendagsmenseh. Maar wie u herbergt, huist den waanzin ."
Wijkt dus in de lyrische stukken de be ;verking van Dr .
C h ai I 1 e t sours vrij vat van het oorspronkelijke af, in de dialogisehe gedeelten is meestentijds de Grieksche text nauwkeuriger
op den voet gevolgd . Wij zwijgen hier van die plaatsen waar,
als goede filologen, Dr. C h a ill e t en wij het oneens zijn over de
interpretatie ; en erkennen gaarne, al missen wij sours in zijne vertaling eenn of ander expressief woord, een karakteristieke wending
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een sterk sprekende zinschikking die ons bij S o p h o c l e s trof, bij
gezette vergelijking ons niet zelden C h a ill e t' s overzetting een
juister beeld van den Grieksehen text schijnt to geven dan de
meer welluidende maar ook vrijere vertaling van B u r g e r sd ij k .
K. K .
Dr. D . Plooij . Het hoeddhisme geschetst en gewaardeerd . Nijkerk . G . F . Callenbach, 190(3 .
T)it boekje ,,maakt Been aanspraak op oorspronkelijkheid of
wetenschappelijke beteekenis", het is ,,een poging om in de be.,grippen over dit onderwerp ook bij den ontwikkelden leek eenige
,,helderheid to brengen" . Uit de beste bronnen geput, in duidelijke,
geregelde voorstelling, met de gewenschte aanschouwelijkheid door
sprekende verhalen en spreuken hrengt het een overzicht van
Boeddha's levee, leer, inonnikorde, van de geschiedenis waarin
deze atheIstische leer, oorspronkelijk geen religie, tot volksgodsdienst werd, eindeIjk eeu waardeering . waaruit blijkt welk een
armelijk surrogaat het Boeddhisme biedt aan lien die 't Christendom prijs geven . Wat hier is uiteengezet is reeds inenigmaal gezegd en ligt voor de hand, 't geen niet wegneemt dat het zijn nut
kan hebben bet zoo helder als de schrijver dit gedaan heeft to
herhalen .
1. S .
H . H . Bar g er . Een predikant uit den patriottentijd .
Rotterdam . J . XI . Bred € e 190(3 .
Naast de groote geschiedenis loopt de kleine die ons niet
brengt op het wereldtooneel maar in den beperkten kring waarin
middelmatige lieden hue levee leiden, hue werk doers . Ook die
kleine gesehiedenis heeft belang, daar zij oiis allerlei bijzonderheden, trekken uit het levee en de zeden van 't verleden doet
kennen . En zulke tafereeltjes hebben voor velen groote aantrekkelijkheid . Welnu zij, die daarvoor een oog hebben, zullen met genoegen bet levee Jezen van Scharp, den predikant nit den
patriottentijd, zeif vurig Oranjevriend . Hij is, zoo men wil een
type van ,,de ware christen, de beste burger" (Gez . 78), maar hem
dankt ook de vroomheid dat innige lied ,,Jezus neemt de zondaars
aan' (Gez. 39) . Menigeen zal, met mij, Ds . H . H . B a r g e r dankbaar zijn voor het onderhoudend geschreven, degelijk gedocumenteerd verhaal, waarin hij ons het beeld schetst van den hekenden
Rotterdamschen predikant .
1. S.
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H . Z . Z e g e r s d e B e y l . Door storm en duisternis .
Indisehe Roman . - Amersfoort, V a l k h o f f& Co .
Wij molten den beer Z e g e r e d e B e vy l wel onze verontsehuh
digingen aanbieden dat wij, bij de aankondiging van een anderen
„Indischen Roman" ons eenigszins minaehtend over dit ,,snort"
uitlieten (Onze Eeuw, 1906, IV, bl . 144) ; zijn hock toont, dat
er ook uitmuntende ,,Indische Romans" kunnen zijn .
Ilet is sours wat wij dloopig ; daardoor, ook in figuurlijken zin,
wel een beetle zwaar op de hand, - maar met dat al een mood
hock, een van hooge . nobele opvattingen . De karakters der verschillende personen zijn flunk geteekend .
E. B. K.
I d a d e W i l d e . Mij u dagboek . Rotterdam, M e i n d e r t
Boogaerdt Jun . 1906 .
Aiweer een roman in den ,, ik"-stij l ; aiweer een dagboek . hlaar
wat wil dit `Terhaal eigenlijk zijn ? Als we 't zoo beginners to lezen,
deze kinderachtige gesehiedenis van een Rotterdamsch schoolmeisje,
dan zeggen we dat al dat geleuter over de juffrouwen en de lessen
al bijzonder weinig belangwekkend is . En bet duurt zoo lang !
_ `'erderop zlen we van bet bakvischje in haar omgang met jongens,
haar schoolmeisjes-verliefdheden, waarvoor ,,flirtation" can to
mooie naam en bet gewone woord „gescharrel" zeker wel de
passende term is . Eindeloos lang vorden we dear den mee bezig
gehouden . Onderwijl vernemen we ook dat dit dolend kind geen
eigenlijk ouderlij k huffs heeft ; we begrij pen trouwen s al uit haar
escapades op de vrije schooldag en met allerhande slag van jongens
dat haar vader en haar moeder al bitter weinig near haar olnzien .
1llaar belangwekkend is aiweer dat relaas van al die ontmoetingen
der heldin met de Rotterdamsche jongere heertjes niet : bet verveelt
en ergert ons to midden van sentimenteele besch .ouwingen (en
zoowaar tusschen beschouwingen over den half aangehoorden preek
in) telkens veer ons to hooren vertellen vie en vie van haar aanbidders met haar in de serre van de Diergaarde heeft zitten praten .
Lan gzamerhand (maar o zoo langzaam) komt er vat meer teekening
in de geschiedenis ; wij hooren er zoo jets van dat haar vader
directeur van can of andere onderneming moet vorden, en wij
begrijpen ook wel dat haar vader den can verbintenis wenscht
tusschen zijn huffs en dat van een der commissarissen, m . a w . dat
bet j onge ding gekoppeld moet `vorden ears den zoon van dien
commissaris . Ondertusschen gaat bet verhaal van al de kleine
en groote scharrelpartij tj es door ; er komen nu nog bij de gewaagde

( )NZ `. LLF.STA EL .

157

toehtjes in den automobiel van den zoo gewenschten echtgenoot .

Maar d ; n plotseling, heel aan 't slot na die onverkwikkelijk-lange

voorbereiding, komt bet eind ; het hoog-tragisch eind . In eens
is bet bakvischje een vrouw geworden, een vrouw . die den
rijken meneer Diet trouwen wil, onidat ze geen liefde voor hem
gevoelt, een v rouw, die een - buitengewoon ruwe -- scene met
haar wader heeft na de weigering, en die dan besluit tot een wanhoopsdaad, zoo monstera,chtig zelfs voor iemand met haar verleden,
tat we geneigd zijn de schrijfster to vragen : hoe heb ik bet flu
met 11? is tat het wel heel lichtzinnige, door haar ouders verwaarloosde, maar toch Diet sleehte kind? is tat in haar, tat?
. . . want
we wisten nu wel na die ellenlange besprekingen van middagen
in de Diergaarde tat ze in 't wild opgroeide, maar bet viel Diet
to vermoeden tat ze willens en wetens ziehzelf vergooien zou,
omdat men haar een man wil opdringen, then zij Diet verlangt .
Meer Dog darn die gerekte voor-geschiedenis -- eentonige
aaneenschakeling van schoolverhalen, logeerpartijtjes, Diergaardemiddagjes en preekbespiegelingen - meer Dog dan tit ons geergerd
heeft, ontstemt ons tat bruuske slot, pschychologisch zoo los van
al bet vorige en zoo gruwelijk tat bet -- onverklaard -- toch
geen indruk maakt, omdat bet Diet noodwendig schijnt, --- een
fantasie van de schrijfster, die met een groot kraal-e#fect haar boek
heeft willen besluiten . -- In totaal : waar Diet ergerlijk of vervelend,
dear weerzinwekkend .
H. S.
L . E . Silhouettes . Amsterdam . V a n H o 1 k e m a e n
war en do rf.
0, wet een verkwikking en verademing is tit prettige en
eenvoudige boek vol verhalen „uit den ouden dons", tussehen al
die moderne en hyper-moderne literatuur . De schrijfster - want
J° d e V r i e s verklapt in zijn voorwoord even tat een vrouwenhand
bier aan 't werk is geweest - de schrijfster, die zich achter enkele
initialen schuil houdt, heeft gesnuffeld in oude familiepapieren, in
ware documents hurnains uit vroeger eeuwen en heeft uit die brieven
en andere stukken verhalen opgebouwd, verhalen van bet leven
en lijden en strijden van vroegere geslachten . Met groote kennis
van allerlei huiselijke en maatschappelijke bijzonderheden uit de
vorige eeuwen verplaatst zij ons hetzij in de jaren van den Munstersehen vrede, hetzij in den .,Fransehen tijd" of in de dagen der
Bataafsche Republiek. En bet is altij d belangwekkend wet zij
vertelt, bet is dikwijls treffend en aandoenlijk, waar zij drama's
stifle maar doorleefde drama's ons doet meeleven .
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Er is een dubbele bekoring in tit boek . Eerst die van de
gedachte : tat we hier niet staan voor verzonnen leed en bedachte
vreugd, voor in elkaar gezette situaties, maar tat tit alles wedervaren is aan mensehen, die tat lest en die vreugd hebben gekend .
En dan is er in die heel bijzondere bekoring, die reuk van ouderwetschigheid, als de jonge meisj es sentimenteele romances zingers
en de jonge manners in zijden en fluweelen wambuizen de theekoepels binnenstappen, als de gitaar weerklinkt en de clay ecimbel
worth opengeslagen . . . Moe ten wij een aanmerking makers, het zou
deze zijn tat het hinderlijk is wanneer de schrij Ester nu en dan
te vaak -- naar wren treedt, our er ores op to wijzen tat er in
die dagen nog geen sneltreinen warm en tat de jonge meisjes
geen onafgekorte Hollandsche voornamen droegen enz . Dat weten wij
wel, en we merken het ook wel en het stoort, als de schrijfster
haar verhaal onderbreekt 0111 ons daarop oplnerkzaam to makers . -h'Iaar tit kleine vlekje daargelaten, wat is reeds dadelijk tat eerste
verhaal een juweeltje, droef eindigende idylls, zoo sober verteld en
zoo aangrijpend, dubbel aangrijpend veer als relaas van werkelijkgeleden schrijnend leed'. En wat een vondst, uit bet stof der familiearchieven die oiide drama's op to delven' Vat een benijdenswaardig
talent, die geschiedenis zoo ,, in scene'' to zetten ! En wat een diepgaande kennis van oude costumes, oude dingen, gewoonten en
zeden, our zoo het heels verhaal to plaatsen in het kader van den tijd .
Voor de (zeker wel) relen, die nu graag eens wat anders
willen lezen dan wat zoo gemiddeld de huidige boekenmarkt biedt ;
die genoeg hebben van al die nevrose in de literatuur en van het
neerdrukkend realisme in de o zoo ware uitbeelding, - voor die
velen is deze bundel navertelde, oude, echte mensehendrama's een
ware verkwikking . Onze hulde aan de onbek .ende schrijfster, die
tit wist to geven . Geve zij spoedig meer daarvan .
H. S.
S o p h i e Elk an . In vogelvlucht, uit het Lweedsch door
L . S . -- Amersfoort, G . J . Slotllouwer.
Een reeks van aardige, fijn-gevoelde verhaaltjes, het eens wat
dieper gaande dan het anders, maar alle toch met tat korreltj e
gevoel, waardoor ze tot ons spreken als belangwekkende episodes
uit - naar we ons kunnen denken - echte menschenlevens . De
schrijfster voert ons in verschillende omgevingen en sours in vroeger
eeuwen, maar zij legt in elk van haar kleine geschiedenissen al
het warms, tintelende van het echte levee, west daardoor de
manners en vrouwen, die ons voorbijtrekken, belangwekkend to
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7laken en doet ons verlangen near meer.
peen hart in hear verhalen .
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Want er klopt altijd
H. S .

C . S p o e 1 s t r a . Bouwstoffen voor de geschiedenis der
Nederduitsch-Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika . Deel I,
Afd . I : Brieven van de Kaapsche Kerken aan de classis
Amsterdam (1655-1804) . Amsterdam-Kaapstad, D u s s eau
e n Co . . 1906 .
Het was Binds lang bekend, dat Ds . S p o e 1 s t r a bezig was
met dew belangrijken arbeid, die van zooveel beteekenis worden
zal voor de geschiedenis niet alleen van de perk maar ook van
het Hollandsehe element in Zuid-Afrika, in welks ontwikkeling do
kerkelijke Loestanden een zoo breede pleats plachten en plegen in
to nemen . De schrijver toont in een breede inleiding goed op de
hoogte to zijn van zijn onderwerp en als leerling van A c q u o y,
wien hij deze bronnenpublicatie gewij d heeft, geeft hij nauwkeurig
rekenschap van zijn wijze van werken, den gang van zijn onderzoek
en van wet er op dit gebied aan zijn boek voorafging . De indruk,
then de inleiding m aakt . is goed, al blijkt de schrijver zijn partijstandpunt zeer to laten gelden ; wanneer hij dat bij de heuze der
stukken maar niet doet of gedaan heeft, hindert dat weinig, want
hij onthoudt zich van aanteekeningen en geeft alleen de stukken
met overzichten van den inhoud . In ieder geval zal het voortaan
mogelijk zijn h j de behandeling der geschiedenis van de Boeren
de kerkgeschiedenis hare aanzienlijke pleats to doers innemen, wet
tot schade der gesehiedvorsehing totnogtoe zoo goed als niet geschied is, met het gevolg, dat die geschiedenis zeer eenzijdig moest
gekend worden. De uitgave is dus alleszins toe to j uichen, mits
bedoelde voorwaarde words vervuld . In ieder geval geven wij er
de voorkeur aan, dat de schrijver deze bronnenpublicatie gaf, en
niet eene „populair-wetenschappelijke geschiedenis der Ned .
Geref. Kerken van Zuid-Afrika", zooals eerst zijn voornemen was .
P. J. B .
Lode w ij k d e Rae t . Over Vlaamsche Volkskracht . I .
De vervlaamsehing der hoogeschool van Gent . Brussel,
Kryn, 1906 .
Voor ons, Nederlanders, behoeft het niet betoogd to worden,
dat de Vlaamsche landen reeht hebben op eon hoogeschool, waarin
de Vlaamsche teal de gewone „(voer ?)" teal van hot onderwijs zou
.zijn : de eisch, then prof . M a e L e o d to Gent hot eerst met groote
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kraeht en groot talent stelde in zijn bekend vlugschrit't van 19 ; :.3 .
En dat die hoogeschool, ook op teehnisch gebied ontwikkeld, to
Gent gevestigd zou moeten worden, behoeft evenmin ten onzent
een diepzinnig geheim geacht to worden . Vie kennis wil maker
met de aangevoerde argumenten voor en de bezwaren tegeu, leze
dit helder geschreven werk, waarin naast de behoefte aan de gewone faculteiten, ook aan die van technisehe wetenschappen, socials
en handelswetenschappen, landbouw en veeartsenijkunde, aan
hooger onderwijs voor het yolk in krachtige termen wordt aangewezen . Maar hoe dit doel het gauwst to bereiken ? Daarover
loopen de gevoelens uiteen order de Vlamingen zelf . De schrij ver
pleit voor „integrals vervlaamsching der hoogeschool van Gent"
en wil niet hooren van de geleidelijke vervlaamsching, door M a c
L e o d gewenscht, die 20 of 30 j area zou duren, of een gedeeltelij ke
als proeve, door prof. F r e d e r i c q voorgesteld .
P . J. B .
Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink . C itgegeven
door Mr . S . Mull e r Fz Haarlem . D e E r v e n F . B o h n,
1906 .
De lezers van Onze Eeuw kennen deze lij vige en belangwekkende
reeks van brieven, die thane ook in een flunk deel verzameld, voor
ors liggen . Zij gevens ors een goeden en nieuwen kijk op den
merkwaardigen man, wiens naam terecht in onze ooren klinkt ale
die van een baanbreker op het gebied van letteren, geschiedvorsching
en archiefwezen . Wij leeren hem her ook kennen als uitnemend
philoloog, ale warm vaderlander, ale mensch . Het is wel waar,
dat verseheidene brieven reeds vroeger waren uitgegeven, maar
die uitgave was verre van volledig en de uitgever van heden deed
een werk van pieteit met ze thane in hun geheel to doer kennen .
Hij gaf er de onzen lezers in hoofdzaak reeds bekende inleiding
bij, in het begin en aan het slot eenigszins gewijzigd naar aanleiding van het Gi-idsartikel van mej . H a m a k e r over G e e 1. Een
portret van den jongen B a k h u i z e n siert dit hock . dat zeker
door velen ter hand genomen zal worden .
P. J. B.

BOETE
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G. F. HASPELS.

't vas dan weer 'n verwierde drukte op de keuken,
vond kousenstoppende D i e k e m e u j e, in 't zwarte jak gebog en over haar werk .
Dan hief ze haar fijn, gelig geziehtje
'n h .ligraanwerk
van rimpeltjes rond de groote, donkere, bijna barsehe oogen,
en als terugg edoken binnen de geplooide, witte routs
sch jnbaar aandachtig op naar de friesche hangklok, niet
meer to hooren van 't men.sehengeweld, dock overzag in
werkelijkheid bij 't treuzelend hoofdbuigen in felle zijblikken
de vergadering . Want zeker : 't was 'n heele eere dat de
uurte altijd naar 't Sehroevelde om raad kwam ; en ze
z ,ten. n u heel zinnig in wijden kring road de klaptafel,
zonder haar nieuwen, bruinen cementvloer to bekrassen, daar
de meestenn hun klompen buiten hadden laten staan, en de
enkele, als G e r r i t H o r s t m a n, die op leerzen was gekomen, ze voor de deur behoorlijk had afgestampt ;
maar 't beef ondertussehen 'n heel spul, want zij was de
boerin, en op haar kwam 't neer. Daarom had ze zich
oak in 'n hoek bij 't raam gezet ; jawel, om op de handers
Iicht to h .ebben, dat onder de groene lindensehaduw door
4 ),

E, 'Vii 2

11

162

BOET E .

schemerig naar binnen kwarn, maar vooral, om de heele
keuken to kunnenn overzien .
Maar gerustgesteld bong ze de witte mots en zwarten
rug over 't stopwerk, dat even in haar schoot had gelegen ..
Met een oog opslag had ze gezien dat 't flog in lang e g een.
melktijd, en de keuken in orde was . Op de richel der
vooruitspringende schouw blonken om den andere tinnen
en blauwe borders ; tegen den ran d stored 't bon tgeruite gordijntje nit in kreukelooze plooien ; in den hoek aan de
roodbruin e balkenzoldering king, aan de wimme in de
deemstering tusschen schouw en witte mureu, als bewijs
dat er geeu krimp was op 't Schroevelde, 'n rijke voorraad
„naegelholt" 1} en worst ; aan weerszijden der glazeukast, waar
koper enn tin stil glansde tusscheu schotels bontkleurig
aardewerk, puilde ovder de groene, naar binnen teruggeslagenn bedsteegordijnen nit het pompelig-douzen veerenbedgerei, en daartegenover praalde, aan elken karat der gangdeur, op koperomrand, blauwtegelenn voetstuk 'u dikbuikig,
glimmered kabinet met verguld beslag en blauwe pollen ;
't mocht alles gezien wordeu . De buurlui konden, thuisgekomen, bij de vrouw er van ophalen, hoe deftig en
stichtelijke de keuken van 't Schroevelde toch altijd was .
Nu, dat scheen ook plichtelijke . A,ls 't niet zoo was,
zoo zij tenminste zich schamen . Zich schamen voor den
boer, naar z'n gewoonte wat apart van de overigen, op z'n
zomerplaats aan 't andere raam tegenover haar gezeten, ook
voor haar kinderen Egbert, Hendrik.a en Jen.neke,
uu buiteu aan 't verk, en vooral voor H e n d r i k, den
meester, die under de schouw aan z'nn tafeltje met boekenn
zat, om de buurt wegwijs to makers in de markeverdeeling
maar 't meeste flog voor God in den hemel, die burs
de grootste, oudste Meiersplaats had gegeven, toch zeker
om den heelers Schepershoek ten voorbeeld to zijn .
E ustig zat ze zoo to wachten, wanneer de marke verdeeling zoo beraadslaagd wordeu . Want dat ze eerst fangs
alles road moesten gepraat hebben, voor aan zoo'nn groote
zaak to beginners, sprak vanzelf. 't `veer en de markt1)
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prijzen waren ze al voorbij, en luisterend, waar ze nu aan
toe wares, knikte ze : ah, den B o k s en s - G aj t, den verwierdeu strooper!!
- H-j't 'eheurd van den hoazen-baron 7 flee wil weer
goar lozeeren ien stall .
- Ht-ie ze weer mangs 't licht uut'ebloazen 7
- Woe en of! Krek 'n dag veer de jacht lus gink,
strikten-e alle hoazen van 't Elderink vot, en too de heeren
kwamrne poffen, kruujden-e 'n kruujwoagen vol hoazen snit
wat strop d'rop roar stall, en de heeren vi . ken, vlMken
V---- of 't Elde•ink!
- 't is Cvenpart 'n astrante ken! Haha! Wat ieje
Mann e s7
- Moar lion hCf-zie 'm bie de kiadden 'epakt 7
- Too e eigens pan 't poffen gink, en de fezanten len
de veeren wou zitten . . . .
- 't Is toch meroakel! Woe had-e al 'n halve pacht
van de hoaze! Moan poffen wilt-zie altied .
'n Halve pacht P flee wont vrie len 't veld -- en
noe de kost veur 't etten, en neat warken - Wa' wi'-j meer
WTisse . 'n strabante ken! Too ie vot most, streak-e
erst met groote passen noar 't Eldeniuk, urn de grootenisse
to doCn, en dat-c zie.doo 1) weerumme kwarn .
Diekemeuje vond dat ze nu van Boksens-Gajt'sveid wel op de marl e konden :omen, en keek tersluiks
p, of de Boer iaog niet aanvatte .
Krorn echter iii elkaar gedoken, bleef Steven Schroevelde, of de Olde M e i e r - met zijn schrijfnaam van
E s s e n nocinden hem alleen burgemeester en dominee van
Oolgheni, en 'n nieuwerwetsche winkelier in stall - op z
tome rplaats voor 't roam, 'n beetje voorover, maaz' zoo
doodstii dat de waggelende leunstoel gear geluidje gaf,
zielsvergenoegd naar buiten zitten kijken . Levendig glunderden z'n diepliggende oogjes achter de zware wenkbrauwen, zich venzadigend aan 't overbekende uitzicht .
order de fluweelen lindensehaduw door, zag hij E g b e r t met
1) Cito .
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breed geba:ar den hoogen roggekalnp met knollen toezaaien, en
knipoogend tegen als 'n verleiding zich opdringende sommen
dorst hij niet berekenen, hoeveel alleen de rogge, die al meer
dan elf golden 't mudde deed, van dien tramp zoo opbrev gen,
want bedacht hij :
al l& fde 'n mins alleen as-ie vooruutgink, 'n mins mos neet zoo willen wete, dat-ie vooruutgink, da' was niet stiehtelijke en ok niet profietelijke .
Rustiger keek hij op zij z'n hof in . Uit malsclie
sl~bedden slankten de rose- en wijnrood-bloeiende stokrozen
op, terwijl witte en karmijnen phioien tegen den sappiggroenen muur der snijboonen blonken, waarboven 'n lijsterbes
z'n oranje vruchttrossen wuifde . Dat gezicht deed hem
goed ; want al dat beste had ook iedere arbeider in zijn hof,
en ze moesten nooit kunnen zeggen :
dat 't Schroevelde
zich verhooveerdigde op z'n riekdom, en meedee' met de
kleiboeren over den Iesselt, die ammoale ien tentwoagentje4
rej en oppe harden weg .
De oude man voelde dat als 'n deugd van . 't Schroevelde, niet van hem . Sinds menschenhe ugenis had 'r rechtschapenheid gewoond op 't Schroevelde, en wie vat jaren
her 't huisbrood had gegeten, kon Been hekkenspringer of
bangerd blijven . Was hij 't in z'n jonge jaren niet beiden
geweest :' Maar 't Schroevelde had 't er wel uitgehaald, en
hem de rust van een ouden meier gegeven . En dat was
mangs noodig . A.ls er in kerk of op gemeentehuis wat
zwaars moest bedisseld worden, dan diende toch 'n boer to
zorgen voor „'t olde gebruuk" :' Geleerd in de boeken was
zoo'n domeneer of burgemeester genoeg, maar kunnig met
land en yolk was-ie heel z~lden .
Maar aau den anderen kant was 't ook mooi, eigenlijk
't alderschoonste . Lang s den ouden, grauwen, mossigen put,,
evenals putboom en -emmer besprenkeld met 'n enkel fel
zonplekje, waasde het blauwig over de verre, verre weiden ..
Daar graasden of rustten, in de schaduw vann wilg en peppel,
z'n schelgespikkelde prachtbeesten . En verderop blonken
geelgroenn de joist gehooi_de weiden tegen den hoogen, donkerblauwenn muur der schaduwige kasteeleikeu . Dat was in
orde als de burgerlijke stand op 't gemeentehuis .
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Ja, 't deugdelijke en stichtelijke van dit gezieht deed
St e v en vaag vermoeden, dat, mocht Gods genade hem in den
kernel toelaten, hem dan tegelijk een plaats zou aangewezeu worden, vanwaar hij met n oog 't Schroevelde
kon zien . Want veal kon 'n mensch van Gods Goedheid
lezen uit 't ,,Book", en sours ook hooren van domeneer als
die 's slim-duudelijk preekte, maar zien kon hij hat op 'n
plaats als 't Schroeveide . Zoo was 't altjd geweest, en
behoorde 't ook to blijven . Maar zou 't dat ook, als de
marke verdeeld ward 7 Zou hij dit later, en zouden z'n voorouders dit ni goed yin den?
En onbeweeglijk naar buiten blijvende kijken, was hat
hem of z'n vader en grootvader onhoorbaar de keuken
hinnen kwamen, en rondkeken . Kijk, ze knikten : ja, ja, dat
was de oude, rechtzinnige keuken en onder de schouw
op de plant narnen ze hunne oude plaatsen in, maar wezen
dan op then cementvloer als 'n gevaarlijke nieuwigheid .
En nu ing hj hen uitleggen, dat de oude estrikkenvloer
toch precies stukkent was ; en Die k e m e uj e tar sere van
hun oudsten, IT e n d r i k, die, meester geworden, nog al 's
stadsehen meebracht, toch jets meer dan recht-toe won
hebben : en de metselaar hem had voorgerekend dat 'n
cernentvioer door minder slijtage goedkooper in 't gebruik
was ; en hj zeif de bewonderaars verzekerde, dat hij 't bleef
houden net 'n echten esterikkenvloer - en zie, daar beg onnen vader en grootvader to knikken, dat 't zoo goed
was . En toen hij hen op de manners our de kiaptafel wees,
vonden ze 't ook natuurlijk, dat de buurt her raad kwam
hale u, flu ze voor 'ii gewichtige beslissing stonden als de
markeverdeeling . En ook wilden ze wel luisteren naar z'n
zoon, den meester, die nog sans de buurt begon uit to leggen,
way roui de mark uioest verdeeld worden . Overal, zei daze,
warden de marken verdeeld, en de wet werkte de verdeeling
in de hand . Tie tijden waren veranderd . De mark behoefde
niet ineer to zorgen voor school en kerk en politie, als
vrceger . De markedagen warden niet meer gehouden, en
de inarkerichter deed met den markegrond wat hij wilds .
En 't was jammer, nu de markegenooten bij de tegenwoor-
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dige prijzen dien grond zoo best konde n gangs makers,
dien to later verwilderen . Zou niet elke boer driemaal
zooveel beesten houden op de markeweide, als ze er flu
samen op lieten grazers? En warm vin de h .ooge gronden,
waarvau flu zelfs ongerechtig den plag g en roofden, g een.
prachtige roggekampen to makers ? Waarom ook wachten,
flu de markerichter, de beer van De Dullerdt, er rich niet
tegen had verklaard, enn zijn opvolger, want mercer werd
oud, misschien bezwaren zou maker ? Was 't uiet boerenplicht toe to grijpen, flu ieder de gelegenheid kreeg zijn
plaats to vergrooten ? Of had iemand ander inzicht, dann
wou hij graag toeluisteren.
Stil hadden vader en grootvader H e n d r i k a .angehoord, en S t even bekeek hen nieuwsgierig, hoe ze zouden vinden, wat zijn zoon met hem dik.wijls op de plant
had besproken . Maar ze bleven lang in 't vuur staren, en
,ginger toen been, zonder hem meer aaii to zien . Dat was
heel jammer ; ze moisten dus ook flog n.iet hoe of moat . Tochh
had hij van hen niet de minste tegenwerpiiig vernomen, en
dus draaide hij stiff zijn hoofd om en overzag de keukeu
't moest dan maar langzaam-aan beginne .
Aan de klaptafel zat Hen d r i k . Hij had 't lijne, wine
gezicht van Die k e m e u j e ; z'n zwart haar echter was midden op de kruin heerachtig gescheiden ; ookk droeg hij een
wit boordje om den balsa hoewel in z'n verkleurd-zip art belijdeuispak, in de vacantie thuis door hem afg edrag eu, z'nn
gestalte flog eenigszins 't vierkante, houterig e had van denn
boerenzoon . Z'n kalme, ver door de dingen heen .kijkende
oogen van z'n vader ginger ron.d, om to zien moat autwoord
van ieder zou komen op z'n woord. Eigenlijk ti •i st hij dit
reeds precies . Vader, die, als na den markerichter de grootste eigen.geerfde en markegenoot, kans had op 't groote
veld achter z'n schuur, waaraan beste roggekampen za,ten .,
was er natuurlijk vbbr . Eigenlijk met 't plan begonnen,
zou die zich toch achterbaksch houden, reeds moat ver gegaan
door z'n zoon den meester er voor to spanners, en alleen
beamen als de buurt had besloten .
En Klein - H a v ink die naast vader zat ? 't Was een.
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rond boe+rke, wat wit bestovev, net of hij een molder was ;
z'n g elig e, glad naar voter g estreken hater, z'n bruinig,
bloemzoet gezicht, slimme, loerende oogjes, en on.kleurige
kleeren alles scheen wat wit overpoeierd, hoewel hij een
kwartier van den molen woonde . Die wou vader nadoeD,
en dacht dat hij 't al deed
maar men behoefde dat
stoere gezicht van vader, met de welwillend lachende oogen,
den breeder mond tusschenn hangplooien en diepe rimpels van
't als g ebeeldhouwde vel, maar to zien mast 't bollebroodjes-gezicht van K 1 e in - H a v i n k, o .rn to weten dat
die nog g een pijp voor vader kon stoppers . Maar mee ;•a an
zou hij ; zijn plaats was hoog genoeg, en hij had eon stick
marsch op 't oog, waar 'ii best weideke aanzat .
H a r m G i e t e l i n k, tegenover vader, zou ook meegaan . Met z'n grooten haviksneus boven in .gevallen mond en
enormen vetknobbel voor op 't kale hoofd zat hij wijsgeerig,
als 'n kip op 'n streep, voor zich to kijken . Hem was
de markev erdeeling 't minst voordeelig . Hij zou slechte
dennebossehen krijg en, zooals hij er reeds genoeg voor
eigen gebruik had onverkoopbaar goed, dat alleen maar
belasting kostte . Toch zou hij meegaan, omdat or voor
hem nooit een andere weg was, dan die waarop de anderen
ginger . Blijkbaar begreep hij veer islets `ran 't heele
geval ; met zooveel mensehen om zich heen rosmoolde 't
zoo in z'n hoofd, dat hij er reeds op wachtte to kunnen
zeggen, dat 't voor zijn part goed was ; dan was er tenminste
een k.westie minder om hem rond to dollen door 't hoofd .
Jan B e I t m a n, mast Harm, zou al meet spul g even .
't Kereltj e, met z'n breeder, g rij zen ring baard en kort,
grijs hoofdhaar, dat hem bijna in de oogen groeide, zat met
kousen-voeten op de sport van z'n stoel, precies als eon
nude baviaan rechts en links to loeren . Hij was tegen
markeverdeeling, omdat hij de marke heel alleen won hebben ;
maar wijl dat hem toch to dwars zat, was hij voor markeverdeeling . Alleen, hij zou veel grooter stuk willen hebben
dan eve:nredig was aan zijn plaats] e . 't was nog goed aan
hem to merken dat hij uit de achterwereld, uit 't veers,
kwam, en 't bleef to betwijfelen, of z'n kleinkin .deren al
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redelijke, stichtelijke Schepershoekers zouden zijn. Maar
joist omdat hij zoo vratig was, als 'n snoek, zoo hij ten
slotte toch toehappen, wat ze 'm ook voorhielden . Vast en
zeker kwam hij er 't slechtste af.
Duurderkoop zouden G e r r i t H o r s t m a n en M a nn e s S c h o one v e 1 d worden, die hij daarom naast zich
gezet had, our ze wat to imponeeren door zijn papieren .
U e r r i t H o r s t m a n had iets ondoorgrondelijks . Z'n
geel-en-grijze harm, van 'n scheidiug boven 't oor zorgzaam gestreken over den witblinkenden, kalen schedel, z'n
grillig e haarpluksels onder de kin, z'n dwalende, groote
oogen en vag e, breede lack, als van een g eit, en daarbij
'n zwart opleg sel, dat 'n stropdas m.oest vervang en en Zondag
en werkdag g edrag en weed, 't leek aan den een .en karat
heelemaal niet, en aan den anderen karat zoo echt mogelijk
boersch . G err i t was z'n jonge jaren in stad bakkersknecht g eweest, en er werd gefluisterd dat hij nog wel
eens naar stad ging, en dingen uithaalde, to leelijk ourm to
zeggen . Ondertusschenn mat hij met anderen lnaatstaf den
g ewon.e boeren, overblufte hen sours met g eleende redeneeringen, de zijne verzwijgende . Zoo heette hij nu
tegen de markeverdeeling, omdat 't niet mooi was den
ouden beer, vooral nu die zulke hooge jaren en een gek
tot rentmeester had, 't beheer over de markegronden to
ontnemen, maar hij was er alleen tegen, omdat bij de verdeeling aan 't kasteel alle omliggende marschgronden
toegewezen en daarna door D u b a r c q in cultuur zouden
gebracht worden, terwijl hij er nu kalm van haalde
en mee deed, wet hij wilde . Maar 't feit alleen, dat hij
heette op to komen voor de belangen van den beer, maakte
hem sterk .
En met M a n n e s S c h o o n e v e l d was 't nog moeilijker . Ongelooflijk lang rees dims bovenlijf uit den stoel ;
z'n mag ere slungelarmen omstreng elden elkaar op de pleats
wear z'n buik had moeten zijn ; our den stoppelbaardigen, got
vooruitstekenden mood lag 'n domzalige lath, en nit 't platte,
in sierlijke arabesk over 't kleine voorhoofd gestreken, hear
gluurden twee kale plekken . En in deze slung elachtig e
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vergenoegdheid had Mannes tot dusverre 't leven doorgebeend - en zou 't warder doers, als de mai'ke maar niet
verdeeld ward . Want dit was j uist Mann e s' erkend
overwicht, dat hij aan zijn plaats precies bouw- en weiland
genoeg had, en den markegrond daarbij kon gebruiken voor
'n plag to steken, of 'n den to houwen - maar dat een
akker nicer hem z'n positie zou ontnemen, hem reeds zou
dwingen meer yolk to nemen, waarvoor z'n plaats toch wear
niet groot genoeg zou blijken . Neen, M an n e s was doodsbang voor markeverdeeling - bjna even bang als voor
't gerecht .
I n z'n angst echter begon hij 't gevecht : - 'Too ikke
flog schper was biej mien voader, hebbe 'k den 01 d en
Meierboer, da' van zels dissen M e i e r - uaar Steven
v a n E s s e n knikkend - zien voader, voake heuren zeggen
dat de schoapen golden hoeven hadden en doarveur de
markegrond zoe slim-best van deugde was .
Toen haalde hij z'n pijp uit z'n vestzak, stopte uit
den tabakspot op tafel en hulde zich in rookwolken, terwiji
er stil iiaar S c hr o e v e 1 d e gel oerd wend, wat die zou
antwoorden .
S t e v e n vond dit argument 't tegenspreken niet waard,
en knikte : - Wisse, M an ne s ht schOOne geliek ; 'k witte
fog da'j 'n uur wiedd over de marke kon zeen, zoe koal
Jiielden de schoapen den proud ; en sclioapen h'k altied
vinnigbest meugen liejen, bename in mien jongen tied .
- is da' n oe wieze proat schreeuwde B e I t m an, z'n
jet scheef over 't hoofd trekkend : - wee boat 'r foe fog
z'n groiid doodgroaze dour sehoape? 'k Wou web 's vernimme, hoeveul van die kostgangers M a ii n e s fog hat .
- Da' wF~ ~t 'k umsgeliek neat ! kwam Klein-Hay ink
z'n eerie been over' 't andere heurend en zoet rondziende,
bijna even dipbomatisch als Steven .
Allen schaterden van binnen, maar Maven onnoozel
voor zich kijken. leder moist dat er in den heelers Schepershock Been schaap nicer to vinden was, inaar S t e v e u
redde M an n e s' aftocht : -- Wisse, gin hetere mist as
schoapemist!
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G een boer kon dat tegenspreken ; de stilte lag zwaar
in de schaduwige keuken, waar de rook uit de pijpen
beg on op to krinkelen . Doch S t e v e n rook.te niet, en keek
naar de hangklok, wier tikken flu gewichtig de stilte doorschreed, terwijl Die keen e u j e zat, als zich bewust en
g ereed flog een eeuw to zullen zitten .
liar m G i e t e l i n k dolde 't flu zoo door 't hoofd, dat
hij alleen om lucht to krijgen, zei :
Wiejleu kun' 't d~n,
en wiejleu kun' 't loaten
xnit e markedeilinge .
S t e v e n zette z'n oog en wat wijder open, en knikte
hem gewichtig toe ; maar G e r r i t H o r,s t m a n schoot nit
As wiejleu 't kunt loaten, woarumme zolt' wiejleu 't doors
Jao, 'k zegge altied : as 'n m.ins gezond is, en ieleu
hebt gen oegen m it el kander, wat zu'- j' meer ! orakelde
Steven .
Henn d ri k vond dat wader wat erg diplomatisch treuzelde, maar g of hem verbaasd g elij k, toe n hij Hors t m a n,
fel geworden door waders lakoniek woord, zich hoorde
vergalloppeeren : ---~ En ik zegge : 't is niks as um de cente
begonnen ! Niks as astrantigheid tegen den olden heer ! !
Want flu gof S t eve n aan H o r s t m a n den genadeslag :
Ie zekt : urn de cente beg onne . . P Wisse, doarienn
stonn heer en boer g eliek ; m oar G a j t -buure, zie word'
allegoar fleet in ~enen nacht rieke ! !
Ieder begreep wat S t e v e n bedoeld.e . Voor dertig jaar
was een geldkoffer, achter op den Hamburger postwagen
gebonden, 's nachts onder oolghens g eroofd . In de stall
had hij flog in z'n rieznen gehangen ; in Steevorden, 't volgenden dorp, bleken die doorgesneden . De daders waxen
n.ooit gevonden . Maar na twee jaar had G e rr i t H o r s tm a n' s wader, een gewoo arbeider, plotseling de groote
plaats 't Heerink gekocht . Ieder zei van 't Hamburger
postg eld . Maar toen 't bleek, dat hij 't Heerink zwaa .:
verhypothekeerd en ook 'n kleinigheid geerfd had, kon 't
gerecht hem niet aanvatten . Doch toen hij, zonder buitengewoon to boeren, in tiers jaar de hypotheek geheel had
afgelost, moist iedereen genoeg . Zelfs zijn zoon G e r r i t had
flog beneden z'n stand moeten trouwen met 'n boerendochter
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u.it de ach terwereld, kwam n .ooit in aan merkin g voor kerkeraad of g emeenteraad, en zocht zijn troost of in stall, of
door zich in de guest der heeren to dringen .
Niemand zei wat, maar voelde dat als S t e v e n en
G e r r i t jonge kerels waren geweest, en geen Schepersboekers, ze 't rues zouden getrokken hebben .
Ook G e rri t Meld zich in, begrijpende dat Steven zich
van den domm.e zou houden, en lachte luid-gedwongen
da' zeg-ie w eT S t e v e n ! In eenen nacht rieke ! ! Haha !
Maar nu grog S t e v e n zich oprichten . Kromm in z'n
groen slippenbuis, steunde hij zich op 't raamkozijn, stapte
n.aar de tafel, trok dern tabakspot naderbij en stopte zijn
pijp, ond.erwijl aldoor G e r r i t scherp aankijkend . Schrikkelijk om to zien . I)eu grooten, rooden news, waarop zwarte
haartjes, de schitteroo ;jes fel onder de zware wenkbrauwen
en den wreeden mood kloek to sschen de diepe hang wangrimpels, vreemd door 't aangestokenn zwavelstokje verlicht,
scheen hij meer 'n woedende reus d .an 'nn krom, goedig
boertj e.
I1 e n d r i k was verbaasd dat vader 't zoo geweldig grog
doorzetten, en haast to zich hem to helpen door, flu op zijn
beurt, M a n n e s S c h o o n e v e l d ox schadelijk to maker .
Um de cente begonuen ! lachte hij, oppassend niet to
't Is alleen om waardeveel hoog-hollandsch to spreken :
loozen grond productief to maker . En de wet is op onze
hand. Laat ik ieleu roe 's veurleze, dat al in 1837 de
Gouverneur van. Overiessel een handleidiug heeft gegeven
year de werkzaamheden der verdeeling vann markegronden .
Goed ? Noe dan !
De gang,
En met notarisstem las hij langzaam voor :
die de verdeeling ten gevolge deter wetter, besluiten enzoovoort neemt, is de volgende
De geerfden worden opgeroepen om over de verdeeling to raadpleg en en to besluiten . Daarn .a wordt
ter vergadering voorlezing gedaan van het besluit van
'_oning L o d e w ij k van 10 Bloeimaand 1810 en
over de verdeeling gestemd . Ieder brengt zooveel
stemmen exit als hij aandeelen heeft, het besluit wordt
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g enomen, met meerderheid van sternruen, dock wanneer
het zaken geldt, tot wier uitvoering kosten door de
gerechtigden naar mate van hun aandeel (bij omslag
Bij
of anderszins) moeten gedragen worden met
staking van stemmen beslist de Koning.
Binnen drie maanden brengt de commissie, die
het plan der verdeeling outwerpen moet, dit uit . Het
wordt gedurende veertien dagen ter inzage gelegd
voor de belang hebbenden, die uiterlij k bin.n.enn acht
dagen hunne aanmerking en schriftelij k aan de commissie meedeelen .
En noe wi'k moan niet alles lezen . Moar her steet
't duudelijk : „bij eerderheid vann stemmen" besluiten de
markeaenooten tot de verdeeling . En ook : wie er teg en is
die kan „schriftelijk binnen acht dagen zijn aanm .erkingen
meedeelen" . 'k ail dus 's oannemen. : ieleu hint er ammoale
veur, en Manner Schooneveld of Harm Gietelink
is er tegen, dare kunt zee met de wet ien de hand . . . .
Ikke
Mit de wet ien de hand ! riep Mann e s :
zol oe danker, 'k stoa bekant nog leever mit vuur ien de
hand ! De wet . . . .
De wet is best, as-ie mien moar geliek gift . Ikke zal
mien oaurnerkens wel iendeenen ! schreeuwlachte B e 1 t m a n .
Dat 'r noe oek al wetter tint 'emoakt op de markeMoar ien
deilinge ! schudde M a n n e s somber 't haofd :
de wetter mot 'n mires beruste :n. ; want wee geet rechten
um 'u geit mut 'r 'n koe biebetoalen . Wat zeg-ie H a r m
Gjet elink :'
Wisse ; as wiejleu 't zonder twis' en kwebbelerieje kunt'
redd'n, wa' zult' wiejleu ors dan ophold'n mit dee knoojerieje .
oewen hof verinneweeren kan elke kozaksche landlooper,
besliste Klein-Havink.
Joa, 't was zuuvere wetsproat ! knikte M a n n e s tot
zich, ziende naar het boekje, waaruit H e n d r i k had voorgelezen . Z'n lang lijf hing met de ineengestrengelde armen
voorovergebogen, en z'n wanhopige oogen zochten tevergeefs
z'n vorige gelukzaligheid terug, toen zijn plaats de redelijkste was om to bebouwen, toen hij altijd 't eerst de
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beesten inn de wei deed, 't eerst de rogge binnenhaalde enn
de hoog ste markten maakte . Nu met die nieuwe markeakkers, die hij toch ook niet woest kon later liggen, was
't schoone eveuwicht van z'n lever verbroken . Een knecht
meer :' Een meld meer ? Waar de mest vandaan baler
voor de nieuwe akkers ? En hij zag zich al 't laatst van
alien de beesten in de wei doer, met de laagste markt
thuiskomen, en zich schanlen voor z'n M a r i e j e m e u j e en
de heels buurt. Dat kwam er van dat ze overal wetter
op maakten, flu ook al op de markeverdeelingen .
Wiejleu hunt' de wet 'r buten loaten, teemde S t e v e n,
da's 't olds gebruuk ien den
flu Mann e s getemd was :
Schepershoek . De ondermeister
zooals hij H e n d r i k
n.oemde, er op rekenende dat de boeren ,,meister" zeiden
hit ors 't alleen ve:~r'elezen, da'we er niks mee gerisse
keerd hadden, as wiejleu de marks deilden, moar verplichtenisse is 't nest .
H e n d r i k moest even glimi chen, zoo mooi als wader
retireerde .
Neej, roe zol 't gebeuren ok, wa' zeg ie, H a r m . ,
en ie, Klein-Havink2 schreeuwde Beltman .
Noe, da' won 'k meinen . 'n Peerd de kloaver
veurhold'n en dan terug trekkeu, da's gin boereng ebruuk,
beaamde K 1 e i n- I3 av i n k die 't beslissende woord wilds
spreken .
Joa, as 't oeuw eigen kloaver is, en nest van oeuwen
buurman, kwam G e r r i t H o r s t m a n bedenkelijk .
Wa', ie zol meinen da' de heels marks is van den
Sheer? schreeuwde J a n B e 1 t m an hem tegen :
Ikke zeg
oe : de boeren hebt' zich al veuls to large van den heer op
de nekke loaten zitten, en de heer hef' 't ziene van de
marks al ruumschoots met wegenbepootinge en bebossching
ien 't griot, en as disse heer d'r roe nog as zien deel die
heels marsch veur 't kasteel biekriegt, mag-ie 't Opperwezen enn de boeren doarveur darken, da's roe de woarheid,,
zoe zuuver as de zon oar den hemel !
D i e k e m e u j e keek even van haar kous op . Den J a n
B eit m an! Ta, ta, ze moist niet dat hij zoo onbenullig met

1 74

BOETE .

de woordenn kon g ooien, als waren 't onrijpe appels
't
was to hooren dat hij nit de achterwereld kwam, en . 't won
haar wonderen, of hij tegen z'n vrouw zooveel woorden had .
De anderen twijfelden ook, of men zich niet moest
gaan geneeren, als er zoo onbehouwen werd gepraat, en
ze von den 't maar best dat S t e v e n zei :
Ie hebt geliek,
B e 1 t in a n : 'n boer is 'n boer, moar 'n heer is 'n heer, en
nog wat er bie ; zoe is 't altied 't gebruuk gewist, en zoe
zal 't blieven ok .
Het olde gebruuk ! knikte H a r m G i e t e l i n k geweldig, blij op bekend terrein to komen :
het olde
gebruuk is dat de heer zei hoo 't mos, en de M e i e r
moist hoo 't mos .
Dan hadd' wiejleu oar de bouwerieje kunnen blieven,
as die 't soam toch bedisselen, verweerde zich G e r r i t
H0rstmavi .
Dat hadd' wiejleu ok
as dat moar 't olde gebruuk
was 'ewist ; zei H a r m zacht .
Haha! lachte G e r r i t H o r s t Yn a n smalend, waarop
Die k e m e u j e haar Meek gezichtje van de k .ous op hem
richtte, veraltereerd over zoo veel roekeloosheid .
S t e v e n zat weer ver weg naar buiten to staren, aann
z'n smoetske leuterend, klopte heir toen op z'n hand nit,
en zei met z'n zoetste gezieht :
't Olde gebruuk, joa, 't
rechte, olde gebruukk was : vulle schoapen holder en mit e
schoapenmist rogge verbouwen van geweld !
Niemand sprak tegen, tot eiudelijk K l e i n- H a v i n k
knikte :
Da' won 'k juustement gezeid hebben ; wiejleu
verbouwt' ueet meer rogge as ien vroeger tied ; zestien vim
van 't schepel laud, moar alles uoar rato'.
H en d r i k bemerkte aan dit omheenpraten, dat niemand
de verantwoording van het beslissend woord aandorst .
Met de hand op tafel trommelend, glue de hij naar B e l t in an, die nog op z'n stoel zat als 'n kat, klaar om toe to
springen . Die zou 't wel willen wag en, maar wilt niet
hoe . H a r m . G i e t e l i n k zat tusschen z'n beenen op den
grond to staren, en liet zijn vetknobbel zien ; die zocht
allanb den uitweg, maar kon toch niet voorgaan ! Tot
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opeens naast hem M a n n e s S c h o o n e v e l d oprees, al
hooger, als won hij met z'n hoofd door de balken stooten,
en zei : A.llo, da's af'eproat : de olds M e i e r en de
heer zult' de markedeiliuge regele, dat de wet er buntersn
blieft, en onsleu bod zenden as 't zoe wied is .
Met 'n korten knik stemden alien toe . Alleen B e it in a n zette groote oogen op, en zei verbaasd :
lie !
En H o r s t m a n streek zich voorzichtig de dunne haven
over .'t gewelfde hoofd, en keek voor zich . D i e k e m e u j e
wierp even 'n goedkeurenden blikk op M a n n e s, en stopte
voort .
Toen hor tten en raasden terugg esehoven stoelen over
den vloer, trokken de boeren burs petten op 't hoofd, en
under laarsgeschuifel kionk 't : G-'n dag S c h r o e v e 1 d e!
g'n dab olds M e i e r! g'nn dab D i e k e nl e u j e en g'n dag
M e i s t e r ! en achter elkaar schoven de boeren door de
deur, de gang in, naar buiten .
Nauweiijks was de klink der buiten .deur in 't slot gev allen, of S t e v e n stood op, lei de handers op z'n rug
samen over 't groene slippenbuis, en schoof k .rom en scheef
op de deel aan .
1I e n d r i k pakte z'n boekenn bij elkaar, verstolen glimlachend naar D i e k e m e u j e . Maar moeder bleef zwij ;end
doorstoppen . Vreemd, daar ze met hens toch de heels
politiek van 't Schroevelde besprak, en zij elkaar zoo best
begrepen. I ij wipte viug de treden van 't kelderluik op
naar z'n kamert j e, en de buskers op z'n schrij fta .fel leg g end,
zag hij door 't raam, hoe vader de vertrekkende buren
stood na to kijkeu . Wat had vader dat weer merkwaardig
k.laar gespeeld ! Daar hadden ze hem weer voimacht begeven,
want och, den heer van De Dullerdt zette vader immers naar
z'n hand . 't vas kranig van vader --- en toch : vandaag
was hij opnieuw dankbaar geweest, vader niet to zullen
opvolgen . Wat 'n levee van angst vann al die menschen !
't Was of ze alienn tusschen brandnetels zaten, en elk
verroeren of zich bewegen gevaar meebracht, en hij de
bests was die zonder zijn mood to openersn zei wat hij, en
zonder zich to verroeren kwam waar hij won . En 't aller-
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gekste was dat zoo'n boer niet leefde voor zichzelf, of z'n
familie, rnaar voor z'n plaats . Z'n plaats, dat was de hoop ere
macht die wet enn levensreg el voorschreef, en die, trouw
gehoorzaamd, Karen eigenaar ook zeer beloonde . Een goede
plaats, ijverig bebouwd, maakte van 'n sukkelmensch 'n
besten boer. Neen, evenveel vrijheid, evenveel recht van
bewe ging was er in dat levee, als in dat van 'nn eik, die
vastzat aan z'n grond en leefde door z'n grond . Zeif had
hij dat niet zoo begrepen, toen hij zei meester to willen
worden, n .u des to beter . Vader, die toch eigenlijk 'n
meester minder vond dan den aaustaanden S c h r o e v e 1 d e,
wien de oude Meiersplaats zou toevallen, had 't dwaasheid
gevonden, waarop to laat berouw zou volgen ; nnaar moeder
had here begrepen en dit opkamertje ingeruimd . En hier
voelde hij zich vrij met zijn boeken . Iffier zag hij hoe de
wereld tegenwoordig vooruitging ! Wat was 't levee nit de
boeken toch veel echter en wijder dal dit alledaag fiche
En wat zou 't niooi zijn - om tegen sukkels als H a r m
(ietelink en Mannes Schooneveld, of tenminste
tegen hue kinderen, to zeggen : wees Loch niet bang en
kijk 's over je plaats Keen de wijde wereld in, en denk dat
levee is weten, en weten is willen . En wie weet, of ze dann
ook nog 's niet aan 't lezen kwamen, al was 't dann niet
dadelijk dien aangrijpenden M a x H a v e 1 a a r, dann toch zeker
't H u i s L a lz e r n e s s e, dat nu daar op z'n schrij ftafel op hem
lag to wachten . 0, ja, h.ij moest zich er mee haasten,
want hij had 't juffrouw B e r t h a ter leers beloofd . Juffrouw
B e r t h a, hoe g ek kionk dat ! Zoo ver terug hij zich kon
herinneren was zij naast hem 't schoolplein opgestapt, zij,
Bert h a van 't kasteel, naast heal, H e n d r i k van 't
Schroeve1de
en de afstand tusschen haar enn hens was
veel kleiner geweest dan tusschen hem en een dagloonersjongen . Kweekeling in stall geworden had hij haar ontweken, zichzelf zeggend dat hij eerst elamen moest doers,
en nu dat reeds lang achter den rug lag, dorst hij niet . Ze
was zoo damesachtig g eworden, en 't scheen zoo licht nit
haar oogen, dat 't hem nu nog verblindde ais hij er aan
terugdacht . . . . En was hij niet een lompe boerenzoon
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naast meneer D u b a r c q, die haar zeker ging trouwen,
zooals ieder zei ! De oude beer zou dat huwelij k wat graag
in de hand werken ; want hij had De Dullerdt zwaar under
de hypotheken genet, en die D u b a r c q moest wel rij k zij n,
antlers kon hij niet zooveel dwaasheden uithalen . Pus
wat zeurde hij over B e rt h a v an H e e s e I e? Natuurlijk
dat ze heel vriendelijk voor hem bleef, maar al deed zij 't
n.iet, dan liet D u b arc q hem wel merken dat hij, de boerenzoon, heel in de die pte beneden hen leefde . Eerg isteren
nog, en hij moest glimlachen bij de herinnering . Hij had
B e r t h s hair Lamartine teruggebracht, en verteld van 't
.mooie werk van Toussaint . D u b a r c q had toen heel
nit de hoogte gedaan : Toussaint ? Dat is zeker 'n
fransche grammaire die S c h r o e v e l d e moet leeren voor
z'n exameu ; dat is ma foi geen dameslectuur, B e r t h a !
Toussaint 'n grammaire ! had zij toen geschaterd
L o u i s, meneer v a n E s s e n last je geregeld zakken voor
je Nederlandsche letterkunde . Of bestaat die wel voor uw
hoog geleerdheid
1k wil er ook examen in doers als ma belle 't beveelt .
H m, hm ! Nu meneer v a n E s s e n, ik reken op
Toussaint, als u ze nit hebt. Maar zelf brengen boor! Niet
zoo deftig boodschapjes sturen als laatst ! Of vindt u 't
ookk niet prettig meer op De Dullerdt ' zooals vroeger . . .
en bij die laatste woorden was er als 'n barst gekomen
door h aar vroolijke zilverstem .
Ja, ja, dat was nog eergisteren geweest . . . Hij had
zich al wel duizen dmaal gezeg d dat zij hem wachtte, hem
wachtte ! Durfde hij niet gaan flit vrees voor teleurstellling 7
Dwaas die hij was ! Al werd 't Schroevelde flog tienmaal
grooter door de markeverdeeling, en al bleek de oude v a n
E s s e n oneindig rijker en de oude v a n H e e s e 1 e flog veel
arm.e r dan ieder hen held, nog bleef hij . . . Hoe :' dat
viel hem nu plotseling in als hij eens daarom zich zoo
voor de markeverdeeling had gespannen, om 't Schroevelde
grooter to makers en 't kasteel kleiner van invloed, om
daa •d oor de afstand tusschen hem en haar wat to vermin0 . 1 . VII 2
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deren ? Pat was techh z'n bedoeling nooit geweest ! ! Alleeu
om aau die verzameling misbruiken, genaamd de mark, een
einde to waken . 7eker, maar als je zoo je in 't tweet liep
voor auderen, was 't n.iet dikwijls nit onbewust eigen .belang
In gedachten liep hij terug . Moeder tat flog op
dezelfde plaats, gebogen onder de witte muts, die schel
lichtte in de schaduwige keuken .
jvat ht voader 't de buurte geed an 't verstand
'ebracht van die markedeiling e mooder ; moar ik wist niet
dat-ie er zoo fel veer was !
Was-ie dat dan :' en schelmsch keken haar doukere
oogeu hem aan.
Was-ie 't dan neat? riep IT end r i k hij na an gstig .
A'j miej vroagt, dan 'leuf ik dat de M e i e r tale
twiefelde :
Och, jungske
knikte ze, teen hij zoo verbaasd
keek -- a'j wat older hint, zu'j zeene dat 'n minx voake
ding en dut, dear ie eigen s neat de weet van kan kriegen .
Moan woarumme hat-ie dan 'edoan, mooder !
Ja, woarumme ? \Vie wit, um oe, um miej, of um
de heele buurte . . .
Urn miej ! Um miej ! Haha ! lachte H e n d r i k hard,
verdrietig naar buiten loopen.d, flu mooder hem zoo uit de
hoogte behandelde .
Daar vend hij vader, onder de eiken voor de achterdeur. 't teas er keel-schaduwig, en de geuren van eek,
versch hoof, rogge en paardemest snoof H end r i k met
welbehag en op als de essence van 't Schroevelde . Al ward
hij zelf geen beer, hij zou tech niet buiten de boerderijeu
kuunen levee
in stall ken hij daze geuren ineens
ruiken, zoo op straat, of voor de klasse, en ziek worden
van verl angen naar buiten.
Vader stond nog met de handen op 't groene slippenbuis, de pet scheef, op z'n klompen onbeweeglijk in de
verte to kijken . De buren waren reeds niet sneer to zien ;
onbewogen stonden de dingen in 't klare, stifle namiddaglicht, en de vredige g eruchten van boomg efluister, ineens
afgebroken door hanengekraai, geloei van runderen in de
weide, of ver wielbeschok van 'n over den zandweg wag-
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gelenden wagen vervulden de atmosfeer met den bedrijvigeti vrede vain 't landleven .
H e it d r I k drentelde naar vader toe, en naast hem gekomen zag hj hem staren naar 't kasteel . Achter de groene
koeweide van 't Schroevelde begou al heel spoedig 't uitgestrekte broek, wijde marschlanden, ruige, wilde grond,
her en daar bruingeplekt van rnoerasbiezen, maar meest
zilverig-grijs van dcii gag el . En eerst 'n gezicht ver glooide
uit de niarsch op de gladde, groene weide van De Duflerdt,
n daar reel vierkant 't grijze huffs, geflankeerd en overhuifd door hooge beuken, die van de zon of nu hoog en
donkey zich of teekenden tegen den goudlichten den hemel .
- 't Kasteel kriegt mit de markedeilinge er toch 'n
heele lap biej, voader ; ik wedde dat de marsch weT honderd
border is.
- Honderd border posse', honderd border ongemak!
- Moar voader, woar die gagel, die possem, wil is 't
nog geen slimme ;rood, he :'
portie 't woater tot oar de lippen kriegt, verzuupt mit elk
xtroatje.
- En P u b a r c q ht ezeid dat hij 't middel heeft
mu de marsch . . .
- Pen P a b a r c q is 'it ekster ; 't schriwwt en liekt
heel wa', moar is bang as d'r toe . De Dullerdt was rinds
'tt afsterven van de mavrouw al vinnig oar 't verworden,
moan den kC'rl wil 'm ien 'it ummezien doodjoagen . Hee
hef roe al urn de pacht bie de boeren 'ewist!
- Toe, um de pacht Die mit Sint-Petri vervalt
Half joar tevroeg
- G aj t 0 b b e l i it k hef 'm de halve pacht 'edoan ;
0 It li of 'n kwart, moar 0 a 1 tj e m e u j e van 't Bosnian
het 'evroagd of meneer heur neet kon helpers oar veursehot! Dat liekte better, doclit heur!
- 't Is schande! 't Is gemeen! steunde H en d r i k,
woedend op dien gek, die zoc de eer van 't kasteel voor
goed had vergooid .
Moar woarumme dan die inarkedeilinge
Ic
had
den
grond toch neet zoe neudig, en die
deur'ezet
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D u bar c q zal er 't kasteel neet zoeveul better vann m.oaken
't Kasteel ' n1 strop oars hoalen ! Da' zal-ie, wise .
Moar da' zou-ie umsgeliek 'down hebben zonder markedeilinge .
'n Gek wil gek doors, geet 't neet rechts, dan links . Enn
ikke
neej, 't Schroevelde had gin markegrond neudi
klonk 't hard .
Moar woarumme hef-ie 't dan zoo deur'ezet tegen:
Hors tman!
Jao ! Woarumme ? Ie bent noe vinnig g eleerd ien de
bookers, en wit-ie woarumme de winter mut kommen noa
dissen mooien tied ' Wieleuj wilt' veuruut, omda' Wieleuj
veuruut mat . 't Is 't gebrek van 'n mense dat-ie nie'
tevrej ne kan stille stoan. De een ploag t en joagt den
ander, en dan meint' Wieleuj da' Wieleuj onze verplichtenisse
heft' 'edoan . 't Blieft 'n bedroefd spul alit 't minsdom !
En hoofdschuddend bleef de oude man naar 't kasteel
staren .
ook H e n d r i k overviel de weemoed van 't voorbij g aan .
van 't bekende, en de angst voor 't komende vreemde . En
daarbij wanhoop over nooit-werwachte teleurstelliug, en
woede over z'nn machteloosheid . Want nu die langbepleite
markeverdeeling eindelijk zou beginners, bleek 't nog onzeker
of men er beter van zou worden, en slechts dit ezne vast
to staan, dat daardoor die D u b a r c q to eerder De Dullerdt
in den grond zou borers, die gewaande millionair, die 'nn
schooier bleek . En die de aanstaande van B e r t h a !
(Wordt verwolyd .

HET BEGROOTINGSDEBAT
VAN 1906
DOER

Mr. L . J. PLEMP VAST DIJIVELAND.

In de beraadslagingen der Tweede Kamer over de
Staatsbegrootnig behoeft ditmaal niet, gelijk vier jaar geleden, in de eerste plaats gezocht to worden naar teekenen
va.nn een. „uieuwen koers", bij de wisseling van ministerie
in etreden .
De koers van bet Kabinet D e M e e s t e r is bekend ; hij
loopt evenwijdig aan dien van bet Kabinet van 1897-1901,
waarvan de beer G o e m a n B o r g e s i u s n .iet de formateur

maar een der leden was . Dat hij in bet thans aan bet
bewind zijude ministerie niet zitting nam, ofschoon hij bet
formeerde, is nit andere redenen dan van staatkundige
nee f±rid j to verklaren en verklaard .
I-1et 'route verschil, hierin bestaan de dat bet Kabinet
P i e r s o n de in 1897 in werking g etreden kiesrechtregeling
in hoofdzaak onaangetast wenschte to laten (zij bet ook
met nit sy mpathie voor die wet), terwijl bet ministerie
D e M e e s t e r op zijn program een G rondwetsherziening
aangekondigd heeft, die als gevoig de herzieniug, tot onherkenbaar wordens, van de geldende Kieswet met zich
breng en zal
dat groote verschil heeft zich in bet afgeloopenn jaar flog niet sterk doen gevoelen . Qok in bet
begrooti ngsdebat heeft bet een rol van beteekenis niet
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vervuld. De sociaal-democratische leider heeft de aanvoerders der rechter-partijen een weinig geplaagd met het
kiesrecht en bij deze partijen ziet men, begrijpelijkerwijze,
flu voorstellen, tot Grondwetsherziening van regeeringswege
in een nabij uitzicht zijn gesteld, het besef zich verlevendigen dat zij zoo mogelijk ten aanzien van de kiesrechtquaestie een gemeenschappelijk standpunt moeten zien to
bepalen . Maar nog bestaat al hetgeen to dier take in het
openbare levee voorvalt in : voorbereidiug, propaganda,
schermutseling . Terwiji de stroom van het begroctingsdebat dag aan dag sneller voortvloot, vergaderde de Staatscommissie voor de Grondwetsherziening nog in ells stilts
en van haar arbeid west men niets dan dat zij, uitgegaan
zijnde van de wetenschap dat art. 80 der Grondwet near
de bedoeling der Regeeriug „blanco" zijn zal, haar teakk
thans heeft voleindigd en dat haar leden rui m g ebruik
gem akt hebben van hun recht tot hot toevoegen van
afzonderlijke note's aan het rapport .
list algemeen-staatkundige perspectief is in het jaar
1906 niet belangrijk verruimd . Van de onderlinge verhouding der politieke partijen, de „groepeering", valt op
dit oogen blik niet meer to zegg en dan een jaar geleden .
De coalitie der rechterzijde stemt niet altijd eenstemmig,
maar west toch telkens haar momenten to kiezen om to
toonen, dat zij voorshands aaneeng esloten denkt to blij Ten .
Links openbaart zich bij ells groepen steeds duidelijker de
wensch om het ministerie in het levee to houden, zoolaug
het maar even gaat . Bij de Oorlogs'begrooting woonde men
een poging van de sociaal-democraten bij om zich aan de
mede-verantwoordelijkheid voor eon val van het Kabiuet
to onttrekken, door voor de eindstemming de zeal to verlaten
al ras bleek dit niet noodig, maar de aan .kondiging
zeide genoeg . Op een anderen morgen van het algemeen
debat hoorde men achtereenvolgens de heeren v a n K a r n eb e e k en D r u c k e r, veelal dissoneerende namen, unisono
hun waardeering uitspreken voor de werkzaamheid van een
Kabinet, bestaande
aldu s de Utrechtsche afgevaardigde
nit „mannen voor hun task berekend ."
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Er mag dus flog altijd in zekeren zin van een meerderheid links gesproken worden, al is zij na de verkiezing
van 26 October to Leiden tot het kleinst mogelijke cijfer
geslonken . Ook zie ik in die betreurde vervanging van
Van der Vlugt door den naast Kuyper en Talma
politieksten predikant des vaderlands D e Vi s s e r, met een
voorteeken van veranderende gezindheid van bet kiezerskorps ; zij was to danker aan de rechts allerbehendigste,
links mm gelukkige candidaatstelling .
Omtrent bet ministerie echter, zijn staatkundige positie,
de personen waaruit bet bestaat, hun beleid, hun planner
en vooruitzichten, weten wij jets meer dan verleden jaar .
IJit de bier volgende beschouwingen betrefl'ende bet begrootingsdebat zal dit gereedelijk blij ken .
Over duur en oinvang van dat debat eerst eenige
woorden .
Een paar veranderingen in den norm van samenwerking
tusschen Tweede Kamer en Regeering (vervroegde indiening
van de Indische en de Staatsbegrooting, afschafflng van
het Adres van Antwoord op de Troonrede, vervanging van
de ,,Millioenenrede" door een Milhioeuennota hebben do
Kamer in staat gesteld met de behandeling van bet budget
eenige dageu vroeger to beginnen dan in de laatst voorafgaande jaren mogelijk was . Kunst- en vliegwerk heeft
zij niettemin moeten verrichten om de ontwerpen der
Staatsbegrooting op den laatsten dag vddr Kerstmis aan
de Eerste Kamer ter behandeling of to leveren . Zj beeft
er tusschen Dinsdag 27 November en Maandag 24 December drie-en-twiutig dag- en tier avond-vergaderingen aan
gewijd 1 ), elken Zaterdag en op en na elken Maandag
beraadslaagd, in December steeds om 10 uur 's ochtends
aangevangen, met een half uur gauze doorvergaderd tot
1) Het vorige jaar van 1 tot en met 23 December 19 dag- en 11
avoudvergaderingen, waarvan 5 dag- en 2 avond-vergaderingen gewijd
assn Algemeene Beechouwingen .
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5 a 6 uur, terwijl de avondbijeenkomsten, om S uur geupend, het middernachtelij k uur meermalen overschreden .
Van deze geweldig inspannende sessie, slechts door
den parlementair geharden, zoo uiterlijk als innerlijk onvermoeid lijkenden Voorzitter van het begin tot het einde
bijgewoon .d, werden rum vier dagvergaderingen besteed
aart Algemeene Besehouwingen . Vijf en een halve dag- en
e&n avondvergadering nam_ Binnenlandsche Zaken in beslag,
Oorlog vier dag- en twee avondvergaderin .gen . De andere
Hoofdstukken der Staatsbegrooting minder, maar . . .
Pat bij de tegenwoordige werkwijze en bij den omvang
en het aantal der redevoeringen men met vier weken voor
de behandeling der Staatsbegrooting niet toe kan, ook al
wordt van de leden het uiterste tijdofl'er gevergd, kan het
best blijken nit het volgende lijstje van 'uitgestelcle onderwerpen, welke gerekend worden bij de Staatsbegrooting
thuis to behooren .
Ingediend zijn en reader behandeld zullen worden . :
een cootie S c h a p e r : betreffende het gebruik dat de
Regeerie g van het recht van gratie heeft g emaakt ten
behoeve van twee Groningsche fabrikanten ;
een cootie T h o m s o n : betreffende opzettelij ke veronachtzarning van een bij maatregel van bestuur vastgesteld reglement door den minister van Marine ten nadeele
van een pensioeng erechtigde ;
een cootie T e r L a a n : uitsprekende de urgen .tie eener
pensioenregelin.g ten behoeve van de weduwen en weezen
van vrij willig e ondero# cieren en minderen ;
een cootie M a r c h a n t : aandring ende op intrekking
van de militaire wacht bij het gebouw der Kamer ;
een cootie T a 1 m a : aandringende op het benoemen
eener Staatscom nissie tot het instellen van een onderzoek
betreffende den toestand van 's lands weerbaarheid en de
deswege aan het yolk op to leggen geldelijke en persoonlijke lasten ;
een cootie S c h a p e r : uitsprekende de wenschelijkheid
van wettelijke beperking van den arbeidsduur voor alle
volwassen arbeiders tot 10 siren per etmaal ;
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terwiji voorts tot het wijden van een nadere afzomderi&ke besprekiiq is besloten ;
op voorstel van den heer T r o e 1 s t r a : aan de belangen
der Rijkswerklieden bij de verschillende Departementen
van bestuur ;
op voorstel van de heeren V an I d sin g a en Mar cli ant : aan de zaak der beoordeelingslijstep en de behandeling van militairen ;
op voorstel vau den heer B u y m a e r v a n T w i s t :
aan de financieele positie van de sergeanten-niajoor-instructeur bij het leg er ;
en eindelijk op voorstel van den heer v an K 01, den
laatsten dag van de behandeling der Staatsbegrooting
zoncler hoofdelijke stemming aangenomen :
aan de Staatsexploitatie van mijnen ;
aan den toestand der zeevissehers ;
aan de arbeidersverzekering ;
aan het personeel der Rijksverzekeringsbank ;
aan den werkkring der arbeidsirispectie en dei' Kamers
van arbeid .
***
zoo klaagde
Bet is een slappe tijd in . de politick
op 25 December j .1 . de heer T r o e I st r a to Amsterdam
in de jaarlijksche agitatie-speech, welke men suet een
schrijnende benaming als zijn ,,Kerstrede" pleegt aan to
duiden . Slap, inderdaad, in dien zin dat de veeren niet
voortdurend zoo strak gespannen staan als in de jaren dat
dr . K u v p e r ieder etmaal zich opmaakte om ze op to
winders . Be sociaal-democratic gevoelt zich in zulk een
suppers tijd niet op haar gemak ; zij behoeft een Regeering
waarteg en. zij kan stormloopen ; een Kamermeerderheid
waartegen zij zonder ophouden kan toornen ; een atmosfeer
in €n woord van krasse, hartstochtelijke politick . In den
slappen tijd heeft zij to veel met zich zelve to doers .
In zulk een atmosfeer flu levers we niet meer sedert
heeft
de verkiezingen van 1905 . De antithese is flood
Bit
stembusnederlaag
gezegd
.
.
K
u
y
p
e
rs
men na dr
gelijk
daarvb6r.
was dwaasheid : de antithese bestaat, flu
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Maar toen zat zij ons als een nachtmerrie op de borst en
thans zijn wij voor een tijd aan haar benauwenden, albeheerschenden greep ontkomen .
Het moet gezegd worden dat van vrijzinnige zijde al
het mogelijke wordt gedaan om, zoo lang het kan, haar
ons van 't lijf to houden .
De lange redevoering, waarmede cle heer G o e m a n
B o r g e sin s op 10 November de vergadering der Liberale
TTnie opende, ging in waardeering van den godsdienst als
leidster ook op staatkundig terrein z66 ver, dat zij menig
beginsel-studeerend jong-liberaal, die in 1905 aan het
stembus-werk heeft meegeholpeu, moet hebben doen vragen,
of het begrijpen van de beginselen die men belijdt, al
moeilijker wordt naarmate men meer met de studie vordert .
Moge zij niettemin haar effect op het koffZehuis-anticlericalisme niet g emist hebben ; het kan een weinig verzachting
en bescha,ving nog altijd best gebruiken . Heeft de rechterzijde der ls'.amer, toen zij van zijn verzoen.ende en kalmeerende rede gebruik maakte om den afgevaardigde voor
Enkhuizen op alle denkbare wijzen to pri.kkelen en to tergen,
deze goede bedoeling, althans deze mogelijke uitwerking
van 's heeren B o r g e s i u s' woorden niet al to grof miskend :'
Gunstiger uitgangspunt voor haar aanvallen hood haar
eker de rede door den Franschen minister van Arbeid
v i via n i gehouden midden in het scherpe conflict tusscheu
Kerk en Staat, dat de Republiek thans to doorstaan heeft .
„Ensemble, et d'uu geste magnifique, nous aeons eteint
clans le eiel des lumieres qu'on ne rallumera plus . . . . "
Ook al houdt men ten voile rekening met de omstandigheden, waaronder de socialist, inn de precaire positie
geraakt van minister to zijn geworden, deze woorden nitsprak ; ook al herplaatst men ze in hun verband, hetwelk
was : wij, rationalisten, hebben aan de ellendigen het geloof
ontnomen, aan ons dus de verplichting hun stoffelijk welzijn to verzekeren
laatdunkende en kwetsende metaforen
van dezen aard zal elk vrijzinnig man in het diepst van
zijn hart verfoeien . Aan de sport om met een rhetorisch
citaa.t van zoo laag gehalte hun Nederlaudsche tegen-
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standers to ijf to gaan, hebben onze anti-revolutionaire en
roomseli-katholieke leiders dan ook beslist to veel van den
nationalen Hjd besteed, en, was liet niet om de kiezers,
men zou zeggen dat men zich links dIartegen to veel
moeite tot verweer heeft gegeven . Men had kurinen volstaan met, zooals Mr . H e e m s k e r k deed, toen bij het
Oorlogsdebat ecu geloovige Christen wend to pas gebra .cht,
die per advertentie den Heere dankte omdat nu al zijn
vijfde zoos was vrijgeloot, eenvoudig bj interruptie to antwoorden : Wat gaat dat on s aan
Hoevele stemmen zijn ook in het jongste Kamerdebat
nit de linkerzijde vernomen, getuigend van den ernstigen
evil om van de overheersehing der antithese zich bevrjd
to houdeii!
Kwani niet de heer Dc B e a u f o r t naar de ,,staatsgezindheids-scholen" wjzen als den toekomstvorm van het
volksonderwijs, niet den best denkbaren weliswaar naar
vrijzinnige beschouwiug, maar toch een aannemelijken, tin
de jareulange strijd voor de nationale school-voor-allen
door de liberal en voorgoed is verloren
De schampere
repliek van den heer T a 1 m a : gij spreekt wel mooi, doch
stuitte of op minstens twee
kom eens eerst met daden
zeer stellige bewjzen van den ernst der ,,verzoeningsgezindheid" die in de linkerzijde weld wint . Dr. 0 s heeft,
ten eerste, ziju retie in Vo1ksoiiderws, die menigen bestrijder
van de Christelijke school ontsteld had doen opkijken, bekrachtigd door bij de behandeling van Binneulandsehe
Taken met kiem aan to dringen op ruime en uitgebreide
subsidieering van het bijzondere middelbaar onderwijs en
minister R in k heeft tegen dien aandrang zich n jet verzet .
Dc minister van Landbouw heeft (dit als tweede voorbeeld)
hij zjn begrooting gestreden voor subsidies ten behoove
van boerenleenbanken, welker statnten de toeti'eding aan
niet-katholieken onmogelijk makers en dozen post met steun
ook nit de linkerzijde zien goedkeuren .
1k treed her niet in een beoordeeling van doze versehijnselen . 1k wijs crop als teekenen van een verzoenen-
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den g eest, waaraan wellicht to veel wordt toeg eg even, in
aan.merking g enomen de gerin g e waardeerin g die hun to
beurt valt . Ds . T a l m a verschijnt nil eenmaal Diet antlers
op het staatkundige tooneel dan, als de goden van het
17ae eeuwsche vaderlandsche treurspel, met „donder enn
blixem" . Getuigt gij van uw eerbied voor den godsdienst,
het mooie is voor hem eraf : moat, aodsdi.enst ' het is een
maatschappelijk product als staatkunde of handel ! God
zelf is het dien gij, vrijzinni .gen, met uw neutraal staatsrecht bestrijdt .!
Hoe wan.luidend zulke dweepzieke declamaties ook zijn,
lichter to verdragen toch dann de bestudeerde voordracht
van denn nieuwen Leidschen afgevaardigde . Niet daarin
alleen dat hij (die zijn zetel mee aan honderden roo .msche
stem men dankt) geloovige l~rot estanten inzonderheid waarschuwde Diet aan de „oud-l-iberalen" hun politick vertrouwen
to schenken, ligt de verklaring van de onbarmhartigheid
der afstrafn.g, hemm door de heeren T y d e m a u en D e
B e a u f o r t toegediend . Neen, dat deze man die, na eenu
jaar buiten het parlement to zijn gesloten, zijn wederintrede aldaar Diet beter moist to viereu dan door de klove
nit to diepenn die rechts en links g escheideu houdt, dat
c e7e
man den zetel kwam bezetten van V a n d e r V 1 u g t,
den „idealist" met zijn droomenn van rationeele partijgroepeering en samenwerking van middengroepen
d it
kan wel niemand zoo mishaagd hebben als juist den n_aasten
a eestverwanten van dien ruimen en vrijen denker . Dr . D e
V i s s e r heeft dientengevolge een uiterst pijnlijke, elegante-r
re
ique sapicnter uitgevoerde, operatic moeten ondergaan, waarvann de werking behoort to worden afgewacht ; de Kamer
had er een uur vann verfijnd redekunstig en geestelijk genot
aan to danken .

Voor een historicus als mr . D e B e a u fort was de
gelegenheid gunstig om de Kamer to vragen eens nuchter
to kijken naar een heel andere antithese : „de tegenstelling

tusschen moat er bij de verkiezin.genn onder de kiezers om-

gaat en den arbeid die hier (in het parlement) wordt verricht ." Hoort menn het verkiezingsrumoer en de daar boven .
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uit klinkende leuzen, men zou meenen „dat wij in deze
Kamer bijna uooit over jets anders sprak .en dan over de
verhouding tusschen Kerk en Staat, tusschen godsdienst
en Staat . . . . dat, evenals thans in Frankrijk, die quaestie
hier hot allereerst stood op hot staatkundig menu ." En
wat ziet men ? De verhouding van Kerk en Staat is her
op wetgevend gebied Binds 1853 van de baan ! Bij de Grondwetsherziening van 1887 heeft menn hot hoofdstuk Van (l e
godsd-i,enst net vrij wel algemeen g oedvinden buiten behandeIiug gesteld en wie zou hot in de volgende Grondwetswijzigingen willen betrekken P
Toch is hot grondbeginsel, waarop dit sedert meet dann
een halve eeuw met rust gelaten hoofdstuk onzer Constitutie rust, g een antler dan dat hetwelk door Viviani's
ambtg enoot en g eest verwant, minister B r i a n d, heden in
de Fransche Kamer werd verdedigd . „De Staat (men
vindt zij u woorden in onze Handelin gen aangehaald) is
aan de Katholieken vrijheid van geweten verschuldigd,
met bet recht in volkomen onafhankelijkheid burs godsdienstige leerstellingen to uiten door uitwendige mauifestatien welke men hun eeredienst noemt . . . . De Staat is
noch godsdienstig, noch anti-godsdienstig ; hij is a-religious . . .
Wanneer de Kerk in eigen huffs blijft, wanneer de geloovigen, road haar gegroepeerd, zich tevreden stellen met nitdrukking to geven aau hun godsdienstige gavoelens in den
vorm van hun eeredienst, dan is dat een heilig domein .
Iocht de Staat daarop willen doordring en, de wet in de
hand, om deze manifestation to belemmeren, dan zou de
Staat zijn de meest onverdragelijke der tirann .en
"
1k zeg zeker niet, dat de uiterste doorvoering van
dit beginsel, waartoe de Republiek, ook den laatsten historischen band doorsnijdend, besloten heeft, op dit oogenblik
in Frankrijk geschiedt met middelen, die passers in een
wijs, rechtvaardig en vrijheidlievend regeeringsbeleid . taar
hier to laude, werd hier ooit zulk een aanstoot gegeven of
bestaat daarvoor eenig gevaar P Enn mag dan van hen, die
zich wijselijk wel wachten hun klachten tegen den godsdienstloozen liberalen Staat in een aanval op Koofdstuk VI
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ouzer Grondwet tastbaren vorm to geven, diet worden geeischt dat zij hun toon wet meer in harmonie stemmenn met
eenn toestand, waaronder zij zich zoo wel bevinden :'
Ret ministerie moot met zijn wetgevende task eigenlijk
flog een aanvang maker .
Hot leverde hot Arbeidscoutract na een tocht van vole
woken aan de Eerste Kamer af. Maar met hoeveel bekwaamheid de minister van Justitie zich ook kweet van zijn plieht
our hot in de Tweede Kamer to verdedigen, de heeren
D r u c k e r en L o e f f zijnn toch de vaders van dat ontwerp,
hot work van hot ministerie D e M e e s t e r is hot riot enn
mr . Van R a a I t e heeft riot kunnen verhindereu, dat hot
gedurende de behandeling in men .ig opzicht is bedorven .
.A.ls een politiek echec zou dan ook hot Kabiuet zich een
verwerpi.ng door de Eerste Kamer, in welker afdeelingen
hot ontwerp eon zeer ongunstig onthaal heeft g evonden .,
riot behoeven aan to trekken . Toch zou hot in een weinig
aan.genamei toestand gebracht worden., indien hot zich
g edwong en . zag zijn overladen program flog eons met eon
urgent onderwerp van zoo grooten omvang to bezwaren.
Want dal program is, riot zonder schuld van hot
ministerie zelf, overladen . De Minister Van R a a 1 t e heeft
Mi zijn begrooting heel wet moeten hooren, ook in de pore,
wegens de hooding door hem tegenover de Kamerleden
aangenomen, die de aandacht en inspanning van zijn Departement kwamen vragen voor belangen, sours van eenvoudigenn aard, welke wettelijke voorziening dringend vereischen ..
Toch moot erkend worden dat do critiek door zijn ietwat
hooghartige weigeringen uitgelokt, meer den vorm treft
dan de dead der afwijzing. Had hot Kabinet meer wet
beslister neon ! gezegd, toen hot flog tijd was, men zat flu
riot verlegen met twee Troonreden, die tezamen work bevattenn voor een tijdperk dubbel zoo groot als de normale
evensduur van een ministerie . Zij is n.iet overeen to brengen met de waardigheid van 's lauds Regeering, die zucht
our, ale geloofden de ministers hot zeif, twee- t rie-meal
meer op een regeeringsprogram to zetten dan in een vier-
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jarig tijdperk met de meest ingespannen werkzaamheid tler
Staten-Generaal tot stand to brengen is . Hoe kann iemand
een beleid goedkeuren, dat het land went aan de ijdelheid
van re Bering sbeloften :' Toch is dit het beleid geweest van
de drie Kabin.etten, die het ministerie R o ell- V a n H o ut e n zijn opgevolgd .
De miuisterieele departementen intuscchen leveren
werk genoeg af. De minister van Financier heeft met
bewonderenswaardig e activiteit het grootste gedeelte vann
zijnn samenstel van belastinghervormingen, voorafgegaan door
een uiteenzetting van zijn algemeen plan, bij de Kamer
ingediend, die, na een allerzon.derlingst hoog-politick
kabaaltje, zonder hoofdelijke stemming besloot de aan.geboden ontwerpen reeds in Januari to onderzoeken . Men
heeft er dus bij de Staatsbegrooting niet veel over gesproken, op een algeneenen indruk afgaande, zou ik echter
zeggen dat 's Ministers kansen op slagen niet ongunstig
schijnen, char de oppositie zich in hoofdzaak niet t.egen
den inhoudd van zijn ontwerpen zal keeren, maar ze zal
bestrijden hetzij op grond van fiscaal-protectiouistische
voorkeur hetzij op grond van ontkenning der noodzakelijkheld van eenig e belastingverhooging welke ook .
Tegenover protectionisten nu staat het ministerie sterk,
omdat het daarbij kan rekenen op den steun van alle vrijzinnigen, van de sociaal-democrateu en wellicht nog van
eenige elementen van rechts, en ook wijl het elken aandraug om op de wijze van Mr . H a r t e in de nooden der
schatkist to voorzien, met een beroep op de verkieLingen
van 1905 kan afwijzen . En degenen die met Mr . van
H o u t e n 1) de noodzakelijkheid van belastingverhooging
in de naaste toekomst betwisten, zijn, vrees ik, weinigen
in getal.
Het is waar, het Rijk verheugt zich in een verbazende
en aanhoudende stijging van inkomsten . Jaarlijks komt ors
de Millioenenredenaar verzekeren, dat we niet rekenenn
molten op bestendiging van het accres, maar bgna maan.de1)

Zia De T ijdsp-iegel ran December 1906 en Januari 1907 .
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lijks komt de staat der Rijksmiddelen hem logenstraflen .
De staat van half December toont voor de afg eloopen elf
m.aanden van 1900 vergeleken bij die van 195 een vooruitgang aan van niet minder dan 03/~o millioen 1), een uitkomst, die ons vermoedelijk voor de bestendiging der tieu
opcenten op de vermog ens- enn bedrij fsbelasting, op aandrang der Kamer naar Februari verschoven en door den .
Minister reeds half prijsgegeven, zal bewaren . Is er dus
misschien voldoende grond om aan to nemen dat zoowel inn
de regelmatig stijgende dienstuitgaven als in de kostenn
voortvloeiende nit reeds ingevoerde wetten, zonder buitengewone maatregelen voorshands zal kunnen worden voorzien, de berekening faalt, wanneer men, zooals de beer
v a n H o u t e n niet, maar de Regeerin.g en vermoedelijk de
groote meerderheid vann de Staten-Generaal wel doen, nitgaat van de veronderstelling dat de Staat in bet volgende
lustrum een aan.tal millioenen (stel S a 9) aan „sociale
wetgeving" zal hebben bij to passen . In de Tweede Kamer
werd dan ook nu al van met de Regeering bevriende zijde
sterk aangedrongen op uitstel van invoering der nieuwe
belastingwetten tot tijd en w jle haar opbrengst voor de
bekostigin g van bepaalde in uitzicht g estelde sociale wetter
noodig zou zijn . En de Minister scheen daarnaar wel oorenn
to hebben.
Ik moet weerstand bieden aan de verleiding om to
dezer plaatse stil to staan bij bet „sociale" deel van bet
Kabinetsprogram . Laat ik mij bepalen tot de opmerking,
dat Mr . V e e g e n s, de bewindsman die door zijn groote
persoonlij ke activiteit en practis~he belang stelling in alle
uitingen van bet economisehe lever, bet best van alle leden
van bet Kabinet de kunst verstaan heeft zich in k.orten
tijd populair to maker, met zijn plaunenn van wetgeving
op sociaal gebied flog niet veel, zelfs voorloopig, succes
geoog st heeft . Lij n ontwerp ziekte-verzekerin g is een
1)

(Noot bij de correctie toegevoegd.) De pas verschenen half-Januari-

staat toont voor de Middelen A-L over bet ;eheele jaar 1906 een voor-

uitgang bij 1905 aan van f 6,989,260 .82t en een overschrijdivg vale de
raining met f 8,974,144 .37 2.
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nauwelijks verbeterde editie van hot ontwerp K u y p e r,
eon acts' protest ationi contraries, in zoover de inhoud de
stoute bewering van de Memorie van Toelichting, dat her
de Staatsbem.oeiIng als bijzaak, de particuliere zorg ads
hoofdzaak is beschouwd, to schande maakt . Hot aan dit
voorstel verknochte ineenschakelings-ontwerp van Liektewet en Ongevallenwet last een aan.tal in de praktijk gebleken fouten der laatstgenoemde regeling, die om verbetering roepen, voortbestaan . En al evenmin als de werkgevers,
schijnen de sociaal-democraten net doze ontwerpen tevreden
teekenend was in dit opzicht bet verzoek dat Mr . T r o e 1st r a bij de Staatsbegrooting tot de Regeering richtte om
met de behandeling vooral niet to veel haast to waken,
opdat bet den vakvereenigingen niet aan tijd voor eon
degelijk onderzoek zou ontbreken . Wel sprak de beer
S c h a p e r in anderen zin, maar
de lectuur van de
sociaal-democratische pers leert, dat de beer T r 001 s t r a
met zijn wensch om in dozen langzaamheid to betrachten,
geenszin s alleen staat .
Weer andere kring en dan die der werkgevers en der
sociaal-democraten heeft de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel teleurgesteld met zijn besluit om de voorziening tegen ouderdom on invaliditeit niet to knippen naar
bet patroon, dat jarenlang door verscheidene politieke
partijen met zeldzame Deutschfround licli e eenstemmigheid
voor de bewonderende blikken van bet Nederlandsehe
kiezersvolk is uitgestald . Er behoort mood toe om, zooals
Mr. V e e g e n s deed, een forsche correctie aan to brengenn
in bet verkiezingsprogram dat hot Kabinet ads grondslag
zijner formatie aanvaardde . De daad om tegen hot Duitsche
model in, de verzekering tegen ouderdom vann de invaliditeit to scheiden, met de wetenschap dat men aldus waardevol bestrijdingsmateriaal aan den politieken tegenstan .der
levert on zijn eigen vrienden in de verdediging van hot
die daad eischt eerbied voor
regeeringsbeleid bemoeilijkt
hot karakter en de overtuiging van hem die haar bestond .
Intusschen . . , die eerbied zal niet kunnen opwegen tegen
de thans verkregen en ten nadeele van hot ministerie
0.E .VII2
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werkende zekerheid, dat het flu de in validiteitsverzekering
niet tot stand brengen zal . Be organen der Liberate JJnie,
met de onversaagdheid van minister V e e g e u s ietwat veregen, mogen zich flog zoozeer beijveren om bet publiek
to sussen met de bewering dat bet her slechts een kort
uitstel geldt ; de heer Borgesius moge, Ia antwoord op
een interruptie uit de Lamer, met de beminnelijkste blijmoedigheid een tweede ,,flinke" belastingverlioogiug ter
bekostiging van de invaliditeit in het uitzicht stellen,
niadat ziekte- en ouderdomsverzekering de opbrengst der
ihans voorgestelde zullen hebben versionden - een kind
kin berekenen, dat de invaliditeitsverzekeiing van lief
program van dit Kabinet is afgevoerd. Zou ik dit werkelijk
flog behoeven toe to lichten door crop to wijzen, dat de
tegenwoorthge Tweede Kamer zitting heeft tot op zijn
laatst het voorjaar van 1909 en dat hair voor al bet
andere de afdoeniug zal worden gevraagd van de belastingwetten, de ziekte- en ongevaflen-ontwerpen, de (flog niet
ingediende) ouderdomsverzekering, de militaire herzienirigen,
de hervorming van lief Bewijs in burgerlijke taken, de
administratieve rechtspraak en . . . . de vruchten van den
arbeid der Staatscommissie met hair blanco pit :'
Over de arbeidsverzekering zal de Kamer - dit schjut
de bedoeling van de laatste der uitstelmoties, die van den
heer V a n K ol, to zijn - in dit j aar flog eens praten,
alvorens een barer onderdeelen in behandeling to nemen .
Be praeadviezen, uitgebracht door de lieeren prof. U r e v e n,
mr. T e r S pill en Wi ha u t, voor de op 13 October to
's-Uravenhage gehouden vergadering der Vereeniging voor
de iStaaihuishoudkunde en de Statistiek, en bet in die drukbezoclite vergadering gehouden, be1angrjke debit, leveren
daartoe ruime stof. Zoo sterken indruk heeft de ontleding der uitkomsten van bet Duitsche dwangverzekeringsstelsel, met name door mr . T e r S pill ondernomen,
gem aakt, dat de heer Dr u c k e r bij de Algemeene Beschouwingen meende to moeten waarschuwen voor diens ,,pessimistische voorstellingen" en in 't algemeen voor de ,,scherpe
beweging", die tegen een regeling als de Duitsche ook
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naar zjju waarueming in het land is ontstaan . Wel droeg
dc minister van Financien zorg aan het genoemde praeadvies elken invloed op de verandering der regeeringsplaunen ten aanzien van de sociale verzekering to outzeggen, maar dat rnr . V e e g en s' Departement op grand
van een zelfstandig onderzoek, hetwelk uiteraard veelomvattender en dIeper doordring end kon zjn dan de persoonhjke iiaspor .ingen van mr . T e r S pill, tot dezelfde
couclusie is gekomen, strekt zeker niet om aan de inneriijke waarde van diens arbeid afbreuk to doer . Merkwaardig is ook, dat in deze materie vrij-liberalen en sociaaldemoeraten zicli eensklaps tamelijk dichtbij elkander vinden
stain ; of hun gemeenschappelijke of keer van dwangverzekeriig lieu ooit zal kunnen bewegen tot overbrugging
van de kloof, die socialistisehe staatsbedeeling scheidt van
individualistisclie vrije-verzekering desnoods met handreiking van den Staat, is een andere vraag .
intussehen, de heer Ty d e man wide terecht dat ,,er
inderdaad vrij algemeene o vereenstemming bestaat omtrent
dc wenscheijkheid van voorziening . . . in de nooden van
den ouden en zieken werkmaii, ook met afters nit de staatskas" en de hoop op bet verkrijgen eener even algemeene
overeenstemmuig betreffende den modus quo behoeft dus,
ook nu de begiuselquaestie scherper clan ooit tevoren gesteld is, niet volkomen to warden prjsgegeven . TJiterst
leerzaam bljjft in deze korte geschiedenis het felt, dat zoodra
het Duitsche dwaugsysteein van de ettelijke verkiezingsprograms waarop het prjkte, op het IRegeeringsprogram
was overgenoinen, ecu eerlijk man als de heer V e e g en s,
die .et moest uitvoeren, zich genoodzaakt zag het prjs to
geven, aithans aan ecu onderzoek van meet of to onderwerpen . Fen gevoel van stifle voldoening zal men hun
die ucig al eens hard gevallen werden wegens hun weigering om zich hj de propaganda voor dwangverzekering in
gewillige onweteudheid aan to sluiten, wel niet misgunnen ;
het is ecu kleine vergoeding voor de miskenning en schade
die veelal hun deel is, wiji zij, op de stembusmarkt, van
lie partijen des lands aan papioren beloften het armst ziju .
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De praktijk toont nu enn dan aan., hoe onverstandig
hot zoo zijn, indien zij daarom zwegen . Behalve hetgeenn
aan de dwangverzekeringsbelofte overkwam, hadden zij uit
hot jongste begrootingsdebat een golden woord op to
teekenen van een der ministers van de Ongevallenwet, den
hear G o e m a n B o r g e s i u s . Ieman d had hem de opmerking gemaakt „dat de Ongevallenwet van een vrijzinnig
Kabinet of komstig is en dat althans de eerste editie van
die wet een to centraliseerend karakter had ." Ret antwoord van den oud-minister luidde : „Ik bars dat met a eons ."
Maar, liet hij erop volgen, gij weet toch wel „dat sinds
dien tijd onder alle groepen van de linkerzijde, en ik durf
wel zeggen onder alle groepen van de Kamer, hot besef,
dat men in de sociale wetgeving de decentralisatie moor
tot haar recht moot doers komen, zeer is toeg enomen ."
„Sinds dien tijd", dat is : sinds 1900 . Men ziet hot
de „groep der linkerzijde", onder wier laden, althans in de
Eerste Kamer, dat besef reeds toen levendi.g g enoeg was
om tot een daad to leiden, behoeft den mood niet op to
geven . Niet slechts is haar mooning niet „uit den tijd",,
neon zelfs heeft zij „onder alle groepen van de linkerzijde
veld gewonnen . Met dit getuigenis van een lid van hot
ministerie der Ongevallenwet kan zij tevreden zijn .
Eon woord thans over eenige ministers in hot begrootingsdebat .
Eon mauvais quart d'heure had moor dan een hunner
door to makers. De diplomaat, die de reputatie van „den
besten onzer gezanten" bout, vertoonde eon opvallende oubeholpenheid zelfs in hot eenvoudigste debat . Zijn Meznorie,
waarin de vole bezwaren der Kamer tegen de nieuwe consulaire regaling uitvoerig warden beantwoord, was eon flunk
stuk, aan walks inhoud niet g enoeg recht is wedervaren .
Maar is dit wonder, waar de Minister, in stede vann den
inhoud van dat stuk to g ebruiken en aan to vullen, bij
den aerators aanval van eon paar deskundige laden de vlag
streak on in eon uitstel van de b eheele nieuwe salarisregeling berustte ? Geen bet vista post op zijnn budget of
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de Minister week terug! De beslissing in zake de consu
laire vertegenwoordiging in Zuid-Afrika - uitgesteld . De
overigens gegronde) opmerkingen over de publicaties van
zijn Departement betreffende werkgelegenheid in het buitenland - beantwoord met de belofte, in twee tempo's afgedwongen, dat het niet meer zou gebeuren . De overbrenging
van ecu belangrijk, schoon niet duidelijk omschreven, deel
der bemoeiIugen van zijn Departement naar dat van Landbouw, Nijverheid en Handel (de Consulaire Mededeelingen
en Versiagen, missehien eeriang de geheele zakelijke correspondentie met de consuls), ter verdediging overgelaten
nan collega V cc g en s, die de hervorming er door moist to
halen op den Iaatsten dag, tegen een belangrjke minderheid . Och, moat ging het alles ecu angstig sukkelgangetje!
Kan men, in de omstandigheden, beter doers dan met de
afgevaardigden die den al to grooten ijver van sommige
j ongere inedeleden in het behartigen onzer tuinbouwbelangen tegenover het Duitsche IRijkstarief zochten to
betoomen, den vinger op den mood leggen, vermanend :
Wanneer gij aan Buiten1andshe Taken denkt, dan sssst . . . .
Cij Itni er niet to weinig van zegg en .
Dc minister van Justitie heeft weinig genoegen beleefd
van liet besluit, waarbij aan twee Groningsche fabrikanten
gratie verleend is van straf, hun opgelegd wegens veronachtzamiiig van de voorschriften der Veiligheidswet, met
den dood van ecu onvoorzichtigen fabrieksleerling als gevoig . Men zal er reader over praten ; met de voorloopige
verdediging door den Minister heeft de Lamer geen genoegen kunnen nemen . Evenmin heeft de heer V a n
R a a I t e has r kunnen overtuigen van de doeltreffendheid
van het departementsbeleid ten aanzien van de particuliere
vereenigingen, op wier hartelijke en bestendige medewerking
de Kinderwetten in zoo ruime mate een beroep doer . En
indelijk vielen er booze woorden - van 's Ministers allernaaste vriendeu nog wel - over de ,,Iegale rechtsweigering",
gevoig van de onvoldoende bezetting, de onpraktische
arbeidsverdeeling, of welke andere feilen ook van onze
rechterlijke colleges of organisatie, maar waarvoor de
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Minister toch moeilijk de verantwoordelijkheid van zieh
kan afschuiven met een aa :nsporing aan de rechtba~ikeni
om
wat harder to werken of de opmerkin g dat er misschien
wel wat aan gedaan zou kunnen worden . . . , n a de totstandkoming van de wet op de administratieve reehtspraak..
Den minister van Binnenlandsehe Taken maakte deKamer in de vele taaie vergaderingen aan dit Hoofdstuk
gewijd, twee millioen voor een nieuw krankzinnigen .gesticht
uitgetrokken, afhandig
hem blijft nu eeii vierhonderdste
deel van dat bedrag voor de voorbereiaing van planue n, die
reader de goedkeuring van het parlement zullen behoevein
Een post voor den bouw van een herbarium to Leiden had
de heer Rink eveneens terug to nemen . En bij de afdeeling
Lager Onderwijs werden hem door warms voorstanders der
openbare school scherpe opmerkingen over geringe activiteit
van zijn Departement niet gespaard . Hiertegeu heeft, het zij
erkend, de Minister zich goed verweerd : er is veel werk
met de toepassing der Onderwijs-novelle van dr . K u y p e r
nu ergemoeid ; er is veel werk in voorbereiding en
eenmaal een „ineenschakeling scommissie" bestaat, die haar
arbeid in het sired van dit jaar zal afleveren, kann het
Departement geen hooge spron .gen makers . De °eniaalste
meende de afge
zet van dr . K u y p e r, die commissie
vaardigde voor Tiel .
Van den heer K r a u s valt niets to zeggen, dare dat
hij met prijzenswaardige kortheid van woorden de locale
en provincials belangen behartigde, waaraan eenige tientallen leden evenzoovele (of meer !) redevoeringenn vasthechtten . De behandeling van mr . V e e g e n s' begrooLing
most, gelijk wij zag en, hoewel het Hoofdstuk is g oed 'ekeurd,
nog beginners .
Financiers verdient dit jaar een goede noot door eenn
gen otvol moment, aan hoorders en lezers door den heer
D e M e ester bij dat Hoofdstuk verschaft . Een zoo krachtig
gouvernementeel woord als then vann de regeeringstafei
klonk om mokkende en solidair protesteerende belastingcommiezen burs verhouding tot de Regeering onder bet hog
to brengen, gaat inn beteekenis bet bijzondere geval, waar-

HEr BE(ROOTINGSDEBAT VAN

1906 .

199

door het word nitgelokt, ver to boveii . De Minister had
om aan dienstbezwaren dier ambteuaren tegeinoet to komen
wjzigingen in de voor hen geldende reglementen gebraeht ;
hiermede warm deze niet tevreden en hadden dit Mj in een
vergadering aangenomen krasse cootie to kenuen gegeveri .
Er warm bij die gelegenheid brutale dirigen gezegd en de
Minister had den sprekers die zich op oig'epaste wjze uitlieteri, zjn ontevrederiheid laten betuigen . En then nor.
T r o e 1 s t r a het voor hen in de Kamer opnam, kreeg hj
van den Minister, na voorlezing van let gesprokene ten
antwoord : ,,Wariueer men het gepast oordeelt, dat op die
wijze wordt gesproken, dan nerve men dat voor zjll verautwoording, mctar ik verkies het 'niet to dniden ."
Dc Kamer was door dit antwoord zoo aangenaam verrast, dat zj laid applaudisseerde .
Dc beer D e M e e s t e r moist zich sedert zij B eerste
optreden als bewindsman allengs meer het vertrouwen en
de sympathie der Tweede Kamer to verwerven . Hj ,,doet"
niet aan politick, heeft men bij zijn ambtsaanvaarding van
hem gezegd ; sommigen met eenige geringschatting, wiji hj,
door eeu politicus bj uitnemendheid in bet openbare leven
geIntroduceerd, in hun oog zieli scheen verplicht to hebben
op dims politiek kompas to zullen varen . Maar zie
reeds meermalen bleek dat de woordvoerder van bet ministerie, hij moge Mj voorkeur niet meer clan bet strikt
uoodige ,,aan politiek doen", er alles van begrijpt . Hij
laat zich uiet trekken buiten bet afgepaste terrein van zju
werkzaamheid en zijn positie. Aan de antithese brengt
hij van verve een afwerend salunt . Dc Groudwetsherziening
is voor hem een komeude gebeurtenis, welke hij al s onvermijdelijk ondergaan zal, wauneer haar tjjd zal gekomen
ziju . Den niet zorider ophef geboden steam nit de reciterzijde aanvaardt hij daukbaar met de kosteiijke opmerking,
dat dit pleit ,,eenerzijds voor de niet-partijdigheid van
de voorstellen, bij welker behandeling die steun is verleend,
anderzijds voor de objectieve beoordeeling daarvan ." Hij
maakt den indruk van een volkomen eerlijk man, die niet
spreekt maar - hoe goed hij de kunst van zwijgen moge
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verstaan
ook niet zwijgt ten koste van de waarheid .
Zelfs zij a bruuske tusschenkomst in hat oorlogsdebat, hoe
gevaarlijk ook, heeft aan de algemeene waardeering voor
zijn persoon g een of breuk gedaan, want . . . . zij was edit .
Daarvan zou ik althans mij overtuigd hou.den, ook al had
het inktpotje op de regeeringstafel, walks inhoud door
's Ministers krachtig en vuistslag opg estuwd liens moues en
manchet bespatte, het zijne niet gedaan orn het to bewijzen .
De militaire departementen tot besluit .
Indian een prij svraag ward uitg eschreven voor he t ontwerpen van een op den voet van hat tegenwoordige budget
of door middel van een leaning uit to voeren plan van
aanbouw eener scheepsmacht, die Nederland in staat zou
stellen zich met eenig effect to verzetten tag en schending
der neutraliteit en in bondgenootschap met een zeemogendheid zich to weren tegea rechtstreeksche aanvallen op zijn
de antwoorden zouden
grondgebied in en buiten Europa
toestrooznen . Reeds zonder zulk een prikkel brengen dagbladen en tijdschriften „planners" in overvloed . Is de desk.undige ontwerper tevens minister van Marine, dan heeft
:zijn plan in zooverre een streepj e voor, dat hij hat bij de
lTolksvertegenwoordiging aanhangig kan makers . Zoodra hij
ait echter doet, rijzen bij daze adere „planners" in aanzien .
Jarnmerklachten over de ellendige hulpeloosheid en
besluiteloosheid, waaraan onze verdedigjng tar zee al jaren
lang bezig is ten onder to g aan, zijn nutteloos, zoolang
onze natie g een belang stelt in de Marine . Blijft lit zoo,
dan blijven ook onze marine-deskundigen kibbelen over hat
baste plan en gooit de Kamer, omdat men toch jets doers
moat en g oeden wil toonen, met de mots naar 't eene of
an dare schip .
onder minister E 11 i s is de mots op een pantserschip
voor Nederland terecht gekomen . Daze wist de hand der
Kamer to grijpen en richting naar zijn kant to geven aan
haar wore . De slappe hand van zijn opvolger deed daartoe nauwelijks een poging ; de mots kwam op een pantserschip voor India terecht .
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Een begin van communis opinio had zich g eopenbaard
torpedo's en kustversterking voor Nederland, een „vloot"
voor India . De Kamer heeft zich daaraan vastgegrepen
in hat plan van den Minister paste een pantserschip
en
met welke bestemming ook . De nijkswerf moat werk hebben
en de Oosterdoksluis zal binnenkort breed genoeg zijnn om
een schip van 0500 ton uit to laten . Dus wend „entre la
poire et le from.age" hat Nederlandsche schip, dat de
Kamer naar zich liet aanzien uiet zou willen toestaau, in
een Indisch omg ezet . Toen d e Minister op den avond van
17 December terugkwam in de vergadering, welke hij des
middags olnrn vijf sitar had verlaten, had hij de gewijzigde
begrooting bij zich : een Indisch schip en
ton meer voor
.
De
Kamer
verwierp
daarop
een amendetorpedobooten
ment van drie vrij zinnig e laden om ook hat Indische schip
niet toe to staan en keurde de veranderde begrooting goad .
vat van daze beslissing to denken :' Velen en onder hen
van de bekwaamste deskundigen, ontraden stark den aanbouw
van pantserschepen voor Nederlandschen dienst en wenschen
de kracht onzer kustverdediging uitsluiten .d to leggen in
eon torpedovloot, onderzeebooten enn kustversterking . Naar
mij voorkomt, handelde de Kamer verstandig door naar hen
moor to luisteren dan naar den. Minister, die haar zonder
veal overtuiging een schip vroeg gelijk aan dat van zijn
voorg ang er . Daarm.ede is evenwel niet gene g d dat er een
pantserschip voor India voor in de plants moest komen.
Ook voor onze koloniale verdediging zijn log altijd Been
waste lijnen getrokken ; ookk daar moat wellicht bet voor
ons bereikbare worden gezocht in een torpedovloot, destroyers, eenig e versterkte havens en een paar snelvarende
kruisers. Wie er zoo over denkt, zal zeg g en dat de op 17
December gevoteerde zes millioen niet meer nut zullen
afwerpen dan, op zijn best, er bij de Marine wat moed in
houden en aan de nijkswerf werk verschafen . En in elk
g eval g eeft de schij nbaar g ei :mproviseerde beslissing waartoe
Pegeering en Kamer samen .werk.ten, geen hoog den .kbeeld
van den ernst waarmede de belangen onzer verdediging
tar zee worden behartigd .
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Toch mag men de Kamer niet hard vallen wegens
haar meegaandheid . Zij had afle gelden voor den aanbouw
van pantserschepen kunnen weigeren ; andere gevolgen dan
het heengaan van den tegenwoordigen Minister zon dit niet
hebben gehad . Maar deze weigering zou de principieele
beteekenis gehad hebben van een besliste keuze tegen den
aanbouw van pantserschepen en, hoewel er deskundigen
zijn die haar dit raden, daartoe mist zij voldoende gegevens .
Ret is een trenrige otizekerheid waarin zij en islet haar
alien die hart hebben voor onze Marine, zich bevinden en
zoolang die voortduurt, rest haar niet veel antlers dan
geheel {zooals onder Minister E l i i s of ten deele zooals
thans) het advies to volgen van den bewindsman, die voor
het oogenblik de v erantwoordelijkheid draagt .
Er moet meer licht ontstoken worden ; op deze wjze
kan men niet voortgaan . Er is in 1903 een ,,Commissie in
zake de samenwerkiug van land- en zeemacht" benoemd,
die een uitvoerig rapport heeft ingediend . Welnu, het
gaat niet aan dat de Volksvertegenwoordiging en de natie
zelfs van de hoofduitkomsten van zulk een arbeid volkomen
onkundig wordt gelaten, terwiji j zich telkens veer voor
een aantai tegenstrijdige adviezen gesteld ziet . oorzoover
men nit het aritwoord van den minister van Marine kan
opmaken, stuit de openbaarmaking vooral op de bezwaren
van Oorlog af. Mlaar welke zijn die bezwaren toch Voor
vreemde mogeudheden kunnen misschien de details onzer
andsverdediging op den dour geheim gehouden worden,
niet het stelsel, niet de groote lijnen en deze moet de
Volksvertegenwoordiging kennert . Of is de Regeering beducht, dat de natie to zeer ontstellen zal van de millioenen
die de Commissie voor een behoorlijke ,,samenwerking"
noodig aeht . 1k zoo zeggen : laat haar dan maar eeiis goed
schrikken ; er zal dan ten minste een hesluit kunnen volgen
dat aan de hopelooze onzekerheid van thans een erode
maakt . Stel bijvoorbeeld dat het advies der Con missie
luidde : men brenge de geheele kustverdediging order het
Departemertt van Marine en bestede claaraan gedurende
de eerstvolgende j aren aile zorg en geld - gelooft men
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niet dat zulk een besliste duiding een nieuw clan zou
geven aan de toewijding en de krachten, waaraan thans
concentratie in do eerste plaits ontbreekt :'
Wat den aanbouw van materieel betreft - hoe denkt
daarover, zou ik willen vragen, de meerderheid onzer
marine-officieren
Nu en din hoort mcii eons eon stern
en j aarlijks spreekt ecu Minister, wieris ad vies m air al to
vaak de sporen draagt van bijkomstige overwegingen (polltieke programs, werkverschaffin g, wen scheIjkheid van groote
oorlogsbodems voor hooge commando's, van afwisseling van
personeelen dieiist in lndie en Nederland en zoo meer .
Zou hot niet kunnen zijn, dat under de actief dienende
zee-officieren, hoog en laag, een gemeenschappelijke overtuiging bestaat of bezig is zidh to voriuen omtrent de
richting waarin aan do versterking van onze vloot moot
worden gewerkt en zou hot niet van grout belang voor
Regeering en yolk zjn die meening, flu nog latent, to
vernemen?
Ms hiertoe eon ornstige pogmg wordt gedaan, za,
hoop en verwacht ik, het gansche officierskorps der Nederlandsdhe Marine medewerken .
Oorlog eindehjk . Ret groote tooneelspel, in do week
voor Kerstmis opgevoerd, en besloten in wit men geiioemd
heeft ,,deii nacht van Staal" .
Aan hot hoofd van hot Departement van Oorlog staat
eon opperofficier van groote given en van zeldzame overredingskracht . Opgetreden in ecu ministerie, waarvan op
grond van eon der verkiezingsprograms van 1905 ,,bezniniging op inilitaire uitgaven" werd verwacht, heeft hj met
zijn eerste redevoering in de lamer do „antimilitaristen"
vertoornd door met hun leuze van bezuinigiug-quand-mtme
den draak to stoken en hun waarschuwendo voorbeelden
der geschiedenis in menigte voor oogen to honden . Enkele
weken later heeft hij zich tegon hun bittere verve ijten verdedigd door hun nit to leggen, dat ook hj ovortuigd was
van de wonschelijkheid om van hot yolk niets meer aan
militaire listen to vergen dan de oefeningseischen, in do
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Leg erwetten van 1901 neergeleg d, g ebieden . Rij heeft then
teven.s aangetoon.d, dat bij den toestand waarin onze weerinacht zich thans bevindt, een beperking, gaande tot dat
niterste, desorganiseerend zou workers, en dus eerst dann
van hem zou to wachten zijn, wanneer bij zich in staat
zou rekenen door neutraliseerende maatreg elen en voorzieningen de nadeelig e gevolgen to keeren .
In den afgeloopen zomer word de beperking, bestaande
in inkrimping van het zgn . „blijvend gedeelte" bij de onbereden en afschafh.ng bij de bereden wapens gedecreteerd .
De toelichting tot de begrooting voor 1907 vermeldde niet
moor dan dat de Minister aldus besloten had en dat eon
bezuin ig ing van eenige tonnen goods er bet ge voig van
zijn zou . Van verdere planners van den . Minister, hetzij
tot voorziening hetzij tot hervorming, block niets . wel
dat in hot leger, en met name bij d e bereden wapens,
's Ministers maatregel een algemeene ontsteltenis verwekt
had ; dat daar algemeen, de overtuiging bestond (om van
bijkomende bezwaren to zwijgen) dat de als gevolg to
duchten vermindering van geoefendheid der manschappen
en strijdvaardigheid der korpsen onze weermacht onmachtig zou makers haar oorlogstaak to vervullen . Eonn
militaire chef, de Inspecteur der cavalerie, vroeg met opoffering van niet goring persoonlijk belang, plotseling outslag nit zijn hoog e betrekking ; hot word hem verleend
zonder den g ebruikelijken Koninklij ken dank, schoon allerminst (gelijk sedert duidelijk block) met verbeurte van de
Koninklijke guest . De pers bracht dag aan dag de blijken
eener toenemende mismoedige stemming order de officieren
van a11e rangers, niet die van de „oudere richting" alleen ..
De schaarsche bijval dien de Minister van militaire zijde
zich vorwierf, steunde op de mooning, dat bij welbewust een
„noodtoestand" in hot levee ging roepen van dien aard,
dat ingrijpende hervormingen ,,in de richting van hot volksleger" thans onverwijld en onvermijdelijk zouden moeten
volgen ; slech .ts langs dien eener uitweg zou redding nog
mogelijk zijn .
Ik kan bier bij de militaire beteekenis van den maat-
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regel betreffende hot blijvend gedeelte niet stilstaaB, noch
de argumenten voor en tegen trachten to wegen . 1k bepaal mij tot hot uiterlijke beloop van hot hoogst merkwaardige proces .
De oppositie tog en 's Ministers voornemen, dat op
een derde van hot blijvend gedeelte bij de cavalerie (eon
luttel aantal) met 1 November ji . word toegepast, dock
overigens eerst met 1 April 1907 geheel tot uitvoering zou
komen, bestond nit zeer verschillende elementen . Daar waren
vooreerst de mannen van de ,,oudere richting", in hot leger
niet zeldzaam en in de Kamer vertegenwoordigd door afgevaardigden als do heeren V a n D e d e m en D e S t u e r s .
Voor hen was de maatregel van den Minister slechts een
stag vender naar den ondergang omen defensie, waarheen
in 1901 voorgoed was koers genet ; hun verzet was dus
tevens eon poging tot reactie op do Legerwetten den ministers Eland en Kool .
Dan was er, in hot lever, eon niet gering aantal
mannen die, geenszins van ingrijpende hervorming en ontwikkeling van onze weermacht in do richting van agemeenen dienstplicht met korten oefeningstijd en kaderdwaug
afkeerig, terugschrikten voor do toepassing, op hot bevel
van en man, van een aderlating op hot reeds zwakke
legerlichaam, bij volkomen onzekerheid of, hoe en wanneer
de versterkende middelen zouden worden toegediend, die
hot dringend behoeft . Onze infanterie, zoo redeneerden
deze, met haar stelselloos viermaanders-instituut, haar
schrikbarenden kadernood en haar improductieve overwintering in do kazernes, kan wat de geoefendheid van den
troop betreft, door de vermindering van hot blijvend gedeete met eon paar duizend corveeers er moeilijk veel op
achteruitgaan ; ook schijnt hot niet rationeel, gelijk
sommigen willen, doze mansehappen langer onder do wapens
to houden enkel voor betere oefening van hot onderofficierskader . Maar de bereden wapens, die een zooveel
lang ere oefening van den gewonen man vereischen ; die
eon beangrijk kapitaal aan paarden hebben to beheeren ;
op wier onmiddellijke strijdvaardigheid bij mobilisatie moot
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kunnen worden g erekend en walker gereg elde exercitien
door gebrek aan. manschappen zullen worden verlamd
mochten die t~r wille van een sch jnbezuiniging worden
gang etast zonder eenig e zichtbare cone peusatie :'
In de derde plaats was, vooral buiten hat lager, een
niet onaanzienlij k deal tier burg erij, g edachtig aan de g ebeurtenissen van 1.903, beducht voor een sterke inkrirnpi.ng
van terstond beschikbare gewapende macht rnet hat oog
op verstoring der binuenlandsche orde en .rust . Dat voor
h~t eerst dit jaar de Rijksgeweren aa~~ . de manschappen der
Lan.dweer 3nee naar huffs warden. g e~; even, strekte niet om
die beduchtheid to kalmeeren .
Ten vierde stale met deze groepen, waaraan zij een.
geduchte kracht verulocht to ontleeneu, een zuiver politieke
oppositie den kop op, die, een kabinets-crisis, voor 't minst
ecu ministerieel echec in de naaste toeko~nst speurend, de
winstka .nsen berekende welk.e uit deze ongevailen zouden
voortvl oeien .
Al deze schakeeri:ugen vielen reeds aanstonds in. de
pers, maar ook, hoewel zwakker, in hat Voorloopig Verslag
over de Oorlogsbegrootin.g to on.derscheiden . Lang lief de
Ieinorie van Antwoord op zich wachten ; genoeg tijd evenwel (een week) bleef over tusscheu haar verschilning en
de.n aanvang der mondeling e behan .delin g om de perscritiek in staat to stellen de tendentieuse rangschikking
van argumenten, de kunstige groepeering van cijfers, de
insinueerende schildering van bestaande toestanden en gebruiken in. dat stuk aan to wijzen en bekend to maker .
In de garner ward de aanval van militaire zijde geleid
door de heeren Duym.aer van Twist en Van Vlijmen,
onstuimig en zeker niet zonder talent, maar toch niet
hekwaam genoeg om den beer T h o m s o n hat veld to doer
ruimen, die op hat modernst bewapend en toegerust met
„bravoure" van den nieuwsten tijd voor den 11 inister op .
kwam . Voor mij klonk in de retie van den afg evaardigde
voor Leeuwarden, waaraan ik ondanks haar overdrij vingen
alle hulde breng, echter boven. alles de toon nit, feeds in
de jongste num.~mers van lie . l ilitaire C'ids vernomen : wat
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willdt gij u toch op voor een leger, dat zoo vast zit in
het moeras als het onze Duw het er gerust wat dieper
in, al s gij daarrnee wizen miliciens een verkorting van
diensttijd hunt bezorgen! Des to eerder zal de ure tier
redding aaubreken en wij - ziedaar het idealisme van den
beer T ho rn s o ii, dat aan zju optreden zooveel kracht
bijzet - wj zullen het redden!
Den zwaarsten aanval had de Minister van den heer
v a n K a r n e b e e k to doorstaan, in wiens meesterlijhe retie
alle elementen der oppositie, behalve de lonter politieke,
zijn terug to vindeii . rI1 geduchter was die aanval omdat
de denkbeelden van den TJtrechtschen afevaardigde over
legerhervormiug en dienstplicht, gelijk hekend is, zeker
niet in ac hterwaartsche richting gaan en dus aan zijn verzet tegen 's Ministers plannen het reactionair karakter
:niet kon worden aangewreven, dat aan een dccl der oppositie
ongetwi1feld eigen was . Zjn scherp geforinueerde veroordeeZing van den invloed, dien de Minister scheen gegund
to hebben aau politieken program- en partijdwang, toeti
hi zonder eenige uiterlijk waarneembare verandering in de
omstandiglieden best oot tot wat hij ecu j aar geleden nit
hoofde van die omstandigheden no~ on uitvoerbaar achtte,
had de tusschenkonist van den minister 1) e NI e e s t e r tengevolge, waarvan ik hiervoc r gewag maakte .
Van dat oogenbiik of trop zich in de _gainer de ,,technisehe quaestie" voor ,,de politick" terug on' eindelijk
geheel vooi' deze het reid to ruimen . -Vat er tenslotte
gebeurd zou zijn, indien de Kamer den minister van Oorlog
tot aftreden had genoopt, vait slechts to gissen ; maar dit
weet ik, dat de overgroote meerderheid der Kamer rinds
de interventie van den minister van Fiuancieii vast overtuigd was, dat een nederlaag van generaal S t a a 1 of een
kabinetscrisis Of een onthinding na zich zoil deepen . Van
toen of viel in het gebulder zoo van den heer Ta I m a als
van den heer NI a r c h a n t de verkieziugstoon to onderscheiden, waarop, dus daclit men, het land weidra den weerkiank zen moeten geven en het vermanende woord van den
door generaal S t a a l's retie gewillig veroverden mr . D e
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B e a u for t zeide duidelijk : weet wat gij doet, er staat een
crisis voor de dour.
In de katholieke pers is achteraf twij fel uitg esproken
of hot ministerie hot zoo ver zou hebben laten komen . Ik
voor mij bon daarvan overtuigd ; niet slechts op grond van
de verklaring des heeren De M e e s t e r tijdens de Algemeene
Beschouwiugen, welke, then hot Oorlogsdebat eenmaal geheel van de „technische quaestie" was losg eraakt, eon
andere uitkomst bezwaarlijk moor toeliet dan dat hot
ministerie van de militair-politieke nederlaag van zijn
minister van oorlog de voile consequentie zou hebben to
aanvaarden
maar ook op grond van hetgeen ik persoonlijk, nauwlettend toeziende, hob waargenomen in den gedenk waardig en „nacht van Staal" . Welnu, doze observatie,
waarvann hot natuurlijk niet aan mij staat de waarde to
bepalen, heeft mij de overtuiging geschonken, dat then de
ministers, die inn vollen getale bijna den ganschen dag
tegenwoordig waren geweest, na hot nachtelij ke kwartier
van overleg, bun door de welwillende gevatheid van den
Voorzitter op hot m .oeilijkste moment bezorg d, de zaal
weder betraden, zij de verwachting koesterden dat de beer
D e S a v o r n i n L o h m a n en diens volgelingen van rechts
met hot antwoord van generaal S t a a 1 op de vragenn van
Mr. T y d e m a n g een g enoegen zouden n em en en dat daarmede hot pleit ten hunnen nadeele zou zijn beslecht . De
verklaring van den beer L o h m a ii, die de toes tot hot
hoogst gestegen spanning verbrak, was, evenals voor de
mooste aanwezigen, voor de ministers eenn verrassing ; dat
zij generaal S t a a 1 na de g ebeurtenissen. van dien dag en
de beide voorafgaande eenvoudig zouden hebben kunnen
loslaten, acht ik onaannemelijk .
Over de beide redevoeringen van den minister van .
Oorlog sprak ik nog niet . Vooral de eerste heeft eon goweldigen indruk g emaakt ; de krachtig e, onvermoeide en
boeiende voordracht, de kwistigheid en afwisseling van
argumentatie, bet zelf bedwang dat silo verbittering en
prikkeling van den parlementairen tegenstander vermeed,
de waardigheid vann hot gebaar en de joist gehouden mast
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in do spaarzaarn dock handig aangewende rhetoriek,
brachten dat voorbeeldelooze effect teweeg. Ret komt mij
voor, dat tog en een deskundige ontleding hot grootste
deel van 's Ministers argumenten betreffende de hoofdzaak,
hot blijvende gedeelte, niet bestand is i) ; daarom j uist hecht
ik een niet geringe waarde aan de reserve, door verscheidene
afgevaardigden hetzij dan al of niet overeenkomstig 's Ministers opvatting van Mr . Ty d e in an' s vragen, aan hun
stem voor de begrooting verbonden . Maar hoe dit zij,
terstond na hot aanhooren van de rode was niemand in de
Kamer tot een her vatting van den frontaanval in staat .
Ret zwaarste geschut dat toen nog op den Minister to
richten viol, was de zeer gegronde grief, dat tot hot laatste
oogenblik allerlei pleitgronden en vooral de openbaring
der toekomstige wetswijzigingen waren bewaard, die op hot
ministerieele beleid een nieuw licht schenen to werpen .
Do Minister heeft daarna wel hot verband tusschen zijn
gewraakten maatregel en zijn wettehjke toekomstplanuen
geloochenci, maar thiirnaar heeft de Kamer niet moor geluisterd . En hijzelf heeft van de combinatie geprofiteerd .
Want zoo al hot in hot uitzicht stellen van eon uitbreiding van contingent en zeer waarschijnlijk verhooging van
legeruitgaven eenige katholieke democraten zoodanig deed
ontstellen, dat zij van toen of beslist den Minister den
1) Een voorbeeld . Oni aan to toonen dat de bezuiniging op hot
blij vend gedeelte to verkrijgen niet goring zou ziju, wide de Minister in
zijn repliek (Ma . 1273 HandeUngen) : ,, alleen de vermindering op de eava
erie scheet 300 .000 dagen van Oen man, wat a f 1 .- per da g uitinaakt

t 300.000 ."
Ku zijn er, volgens den Minister zelven, op 1 Nov, jI . weggestuurd
143 cavaleristen,
van hot blijvend gedeelte, de andere gaan over eenige
maanden . Het geheel bedraagt dus 3 x 143 = 429 man . Be tijd van
,,blijven" is zes maanden = 183 dagen . Rekent men nu met den Minister
de kosten op t 1 .--- per dag (wat to hoog is, gewoonlijk wordt 70 cts .
gerekend), dan bedraagt do bezuiniging 11 x 183 X 429
178,507,
waarvau nog moot worden afgetrokken hot bedrag dat voor hot huren
van burgers tot voorziening in corveeen za1 moeten worden besteed .
Toch hoorde de Kamer eenige uren voor de eindstemming den
Minister verkiareri, dat de bezuiniging op hot blijvend gedeelte alleen hij
de cavalerie drie ton zou bedragen!
0 . E . VII 2
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rug toekeerden, aan den anderen karat dein .sden bezonnen
staatslieden in de Kamer voor de verantwoorclelijkheid
terug het plotseling geopende nieuwe perspectief even piotseling to sluiten door aan zijn ministerieele leven een ontijdig
eind to waken .
Na den 2lsten December vigil in de pers bet volgende
versehijusel wear to nemen .
De naaste vrienden van het ministerie, de Unie-libe
ralen, en nevens hen de vrijzinnig-democraten, voor wie
(zooals de beer Marc h an t op 21 December zeide) de
rnaatregelen ten opzichte van bet blijvend gedeelte zijn
„bet eenige goede dat (zij) in bet beleid van dezen minister
van Oorlog dusver apprecieeren," hebben niets verzuimd
wet dienen kon om de beteekenis van 's Ministers antwoord
op do vrageu van den beer Ty e m an to verkleiiien .
Van christelijk-historisehen en vooral van roomschkatholieken leant echter is do reserve, waaronder ook tegenstanders van 's Ministers beleid bun stem aan de begrooting
gaven, toegerust met de kracht eener volledige opschorting
van bet oordeel der Kamer over de gewraakte maatregeleu,
totdat do Minister ,,tijdig voor 1 April" hear near eisch
zal hebben ingelicht .
}{et is to voorzien dat de beer Ty d e m a n, die net
zeldzame schranderheid en overleg een gevaarlijke crisis
heeft weten to voorkomen, maar niettemin zijn ernstige
bedenkingen tegen bet gevolgde beleid niet heeft zien wegnemen, alles zal cloen wet in zijn macht is oin to bewijzen
dat hij met die vragen niet bloot een reddings-manoeuvre
beoogde, maar hot hem met hear inhoud hooge ernst was .
In de met hem geestverwante pers is den ook daarop reeds
nadruk gelegd .
En alleen de overtuiging, dat de Tweede Kamer zich
hear oordeel heeft voorbehouden, al moge den Minister
thans een voorsprong zijn gegund, zal, dunkt mij, do Eerste
Kamer bewegen hear voorbeeld to volgen en bet budget
goed to keuren onder hetzeifde, stilzwijgende den wel nitgesproken, voorbehoud .
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Een al geineene slotsom betreffencle het ministerie en
ziju staatkundige positie kan ik nit het begrootingsdebat
niet trekken. Ret is mij niet gelukt daarin een doorloopenden draad to vinden, waaraan ik mijn beschouwingeu
kon vasthechten . De begrootingsmaand doet zich aan mij
voor als eeii opeenvolging van parlernentaire episoclen,
zonder samenhang . Misschien is een antler zoo gelukkig
het innerlijke verband to ontdekken .
Slechts dit ten besluite : door de feiten der maand
bevestigd is de gepastheid van de waarschuwing, in den
aanvang van het debat tot Regeering en Kamer gerieht :
,,Mijuehtereii.t het is op dit oogenblik geen tijd voor staatkuuige waagstukken ."
Het vrjzinnige ministerie, dat op de plaats van een
cabinet d'affaires gezeten is, heeft tweemaal dies . weak
veronachtzaarnd : eens toen het zijn minister van Marine,
na gepleegd overleg, naar de, Kamer liet terugkeeren met
het I Ia iitiuute getransformeerde paiitserschip, en audermaal toes het ziju lot verbond aan het waagstuk van zija
minister van Oorlog .
De Kamer, met haar twee nagenoeg ge1jke ,,helften",
heeft beter geluisterd naar de vermaning . Om aan politieke
waagstukken to ontkomen heeft zij, missehien, defensiewaagstukken begaan .
Voor een zoo pijnlijke keuze worde zij niet meer gesteld . Ret is gevaarlijk spel . Ret zijn ,,proeven op de
spankracht der welwillendheid" van groepen, die aan het
Xabinet hun politiek vertrouwen niet karig hebben toegerneten .
Den haag,

Januari 1907.

EEN SOCAAL
lTOONEELSPEL
IN DRIE BEDRIJVEN
DOOR

H. SALOMONSON .

„Nay, there is scarce anything of
,,affairs in a Kingdom or a State but
,,in time will be out of order, if it
,,be not prevented by Reviving Old,
,,or Constituting 1 ew Lawes, addi
„tional thereunto ; For human Lawes
,,are such, that in time there will be
„Reason, either to adde something to,
,,or take something from them . And
„whilest that anything is out of Order,
,,all then that are therein concerned,
,,are Prejudiced by it ."
The Trade of England Revised.

(London 1681) .

Wanneer straks het House of Lords den in derde
lezing door het Lagerhuis aangenomen Trade Disputes Bill
heeft bekrachtigd, 1) zal daarmede afgespeeld zijn het lactate
bedrijf van een sociaal tooneelspel, dat door het Britsehe
publiek met groote belangstelling is ontvangen .
Mog elijk heeft zich een deel van die belang stellin g
ook naar deze zijde van het Kanaal overgeplant en bezorgt
1)

Zie noot op blz . 251 .
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ij eenige lezers aan do hieronder volgende vluchtige schets,
welke de hoofdmoxnenten uit dit tooneelspel aan bun oogen
doet voorbijgaan .
Spannende dramatische situaties kan het laatste niet
aanwijzen ; van eenige eentonigheid is do ache niet vrij to
pleiten en de mice-en-scene levert niets op, wat bekoort
of aantrekt.
En toch gelooven wj niet, dat ons stuk bet publiek
geheel koud zal laten .
Want al is bet een product van vreemden bodem,
toch naderen ook wij her to laude het tijdstip, waarop
wij ons zullen hebben bezig to houden met quaesties,
analoog aan die, welke erin behandeld worden ; en wear
ongetwijfeld binnen korteren of langeren tijd ook aan mis
de eisch gesteld zal worden, een wetgeving to ontwerpen
in verband met bet optreden der vakvereenigingen, dear
ligt het Loch zeker wel op den weg van ons publiek kennis to nemen van de wijze, waarop doze bij onze naburen
is tot stand gekomen en van de moeilijkheden en de bezwaren, die ze daarbij to overwinnen hadden .
G o e t h e verdeelt hot schouwburgpubliek in drie groepen :
,,der robe Mensch ist zufrieden, wenn er nur etwas vorge,,hen sieht ; der gebildete will empfinden, and Nachdenken
,,ist nur dem ganz ausgebildeten angenehm" . Hot is vooral
bij doze laatste, in one land gelukkig zoo talrijke, categoric,
dat wij eenige belangstefling voor ons tooneelspel meenen to
antigen verwachten .
I.
Do zaak Allen versus Flood .
In eon vorig opstel 1) hebben wij vermeld, hoe in 1824
net de opheffing van de Combination Acts 2) door bet
Engelsehe Parlement bet bestaan der Trade Unions gesanctionneerd en de belemmering weggenomen word, die zij totnogtoe hadden ondervonden bij hot uitoefenen barer hoofd1) ,,lJe Dorchester Labourers" - ,,Onze Eeuw" 1904 blz . 88 rl gg .
2) 39 and 40 Geo . III . c . 106 .
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fu.nctie : het doen vann stappen ter verwerving van economische voordeelen, het collectief onderhandelen over loon .en,
arbeidsduur enz .
Pat hiermede niet, gelijk F r a n c i s P l a c e verwacht
had 1), een periode van algemeene rust en algeYneene eensgezindheid zou aanbreken, lag voor de hand ; dat de arbeidersorganisaties, die totnogtoe alleen het tijdperk van ve-rdru kking gekend hadden, thans, flu de wet haar beschermde,
flu zij, dank zij het buitengewoon snel toenemenn van haar
ledental en van haar geldmiddelen, na bijkans elkk afgelegd
decennium konden bogen op een reeks van nieuwe voordeelen op de werkgevers behaald, op een reeks van nieuwe
concessies van de werkgevers verkregen,
zi_ch gaandeweg zouden gaan bewegen naar een tijdperk van ove~•h. e7•gchinq, was niet moeilijk to voorspellen!
voor hen, die de Macht hebben, is het een uiterst
moeilijke zaak out zich to beperken binnen de g renzen, die
hun terrein scheiden van dat der Tirannie, en ook voor de
handeling en der Trade Unions gelden de woorden van
Moliere :
„ Ia plus noble chose, ils la g~ttent souvent,
„Pour Is vouloir outrer et pougser trop avant ."
Ret is een dergelij ke handeling, welke aanleidi .n g g of tot
de bekende rechtzaak Allen versus Flood, waarvann het eerste tooneel speelt in 1895 .
In dat jaar werkten bij de Glengall Iron Company to
Lon den twee arbeiders, F l o o d en Taylor g enaarv d, en wel
als scheepstimmerlui ; zij verrichtten dus op dat oo •en.blik
uitsluitend timmerwerk, dock hadden, toen zij hun leerjarenn
bij diezelfde Maatschappij doorbrachten en later flog bij
een andere firms, ook ijzer leeren bewerken, zoodat de kans
bestond, dat ze, als hun na afloop van hun teg enwoordige
timmerkarwei een g oede betrekking in een ij z.erfabriek
wend aangeboden, in de ijzerbranche zouden terugkeeren .
Beiden waren uitsteken.de arbeiders en hun werk zoowel.
1)

Brief aan

sir

Francis Bu r d e t t (1825) .
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als hun gedrag verwierf in elk opzicht de to vredenheid
hunner superieureu .
Nu verschijnt echter de „mangos" ten toorieele en wel
in de gedaante eener Trade Union .
Later wij eerst eraan herinneren, dat de Engelsehe
Trade Unions tot haar werkkring niet alleen rekenen het
regelen van de verhouding thssehen arbeiders en werkgevers
en alles wat daarmede verband houdt, maar ook de beseherming van liet specials yak, dat haar leden uitoefenen ; wordt
bijvoorbeeld daariu gewerkt door personen, wien zj niet
het recht toekennen zuiks to doer, - een omstandigheid,
die mogelijk op den dour op de arbeidsmarkt ecu dalen
van de loonen in dat yak ten gevolge zoo kunnen hebben
- dan achten zij zich gerechtigd in to grijpen .
Nu is er geen tak van industrie in Engeland, bij welke
deze Trade-Jealousy in z66 sterke mate optreedt als bj de
arbeiders der scheepstimmerwerven . Dit wordt begrijpelijk,
als men nagaat wat vroeger ,,schip" heette en wet
tegenwoordig dien ream draagt ; als men de werkzaamheden, noodig tot het vervaardigen van de loggers van
vroeger vergelijkt met de eischen, die door de constructie
der hedendaagsehe ,,drijvende hotels" gesteld worden .
Toen deze laatste, om maar 6n voorbeeld to noemen,
zich ginger inrichten met waschgelegenhederi, closets enz .,
was het natuurlijk, dat de landloodgieters sit venia verbo !),
die deze installaties in de hotels van het Londensehe Emhn1cment h adden aangebracht, dezelfde werkzaamheden ook
in die der Londensehe Docks wilder verrichten, maar : ,,halt !",
riepen de seheepsmachinisteii, ,,dit is ors terrein, dus af,,hljven !", et voile la guerre allum~e!
Zoo staan bijvoorbeeld nog ten huidigen loge de scheestimmerlui weliswaar toe, dat hun landcollega's ells telegraaflijnen in een schip met hoot bekleedeu, maar die, welke
door het scheepsruim en de kolenbergplaats loopen, ziju
daarvan uitgezonderd ; overschrijclt een der laatstgenoemde
arbeiders de magisehe scheidingslijn ook maar voor enkele
oognblikken, dan is een staking der eerstgenoemde hiervan bet onmiddel]ijk gevoig . Een geheele scheepstimmer-
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werf kan zoodoende in rep en roer gebraclit worden als
gevolg van de meest futiele quaesties ; men vertelt, dat
ecu groot scheepsbouwer in Newcastle op ecu ochtend zijn
etablissement door een dergelij ken twist zo6danig gedesorganiseerd vond, dat hij geen ander middel moist om den
Gordiaanschen knoop to ontwarren dan zijn jas nit to
trekken en de karwei, waarover de twist liep, met eigen
handen to verrichten!
Dit ter typeeriug van de in bet scheepsbouwvak heerschende opvatting .
Door deze opvatting gedreven, eischte de Independent
Society of Boiler Makers and Iron and Steel Shipbuilders,
een der machtigste Britsche Trade Unions (opgericht in
1832, ledenaantal ± 45000, reservefonds £ 180 . 000) van de
werkgevende Maatschappij het oumiddellijk ontslag der
beide arbeiders, I' I o o d en Ta yio r . Zij verklaarde bij
monde van haar agent All e n, dat her geen quaestie was
van eenig gevoel van vijandschap of antipathie, hetzij tegen
de geIncrimineerde werklui zelven of tegen de Glengall
Iron Company, maar dat zij principieel niet kon toestaan,
dat personen zich, gelijk de twee genoemde manner, afwisselend in bet bout- en juliet ijzervak bewogen ; dat ze daarom
zich genoodzaakt zag hen to vervolgen, waar ze maar kon
en dat, indien de Directie bet ontslag uiet getiefde to
geven, al haar ketelmakers ,,om bun rak to beschermen"
direct bet werk zouden staken .
Ret resultant was, dat na eenige conferenties tusschen
All e n en den manager der Gleugall Iron Company deze
laatste zwichtte en de twee manners ingevolge den eisch
der machtige Arbeidersmagnateu op staauden voet werden
ontslagen. Hiermede was de zaak ecliter niet nit, want
de ontslagenen trachtten flu bij den Reciter vergoeding to
verkrijgen voor de schade, bun door de Trade Union berokkend en spraken daartoe den beer A 11 en, den directen
bewerker van hun ongeluk, in recliten aan .
Dat niet do Trade Union als zoodanig maar alleen
haar gedelegeercie in dezen aangesproken werd, dient met
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het oog op hetgeen later volgt met een enkel woord verklaard to worden .
De Trade Unions in Engeland bezitten namelijk niet
rechtspersoonlijkheid in den zin, zooals dit in andere landen het geval is . Volgens de Engelsehe jurisprudentie,
zooals die bestond ten tijde der zaak Allen versis Flood
(later ward hierin, zooals wij in hat verdere verloop dezer
schets zullen zien, een gevoelige wijziging gebracht) kon in
een civiele zaak van eenigen persoon of eenige personen
alleen dan schadevergoeding geeischt worden, wanneer dozen
elk voor zich geclagvaard waren en als gedaagden tar
terechtzitting verschenen . Waar nu een Trade Union nit
zooveel duizenden personen besiaat, wier namen in de
meeste gevallen niet eons alle bekend zijn, behoorde hat
instellen van een vordering tegen een dergelijke vereeniging tot de onmogelijkheden en was dientengevolge algemeen hat begrip doorgedrongen, dat de kas der Trade
Unions buiten hat bereik van den civielen rechter lag, of
zooals de traditioneele uitdrukking luidde : a Trade Union
cannot be sued .
Zoo kwam dan flu met A 11 e n als gedaagde de zaak
Allen r . Flood and another eerst voor den gewonen reciter
en daarna in appal voor hat Court of Appeal . In beide
instanties wend All e n veroordeeld tot betaling van £ 20
aan elk der eischers en de kosten .
Orn daze uitspraak goad to begrijpen moeten wij een
oogenblik stilstaan bij de vraag : In hoeverre is een handeling, als hier door een Union, rasp . haar agent, gepleegd,
straibaar in de oogen der Engelsche wet 9
In hat eind der achttiende eeuw ward door de Engeische
rechters flog algemeen de opvatting gebuldigd : dat een
haudeling, die, door een individu gepleegd, volkomen
wettig was, onwettig kon worden, indien zij door een comM ..
natie van individuen verricht ward . Zoo ward in de hierboven genoemde Combination Acts van 1800 strafbaar gesteld
het vragen van loons verhooging, arbeidsduur-vermindering
enz . indien dii door een ronibinatie van personen gesehiedde,
terwiji, gelijk vanzelf spreekt, een zoodanige handeling van
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cen enkel persoom uttgawnde, in het oog der wet geen strafbaar
feit zou kunnen vormen .
Be geestige Lo r d H e r s c h e 11 illustreerde doze tegenstrijdigheid door de volgende gevallen tog enover elkaar to
plaatsen : „Eon keukenmeid verlaat haar dierist, daar zj
een hekel heeft aan den huisknecht ; zij is hiertoe volkomen
bevoegd en haar handeling is geheel onaantastbaar . Maar. . .
ads de keukenmeid, de linnenmeid en bet kinderiueisje to
zamen haar me vrouw bet work opzegg en, daar ze alle
drie een hekel hebben aan dien huisknecht, wordt diezeifde
handeling een onwettige !"
Hot onbillijke van een dergelijke rechtspraak wend jaar
in jaar nit door verscheidene leiders der arbeidersbeweging
betoogd, dock zonder veel sueces . De wet, waarbij in 1825
de Combination Acts werden ingetrokken 1 ), voorzag slechts
voor een klein deel in dit euvel, en flog in 1867 zien we
in het uitvoerige Rapport van do enquete-commissie, die
ten doel had een onderzoek in to stellen naar bet karakter
en de werkzaamheden der. Trade Unions, den eisch geformuleerd : ,,that no act by a combination of men should be
,,regarded as criminal, if it would not have been criminal
,,in a single person" .
Na een zeer woelig tijdperk van acit jaar, waaromtrent bier niet reader uitgeweid behoeft to worden, word
in 1875 de Employers and Workmen Act aangenomen,
berustende op bet boven aangegeven beginsel, zoodat voortaan Been handeling, door een groep van we'rklieden gepleegd,
als strafbaar beschouwd kon worden, tenzij zij dit ook zoii
zijn geweest, indien zj door n workman leas beg aan .
In dit stadium der jurisprudentie flu valt de berechting der zaak A 11 e n versus P l o o d en de vraag, die do
Rechters zich to stellen hadden, was dus, of de handeling
der Amalgamated Society, door &n persoon gepleegd, tot
een vervolging van dien persoon aanleiding had kunnen
geven .
Doze vraag word, gelijk wij gezien hebben, in eerste
1)

6 Goo . IV .

C.

129 .
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en tweede instantie bevestigend beantwoord en de overwegingen, die daarbij golden, waren, kort gevat, de volgende :
Bij elke beoordeeling van een handeling moet in de
eerste plaits de bedoeling, het motief ervan ouderzoeht wore
den . Als nu bijvoorbeeld A (een handelaar) door concurrentiegeest gedreven ecu kooper, die totnogtoe bij B (ecu
anderen handelaar) kocht, overhaalt (op wettige wijze, dus
zonder dat contractbreuk in het spel treedt) dezen laatste
to verlaten en voortaan hem (A) to begunstigen, is hierin
niets strafbaars gelegen, het is een wettige handeling van
A ten doel hebbend orn zijn ha'n4eiswinst to 'ermeerderem,
de gewone ,,commnercial struggle for life" this ; was A. opgetreden. als agent voor ecu combinatie van handelaren net de
bedoelnig ecu debiet to veroveren ten koste van andere
handelaren, din stelde deze combinatie zich daarvoor evenmm
aan ecu vervolging blool . Nlaar, widen, de rechters,
bet geval ligt Imier antlers, want A 11 e n is geen haudeiaar
en de co cubinatie, to wier behoeve hij optrad, even mm ; h
kon dus bij de door hem gedane stappen noch handelswinst,
noch directe geldelijke voordeelen op het oog hebben, en
waar deze uitgesloten zijn, kin zjn optreclen tegenover de
twee arbeiders this alleen gequalificeerd wordeu als ,,kwaadwillig" (malicious) en is het dus strafbaar .
Vandaar de veroordeeling .
Pat protester tegen dit vonnis niet uitbleven is verklaarbaar .
Zoo betoogdeu sommigen, dat de Trade Union door
tegen F l o o d en T a yl or op to treden, die werk verrichtteu,
dat door hair eigen werkelooze eden gedaan had kunnen
worden, toch even goed als in het bovengestelde geval
de handelaar A ecu geldelijk belang verdedigde, of zooals
Lord S Ii and het naderhand in het Hoogerhuis zou nitdrukken i) : ,,De concurrentie van den arbeid inoet in alle
,,opzichten beschouwd worden als analoog met de concurrentie
,,van den handel" ; zoo verweet Lyttelton 2) aan het Court
of Appeal, dat dit aan het recht van den vrijen handel
1) 19 Febrnari 1898 .
2) ,,A Policy of Free Exchange ."
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een uitlegging had gegeven, welke „aan gecombineerde kapi„talisten een privilege schonk, dat den arbeidersorg anisaties
„onthouden werd", en . . . . A 11 e n grog in appel bij bet
House of Lords .
Het zij ors geoorloofd bier eenige opmerkingenn in to
lasschen, ook met bet oog op hetgeen later in de Taff valezaak volg en . zal, tenn behoeve van hen, wien bet vreemd
mag toeschijnen, dat eenn lichaam als bet Engelsche Hoogerhuis, een zuiver politiek college en waarvan nog wel bet
lidmaatschap grootendeels erfelijk is, in hoogste instan .tie
to beslissen heeft over juridische quaesties, waarvan de beoordeeling Loch buiten de competentie van de meerderheid
zijuer leden valt .
Oppervlakkig beschouwd schijnt dit een anomalie, maar
in de praktijk blijkt deze regeling in bet algemeen zeer
to voldoeu ; ten bewijze diene, dat na aanneming in 1876
van een wet, die aan bet Hoogerhuis de „appellate jurisdiction" ontnam, er in bet geheele land zoodanig tegen
geprotesteerd wend, dat bet jaar daarop bij een nieuwe
vet de eerstgenoemde, zonder dat zij ooit in werking was
getreden, moest worden ingetrokken .
Pit bewijs van populair vertrouwen dankt bet Huis
daaraan, dat Binds geruimenn tijd (vooral Binds bet befaamde
proces van den Ierschen agitator D a n i e l O' Con n e 11 in
1844) de niet-rechtskundige L o r d s (lay-peers) zich van
elke inmenging in rechtzaken onthouden. . Well worden
deze in den vorm van gewone wetsontwerpenn inn bet Huis
gebracht en als zoodanig in den vorm van speeches besproken,
terwiji ook door den Lord C h a n c e 11 o r op de gewone wijze
de „vraag" tot bet Luis wordt gericht, die door alle aanwezige leden met „content" en. ,,not content" kan beantmaar de lay-peers makers van dit recht
woord worden,
geen gebruik en later de behandeling over aan bet comite
nit bet Huis, dat de zaak gehoord, grondig onderzocht ei
aan de wet getoetst heeft .
Pit comite flu bestaat uit vier rechtsgeleerde Lords
of Appeal (speciaal daartoe voor bunn levee benoemd) en
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alle andere Law Lords, die een rechterlijke functie vervuld
hebben 1) . Zoo werd do zaak A lien versus F 100 d in
December 1895 gepleit voor acht van de bekwaamste rechtsg eleerde leden van het E ng elsehe Hoog erhuis ; dezen kondenn
echter trots herhaalde zittingen niet -tot een uitspraak
geraken en toen g eschiedde, wat Z s c h o k k e zou noemen
„das allerblaueste blunder" ; zij besloten toch, zeer zeker
een bewijs voor hun nauwgezetheid, zoowel als voor het
belangrijke der aauhangige zaak, to doen wat wellicht in
een menschenleeftijd nog niet eenmaal geschiedt, namelijk
de hulp van eenige Rechters (niet-leden) in to roepen en
zich door dezen nader to doen voorlichten .
Dienovereenkomstig werd dan in Maart en . April 189 1
de zaak nog maals gehoord door genegd comite, bijgestaann
door een achttal Rechters, onder -wie H a wkin s, Mat h e w
en andere van de beroemdste rechtskundige magistrates .,
die toentertijd in Engeland in functie wares .
In het begin der maand Juni dienden dozen bij het
Hoogerhuis eenn uitgewerkt Rapport in omtrent hun bevinding, waarbij met zes tegen twee stemmen geadviseerd
werd de uitspraken in eerste en tweede instantie to bevestigen en dus eon vonnis to vellen in het nadeel van A 11 e n
dock desniettemin luidde hot op 14 December 1897 door
het comite der Lords met vijf tegen drie ingediende en
door het Huis overgenomen advies in omgekeerden zin en
werd daarbij de appellant A.11 e n in hot gelijk gesteld met
vergoeding der kosten vann het geding .
Het is geheel ondoenlijk de verschillende meeningen,
die tot deze uitspraak leidden, weer to geven . ; kortgevat
wordt het vonnis van het House o f Lords beheerscht door
de stelling : elke handeling, die in zichzelf niet in strijd is
met de common law, is niet straf baar, (nu komt de tegenspraak met de meening der lagere Rechters) met welke bedoeling zij ook geplcegd moge zijn . Daar A 11 en's optreden op
1) Zeer zelden geschiedt het, dat een rechtsgeleerde Lord, al heeft
hij gees rechterlijke functie vervuld, toch van zijn recht om in het comite
zitting to semen, gebruik rnaakt ; hiervan is de eminence L o r d J a m e 3
o f e r e f o r d een „levend voorbeeld ."
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zichzelf beschouwd niet onwettib genoemd kon worden, was
this een uitspraak to zijnen gunste het onvermijdelijk gevolg .
Wij kunnen hiermede de zaak A 11 en versus Fl 00d
vaarwel zeggen ; hoe enorm de beteekenis ervran voor de
Britsche jurisprudentie nog tot op den huidigen dag zijn
moge -), in deze schets behoeft daarover niet verder uitgeweid to worden ; het bovenstaande is voldoende voor het
juiste begrip van den machtigen invloed, dien de uitspraak
der L o r d s gehad heeft op de rechtspositie der arbeidersorganisaties .
Pat zij vreugde verwekte in de rijen der Trade
Tnion.isten. ligt voor de hand ; dezen zag ev daarinn een
groote zedelijke overwhining aan hunne zijde . In den vervolge toch zou het elke vakvereeniging vrijstaau, een ieder,
die zich niet overeenkornstig haar beginselen wenschte to
gedragen ., tot in het uiterste to dwarsboomen zonder zich
aan vervolgin.g Moot te, stellen, zoolang zij met haar gestie
binnen de perken der wet bleef ; en mocht zij eens in het
vuur van denn strijd onverhoopt deze perken overschrijden,welnu, dan kon hoogstens haar Secretaris, haar Agent
gedagvaard en tot schadevergoeding veroordeeld worden,
maar haar eigen fondsen, beschermd door den alouden stelregel : „a Trade Union cannot be sued" bleven buiten schot ;
de Union als zoodanig was dus, hoe de taken ook mochten
loopen, zoo goed als onaantastbaar .
Bij 't vallen vann het scherm op het eerste bedr jf is
het applaus in „pit" en „uppercircle" dan ook algemeen ;
n a het tweed e bedrij f zal daar een, g'eheel andere stemming
heerschen
II .
De Taff Vale-Zaak.
Het tweede bedrijf opent ruim twee jaar later inn voile
werkstaking.
1) Belangetellenden verwijzen wij o .a . naar de recants Ie;•sche zaak
S w e e n e v versus C o o t e, bij de behandeling waarvan in 1905 de uitspraak
in take A lie n versus F loo d schering en inalag vorwt .
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Bi,j het begin van het eerste tooneel zien wij op den
moor rood de lijn van den riaff Vale Railway, gedeeltelijk
bezet door groepjes stakende spoorweg arbeiders ; op den
achtergroud de hoogten en de laag ten van Zuideljk Wales ;
op het midden plan aan den eenen karat E win g t o n, een verong elij kt seinhuiswachter en aan den anderen B e a s 1 e
een verontwaardigd spoorwegdirecteur, terwiji J am e s
Ho I m e s, Trade Union-secretaris, als regisseur fungeert .
Wat is het model der staking P Hoe haar verloop P
Zoowel het een als het ander zijn op zichzelf beschouwd
dermate alledaagsch en onbelangrijk, dat, naar wij vreezen,
in het parterre menigeen het voorbeeld zal volgen van
Climne :
l'on demande l'heure et l'on balile vingt fois"
Waar echter deze onbeteekende zaak gevolgen heeft
gehad, die het geheele Rijk van den Arbeid in Engelauci
en ver daar biuten in beroering brachten, is het noodig,
enkele van de bijzonderheden in het kort to vermelden .
in Juni 1900 heerschte om verschillende redenen groote
ontevredenheid onder de arbeiders van den Taff vale Railway, een ontevredenheid die voortthirend aaugevuurd werd
door een zekeren H o 1 m e s, organizing secretary der to
Cardiff gevestigde Amalgamated Society of Railway Servants .
iiermede handelde hij geheel in den geest dezer
Society ; immers, gelijk Mi de later gehouden enqute bleek 1),
bevatten haar statuten de bepaling, dat ieder, die een
,,movement" (lees : agitatie) onder de spoorwegarbeiders in
het )even wilt to roepen, daarvoor 12/6 per dag en vrij
reizen genoot 2).
Op 30 Jurn dan zond deze H o I m e s circulaires aan
1) Minutes of Evidence, taken before the Royal Commission on Trade
Disputes and Trade Combinations . Q . 968 .
2) Ri chard Bell, list parlementslid moor Derby en bekend Unionleider, regt daarorntrent in 1899 in een speech to Liverpool : ,,A man
cannot move without getting 12/6 for it," en erkent het verban& tussohen
dere omstandigbeid en het zoo herhaaldelijk voorkomen van ,,naovenients'
onder de spoorwegarbeiders . (Western Mail, 24 Mei 1901) .
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al de seinhuiswachters, waarin hij hun vroeg of zij genegen waren een beweging to ondersteunen tot het verkrijgen van hooger loon, promotie naar an.cienniteit, extrabetaling voor Zondagwerk en een betere verdeeling vann
den arbeidstijd ! „Een gunstiger gelegenheid zal zich
„nooit voordoen en als gij ontevreden zijt met den huidi„g en toestand, teeken dan dit papier en tend het mij tern",
zoo heette het .
Richard Bell, de to Lon.den gevestigde General
Secretary der Society, waarschuwde 1101 m e s, dat hij met
deze circulaire zijn bevoegdheid to buiten ging, maar to
vergeefs ; onze heethoofdige regisseur wilde van geen matiging hooren . Hij schreef, dat dit het aangewezen oogenblik
was voor de Union om haar krachten to meten met die der
Taff Vale-,,Dictators" en ging voort zijn volg elfin g en tegen
deze laatsten op to hitsen, zoodat de verhouding tusschen
personeel en directie steeds meer gespanuen werd .
Toen kwam de druppel, die den emmer deed overloopen
E win g ton, een seinhuiswachter en reeds meer dan
twintig jaar in dienst van de Company, werd door de
directie verplaatst naar een afgeleg en gedeelte der spoorlij n .
Waarom P
Qmdat, zegt de manager der Maatschappij B e a s l e y 1),
de lijnopzichter, vernemende dat de man ontevreden was
met zijn loon, hemm in een betere positie wilde brengen en
dit gaat bij ons niet zonder verplaatsing, want aan elkk
seinhuis is een bepaald loon verbonden, evenredig aan de
hoeveelheid werk, die de bediening ervan vereischt .
Neen, widen de arbeiders 2), het geschiedde om ons to
intimideeren bij onze agitatie en als wrack tegenover
E win g t on, die bij verscheidene gelegen .heden een werkzaam aandeel in onze „movements" gehad heeft .
Hoe dit ook zij, indien hier Wraakneming in het spel
kwam, dan was 't toch een voor E w i n g t o n zeer „zoete"

wrack, want door de verplaatsing zou zijn loon met twee

shillings per week zijn vooruitgegaan . Toch aarzelde hij op
1)
2)

Minutes enz, Q . 1111 .
A . M a u r i c e Low „Labor Unions and British industry" biz. S .
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versehillende gronden den nieuwen post to aauvaarden ;
ondertusschen wend hij ziek en moest hij geruimen tjd to
bed bIjven liggen .
Daar de dienst niet ouder die ziekte mocht lijden, werd
zoowel zijn eigen seinhuis als het hem aaugebodene door
een ander hezet en na zijn herstel hood de directie hem
wederom eeu nieuwen post ann, viak hij ziju woning gelegen, waaraan eveneen s loonsverhooging verbonden was, vrij
reizen enz ., en waarmede hij dus ziju omstandigheden belangrijk kon verbeteren ; dock tot ieders verbaziiig verklaarde
hij ook deze betrekking niet to willen aannemen, alvorens
eerst ziju medearbeiders geraadpleegd to hebben . Ten
slotte sioeg hjj het aanbod of en eischte door de Maatschappij weer in zijn oude seinhuis geInstalleerd to worden,
wat geweigerd werd .
Toen kwam de ,,rumor in casa" .
1101 rn e s schreef aan Be 11, en B e 11 schreef aan
Ho 1 m e s, en fbi m e s schreef in de couranten, en Ilolm e s liet zich interviewee over ,,de behandelirig van E w i n g t o n", en er werden meetings gehouden van het spoorwegpersoneel, waarbij de aanwezigen verklaarden den arbeid
to zullen neerleggen als de Maatschappij niet toegaf, en
ten slotte traclitte de Minister R it cli i e flog de taken hij
to Ieggeii, maar tevergeefs : op 6 Augustus 1900 diende
en deel der werklieden hij de directie hue stakingsbrieven
in, terwiji op 20 Augustus 1227 arbeiders het werk neerlegden .
ilet verloop van deze staking kan in een paar woorden
weergegeven worden .
Op 25 Augustus werd de Heer Hop w o od, lid van
den Board of Trade, naar Cardiff gezonden om to trachten
het geschil uit den weg to ruimen 1 ) . Hij had verscheidene
conferenties met B eli en de vertegenwoordigers der Maatschappij en den 3Osten Augustus werd, voornamelijk op
aansporing van S i r Wi lii am L e wi s, door beide partijen
1) De Board of Trade heeft ingevolge den Conciliation Act van
1896 (art . 2 bet recht hij het uitbreken van een geschil zijn tusschenkoint ongevraagd to verleenen .
0 . E . VII 2

1 i
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eon coinpromis aangenomen, waarbij de Maatschappij zich
verbond een deputatie der arbeiders to ontvangen om de
verschillende grieven to bespreken, en hot personeel aannam onmiddellijk hot work to hervatten ; eenigen kwamen
reeds 1 September terug op de lijn, de overigen in den
loop der vulgende week.
Hierm.ede was oogeuschijnlijk de zaak ten erode gebracht, dock in werkelijkheid moest hot belangrijkste flog
kom eu .
Immers, order de 1227 arbeiders, die op 20 Augustus
hot work hadden gestaakt, waxen verscheidene, die of
goon opzegging hadden gedaan Of uiet den voorgeschreven
tijd, die tusschen hot opzeggen en hot neerleggen van den
arbeid had moeten verloopen, in acht hadden genomen .
Als gevolg daarvan sommeerde de Maatschappij na
afloop van de staking 208 deter laatsten voor den Rechter
wegens contraetbreuk, daar zij haar dienst hadden verlaten
zon.der behoorlijke opzegging en 60 hunner hoorden zich
in hot Cardiff Police Court veroordeelen tot betaling van
£ 4 elk en kosten .
? Iaar hot was voornamelijk de Union zelve en niet
haar werktuigen alleen, die de Maatschappij wenschte to
treffen . Was voor 1101 m e s enn zijn volgelingen hot gevecht
reeds uit, B e a s 1 e y en consorten zeiden met de trotsche
woorden van P a u 1 J o n e s : „I have not yet begun to fight"
voor lien zou de rechte strijd eerst aanvangen .
Toen de staking zekerheid dreigde to zullen worden,
had de directie maatregelen genomen, om eventueel in de
bediening der lijn to voorzien met vreemde krachten . Dit
had verscheidene ongeregeldheden ten gevolge gehad ; de
„poster" der stakers hadden magazijnen der Maatschappij
openg ebroken, de tij delijke slaapg elegenheden daarin aan gebracht vernield en hot huisraad op straat geworpen ; van
eon trein, door „onderkruipers" bediend, worden de machinist en de stokers door hen gebonden en mishandeld en
een dergelijk lot onderging eenn seinhuiswachter, die niet
aann de staking deel wenschte to nemQn .
Hot voornaamste feit echter had plaats op 23 A .ugustus,
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toen zich Bell persoonlijk naar het station to Cardi#t
begaf, om een- troepje manners uit Londen of to wachten
en, to „bewerken", die door de Maatschappij als tijdelijke
.arbeiders gehuurd waxen . Hij overhandigde hun een document van- den volgenden inhoud
„werkstaking op den Taff Yale Railway .
Hoofdkwartier der arbeiders,
Colbourn street, Cathays .
„Sin.ds verleden- Maandag heerscht er een werkstaking
op den Taf' Yale Railway .
„De directie schuwt been iu-iddelen, om manners hier„heenn to lokken., die zij als onderkruipers tegenover haar
,,eigen personeel wenscht to gebruiken . Machinisten, stokers,
„conducteurs, rang eerders en seinhuiswachters, -- alien .
„stak.en .
„Zoudt gij als onderkruiper bekend willen staan
,,Gij zult dien naam krijgen, als gij u thans bij den
„TaW Vale Railway verhuurt.
„Meld u bij aankomst to Cardiff aan bovenstaand adzes,
„waar -u voorlichting en hulp zullen verstrekt worden .
Richard Bell,
general secretary ."
Door zi3u optreden gelukte het Bell 28 der nieuwuang ekomenen to beweg en, onmiddellij k met vergoeding
van reiskosten naar Londen terug to keeren .
De bovegenoemde ongeregeldheden en in de eerste
plants de handeling van B e 11 waxen het, die der Maatschappij aanleiding gaven, gerechtelijk tegen de Union der
} poor wegarbeiders op to treden .
In den aanvang droeg dit optreden zuiver het karakter
van eenu daad van tegenweer . Toen toch deze ongeregeldheden gesehied waxen, toen (en- dit was het hoofdargument)
B e 11 ' s haudelwijze de Maatschappij met de vrees vervulde,
dat het haar geheel onmogelijk zou worden gemaakt, door
middel van plaatsvervangers den gestoorden treinenloop to
herstellen, had zij bij den Rechter een actie ingediend ter
verkrijging van een provision eele beschikking, waarbij aan de
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Union der Spoorwegarbeiders en verder aan B e 11, H o l m e s
en anderen het recht werd ontzegd voort to gain met de
door hen gepleegde onwettige handelingen., als : het uit
zetten van posten, het obstrueeren der stations-emplacementen, het uitoefenen van dwan g op en geweld jegens
de beambten en in het algemeen het zich mengen inn de
taken der Spoorwegmaatschappij in denn meest a tgebreiden tin .
Zooals wij zien ging dus de ache niet alleen tegenn de
personen van. Bell, 1101 m e s en anderen (dit gedeelte
heeft voor ons verder geen belang), maar werd ook de
organtsatie 'in haar geheel als gedaagde opgeroepen en dit
is de omstandigheid, waaraan het verdere verloop der zaak
zijnn belangrijkheid ontleent .
her voelen wij ons onwillekeurig geneigd, een blik in
het souflieurshok to werpen ; als vanzelf loch rijst bij ons
de vraag : wie is het die den manager vann den Taff Vale
Railway de rol ingaf, die hij in dit stadium der zaak
speelt P welke omstandigheden nopen hem een actie in to
stellen, die, volgens de bestaande rechtspraak, van den aanvang als verloren beschouwd di.ent to worden, een actie
loch tegenn een Union, terwijl hij weten kon, dal (tie boven)
„a Trade Union cannot be sued" P
Het is moeilijk een juist antwoord op deze vraag to
vinden., zelfs daar waar men dit antwoord het eerst zoo meen .en
to molten zoeken, namelijk bij een der dramatis personae
(Be a s 1 e y) zelf ; na een overwinning loch is de overwinnaar zoo licht geneigd, de sterkte van de positie, die hij
bij denn aanvan .g van den strijd innam, to overschatten ; de
loon vann het „I told you I should win" na den race iss
gewoonlijk vrij wat vaster dan die van de voorspelling
zelve voor den start!
Zoo ook her .
B e a s l e y zegt in een particulieren brief aan schrijver
dezes : „de Maatschappij heeft van begin tot eind er geen
„oogenblik aan getwijfeld, dal de Union verantwoordelijk
„kon gesteld worden voor de schade, door haar onredelijke
„handelin .gen berokkend", enn beroept zich tot staving deter
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meening op nog zes audere rechtzaken, in welke ook een
Union ails zoodanig en niet haar vertegenwoordiger partij
was . Wear hij echter jets verder toegeeft, dat zij hem
eerst in den loop van zijn proces bekend werden, kunnen
deze zes zaken, afgescheiden nog van de vraag of zij uitteraard in dit verband geciteerd molten worden, bij de
handeling der Maatschappij Been gewicht in de schaal gelegd hebben .
Vernioedeiijk moet men haar optreden hierdoor verkiaren, dat zij, haar hoogste belangen bedreigd ziende en
wetende, dat een eventueele veroordeeling van strooman ..
nen als B e 11 en 1101 m e s haar niet zou vrijwaren tegen
verder dwarsboomen van de zijde der organisatie, het er
op gewaagd heeft den strijd met deze laatste aan to binden
in de hoop, een hoop die bij de onzekerheid der Engelsclie
rechtspraak iiiet geheel ongegrond was, dat de Reciter in
strijd met vroegere vonnissen genegen zou ziju in dit geval to haren gunste uitspraak to doen en daardoor de
gevaarlij Ie tegenstandster, voor het oogenblik aithans,
onschadelijk to maken .
Is deze ooze opvatting joist, den zou de door de
Maatschappj gekoesterde hoop vervuld worcien . Immers
de Rechter in eerste instantie, J u s tic e F a r w ell, geeft na
de Leak ongeveer een week overwogen to hebben op 5
September de door haar gevraagde beschikking .
In dit voor de arbeidswereld zoo merkwaardige document step hj de volgende vraag : ,,}ieeft onze wetgeving
„den geauthoriseei'd het creeeren van talrijke corporaties,
,,die, eenerzijds in staat zjnde groote rijkdommen to ver,,zamelen en haar agenten werkzaam to doen optreden, ,,anderzijds niet de minste verantwoordelijkheid zouden
,,dragen voor het kwaad, dat zij stichten door iniddel van
,,(iie rijlcdomrnen en van die agenten P" en aan het eincl
van zij .u betoog beautwoordt hij die vraag met deze woorden : ,,lloewel volgens de geldende wetsinterpretatie alleen
,,gedagvaard kan worden een individu, of een firms, of een
1)

Law Times LXXXV, bL'. . 149
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„gemeente, wordt toch door onze wetgeving aann een asso„ciatie, die noch een gemeente, nosh een firms, noch een
,,individu is, bet recht toegekend eigendommen to bezitten
„en door middel van tussehenpersonen to ageeren ; en dit
waar cue wet hat tegen„recht moat dan ook in zich sluiten
dat
de
associatie
met die eig en„deel niet uoorsehrijft -„dommen verantwoordelijk zij voor de handeling en crier
„agenten, met andere woorden : dat zij order haar vereen i „g4mgsnaam voor berokkende schade aan g esproken kan
,,worden ."
De belan .grijkheid van daze uitspraak, waarmede hat
geheele inge wortelde n.iet-aansprakelij kheidsbeg rip der Trade
Unions wordt omvergeworpen, beh.oeft her zeker niet betoogd ; slechts zij gewezen op de merkwaardige zinsnede
erin voorkomende „waar de wet hat tegendeel niet voorschrijft" . De wet, die hier bedoeld wordt, is de uit de op
blz. 21.8 vermelde enquete van 1867 voortgevloeide Trade
Union Act 1871, waarvan artikel 4 in hoofdzaak zegt, dat
„n.iet erkend zal worden eenig e eisch tot schadeverg oeding
„wagers contractbreuk, ingesteld door een Union tegen
„eenn barer laden of omgekeerd ." De bedoeling hiervan is
duidelijk : Bij bet geheel vrijwillige karakter eener Trade
Union moest iedere rechterlijke inmenging uitgesloten blijven ; de laden zijn vrij, om zich elk oogenblik to onttrekkenn
aan de verplichtingen ., die zij op zich hebbenn genomenn
jegens de organisatie ; ook kan g een Rechter daze laatste
dwiugen tot bet nakomen barer verbintenissen tegenover
bij haar aangeslotenen .
Of er grond was orn op dit artikel, dat blijkbaar alleenn
de rechtsverhouding van de vereeniging en haar laden
onderling op bet oog had, ook de regaling barer verhouding
tegenover derden to baseeren, blijve hier buiten beschouwing ; een fait is bet, dat men dertig jaar lang gemeend
heeft dit to mogen doer, een fait is bet evenzoo, dat
J u s t i c e F a r w e 11 's vonnis bet recht van bestaan aaI
daze meaning ontzegt.
De Union gaat in appal tegen daze uitspraak en voor
bet Hof van AppPl wint zij haar zaak ; bet Hof toch step
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zich weder op het van ouds erkende staudpunt, dat een
Union niet een corporatie is, die gedagvaard kan worden
en dat nergens uit de wet van 1871 blijkt, dat zij wettelijk
aansprakelijk is voor de door haar of haar vertegenwoordigers gepleegde handelingen 1) .
Dc advocaat dci' Maatschappij, de hekwame S i r E .
Cl a r k e, ontkent in den loop van ziju schitterend pleidooi
ten sterkste de juistheid van dit standpunt . ,,Indien dit
argument joist is", roept hij uit, ,,dan hebben wj in de
,,Trade Union to zien een vereeniging, die het karakter
,,draagt van een door de wet erkenden vrijbuiter !"
Maar zijn pleidooi is teverg eefsch ; het Hof beslist eeusteimnig ten gunste der Union en on tzegt der IMlaatschappij
haar eisch .
Hiermede had deze laatste de zaak kunnen laten rusten ; immers, de reden waarom zij haar geentaineerd heeft,
is vervallen ; de strike is reeds sedert inaaiiden geeindigd ;
de beschermiiig, die zij den Reciter vroeg, Iieeft zij niet
meer noodig ; - maar, nu het eenmaal zoover gekomen is,
nu zij in haar overwinning in eerste instantie eenigen
grond rnag virideii voor de hoop, dat de eindgevolgeri dezer
onbeteekenende werkstaking een grooten reminenden in vloed
op bet optreden en de handelingen der arbeidersorganisaties
zulleii blijven nitoeferieii, flu wenscht zij de zaak in hoogste
instantie uitgemaakt to zien, flu is gelijk gezegd voor mar
het gevecht eerst recht begonnen .
,,Indien", zoo schrijft B e a s l e y, ,,wij de Union haar
,,succes voor het Court of Appeal gelaten en dus niet de
,,gevraagde beschikking verkregen hadden, zoo het haar
,,vrijgestaan hebben, verdere onlusten aan to stokers ; daaroin
,,was de Maatschappij wel verplicit de zaak tot het erode
,,tit to veciten, en dat erode", voegt hj er triomfantelijk
aan toe, ,,was de eenstemmige uitspraak van het }{ooger,,huis to onzen gunste" .
Do Maatschappij brengt dus de zaak voor het Hoogermis en hiermede nadert ons tweede bedrijf zijn eiude .
1)

Labour. Gaette, December 1900 .
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Het laatste t-ooneel m.unt zeker nit door kortheid.
Thans achten de Law Lords niet, gelijk in de zaak Allen
versus Flood, noodig de voorlichting huuner collega's in
to roepen . De weinige woorden, welke zij spreken, zijn in
hoofdzaak een herhaling van die van J u s t i c e F a r well ;
unaniem zijn alle vijf van oordeel, dat zijn uitspraak de
juiste is en dat de uitspraak van hot Hof vernietigd client
to worden .
Enn op den g edenkwaardig en avond van 2 2 Juli 1901 wordt
door hot H o u s e o f L o r d s gedecreteerd, dat een Union een
entiteit vormt, die order haar geregistreerden vereenigingsxtaam gedag vaard kan worden en dat dienovereenkomstig
in dit g oval de Union der Spoorwegarbeiders (en dus voor
den vervolge elke Union) met al haar bezittingen voor
door haar toegebrachte schade aansprakelijk is 1).
Loo is clan in doze zaak hot laatste woord gesproken ;
e~reunt de L o r d s en ten tweeden male wordt hot doek
neerg ehaald .
Het laatste tooneel heeft een machtigen en zeer uiteenloopenden indru .k teweeggebracht in de verschillende
ranger van hot auditorium ; maar van welken aard ook de
gevoelens molten zijn, die hot opwekte : verontwaardiging
of voldoening, vrees of gerustheid,
bij hot vallen van
hot scherm leest men op alter gelaat dezelfde vraag : Hoe
flu vender '
III .
Tusschen de Sedrijven .
Wanneer wij ten verpoozing ors thans een oogenblik
in den foyer beg even en onze aandacht schenken aan dat1)

Onmiddellijk hierna eischte en verkreeg de blaatschappij in civiel

geding van de Union de som van £ 23 .000 voor schade aan haar bedrijf
toegebracht, terwijl de kosten, ook door de Union to dragon, dit bedrag
tot circa £ 50 .000 verhoogden .
Ter beoordeeling van de middelen, waarover doze laatste beschihte,

diene, dat na betaling hiervan bet saldo in haar kas nog £ 274 .000 beliep
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gene swat ons de ,,duizeud-oorige en duizend-tongige godin",
Critiek genaamd, to hooren geeft, dan vernemen wij een
levendige beschou wing over de handeling, zooeven door
ons bjgewoond .
Luide stemmen van misnoegen verniengen zich met
krachtige betuigingen van goedkeuring, maar in alle, zelfs
in de laatstgenoemde, ligt in meer of mindere mate opgesloten ecu twjfe1 omtrent hetgeen de toekornst nii moet
brengeii, een verzoek oral rechtszekerheid in het belang
van alle partijen .
Want er is in den laatsten tjd zddveel gesprokeu en
z6oveel geschreven en, vooral ook, zc~ ~veel gevonuist, dan
in dezen dan in genera zin, dat een groote begripsverwarring omtrent datgene wit nu eigeiilijk de Unions wel en
wit zij niet mogen doen daarvan het gevolg inoei zijn .
De opvattingen daaromtrent missen thins elke fundameuteele leiding en de arbeidersorganisaties verkeeren in
ecu van de nicest hachelijke periodes van hair geheele
bestaan .
,,Haas positie," zoo schrijft S n o w d e n in den Jude1euent Reew, ,,zou nog draag 1 jk worden, als ze tenminste
„met zekerheid moisten, hoe de wet to haren opzichte Iuidt,
,,zelfs al ware dit nog ongunstiger dan zj op 't ooh ; enblik
,,verinoeden ."
Maar die wetensehap kin hair nieniand geveil .
Een man als A s q u i t h erkent, dat, hoe vaag en elastisch hij zijn woorden ook moge kiezen, liet heron absoluut
onrnogelijk is voor het thins ten opzichte der Unions
geldende wetsbeginsel ecu definitie to vinden in overeenstemming met de zoo uiteenloopende dicta der versehillende
Rechters in de afgeloopen j aren .
En ook bij de IRegeering wordt jets beuierkbaar, dat
zweemt naar twjfeT aan de bilhijkheicl van den bestaanden
toestand .
Want wanneer B eli in de Lagerhuis-zitting van 14
Mci 1902 zjn beroemd geworden redevoering houdt, waarin .
hj vraagt om ecu enquete, ten dod hebbende ecu herziening der wet in dien geest, dat de werklieden-orgauisaties
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op ona.antastbare wijze bevestigd wordenn in de positie, die
zij volgens de algemeenn erkende opvatting innamen voor
de Taff vale-uitspraak van bet H o u s e o f L o r d s,
dan
wordt dit verzoek weliswaar door den Minister R i t c h i e
geweigerd, als houdende zijns inzien .s geen verband met
genoemde uitspraak, maar dan ontkent deze Minister toch niet
geheel, dat er zich een geval zou kunnen voordoen, waarbij
de thans geldende wet een onbillijkheid jegens de Unions
zou blijken to bevatten en zegt bij bereid to zijn, om, als
het zoover mocht komen, een enduete tot herziening van
de wet to overwegen .
De Trade Union-leiders toornen, zooals van hen to
verwa,chten was, bet gansehe land door tegen de uitspraak
vann bet Hoogerhuis .
Het argument, dat daarbij bet meest op den voorgrond
treedt, is de volgens hen door deze uitspraak in bet levee
geroepen ongelij kheid tusschen werk.gevers en arbeiders .
Als wij van onzen kant in geval van nood, zoo redeneeren zij, on ze m edearbeiders willen aan zetten bij een
sang ewezen patroon niet to werken, kunnen wij in neg en
van de tiers gevallen niet meer n agaan, op welke wij ze wij
dit hebben inn to richten Louder in de klauwen der wet to
vallen ; maar den fabrikanten staat bet geheel vrij arbeiders, die hue ongewenscht voorkomen, werk to onthouden
of to ontnemen . Als zij elkander onderling wa .arochuwen
tegen een bepaald persoon, of wel individuen, die zij als
leden eener Union ongaarn .e in burs fabriek zien, den arbeid
opzeggen, is er geen Rechter, die hen daarvoor strafbaar
zal kunnen stellen . Ditzelfde recht, inutatis inutandis, is
het ook wat wij voor ons eischen .
In de tweede plaats speelt bij de overwegingen der
Unions een groote rol bet lot, dat hair ondersteuningsfondsen boven bet hoofd hangt .
De gelden eener Trade Union dragen toch niet alleen
bet karakter van strijdmiddelen ; een deel ervan is bestemd
voor verzorging van de weduwen en weezen barer leden,
voor u.itkeering bij werkeloosheid, bij ongeschiktheid tot
werkenn als gevol g van ouderdom, ziekte enz ., en in dit
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opzicht vervult dus de Union de functie eener zoogenaamde
Friendly Society .
Met die gelden, waartoe de leden afzonderlijk contribueeren, wend eciter totnogtoe dikwijls zeer eigenaardig
omgesprongen . Het hoofddoel der Union toch is bet strijden voor economische voordeelen en al haar bezittingen,
order weiken hoofde ook bijeenverzarneld, moeten, indien
noodig, voor dat doel beschikbaar zijn .
Nu spreekt het vanzelf, dat eeri langdurige werkstaking met de daaraan verbonden uitkeeringeri, een malaise
in de industrie met de daardoor vereischte ondersteuning
sons een groot hiaat in die geidmiddelen veroorzaakten,
en sneer dan. eens is het voorgekomen, dat dientengevolge
de geheele kas eener Union (ondersteuningsfondsen incluis)
tot den laatsten penny geledigd moest worrier 1 ) • Wat er
order die omstandigheden van de Friendly Society - nitkeeringen tot stand kwam, laat zich denken .
Ret immoreele van dezen toestand wordt verhoogd
door het feit, dat de Unions, niet tevreden iiiet de wekeljksche bijdragen barer leden, zich niet ontzageu te speculeeren op de goedgeefschheid van 't publiek ten hehoeve
harer weldadige installing en en hear voordeel deden met
de mildheid van meuigen gever, die onbekend was met de
omstandigheid, dat ziju gift voor weduwen en weezen eventheel tot bet direct of indirect nadeel van liemzelf en de
zjnen gebruikt kon worrier .
Zoo Meek bijvoorbeeld bj de ingestelde enqute, waarover hieronder meet ), dat het weezenfonds der Amalgamated Society of Railway Servants de helft zijner inkomsten daukt aau de publieke liefdadigheid, ina.ar dat dit
geheele fords, groot ruim £ 80 .000, beschikbaar is, in geval
bijv . een werkstaking (die door stremming van bet verkeer
een groot deal van bet publiek, dus van de gevers, outzagljk nadeel berokkenen kan) dit eischt .
1)

Bijvoorbeeld die der Operative Stonemasons in 1841 (werksthking)

en 1879 (malaise) ; die der Ironfouriders in 1879 en .
2

Minutes enz . Q 977 .
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,,De geheele Friendly Society-business eener Union",
schreef w e b b in zijn Industrial Democracy 1), ,,is slechts
,,een toevallig bjvoegse1, strikt ondergeschikt aan haar
,,hoofdfui]ctie, namelijk bet verkrijgen van betere levens,,condities voor hare laden . Voor bet bereiken van dit doel
„moat de Union vrij zijn desnoods elken penny to offeren 2),"
Thaws ecliter, flu hat Ho u s e of L or d s heeft uitgesproken, dat ears Union met al haar bezittingen aausprakelijk
is voor haar handelingen, flu hat met die uitspraak de
mogelijkheid geopend heeft, dat dit geld eventueel geofferd
zal moeten worden tar vergoecling van sehade door de Union
aian derden berokkend (waarvoor hat weliswaar niet gegeven
ward) inplaats van als midclel om off'emsief tegenover derdem op
to treden (waarvoor hat zeer zeker evenmin wend gegeven),
nu ziju mid de kreten van verontwaardiging over dawn
,aanslag op liefdadigheidsfondsen", nu overvalt de Unions
een groote ongerustheid over bet lot barer Friendly Societygelden, die zij echter totnogtoe nooit geaarzeld hebben, vrij
to eigen bate aan to wanders .
Daze twee punters dus : de in bet levers geroepen
onzekere rechtstoestand voor arbeidersorganisaties bij bet
begaan van handelingen, die door de werkgevers straftloos
verricht kunnen worden, en : de aantastbaarheid der benefitfunds, ziju bet, die wj in hoofdzaak door de verschillende
groepen hooren behandelen .
van vale zijden weerklinken daartusschen de stemmen
van hen, die iu aansluiting aan bet door B e 11 gesprokene
vragen orn een ingrijpen door bet Parlement in den vorm
van e.uqu~te en wetswijziging ; maar om to beginner, meenen
zij, client, wiT men zijn doel bereiken, de samenstelling van
dat Parlement een andere to worden .
her zien wij bet tweede van de groote gevolgen, die
daze weinig beteekenende werkstaking met zich gevoerd heeft .
In de afgeloopen tiers vijftien jaar hidden de Trade
1)

Blz . 530 .
Zie omtrent den ,,liefdadigheids"-werkkring der Unions nog do
;peer Iezenswaardige sebets ran w a 1 e r E . W e y l : ,,Benefit Features of
triti8h Trade Unions" .
2)
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Unions zich vrjwel buiten de politiek ; bij de meeste verkiezingen speelden zij geen rol van beteekenis en een
arbeiderspartj zetelde, orn zoo to zeggen, niet in het Britsche Parlement .
Thins echter zou hierin verandering komen .
Dc uitspraak van het Hoogerhuis heeft de arbeiders
wakker gemaakt ; heeft hen doen gevoelen, dat 't niet
genoeg is to vragem orn een wet, die het precaire in hue
rechtspositie en de beleinmering homer sociale actie wegneemt, rnaar dat zij zelven moeten rnedewerkem bij het sarnenstelien van die wet ; dat daarbij in de rostra ook de stern
banner manner weerklinken moet.
Moor, wit bijvoorbeeid een bekend Union-voorstander,,
T h o in as Griffith s, op een v erg adoring to Lianelly')
zegt omtrent de Taff Vale-uitspraak :
,,Dit vonnis is de ergste slag, die den Trade Unions
,,ooit toegebracht wend, maar de rernedie hebben de werk,,lieden zelven in hander . Later zij rain hot Parlemen.t
,,vertegenwoordigers zenden, die sympathie gevoelen en
,,tooneu net do wensehen van hot werkend dccl der bevol,,king en die wetter in 't levee to roepen, waarbij op
,,billijke wijze de verhouding tusschen werkgever en arbeider
,,geregeld wordt."
In dien geest weerklinkt de oproep door hot geheele
land en hot antwoord zal gegeven worden door de Panementsverkiezing van 1905 ; daarbij toch zal ,,de omverwerping der Taff Vale-uitspraak" ecu der eerste leuzen zijn in
elk district, waar een eenigszins sterke arbeidspartij zetelt
en . . . . hot nieuwe Lagerhuis bevat bij zijn geboorte een
Labour Party van vijftig leden ; j a tot op hot huidige
oogenblik wordt onvermoeid ernaar gestreefd dit aantal to
vermeerderen 2)
Wel wend in de Taff Vale-zaak door de ,,Trade UnionHydra" (om ecu uitdrukking van ecu sehnijver uit die
1) 22 December 1902 .
2) K e I r II a r d i e voorspelde deter dagen ten gelegenheid van een
mijnwerkers .demonstratie, dat er nog slechtR twee agemeene verkiezingen
noodig zuflen ijn, om hot aazital labour-members op 300 to brengen
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dagen to gebruiken) een hoofd verloren, meat talrijk en
krachtig zijn de n.ieuwe hoofden, die sedert het afgehouwene
hebben vervangen, en zelfs een Hercules zou niet in staat
g eweest zij n den aangroei er van to bedwing en !

De Royal Commission en de Trade Disputes Bill .
`vane eer wij ons thans weer op weg beg even omn het
laatste bedrijf van ons tooneelspel bij to worsen, zien wij
in het voorbijgaann ears gene zijde eener groene tafel vijf
eerbiedwaardige manners gezeten, het woord richtend tot
groepen van personen, die zich aan deze zijde diet tafel
bevindenn en onder wie wij o .a . het bekende g elaat vann denn
heer B e a s l e y opmerken . .
Wat is het doel deter manner :'
Niet om, zooals men in deze omgeving allicht zou
wanen, aanwij zinger. t o doers aan verdoolden in den tempel
van. Thalia, meat om henn to leiden, die dear ronddwalen
in het labyrinth der Britsehe arbeidswetgeving !
Wat wij voor ons tiers toch is de in 1903 ben .oemde
Royal. Commission, hear enquete houdend in zake Arbeidsgeschillen en Vakvereenigingen .
Gelijkk wij weten, werd in 1902 door het Ministerie
een reader onderzoek in deze matei •i e geweigerd ; een jeer
later on.g eeeer was de Regeering tot andere g edachten gekomen en inn de zittirg van 8 Mei 1903 zegde zij onder
den druk van een door de Oppositie ingediend wetsvoorstel
toe : het instellen eener Commissie van enquF te, wier teak
het zou zijn, om in verband met de meergenoemde nitspraak van het Hoogerhuis omtrent het onderwerp Trade
Disputes en Trade Combinations en de daarvoor geldende
wetter een grondig onderzoek in to stellen en hierna Rapport uit to brengen .
Dat de benoeming der Commissie alg emeen tevredenheid wekte, ken niet bepaald gezegd worden ; zees zeker
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niet in de kringen der meest geInteresseerden, die der
Trade Unions.
Deze wares ten hoog ste verontwaardig d over het feit,
dat g een enkel harer leden deel uitmaakte der Commissie,
wat men toch bij een enquete als deze zeer zeker anders
had mogen verwachten . (Wel was een der leden S i d n e y
W e b b, de bekende leider der Fabian Society 1), maar deze
mocht zich niet meer verheugen in het vertrouwen der
georganiseerde arbeiders sedert het vercchijnen van de
1902-editie zijner Industrial Democracy, in de voorrede
waarvan hij zich over de Taff Vale-zaakk uitliet op een
wijze, die het misnoegen der Union-potentates had opgewekt) .
De Regeering schijnt, hoewel to last, haar misgreep
ing ezien to hebben ; zij richtte, toes de Commissie reeds
eeuigen tijd suet haar werkzaamheden begonnen was, tot
B e 11 het verzoek erin zitting to n .emen, dock deze, zich
gepasseerd gevoelend, weigerde .
Het gevoig van een en ander was een besluit van de
Trade Union-autoriteiten 2), dat g een Trade Unionist ter
enquete mocht verschijnen ; de Commissie betreurde natuurlij k deze onthouding, dock zij meent, dat daardoor gees
n.adeelig e invloed op de door haar verkreg en resultatenn
is uitgeoefen.d.
De enquete duurt 28 dagen en omvat 5443 vragen en
antwoorden, die in een uitvoerig Rapport belichaamd worden .
Daarin spreekt de Commissie in de eerste plaats als haar
meening nit, dat door de beslissing van het Hoogerhuis in
de Taff vale-zaak gees inbreuk gemaakt wordt op de wet
van 1871 3) ; weliswaar drukt deze wet niet met zooveel
woorden de aansprakelijkheid tiit der Trade Unionn enn was
er vo6r deze beslissing gees geval, waarbij die aansprakel.ijkheid erkend werd, maar dit bewijst in geenen deele dat
zij niet bestond .
1)
Lewis,
2)
3)

De names der overige zijn : M u r r a c• , Sir W ill i a in T It o nt a at
Sir Godfrey Lushington en Arthur Coheu .
Op het Leicester Trade Union-eongres .
Zie blz, 230
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htegendeel, zegt de Commissie,
evenzeer als elk
individu gehouden is, een veroorzaakte schade to vergoeden,
geldt dit ook voor een Trade Union, die in de oogen der
wet van 1871 diets is dan een samenstel van individuen .
Fare dit an.ders, dan zouden deze krachtige lichamen met
bun enorme kapitalen in de gelegenheid zijn ., anderen zooveel to benadeelen als bun mocht goeddunken zonder dat
eenig redres mogelijk ware .
Wat dit betreft, vereenigt de Commissie zich dan ook
geheel met de zienswijze van bet Hoogerhuis, loch spreekt
tevens, met de Taft Vale-zaak voor oogen, de wenschelijkheid nit, dat een nieuwe Wet de Centrale Autoriteiten
eener Union in staat stelle, zichzelven en dus ook de kas
der vereeniging to vrijwaren tegen de gevolgen van niet
door hair gesanctionneerde handelingen barer agenten en
„secretaries" .
\fat de quaestie der benefit-funds betreft, zoo stelt de
Commissie voor : een algeheele scheiding tusschen deze en
de ,,militants" fondsen in dien geest, dat eerstgenoemde
alleen voor bet doel, waarvoor zij bijeengebracht werden,
gebruikt molten worden ; de Union zou er dan niet meer
over kunnen beschikken als strijdmiddel, dock evenmin zou
er in geval van een veroordeeling door den Rechter beslag
op kunnen gelegd worden .
ook bet „posten" maakt een punt van nauwkeurig
onderzoek nit bij deze enquete .
Waar z j uitdrukkelijk geconstateerd weuscht to zien,
dat Trade Unions wettige vereenigingen zijn, dat bet verweermiddel eener zoodanige vereeniging n .1 . de werkstaking
dus ook als wettig erkend dient to worden, daar komt de
Commissie tevens tot de conclusie, dat niet als onwettig
malt worden aangemerkt, zoolang tenminste hierbij Been
contractbreuk in bet spel komt, bet „overhalen van derden
om aan een staking deel to v emen ."
Valt nu echter bet „posten" onder de bier bedoelde
wettig e middelen tot overhalen om to staken :'
Uit de enquete blijkt dat in zeer veel gevallen zulk
„overhalen" gepaard gin g met geweldpleging, met bedrei-
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gin.g (vooral van vrouwen en kinderen) enz . En de Cornmissie meant daarom, dat het vaststellenn van de grens
to ssehen wat in dezen wel en wat wiet geoorloofd is, moat
gesehieden bij een wetsbepaling, die verbiedt „handelingen,
welke aan derden redelijkerwijze grond kunnen geven voor
de vrees, dat geweld tegenover hen of hunn fainilie aangewend of schade aan hun_ bezittingen toegebracht za,l
worden ."
'.pen slotte zij flog vermeld, dat de Commissie voorstelt to bepalen, dat een persoon die een handeling verricht, welke in zichzelve niet onwettig is, uiet vervolgd
kan worden op grond, dat door die handeling derden bemoeilijkt worden in de uitoefen .ing van hun beroep (Allen
versus Flood!) of hat drijven van hun zaak en tevens, dat
hat optreden door een combinatie van twee of sneer personen, verbaud houdend met een arbeidsgeschil, uiet vervolgbaar is, tenzij daarbij kwade trouw bew-ezen kan worden .
Hiermee zijn de voornaamste pun.tenn uit hat lij vig e
Rapport der Commissie weergegeven .
In de kringenn der Unions wordt, gelijk verwacht kon
worden, dit Rapport al evenn vijandig ontva:ngen als hat
eerste optreden tier Commissie zelve . Fen tier toouaangeven.de arbeidsbladenn besluit zijnu beschouwingen erover
cruet de opmerkiug : „dat hat voor de Regeeriug hat baste
.,zou zijn, dit Rapport geheel to ignoreeren., even.als zip b~j
,shat ben.oemen van de samenstellers ervan de arbeiders,,vereenigingen ge :ignoreerd heeft" 1).
Dat de Regeeriug niet aann dien weak heeft gehoor
geg,even., zal ons blijken in h.et laatste bedrijf, waaraan wij
tharis ouze aandacht wijden .
ook thans wear valt de handeling binnen de muren
-ann hat Britsche Parlement ; wat men ook van ons stuk
zeggenn noge, over veronachtzaming van de „unite de lieu"
kan zeker n.iet gekla,agd worden ! Fen weinig afwisseling
daarinn ware wellicht met onwelkom geweest, lnaar hoe die
1~
0.

Cotton Factory Tunes, 2 .3 Februari 1906,
, VII 2
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to verkrijgen? Wanneer bet betreft een tooneeispel ,,naar
bet levee", wordt den schrijver in dit opzicht been keuze
gelaten en . . . . hij heeft bet u immers gezegd ,,dat zijn
erhaal eentonig is"!
WJ zullen ecliter in dit stadium ouze voorstelling zooreel mogeiijk besnoeien, daar wj ,,om de dood niet graag
wilden, dat ci' nachtwerk van wierd" en de zeer wijdloopige
procedure, die in bet Lagerhuis bij de behandeling eener
wet gevoigd wordt, daartoe licht aanleiding zou kunnen
oe ven .
Een wetsontwerp Loch moet aldaar vijf stadieu doorloopen hebben, voor bet als aangenomen beschouwd kan
worden :
Eerst komt de ,,Introduction", die de vroegere ,,First
Reading" vervangt en waarbij weinig gedebatteerd en niet
gestemd wordt ; daarna de ,,Second Reading", waarbij de
wet in haar geheel behandeld en over bet aigeineen beginsel
ervau debat en stemming plants vi ndt ; dan volgt bet
,,Committee"-stadium, meestal in bet voile Huis (tenzij een
Standing-Committee voor dat duel benoemd is) met den
Deputy-Speaker als president, waarbij bet wetsontwerp
regel voor rebel bediscussieerd en eventueei geamendeerd
en ten siotte wederom erover gestemd wordt ; dan komt
bet ontwerp in bet lEluis voor den ,,Report-Stage", die
geheel gel jk is aan bet Committee-Stadium behaive dat
thans de Speaker bet presidium waarneemt . Ten slotte
de ,,Third Reading" met ecu aigemeen debat over bet ontwerp in den norm waar bet thans in gebracht is, en
stemming .
„Vat wordt er niet al tijds met kibbelen versieten",
zou Vo s m e e r bier net recht hebben uitgeroepen!
Het eerste wat wij dan bijwonen is, hoe de Regeering
op 28 hart 1906 bij mnonde van Sir John L a w s o n
Walt on bet ontwerp van haar Trade Disputes Bill indient 1)
1) Be voorafgaande ontwerpen, zooal3 ,,Mr . l'aulton's Bill" van
April 1904, ,,Mr . Wimittaker's hill" van Maart 1901 e .a . later wij onvermeld .
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Ret zij ons vergund, enkele der vooruaamste bepalingen. (verkort) in origineel aan to halen (zie Appendix A .) :
A rti kel 1 wettigt bij het voorkomen van arbeidsgeschillenn het optreden van combinaties uit twee of meer
personen bestaande .
Met Art-ikel 2 wordt het rechtmatige van het „posters"
bin .en. zekere grenzen) erkend .
Door Artikel 3 wordt het voor den vervolge onmogelijk
gemaakt op to komen tegen een handeling verricht in verband met een arbeidsgeschil op grond, dat zij een belemmering vann iemand's bedrijf, handel of werk ten gevolge heeft
g eha ., terwijl
Artikel 4 elken eisch om schadevergoeding gericht
tegen de fondsenn eener Trade Union onontvan.kelijk verklaart, tenzij de handeling, die de schade veroorzaakt heeft,
verricht werd door het Comite, dat de leiding van het
gesehil in handers heeft of een door dat Comite geau thoriseerd persoon .
Een vergelijking van deze artikelen met de aanbevelingen der Royal Commission zooals deze op de vorige
bladzijden werden weergegeven, toont duidelijk aan, dat bij
het i n elkaar zetten van dit wetsontwerp de wenken dezer
Corn missie n.iet over het hoofd zijn gezien ; tevens echter
ki•ij g t men daarbij, en vooral bij vergelij king met het doorwroehte Rapport zelf, onwillekeurig den indruk, dat de
samensteller van het ontwerp op een vrij fragmentarische,
onn niet to zeggen onbeholpen, wijze to werk is gegaan .
Ret heeft denn schijn, alsof ernaar gestreefd werd, deze
aan.bevelin g en naar den uorm. in een wet to verwerken, zonder
plat men inn den geest ervan voldoende was doorgedrongen .
„AI de weldoordachte overwegingen," zegt een leader
van den Manchester Guardian 1) meer oprecht dan welwillend, „die in deze wet belichaamd zijn, waren dit ook in
„het Rapport, maar het omgekeerde is helaas niet het
,,geval . De wet ziet eruit als het voortbrengsel van een
,,Comite, waarvan de leden haastig het Rapport hebben
1)

2 April 190 .
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„doorgekeken, zonder bet onderwerp ervan behoorlijk be„studeerd to hebben ; zij hebben er brokstukken aan ont„leend, zonder zich bet schema der Commissie duidelijk
„voor oogen to hebben gesteld ."
Tech heeft bet ontwerp in bet algemeen een goede
ontvangst in bet Lagerhuis en als de Attorney General
bij bet indienen ervan betoogt : dat deze wet de bestaande
onzekerheid en onbillijkheid zal doers ophouden, dat zij
ieder in staat zal stellen voor bet verrichten eener handeling to beoordeelen, of deze in strijd met of overeenkomstig
de wet is en dat zij in bet algemeen een afdoende en be
vredigende oplossing aan een moeilijke quaestie zal geven,
is een „general cheering" zij u loon en bet ontwerp wordt
vervolgens (25 April) in tweede lezing aangenomen .
De Labour Party is echter niet tevreden met art-ikel 4.
Zij wenscht bij een werkstaking Been verantwoordelijk
Comite ; zij wenscht in geen enkel opzicht eenig e aansprakelijkheid, waardoor de fondsen eener Union bedreigd
kunnen worden . „Zij zou desnoods daarin kunnenn toestemmen," roept S h a c k l e t o n ironisch uit, „als haar be„wezen werd, dat op grond van deze wet ook werkge-r;ers
,,in overeenkomstige gevallen voor den Rechter gedaag d
„konden worden . Waar dit bier niet bet geval is, waar
„trouwens een Trade Union als zijnde geen handelslichaam
„nooit een eisch tot schadevergoeding zou kunnen hand,,haven, daar gaat," zegt bij, „deze Partij niet met dit
„ontwerp mede ."
Zij heeft daarom een ander ontwerp ingediend, dat in
hoofdzaak overeenkomt met bet Regeeringsontwerp, behalve
dat de clausule met betrekking tot de Trade Union-fondsen
in haar geest gewijzigd is . (Zie Appendix B .)
Door deze wijziging wordt dus aan de Unions een
rechtspositie toegekend, geheel gelijk aan die, welke zij voor
de Taff Vale-uitspraak algemeen geacht werden to bezitten .
Bij de discussie blijkt, dat eenige der Ministers wel
zooveel voor bet ontwerp der Labour Party gevoelen als
voor bun eigen ; ja, de premier, C a m p b e 11-B a n n e r m a n,
verklaart road uit, dat bij geen reden weet, waarom bij zelf
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niet ervddr zou stemmen en ook dit ontwerp (Labour Bill)
wordt (op 30 Maart) in tweede lezing aangenonnen .
Het g evolg hiervan is, dat de Regeering in haar oorspronkelijk ontwerp een amendement aanbrengt, om aanu
de wensehen der Labour Party tegemoet to komen ; daartoe
ontwerpt zij een geheel nieuw artikel - , dat, zij bet ook
in jets andere bewoordingen, grootendeels hetzelfde behelst
als het door deze Partij voorgestelde . (Zie Appendix C.)
Bij de behandeling ervan ,,in Committee" op 3 Augustus zeg t de .A.A t t o r n e y G e n e r a 1, d at, waar bij de debatten
=Loo doorslaan.d geblekenn is, dat de meerderheid van de
Leden, tot welke richting zij ook behooren, den toestand
zooals hij vd6r de Taff Vale-uitspraak gedurende dertig
jaar bestaan heeft, gecontinueerd wenschen to zien, de
Regeering gemeend heeft aan dien wensch to moeten toegeven en daarom haar oorspronkelijk ontwerp aldus geamendeerd heeft.
In verband hiermee trekt de Labour Party haar ontwerp in en bet geamendeerde Regeeringsontwerp wordt
,,in Committee" aangenomen . 1)
V66r bet in den „Report Stage" komt, is in September
1906 to Liverpool bet groote jaarlijksche Trades Unioncongres gehouden en aldaar eenstemmig de door Shackleton
ingediende mode aangenomen, behelzende, dat Been Trade
Disputes Bill geacht kan worden aan den eisch der Partij
to voldoen, die de arbeiders niet geheel terugbrengt in
hun „ante-Taff' Vale" positie, en de absolute immuniteit
hunner fondsen waarborgt .
Bij de behandeling in het Rapport-stadium meent de
Arbeiderspartij dan ook n.og en wijziging in hot „Committee"ontwerp to moeten doer aanbren gen. en wel wat de bewoordingen van Artikel > (zie Appendix ; A) betreft.
.Aangevoerd wordt, dat zoolang de woorden. „peaceably
1}

\Vij

willen niet nalaten, bier de aandacht to vestigen op de

belangrijke artikelen in ,,National Review" en „Times", waarmee de
bekende rechtsgeleerde professor D i c e y tegen hot aldus geamendeerde
ftrtikel

to velde trekt, meenn echter beknoptheidshalve met deae

wijzing to kunnen volstaa,n .

ver
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and in a reasonable manner" blij ven bestaan, de arbeide •s
zich bij hun „posten" blootstellen aan de iudividueele
opvatting van elken Rechter, die to beoordeelen zal bebben,
of zij hierbij „vreedzaam en op een redelijke wijze" to werk
zij n gegaan .
Om hieraan tegemoet to komen wordt Art-i ;el 2 gewijzigd
als in Appendix D weergegeven en op 5 November rordt
bet aldus geamendeerd ontwerp aangenomen .
Duidelijkheidshalve geven wij hieronder nogmaals den
hoofdinhoud weer van dit ontwerp na het aanbrena en der
bovengenoemde wijzigingen
Wanneer twee of meer personen ii coinbinatie een
handeling verrichten in verband met een hang en d arbeids geschil, kunnen zij daarvoor niet vervolgd worden, indienn
hun handeling, op zichzelve (en dus afg escheiden. van g enoemde combinatie) beschouwd, geen aanleiding zou even
tot vervolging .
Het „posten" wordt wettig verk .laard (voor werkgevers
zoowel als voor arbeiders), mits nit het optreden van de
daarmee belaste personen blijkt, dat hun bedoelin .g sl.echts
is, om op een vredelievende wij ze to werken ; g elij k men
ziet, een nit de gestie der A rbeidspartij (in bet Rapportstadium) voortgevloeide redactiewijziging die dus ten gevolge heeft, dat bij bet „posten" de wijze van optreden
zelve niet meer aan kritiek blootstaat, maar alleen de
bedoeting, die daarbij blijkbaar voorgezeten heeft .
verder bepaalt bet ontwerp, dat bij de beoordeeling
van een handeling, verricht in verband net een arbeidsgeschil, de omstandigheid, dat deze handeling aanleiding
heeft gegeven tot het verbreken van een bestaand arbeidscontract, tot belemmerin g bij de uitoefenin g vann bedrij f,
yak enz. enz . geen grond tot vervolging kan opleveren .
En ten sl otte decreteert bet ontwerp de onon.tvankelijkheid van elken tegen een Trade Union, hetzij van werkgevers

of arbeiders, of haar beambten ingestelden eisch om schadevergoeding, die gegrond is op een door of ten behoeve

van die Union bij een arbeidsgeschil verrichte handeling.
In bet algemeen bebben bij de geheele behandeling
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van den Trade Disputes Bill de debatteii zich gekenmerkt
door een vrij groote mate van eeritonigheid ; de argumenten,
die aaugevoerd werden, berustten op dc reeds ettelijke
malen vernornen ante- en post -Taff Vale besehouwiugen en
de discussies hadden een kaim en zakelijk verloop .
In het Rapport-stadium echter words voor eeii weinig
afwisseling gezorgd door een paar heftige redevoeringen
aan de zijde der lersehe fractie .
Be aanleiding tot het hierbedoelde incident geeft het
indienen van eeu amendement door den. unionist 1 V is count Castiereagh, luidend :
,,Deze wet zal niet toepasselijk zjn op lerland ."
De inleider begirt met eenige complimenten aan het
adres der Labour Party in het algemeen en der Trade
Unionisteri in het bijzonder .
Hij, en met hem ziju geheele partij, beschouwt Trade
Unions als hoogst nuttige insteflingen, die bij menage
gelegenheid door ecu tactvol optreden harer leiders erustige
verwikkelingen en heroeringen hebben weten to voorkomen ;
rnaar voor TerIaii(I. acht hij de immuniteit, welke zij bij
een wet als de her behandelde verkrjgen, hoogst bedenkelijkj
linmers, wie han zeggen, dat die wet behaive op geschilleri, de verhouding tusschen werkgever en arbeider
rakend, niet ook toepasselijk zal verklaard worden op geschiflen tussehen landheer en pachter? En in dit iaatste
gevai zou zij die geschillen niet alleen niet helper nit den
weg ruimen maar iutegendeel nog verseherpen, speciaal
in lerlandn
in lerland toch, en voor zoover hem bekend char
alleen, bestaat het systeem van ,,boycotting", dat hij niet
reader behoeft to omschrijven ; en wanneer nu b1j ken moeht,
dat de wet de toepassiug van dit systeni straffeloos zou
toelaten, dare zulleu er ongetwijfeld gewetenlooze personen
optreden, die door ecu verregaand misbruik ervan ecu
onhoudbaren toestand in het levee zullen roepen .
Lord Castlereagh's voorstel words oudersteund
1)

Niet to 'verwarren met

Trade

Unionist .

248

EEN $OCIA Al -

TOONEELSPEL 7N DRIE LEDRJJYEN.

door B u t c h e r, een Ierschenn unionist en vertegenwoordig er van een En gelsch district (Cambridge University)
In den aanvang van zijn rede betoogt deze, dat bet
gevaar der wet voor Ierland schuilt in de omschrijving,
die zij geeft van de uitdrukking Trade Dispute ; daarin
toch beet bet, dat onder arbeidsgeschil verstaan wordt elk;
geschil, hetwelk verband houdt met de dienstbetrekking of
denn arbeid van elken werkman . Door deze definitie verliest
volgens zijn oordeel de wet haar karakter van Trade
Disputes Bill .
Zij omvat nu oak agrar'ische combinaties, zooals die
in Ierland bestaan ; zij raakt n.u ook de verhouding tusscuen
land -eigenaa-r en 1 and-beuerker ; zij zal teng evolge hebben,
dat een persoon, die in dienst is van een impopulair landheer de wettelijke bescherming verliest, welke hem totn.ogtoe ten deel viel en blootgesteld wordt aan inti n .idatie
en ,,boycotting" ; en zulks vooral op een oogenblik als bet
huidige, flu dit Binds een.igeu tijd in oubruik geraakte
systeem in bet Westen van Ierland begint to herleven .
En in verband hiermee somt bet welsprekende lid
voor Cambridge University de gevolgen op van bet
boycotten, schildert hij bet lijden van Ierland onder bet
schrikbewind der Land League, karakteriseert hij den aldaar
heerschenden toestand tusschen 1879 en 1887 op een w jze,
die ons onwillekeurig B e a c o n s f i e l d' s woorden voor den
geest roept : „Ireland, the bane of Englandd and the opprobrium of Europe '"
„Ik bee," roept hij nit, „bet een ig e union.istische lid
,,in dit Huis, dat in Zuid-Ierland g ewoond heeft in die
„bange jaren van 1879 tot 1887, toen de Land League
„haar noodlottige macht uitoefende . Ik heb toen geleefd
„te midden van menschen, rijke en arme, die gebukt gingen
„onder haar tirannie en toch zwijgen moesten onmachtig
„als zij waren, om zich eraan to ontworstelen . Ik ken
„die mooie uitdrukkingen, waarmee de boycotters bun
„handelingen verbloemen : „vreedzame overreding ", „zede„lijke pressie" enz . enz . ; maar ikk ken ook de werkelijkheid
„
bet sociale schervengerecht, ee :n levee in voortdurende
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„onrust, de taken geruIneerd, bet vee vermiukt, de kinderen
„vann de scholen uitgesloten, den levendenn hun levensbe-„hoeften geweigerd, den dooden hun doodkist en hun
,,graf . . . .
„Zeg dat eens in Kerry 1) als ge durft !" roept her
een der Nationalisten .
„Ik heb," repliceert B u t c h e r, „datzelfde gezegd in.
„Kerry, toen dit gevaarlijker was dan. 't nu zou ziju, en
„ikk zoude," eindigt hij, „bet onbevreesd morgen in Kerry
„herhalen !"
Een heftig protest volg t op B u t c h e r' s woordenn van
den karat der Iersehe Nationah.sten bij nionde van John
Redmond .
„lk kan," zegt deze, „geenn han deliu g bedenken, on„waardiger en schandelijker dan om bier inn dit Huis een
„toestan.d to schilderen, zooals h.ij, zelfs voor een kwart
„eeuw, in Ierland niet bestaa :n heeft en dien toe to dichten
„aan bet Ierland van heden, dat in een tijdperk van vol„m.aakten vrede verkeert, waar minder misdaad heerscht
„dan in Schotland, Engeland of Wales en waarvoor this
„gees enkele reden bestaat, om bet de privilegien te out„houdell, die men bet Engelsche yolkk schenken wil . Had
„een Eugelsch lid een clergelijke redevoering g ehouden,
„dan zou dit al erg genoeg geweest ziju, maar wanneer
,,zulks gescbiedt door een Iersch lid ( ;zij bet dann ook door
„een lid, wien 't niet mocha gelukkenn een zetel in een
„Iersch district to verwerven !) door iemand, die dus tegen
„beter weten in ziju eigen yolk en ziju eigen land belas„tert, - --- dau is zulk een optredenn niet an .ders dau sehan.de„lijk to n.oemen !"
(Vij zouden her de opmerking willen m .aken, dat eenn
dergelijk optreden van leren tegenover Teren toch niet zoo
tegennatuuriijk schijn .t to ziju als Red in o n d bet in ziju
verontwaardiging voorstelt
for the persons, who hate
Irishmen most, are . . . . Irishmen," schreef T h a c k e ray
reeds meer dan een halve eeuw geleden) .
1j
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og een paar maal doet zich na R e d in o n d' s rede
de Iersche harp op gelijke wijze hooren enn daarna maak-t de
A t t o r n e y G e n e r a 1 aan deze dissonantenreeks een einde
door de pertinente verklaring of to leg gen, dat voor het
amendement van L o r d C a s t 1 e r e a g h Been grond bestaat ;
immers, een „agricultural combination" vale niet under de
definitie van een Trade Union en de term Trade Dispute
kan nooit worden toegepast op een agrarisch geschil .
Hiermee is het incident slit en het amende .tiient valt
met 289 tegen 4 stemmen .
Echter moet het duel vann den voorsteller, die zeker
wel niet gedacht, mogelijk wel niet eens gewenscht heft,
dat zijn amendement aangenomen zal worden, verm .oedelijk
dieper worden gezocht .
De Regeering toch zal, naar verluidt, h .et vol ;end jaar
komen met een wetsoi: twerp, waarbij de Iersche Home
Rule gereg eld wordt en hoewel nu zoowel C a s tie r e a g h
als B u t c h e r zich in hun redevoeringen richtten tegenn
den Trade Disputes Bill, is hun de bedoeling, om thans
reeds to beginners, stemming tegen den nog ougeboren . Home
Rule Bill to maken, daarbij zeker niet geheel vreemd gebleven .
De derde lezi-ng van den Trade Disputes Bill, die 4
dagen later plaats heeft, brengt Been wijziging . Toch willen
wij n.iet nalatenn melding to maken van een woordenwisseling bij die gelegenheid tusschen den A t torn e y G e n e r a 1
en den oud-Minister B a 1 f o u r .
Deze laatste, die gedurende het geheele verloop der
behandeling den Bill bestreden heeft, maakt thins bonne
mine a mauvais jeu door to verklaren dat hij zijn stem
aan de vet zal geven omdat hij in haar goedkeurt, dat
zij aan de liefdadigheidsfondsen der Unions de bescherming
verleent, die ook hij voor hen wenscht . overi g'eils is hij
van m.eening, dat en de Regeering, die deze wet indiende,
en de Partij, die haar in haar teg enwoordig en vorm bracht,
een groote verantwoordelijkheid op zich hebben genomen,
en dat nog grooter verantwoordelijkheid tegenover het
geheele Rij k zal ru sten op de Trade Union isten bij het
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gebruik, dat zij Yftil de recliten, hun door de wet gesehorikeri, zullen inakeii .
De A. t t o r n e y G e n e r a 1 vat hierop vuur .
,,Het is den heer B a I fo u r", zegt hij onder iroidsch
gelach van de Reg'eeringspartijen, ,,tot het laatste oogen,,blik uitstekend gelukt, ziju geheirne goedkeuring van
,,ouzen Bill to verbergeu . Wat ik van zijn houding in
,,dezen deiiken moet, weet ik niet ; wei weet ik, dat wij
,,de voile verantwoordeiijkheid door dezen spreker genoemd
,,op ons nenien, maar tegelijkert4jd doe ik een beroep op
,,hem ais leider (Icr Oppositie . Hij heeft elders invioed .
,,Laat hij then invloed benutten, om eon verwerping onzer
,,Wet to voorkomen, want het is zoo gemakk .elijk hair to
,,vernietigen en in en ooo'enhlik van onbedachtzaaniheid een
,,gebouw in elkaar to does valien, waarvan de con structie
,,aan dit :Huffs verscheidene weken arbeids gekost heeft" .
Ba 1 fo u r heantwoordt niet deze toespeling van den
At t or n e y G e n or a 1 op de hooding van het Hoogerhuis,
naaar Be 1], het slotwoord sprekend, oiidersteunt het beroep
op B a 1 fo u r wat betreft den door hem elders aan to wenden invloed ten gunste van het wetsontwerp, en geeft zjjnerzijds de verzekeriiig, dat de aaiineming ervan ann geen
der leden van het Huffs eenige vrees voor do toekomst
behoeft in to boezemen .
,,De toekomst zal TI niets ergers brengen dan het ver,,ieden deed ; integendeel, de ondervinding in het verieden
,,opgeclaan zal dikwijls als richtsnoer ten goede in de
toekomst kunnen then en ."
En even vddr vijf our gaat onder luide bijvalsbetuigingen na de derde lezing van den Trade Disputes Bill,
,,nemine contradicente", het scherm omlaag .
\Toor de laatste maal
Pit is een vraag, waarop het antwoord ,,elders" gegeyen zal moeten worden 1).
1) Bij het ter perse gaan dezer schets is dit antwoord gegeven Ret
II cu se of Lords heeft drie aniendenienten aangebraeht en wel den op
artikel 2 en twee op artikel 4 . Ret Lagerhuis zond het ontwerp tern ; naar bet
lloogerhiiis na sebrapping van het eerstgenoeinde amendement en an rcn
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lEiiermede is ons stuk ten erode .
Iet heeft ons in zijn drie bedrijven eenige der „ups"
en „downs" doen aanschouwen, die de Engelsehe vakvereen.igingen in de laatste tien jaren hebben moeten doormaken .
Was de positie der Unions aan hot eind van hot eerste
bedrijf sterker dan ooit to voren, gesteund als zij werden,
eenerzijds door een rechtsinterpretatie, die meer dan een
kwart eeuw voor de juiste gegolden had, anderzijds door
een uitspraak van hot hoogste rechterlijk College in den
l.ande,
hot tweede vertoonde ons, hoe zij als gevolg
eener uitspraak van ditzelfde College die positie verloren
niet aileen, maar eon nederlaag leden, zdd verpletterend,
dat volgens haar mooning haar geheele bestaan erdoor
word bedreigd ; en ein.delijk zagen wij in hot slotbedrijf als
een D e a e x m a china, opg eroepen door de drie gende
stemmen van bijna gansch een yolk, de Wet verrijzen,
welke de bevcregdheid der Union omschrijft, haar optreden
regelt, de veiligheid harer fondsen waarborgt en haar daardoor onafhan.kelijk maakt van tradities en individueele
e pvattingen .
En welke zullen de gevolgen zijn van dit alles :' Hoe
zullen eons latere geslachten ons tooneelspel beoordeelen ?
De toekomst zal hot moeten leeren .
Reeds flu echter zijn er, die de ontknooping onbevredigd heeft g elaten, die in plaats van eon wet, welke in
zich bevat een sanctie van de werkstaking, een wet hadden
willen zien tot stand komen, die voor den vervolge de
werkstaking onnoodig zou hebben gemaakt .
De verschillende Arbitration- en Conciliation-Wetten
der laatste eeuw wij zen alle min of meer in die richting
der laatstgenoemde twee en in dozen voren word de Wet definitief door hot
Hoogerhuis aangenomen . Het eenige door hot Lagerhuis overgenomen
3uzeudement
nit van den B a r 1 o f D o n o u g h m o r e ; zijn bedoeling

grog

was dezelfde gills die van L o r d C a s t l e r e a g h en B u t c h e r in hot
Lagerhuis (zie boven) n.1 . om to voorkomen dat doze wet ooit van toepassing geacht kan worden op agrarische geschillen .
Als gevolg van een en ander is de redactie van art. 5 zOO gewijzigd

d.at de wet alleen betreft geschillen in „trade or industry" en dus lan .d-

bouw uitgesloten wordt .
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en de wenschelijkheid van een regeling, die werkstakingen met denn aaukleve daarvan uit onze samenleving doet
verdwijnen, zal dan ook wel sleehts door weinigen ontkend
worden .
Want al brengt in menig geval de werkstaking verbetering en vooruitgang aan individuen en associaties,
welke voorheen verdrukt en achterafgezet werden,
dit
kan
nooit
tegen
partieele voordeel
opwegen
de enorme
offers, die de Maatschappij in haar geheel zich ervoor
moet getroosten .
,,Bij elk a .rbeidsconflict", zegt de ontwerper van den.
Nieuw-Zeelandschen Conciliation and Arbitration Act, „zijn
„drie partij en betrokken : de werkgevers, de arbeiders en
„de Gemeenschap ; xninstens twee dier partijen verllezen
„erbij en een daarvan is altijd de Gemeenschap ."
Of nu echter de pogingen van hen, die de Gemeenschap blijvend voor dit verlies willen vrijwaren, ooit tot
het gewenschte doel zullen leiden
Contiicten tusschen patroons en arbeiders' zijn zoo oud
als de wereld ; het zij, dat het oudst-bekende specimen
ervann gezocht moet worden bij de Romeinsche fluitspelers,
waarvan L i v i u s inn zijn Annalen, dan wel nog duizend
jaren vroeger bij de Hebreeuwsche steenenmakers, waarvau
E x o d u s v ons verhaalt,
zeker is, dat zij steeds bestaan
hebben ; zeker is ook, dat zij steeds bestaann zullen .
Zal flu onze Maatschappij ooit het stadium kunnen
bereiken waarin als reg el g eldt, dat elk geschil nit den
wed• wordt geruimd zonder staking of uitsluiting met de
verderfelijke gevolgen, die onafscheidelij k daarvan verbonden zijn :'
Zoo ja, dan zal men, wanneer dit stadiumm bereikt is,
ons tooneelspel kunnen terzijde leggen gelijk men oudheden opbergt, om ze zoo nu en dan nog eens net een
half-ge nteresseerden, half-meewarigen blik to bezien alti
voorwerpen, die Binds lang hun intrinsieke waarde verloren
hebben en alleen nog nit een antiquarisch oogpunt belangstelling verdienen .
Zoolang dit stadiumm echter ttog niet is bereikt, zoolang
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de sociale geweldmiddelen flog niet al gemeen plaats gemaakt hebben. voor sociale verzoeninbsmiddelen en zoolaug
dus een wet, die bij uitbarsting en als her bedoeld het
optreden der partijen leidt en aan voorschriftenn bindt, flog
haar voile actualiteit bezit,
zoolang zal men ook flog
ons stukk als „up to date" kunneni beschouwen .
En al heeft de ontknoopin g ervan sons mig en teleurgesteld, al is het oordeel over de Wet, die zij bracht, niet
onverdeeld gunstrg, toch vertrouwenn wij, dat deze laatste
heilzaam zal werkenn in haar gevolgen, omdat zij het rechtsgevoel bevredigt van het grootste deel der Natie, voor wie
zij werd geschreven .
Moge in de toekomst blijken, dat on.s vertrouwen in
dezen gegrond is en dat dus onze vertooniug door den
lateren beoordeelaar onvoorwaardelijk gequalificeerd zal
kunnenn worden als een „blij-eindigh"-spel !
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APPENDIX A .
(Government's Bill)

furl, kel 1)
An act done in pursuance of an agreement or combination by two or more persons shall, if done in contemplation or furtherance of a trade dispute, not be actionable unless the act, if done without any such agrment or
combination, would be actionable as a tort .
?4i1

(eli Ar/iJ.ei

)

It shall be lawful for one or more persons, acting on
their own behalf or on behalf of a trade union in contemplatiori or furtherance of a trade dispute, to attend,
JIe(lcecll/i?/ (001 o u reasonabie manner 1 ), at or near a house
or place where a person resides or works or carries on
business or happens to be, if they so attend merely for
the purpose of obtaining or coinniunicating information,
or cf persuading any person to work or abstain from
worhu g.
4th1ei J)

An act (lone by a person in contemplation or furtherance of a trade dispute shall not be actionable as a tort
on the ground only, that it is an interference with the
trade, business or employment of some other person, or
with the right of some other person to dispose of his
capital or his labour as he wills .
ui1 Ai'tikel 4)

Where a committee of a trade union, constituted as
hereinafter mentioned, has been appointed to conduct on
behalf of the union a trade dispute, - an action, whereby
it is sought to charge the funds of the union with damages
in respect of any tortious act committed in contemplation
or furtherance of the trade dispute, shall not lie, unless
the act, was committed by the committee or by some peron acting under their authority .
1)

Wij dursiveeren ; zie bL . 245 en 24G .
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The committee may be a committee appointed either
generally to conduct all trade disputes, in which the unionn
may be involved, or to conduct any trade disputes of a
specified class or in a specified locality, or to conduct any
particular trade dispute .
APPENDIX B .
(Labour Party's Bill)

(nit Artikel 3)
An action shall not be brought against a trade union ... .
for the recovery of damage sustained bij any person or
persons by reason of the action of a member or members
of such trade union . . . .
APPENDIX C .
(Geamendeerde Government's Bill, zooals aangenomen
,,in Committee")
(nit A_rtLlcel 4)

An actionn against a trade unionn or any branch thereof whether of workmen or masters or against any members or officials thereof . ., for the recovery of damages in
respect of any tortious act alleged to have been committed
by or on behalf of the trade union, shall not be entertained by any court . . . .
APPENDIX D .
(nit Artikel 2, zooals gewijzigd in den „Report Stage") .
It shall be lawful for one or more persons, acting on
their own behalf or onn behalf of a trade union . . . in contemplation or furtherance of a trade dispute to attend at
or near a house or place where a person resides or works
or carries on business or happens to be, if they so attend
merely for the purpose of peacefully obtaining or communicating information., or of peacefully persuading any person to work or abstain from working .
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Jiet (Jude Testament naar de Leidc1ie \Tertaling, met verkorte inleidingen
en toelichtingeii, bewerkt door 1 . H o o v k a a s, predikant to A.mersfoort, under
toezicht van Prof . .11 . Oort .
E. J.
Br ill, Leiden, 1905/11106, afi . T --X .
ilet is niet gemakkelijk to zeggen wat er noodig is
voor goed vertalen . Dance Gabriel IRossetti heeft
eens de eerste wet van een goede, rhytrnische vertaling
aldus g eformuleerd : ,,thou shalt not turn a good poem into a bad one" .
Dit is zeker zeer j uist en ook geestig, maar wij komen
er niet heel veel verder inee . Wij rumen ook niet veel
verder met pet gewone zeggen : een goed vertaler moet
bezitten een voldoende kennis van de taal, LaaruiI, en een
voldoende kennis van de taal, waarim hij vertaalt . Dat
wil, korter uitgedrukt, diis zeggen dat een goed vertaler
philoloog moet zijn . Maar ik zon zoo zeggen : dat spreekt
van zelf, al wordt pet wel eens vergeten .
Zeker moet een goed vertaler philoloog zijn, wat mij
betreft philoloog in de eerste plants, iudien men nu rnaar
niet meent dat daaruit volgen zou dat een goed philoloog
17
0 . E . Vii 2
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eo ipso een goed vertaler zal zijn ') .
Tenzij men order
philologie zoo wat van alles versta, wat natuurlijk alleen
kan opkomen in het brein van een verward denker, van
iemand, die niet weet dat men, looter-philologisch toegerust, ors dikwijls inn een vertaling enkel een „omgekeerd
tapijt" zal voorleggen .
`vellicht komen wij hier het verst, als wij zeggen
alleenn hij zal goed vertaler, die kla ;a,r heeft ingezien dat
goed vertaler meestal onmogelijk is . 't Is waarlijk niet
moeilijk duidelijk to maker, waarom dit zoo is . Laat ik
drteerlei noemen . 1° . Er zijn geen zuivere, volmaakte, exacte
equip- alenten . Nooit dekken in twee talen twee woorden
elkan der volkomen in beteekenis . Bovendien, niet iedere
taal heeft al de ideeen, alle g edachtenwending en, fij nere
schakeering en. van uitdrukking, spraakfig urea, associaties
en abstracties van elke andere taal .
2°. Vie vertaalt, vertaalt niet enkel de woorcl en van
een tekst, maar imm.ers de u'i tdrzc k1 my van gedachte enn
gevoel van een schrijver, welke uitdrukking natuurlijk ook
lig t in de woorden, maar toch ook in de g ekozen schikking
der woorden, ook in het karakter, inn de beweging der
volzinnen . In eenn tekst van eenige beteekenis is altijd iets,
dat doet denker aan het bloed in het lichaam, aan het sap
in de plant, dat immers niet zit op een hoop] e . Het komt
her dikwijls aan op de fijnere en intiemere bijkomstigheden, die door een slordig vertaler gewoonlij k verwaarloosd worden, het komt aan op datgene, waarop het voor
den oning ewijde niet aan komt . Zoo luchtig spreekt men
sours van „iets steken in een Nederlandsch gewaad ." Het
veel g enoemde Nederlandsch gewaad is niet zeldenn een
luchtig, dun japonnetje . .A.an het gekozen beeld kann men
al merken dat men de plank mis is : men kleedt niet een
gedachte in den een of anderen vorm, men kleedt haar dan
aan of misschien ook zcit.
Gedachte en uitdrukking der
gedachte staan tot elkander als ziel en lichaam : „de ware
Sours kan men letterlijk
vertaling is metempsychose ."
1) Men zie hierover na,der Reden and Vortrdge von U 1 r i o h v o n
wilamowitz-Moellendorff : Was ist ii.berset:en? Berlin, 1901 .
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vertalen, men reikt dan, om zoo to zeggen, een gesloten
brief over. B.v. ,,God tempers the wind for his shorn lamb ."
Men behoeft over deze woorden inaar een transparant heen
to leggen en ze na to trekken, dan is men er : God tempert
den wind voor zijn geschore lam . Maar zoo gelukkig is
men maar zelden . Meestal is het zoo dat men een boodschap niet kan overbrengen, zonder dat men zeif het jeheim
ken t, an ders verplaatst men enkel een blok woorden . Er
is niet alleen ,,mvnd in style", er is ook „soul in style".
;O •
Men kan den kiank, de muziek, de mus icale plaatsing der woorden onmogelijk overbrengen . Men kan dit het
best merken, als men het oorspronkelijke en het vertaalde
ha rd o1 leest . Wie is nooit wanhopig geworden over een
op rich zeif onberispeljke vertaling Men vertaalde good
of koper, en bet resultant was sours : blik . Woorden zijn er
niet alleeii voor de oogen van onze nauwkeurige geleerden,
zij zjn er ook voor hun lijfelijke ooren, of liever voor de
ziel, die luistert in het oor .
i)it axles komt bij goed vertalen kijken . VoortrefFelijk
heeft weer V i n e t, van wien ik reeds een paar beelden
overnath, allerlei gezegd, waarop het hier aankomt . 't is
Loch iiiaar waar wat eeu Franschman (1k weet niet meer
wie) eenigen tijd geleden zei : ik lees V in e t niet meer en
we l em de volgende reden : ,,als 1k zelf nog eens een gedachte denk, die de moeite van het denken waard is, dan
rind 1k die gedachte altijd weer terug bj Vinet ." Theologen en philologen zouden zich zeif zulk een dienst bewijzen, als zij V i n e t ' s letterkundige kritieken op hun
eestes-coustitutie lieten werken. - V i n e t zegt dan, naar
aanleiding van een vertaling van M 11 t o n' S Verlore
Paiadjs, o.a. het volgeude : ,,le secret d'une bonne traduction suppose quelquefois des qualitE~s si levees de l'Iine, des
I ;'f)eelI(s si (ielwats
de l'esprit, it y a, daps certains cas, si peu
de difference entre traduire et produire, qu'un intCrt
sCrieux et vif pent s'attacher a la critique d'un ouvrage
de ce genre . La theorie de la traduction embrasse d'autres
theories ; it y a un genie de la traduction comme it y a un
genie de la poCsie, de la philosophic et de la science . La
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connaissance intime de deux langues a la fois et de lours
rapports n'est pas une chose si commune ni si subordonne
qu'on le posse ; so-unzettre l'u're it tout ce que l'autre a cr•+ "e
daps son independanee, et do-nner a cette servitude bytes les
graces de la libertej, n'est bras le fait (i'un esprit 'rulgair~,
torsque c'est le genie, qu'il s'agit de trove-rser d'i ne rive a fontie ;'
enfin une pleine et intelligente fidelite est necessairemen.t
an prix d'une foule de connaissances precises, avec lesquelles l'excellent traducteur serait, s'il le voulait, critique
profond et bon histories . . . . Le son des mobs, le moo rerjLeot
de la, phrase, le caractere de l'expres .sion sont des chows qui
dependent de l'idiome, et done l'eftet pourtan.t doit, autant
que possible, se retrouver daps la traductio7n . Cot e/fit iio1 nu
est, soave-n-t plus essent'iel q'ue l'edee propren eu t (jibe ; ort pllctut
l'idee, l'inteution de l'f;cr-ivain rte se tr •o
.~
aecessoires . Combienn de vers que la nuance de l'expression,
l'harmonie et le mouv ement de la phrase, ont fait vivre
dons toutes les memoires ! . . . . En poesie, le simple son
est une idee, souvent toute l'idee du poete ; et ces idees vivent et se perpetuent comme grit daps le souvenir des
peuples une touchante melodie sans accompagnernen .t de
mots et de notions distinctes . . . , Mais en beaucouh de
cas, ce qui, daps une phrase ou dams un vers, va au deli
des mots et de lour syntaxe, est autre chose et bien mieux
que de la musique ; ce sont des idees, c'est l'~nne de l'ecrivain, c'est sa vie" etc . 1)
-xHet wordt tijd dot ik jets zeg over de voor mij liggende Volksuitgaaf van de Leidsche Vertaling van bet
o . T ., en dus ook over die vertaling zelve . In doze Volksuitgaaf ontvangt men minder en moor don in de groote
uitgaaf : minder inleiding en verklaring : „slechts zooveel
wordt gegeven als noodig is tot recht verstand van den
tekst ." Meer, in dit opzieht dot Prof. n o r t „de Alge1) Etudes sue la litterature franca'ise au dix-neuviime siecle, tome I,
p . 413 en v, deuxieme edition, Paris 1857 . De cursiveering bier en daar
i s van mij .
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meene Inleiding omwerkte en met een breeder schets van
Israels gesehiedenis verrijkte ." (Prospectus) .
1k- ga tot de bespreking over onder drieerlei voorbehoud .
VOO?F'$L bepaal ik mij tot een keus nit de historische
boeken : Wat van de kleinere uitgaaf voor mij ligt, loopt
ook slechts tot Afi . X (2 Koningen) . In de tweeds plaats
zal ik nij overwegend houden aan den letterkundigen kant
der vertaling, ik gevoel niet de minste roeping allerlei
wijsheid voor to wenden, die ik niet bezit . Mijn derde
voorbelioud is een voorbehoud van eerbied, van oprechten
eerbied voor den rijken schat van geleerdheid, of liever
van echte wetenschap, die in de vertaling en in de inleidingen en toeliclitiugen schuilt . ilet komt mij voor dat
wie Mien eerbied niet eerlijk deelt, daarrnee reeds het recht
verbeurt om ook rnaar eenige aanmerking to waken . Het
zal mij geen moeite kosten, bij al wat ik nu verder zeggen
ga, dezen eerbied tot den einde toe to bewaren .
Eei' ik een paar kleine paradigmata van bespreking
Beef, moge een aiqeineene opmerking voorafgaan . De opmerking betreft de vraag van al of niet aansluiting aan
de .Statenverta1ing" . Blijkens de Algemeene Inleiding
viudt Prof. 0 or t die aansluiting onmogelijk . ,,De eenige
weg", zegt hij, ,,die ons openstond om het 0 . T . aan
Nederlandsche lezers to doen kennen, was : eene geheel
nieuwe overzetting met nieuwe inleidingen en aanteekenirigen to geven ; welke dientengevolge zeer ver van de
1 tatenvertaling afwijkt ." Rij grondt zijn overtuiging omrent de onmogelijkheid van aansluiting op twee niet to
weerspreken feiten . Vooreerst gingen de Statenvertalers
uit van ecu onzuiveren, onkritischen tekst . ,,Rierbij komt
(ten tweeds) dat het Nederlandsch der zeventiende eeuw
en dat van onzen tijd aanmerkelijk van elkander verschillen ;
zoodat vole plaatsen door een hedendaagschen lezer onvermijdelijk inisverstaan worden ." Prof. 00 r t heeft mij hermee niet werkelijk overtuigd . 1k geef gaarne toe de noodzakelijkheid van nienwe inleidingen en aanteekeningen, niet
aTzoo de noodzakelijkheid van een ,,geheet nieuwe overzetting ." Wat de twee niet to weerspreken feiten betreft,
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zou ik zeggen : leg zeif een kritisch gezuiverdeia tekst aan
uw overzetting ten grondsiag, vervang elke verkeerde vertaling door een betere, of liever door de goede vertahng,
en verwijder nit de bestaande overzetting alle thans ongebruikelijke en onverstaanbare woorden en uitdrukkingen,
alle woorden, die in den loop des tijds grooter of kleiner
wijziging in beteekenis ondergaan hebben . 1k weet zeer
goed dat de grensliju tussehen wat, bij deze op vatting,
zou moeten blijven staan en wat zou dienen verwijderd to
worden, iiiet scherp en exact han getrokken worden, xnaar
noch 00 r t nosh iemand anders mag het mij her lastig
makers met een immers overal aanwezige onrnogelijkheid
van grensbepaling . De lijn zeif is duidelijk genoeg .
1k heb voor deze mijne opvatting tweeerlei grond .
Vooreerst, niemand zal wilien tegenspreken dat wj in onze
Statenvertaling, in weerwil van al haar gebreken, bezitten
een meesterstuk van aal, een taalmonument vain hoogen
rang . De meeste van on ze beste stylisten, zoo niet alle,
zijn mede gevormd door lectuur van den Bijbel in de
Statenoverzetting . Mijne vraag is flu : belooft men zich van
de geheel nieuwe vertaling eenzelfde uitwerkirig op onze
algemeene cultuur, of duidelijker, is redelijkerwijze to verwachten dat de nieuwe overzetting, in bedoeld opzicht,
zal doers en kunnen doers, wat de oude flu weldra Brie
:'
.
Deze vraag
eeuwen gedaan heeft en heeft kunnen doer
is niet onbillijk, zij is zelfs zoo billijk dat zj iwet gedaan
worden . Op ander gebied geeft men schatteri nit voor
bewaring en restauratie van oude monumenten, ook op
onstoffelijk gebied moeten wij, dunkt niij, zeer zuinig zijn
op kostelijke dingen . Voor cultuur in ineer dan opperviakkigen zin is immers meer noodig dan dat wij in bet bezit
gesteld worden van een grooter hoeveelheid wetensehappelijke stof, hoe prijzenswaard ook alle arbeid moge zjn, die
ons deze grooter hoeveelheid verzekeren wil . Het antwoord op de gestelde vraag hangt of van het antwoord
op een andere vraag, n .1 . op deze vraag : waarin ligt toch
eigenlijk de bedoelde uitwerking Wat de Statenvertaling
betreft, kan geantwoord worden : van twee in elkander
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grijpende factoren : niet enkel van het Hollandsch der
17de eeuw, maar vann dat I-iollandsch eE-1s le.jziq nn44el vii&
Ift(1rukki•n q 1oor° de kleu-'r t~(t1i, liet ori~ti,neel, r'oor' hrt ron-ereete,
voor oleo i{a iisehorr-rrel i j kerr, stem pel eon ele-n oorsprori fel ij k :er, tekst .

De letterlij ke vertal ing heeft den Statenvertalers niet aelden
parten gespeeld, de kleur van het oorspronkelijke hebben
zij sours al to angstig ontzien, maar zij hehhen ze ontzien .
Er zijn her twee klippen to vermijden : het O . T . mag
niet ophouden, in inhoud en vorm beide, die immers niet
gescheiden kunlien worden, geestes-gewrocht, ziels-gewrocht
en aan de taal, waarin
van zijn eig en schrijvers to zijn,
men vertaalt, mag toch ook weer geen geweld gepleegd
worden., ook zij mag geen ernstig letsel on tvang en . De
taak van den vertaler wordt hierdoor zeer zwaar .
Ter voorloopig e toelichting vann mijnn bedoelin g een
klein voorbeeld nit vele tientallen . i n Gen . 9 : 24 vertaalt
de Statenoverzetting : err• 1 Toach oo t,ir(w kte ion zi j oen w j n . De
Leidsehe Vertaling heeft : ontwoak,t itr:t zijoe beilweim i oq 1 )
etc . Pit laatste is, natuurlijk niet in de bedoeling, maar
in den vorm stellig onjuist . Bedwelming is een (i bstruetn-mer is bedwelming niet enkel door wijn . De zaak is deze
dat de auteur van het oorspronkelijke, als elkk dichter, het
lo2ondere, het conerete mint, en het concreete is behoudeu
in de Statenvertaling . N o a c h ontwaakt wel wezenlijk
van zijneri wi o, noch de wijn in het vat noch lets an .ders
.heeft het hem gedaan . Men begrijpt zeker dat ik de eerste
tegenstelling niet als strak-ernstig wil opg evat hebben .
Meent men sours dat de min gewone uitdrukking : ontwaken
vann zijnenn wijn, voor sommige lezers niet duidelijk is, men
voeg e clann aan de vele aanteek.en ing en er flog eentj e toe
our de zaak voor ziclke onbegrijpelijken duidelijk to waken ..
Ik denk hier aan een plaats in S h a k e s p e a r e .
In as you like ii (III, 5) zegt R o s a l i n d e
1 pra y you, do not fall in love with me,
For I am falser than vows made in seine" .

1) K a u t z s c h vertaalt „sehlankweg" : als aber Noah von seinem
it ausehe erwach,te. Zoo vertaalt ook de Leid . Vert . 1 Sam . 1 : 14 (doe uwen
wijn van u) door : doe uwen roes van u, en 1 Sam . 25 :37 (toen de wi•jn
`an Nabal gegaan was) door : toes de roes van '\abal geweken was .
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Hoe moet men dat n.u vertalen :' Eeden gedaan inn wijn,
gaat natuurlijk niet . Een siordig vertaler, die, over den
worm heen, al to forsch naar de bedoeling grijpt, zal misschien wel willen vertalen . : eeden gedaan in dronkenschap .
Maar zoo jets is eenvoudig ongeoorloofd . Men zou kun.uenn
vertalen : eeden gedaan bij den wijn, of eeden gedaan in
wijngelagen, of eeden gedaan bij de wijnkan (Burgersdijk),
alles is her goed, als het con.creete maar bewaard blijft,
alles is goed, behalve dronkenschap, die nerg ens goed is .
Maar i . kom straks noa op een enn ander terug.
Mijn tweecte grond voor a.ansluiting aau de Statenvertalin.g, altijd under de gemaak.te reserves, is deze . Door
zulk een aansluiting bewaart men voor den trouwen bijbellezer eeri zees gewenschte eonti uiteit . Men vergete tochh
n.iet dat menig bijbelwoord in zijn bekende waste vormen
in het our lig t van allen, die hun Bij bel kennen nit dagelijkscheu omgang . Men maakt such geen nieuwe vertaling
voor rnenschen, die den Bijbel niet meer lezen . Toevallig
sloeg ik op Jesaia 40 . De Statenvertaling beefs char : troost,
troost ni i p rush, w i n i ed er God 7eggei~,, spreht naar lief liar! rali
.TeYuza .tem . De Beidsche vertaling heeft her : ivrtroost, rert-roost
101)11 -rolls, zegt Ell' ~loct, .spreelrt UWIJ' .leruzalems hart. Ik ban

niet bedenken welke motieven de vertaler voor deze m .i .
volk.omen noodelooze, niets zeggende en onwelluidende
Teranderingen heeft kunnen hebben . Ik heb mij afgevraagd
kan hij i'ertrooshai- wellicht sterker gevonden hebben dan
troostea :' Maar in bet apes, u boven bet hoofdstuk wordenn
de beide woorden promiscue gebruikt . In Jesaia 51 komt
bet oorspronkelijk woord dri .emaal voor : bet words tweei laal door rertroostcii (vs . 3 en 121, eens door troosteit (vs .19)

vertaald . Ten slotte vraag 1k : waartoe client de korte,
hortende worm
: naar Jer'uzalems hart? „Het Nederlandsch
de
i
der 1
eeuw" is her flu such zoo onsch.uldig als een pasgeboren kind . Vat hebben flu deze veranderingen to waken
met zin en bedoelin.g van de uitspraak, of ook met de
meest nauwkeurige wetenschap :' Mijn antwoord is : hoegenaamd niets .
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Lh ga thans bespreken een paar kleine stukken nit
Genesis, de tijd outbreekt mij om ook nit de overige historiseh.e boeken l.iier en da,ar een greep to doers . Het is zeker
wel onnoodig to zeg g en dat mijnn oordeel over de vertaling
van een paar kleine stukken n.iet in .sluit, niet kan insluiten
ee lig oordeel over de geheele Vertaling van hot U . T .
Gen. 15 : 1-6 luidt in de Statenvertaling als volgt
1 . Na doze dingeu geschiedde hot woord des Heerenn
tot A b r a m in eenn g ezicht, zeg g ende : Vrees niet, Abra !
Ik belln u eon schild, uw loon zeer g root .
Then zeide A b r a In : Heere, Deere wat zult Gij
mij g even, daar ik zonder kiuderen h .een ga ' en de bezorg er
van mijn huffs is deze Damaskener Eliezer .
3.
'oorts zeide A b r a m : zie, mij hebt Gij goon zaad
g ego veu, enn zie, de zoou van mij n huffs zal mijn erfg enaam zij n
4. En ziet, hot woord des Heerenn was tot hens, zeggende : doze zal uw erfg enaam riot zijn ; maar die nit uw
lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn .
5. 'hoe .n leidde Hij hem nit naar buiten en zeide : zie
nu op naa,r den kernel, en tel de sterren, indien gij ze
tellern kunt ; en H.ij zeide tot hem : zoo zal uw zaad zijn !
6. En liij g eloofde in den Heere : en Hij rekeude hot
hem 1)1' erechti7 heid .
Dc Leidsche Vertaliug geeft van denzelfden tekst de
volg eude overzetting
1 . Na dozen /cwa m hot woord van J ah w e tot A.br a m
in een gezi_cht aldus : Vrees niet A . b r a m, i/c hen U ten.
sch i lii : u w loon zal ik zeer grout maker .
Maar A b r a In zeide : Heer J a h w e, wat zalt gij
znij geven, t erwijl i I / ind erlOos 11i-ij n weg hezi'(.t nrl el CU {1e toe~rnlsIr~ fe ('t-genaar l'an m-iji

3.

gegetee,
u

4.

hn s Ililiezer is

Weder zeide A b r a m : lie,

Cib Cell-

qij hebt rn ij Been hroost

rnipbe'r o->>-derge~~cli,i-ktErrl zal in jn eJgeuu,am zijn .

Maa,r J a h w e' s woord kwam tot help :

beereen,

n/cr,ar

een

NLet hi j zn !

lrh)telt1ke loon oars u, 11U3 zal nw er f te-
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3 . Toen lei,(lde h j hem , naar buiten en zeide : Zie o j,
naar dean hemel en eel de starren, indien gij ze kunt tellers .
Zoo to l-rij k, ze id e h,-ij h-erri-, za l, z c w k r •o os t z ij rz .
6 . En hij geloofde J a h w e, en deze reke-iu e h-errl flit
tot gerechhgheid ccar~, .
Door cursiveering in de Leidsche Vertaling heb ik
aangegeven, waar ik grooter of kleiner bezwaren heb . Ik
sta, in vers l, niet stil bij de verandering van „na deze
dingen" in „na dezen" en van „zeggende" in „aldus" ; de
noodzakelijkheid van deze verandering en vermag ik niet in
to zien, het al to korte „aldus" is zeker niet fraai . Grooter
bezwaar heb ik tegen de vervanging vau ,,geBehiedde" door
„kzvam" . Dit laatste is to zwak en to bl.eek . K a u t z s c h
vertaalt dan ook : „nach diesen Begebenheiten ergiirq das
wore J a h w e s an A b ram ." Dit is in ieder geval beter .
wil men veranderen, dan zou men kzr,rc-iien, vertalen : het
woord van J a h w e g i-ng uit tot A b r am . De zaak is deze
dat een Hebreer bi ; de uitdrukking „woord vats God"
anders associeert dan wij Westerlingen . Naar Hebreeuwschen denktrant is een woord van God jets, dat geheurt,
jets, dat krach t doet (men denke aan de uitdrukking
Hij spreekt, en het is er . Hij gebiedt, en het sta :at er,~,
jets, dat niet enkel gehoord, maar ook geziea kan worden
(Jerem . 23 :18) . De stempel van dezen denktrant moet,
zooveel mogelijk, inn de vertaling uitkomen, men kan dan
de zaak ophelderen in de aanteekeningen. De Leidsche
Vert, heeft : „Ik ben u ten schild ." Dit staat er vooreerst
niet, er staat : ik ben u een sch lid, of, ik ben een schild
voor u . Maar bovendien, door het kleine invoegsel wordt
het concreete verzwakt . Wie concreet voelt en denke,
schrijft : Ik ben a een schild, God is een zon en schild etc .
In aansluiting aan den Samaritaanschen tekst vertaalt de
Leidsche Vert . : „uw loon zal ik zeer groot makers ."
In vers 2 van de Statenvert . is een correctie noodig .
De woorden : „wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heenga", zijn dubbelzinnig, men krijgt den indruk
alsof „heengaan" „sterven" beteekent . Ook moet de woordspeling (Damaskus) verwijderd worden . Maar de correctie
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had veel korter kuniien zijn, zonder invoeging van mijn
„weg bewan .del" en „toekomstig" . Men moet, dunkt mij,
met invoegingen zeer zuinig zijn, net kan korter op deze
wijze : „wat zult gij mij geven, terwijl ik zonder kinderen
da;arheenga, en de bezitter van mijn huffs Eliezer zal zijn :'"
Vers 3 en 4 . „(mij hebt mij geen kroost gegeven", er
staat in het oorspronkelijke : „mij hebt gij geen kroost
gegeven ." Do Vertaler v ervan.gt hier en in vers 5 „zaad"
door „kroost", n.atuurlijk vanwege de oorspronkelijke beteeke is van „zaad" . Over 't alg emeen ben ik niet ing enomen met allerlei pogingen om het realisme van den
Bijbel op dit plait to onlsluieren . Om drieerlei reden
r I)oreer.t :
op de meeste plaatsen zal het eenvoudlg niet
gelukken, men kann de wwore err, wel veranderen, maar de
za k e)t
blij ven loch staan . Ten iweerl e : de oorspronkelijke
beteekenis vaii h.et wooed „zaad" is, door het veelvuldig
voorkom en van dit wooed in den Bijbel, flu vrij wel afg esleten, het gaat vaak met zulke woorden als het gait met
ong ewone, zonderling e familienamen, qehru ik- e 'ikir; i j ls, daii
gaat er hot vreemde van zeif af. En i n ~if> dei deplaa t.~ : voor
wie zal menn oinsluieren ) Niet weinige van onze jongeJieden, aan wie men dan loch voornamelijk denkt, lezenn
tegenwoordig zonder blikken of blown Iola en veel erger .
Het naieve realisme van derv Bijbel Iijkt in iiiots op bet
gemeene, zedelooze blootleggen van sexueele h .istorien in
sommige Nederlazldseh e rowans van teg enwoordig. Nerg en s
heeft de Bijbel de bedoeling jets gemeens to zeggen . =[k
zou dus h .et wooed „zaad" willen behouden . Beter kan ik
m j vinden in de verandering van. „die uit uw lijf voortkomenn za1" in „een lijfelijke zoon van u," de rauwheid van
het oorspronkelijke is op doze wijze gelukkig verzacht (niet
weg g enomen) door eon adj ectief van dezelfde familie . Maar
overio•e n s tobbe men zich niet af.
De Leidsche Vert, heeft : „een mijn.er ondergeschikten",
enn zegt in een aanteekening dal hot oorspronkelijke letterlijk beteekent „een zoon van mijn huffs ." Maar waaro
keert men de zaak nu niet om : waarom bchoudt men niet
de ]etterlijke beteekenis in den tekst, om dann de ~'erI, l o riiig
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to geven in de aanteeken ing :'
Blijkbaar heeft d e Vertaler van vers 3 en 4 zich latern leiden door het strevenn
omm het driemaal herhaalde „erfgenaam" to vermijden . De
verandering zelve dunkt xnij niet gelukkig : ,,' grand beerven"
kliukt voor onze oorenn n.og al ongewoon . Daar komt nog
lets bij : waar zullen wij eindig en, as wij in 't algemeen
in oudere auteurs de herhaling van een woord willen vervangen door equivalenten ? Mits goed geaccentueerd en
rustig gelezen, is er niets onwelluideuds in de erg aan
het Hebreeuwsch zich aansluitende vertaling : „Zie, nij
hebt Gij geen zaad gegeven, en de noon van mijn huffs zal
miju erfgenaam zijn ! Eu zie, het woord des Heeren was
tot hem, zeg g ende : niet clew zal nw erfgenaam zijn, maar
een lijfelijke zoon van u, die zal uw erfgenaam zijn ." (hot
tweede „zie" lief ik weg . „Enn zie" behield ik, het drukt
het levendig e van den verhaaltrant uit) .
vers 7 : ,,Toen leidde hij hem naar buiten", het vollere
,, u i tleiden" van de Statenvert . is beter . „Zie op naar den
hewel", leven.diger stoat or in het oorspronkelijke en in de
Statenvert . : zie u of zie toelc op naar den hemel .
„Zoo
tairijk, wide hij here, zal uw kroost zijn.". De veridarende
invoeging vann hot woord „talrijk" is, dun .kt mij, een misgreep . Vooreerst is er g een. verklarg
ing n oodig, er woodt
immers reeds vlak vooraf vann telleit enn van do onmogelijkheid van tellers gesproken, vergissing is niet naogelijk .
Maar wat bedenkelijker is : de gansche plastiek tiwordt,
door de al to duidelijke invoeging, uit de zaak weggenomen .
De voorstelling is deze : J a h w e leidt A b r a m uit naar
huitenn en noodigt hem op to zienn naar het met sterren
bezaaide hemelgewelf; en don zegt Hij tot hem : „ Zoo zal
uw zaa.d zijn.", d .w.z, zoo als die ongetelde en onmogelijk
door a to teller sterren . Men kan zich moeilijk voorstellen
dot A bra u zoo kunnenn gevraagd hebben : hoe bedoelt
U-ij dit, oer ? Menn moet hier aann de verbeelding van den
lezer alles, en dot is in dit geval maar weinrg, overlaten .
Dat weinige moet men ' hem niet ontnemen door noodelooze
d.uidelijkheid. Daar komt nu ook nog bij dot de zaak ten
slotte ook logisch niet geheel kiopt . De voorstelling is
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deze : de sterren. kunnen niet geteld worden, wil men dus
jets invoeben, da:nn zou men moeten zeggen : niet, zoo
talr~ij k, maar zoo onfelbaar zal uw zaad zijn . Ten slotte wordt
de kleine volzin : „zoo talrijk zal uw kroost zijn" leelijk
in tweeen gescheiden door het tusschenvoegsel : „zeide
hij hem" .
Vers 6 : „en deze rekende hem dit tot g erechtig heid
aan" . 1k zou in dit door kleine woorden toch reeds overladen volzinnetje (en-fleze-Ire-m-dit-tot-acacn) bet woordje „aa n"
weglaten, het is overbodig en onwelluidend .
Ik kies flog een passus, ditmaal nit bet verhaal van
Iza Lk's huwelijk : Gen . 24 : 15-2 1 en 45, 46.
De Statenvertalin b heeft her :
15. E n bet g eschiedde, eer hij geeindigd had to spreken, ziet, zoo kwam R e b e k k a uit, welke aan BethuPl
geboren was, den noon van M i l k a, de huisvrouw van
N a h o r, den broed er van . A b r a h, a m ; en zij had hare kruik
op Karen schouder .
16. En die jouge dochter was zeer schoon van aangezicht, eene maagd, en geen mann had haar bekend ; en
zij gi.ng a.f naar de fontein, en vulde hare kruik, en ginb op .
17. Toen liep die knecht haar to g emoet, en hij
zeide : laat mij toch een weinig waters uit uwe kruik
drinkers .
18. En zij zeide : Drink, mijn beer! enn zij haastte zich,
en liet hare kruik neder op hare hand, en baf hem to
drinkers .
19 . Als zij n u voleindigd had van hem drinkers to
geven, zeide zij : 1k zal ook voor uwe kemelen puttee,
totdat zij voleindigd hebben to drinkers .
20. En zij haastte zich, en boot hare kruik nit in denn
drinkbak, en liep weder naar den put om to putters, enn
zij putte voor al zijne kemelen .
21.. En de man ontzette zich over haar, stilzwijgende, om
to merken, of de Heere zijnen weg voorspoedig gemaakt had
of niet
45. Eer ik geeindigd had to spreken in mijn hart,
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ziet zoo kwam R e b e k k a uit, en had hare kruik op haven
schouder, en zij kwam of tot de fontein en putte ; en ik
wide tot haar : Geef mij toch to drinken
46. Zoo haastte zij zich, en liet hare kruik van zich
neder, en wide : Drink gij, en ik zal ook uwe kemelen
drenken ; en ik dronk, en zij drenkte ook de kemelen .
De Leidsche Vertaling vertaalt deze verzen aldus

15 . Noq had hij n-jet uityes prokeii, o f dace wam Rebekka,
(he dochter ~an Bet hael, deft zoos i~O/)i Mil h , de i,roaw vacs
Xahor, Abraham-s broeder, de kruik op dei~ schioude-i', de shad uit .

10.

Het meisje

was zeer schoon van uiterlijk, en maagd :

gee~t. ~oaa hard qemeemsehap met hoe ; gehad . Zij don/i/e a f
naar do bron, vulde hare kruik eye steey weder op .
17. De knecht liep haar to gemoet en wide : Laoff

met een weinig water uit uwe kruik .
18. Zij wide : Drink, mijn heer
lid t ij li n-q
ile kru-i-k
o p hare hand neder en gaf hem to drinken .
19 . Teen zij zijn durst gesti,ld had, wide zij : Nu zal jk
ook voor uwe kameelen putten, totdat z ; j genoeq yed ronke-r~~n-ij toch

ti e b b en, .

20 . IJlings lediy(ie zij hare kruik in den drinkbak,
liep weder haar den put om to seheppe-n, en putte voor al
zijne kameelen .
21. De man sloeg haar zwijgeud gade, mu to weten to

kome-n,
had

45 .

of

.bah-we al dan net

Zl)-

weft

1

•oorspoediy yemaakt

Noy . had ik 'inch bzj 'm j zelce-n uitye'proken, of daar

kwam P e b e k k a de shad uit, de kruik op den schouder,
daalde naar de bron of en putte . 1k wide tot haar : Geef
mij toch wat to drinken .
46 . En z,jlznys l jet z'ij hare kruik zak keen en wide : Drink,
en ik zal ook uwe kameelen drenken . Zoo dronk ik, en
zij drenkte ook de kameelen .
1k cursiveerde weer waar ik bezwaren heb . 1n vers 15
vind ik de verschikking der woorden niet gelukkig . Er is
een to snel tempo enn ook jets stootends in de rustige
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breedvoerigheid van bet oorspronkelijke gekomen 1° . door
de onnoodige oplossing van de woorden : ,,welke aan
B e t h u E 1 geboren was" in ,,de dochter van B e t h u e 1",
2° . door bet los op zich zeif staande tusschenvoegsel : ,,de
kruik op den schouder", dat in orize taal niet geheel geoorloofd is, en 3° . vooral door den al to grooten afstand,
waarop uu van elkander gekomen zija de woorden : thiar
kwan Rehekia en de appositie : ile .stad nit . Men zou, met
een kleine verandering der Statenvert ., aldus kunnen vertalen : ,,hij had flog niet geeiudigd met spreken, zie, daar
kwam Re b e k k a nit I), welke aan B e t h u e 1 geboren was,
den zoon van M ii k a, de vrouw van N a ho r, den broeder
van A b r a h a in, - met hare kruik op den schouder" .
Vers 16 . Waarorn vervangt de vertaler bier bet goed
Holiandsche woord ,,jonge dochter" der Statenvert . door
,,meisje" Wj hebben iinmers in onze tail flog altijd bet
woord ,,jonge dochter" in den zin van ,,vrijster" . - Wi l
men oinsluieren de uitdrukking : ,,geen man had haar bekend", men zou dan bet flog meer neutrale ,,omgang" voor
,,gemeenschap" kunnen kiezen . - De verandering van ,,fontein" in ,,bron" dunkt mij juist, bij ,,fontein" denken wij
tegenwoordig ook aan jets anders . - De nieuwe Vert.
en steeg weer op ."
heeft : ,,zij daalde of naar de bron
De Statenvert . is dichter bij de eenvoudige situatie : zulk
ecu jonge dochter daalt niet af, maar gaat eenvoudig of
naar de bron, en flog minder siijgt zU weer OJ), dit iaatste
klinkt ook, vooral tegenwoordig, to aeronautisch .
1k neem de verzen 17 en 19 bijeen, omdat in deze
twee verzen drie groote fonten zijn van dezelfde snort : de
vertaler heeft namelijk tot driemaal toe bet effect van een
handeling in den tekst in-vertaald . Hij vertaalt laaf no.j
tocit, er staat : geef mij toch to drinken (slorpen) . Hij vertaalt : teen zij zijn ilortt gestild had, er staat : als zij voleindigd had van hem drinken to geven, of liever in goed
tegenwoordig Blollandsch : als zij gedaan had met hem
't Is

In een noot kan men dan zeggen dat bedoeld wordt : nit de tad.
jammer dot men, om de constructie, dit er niet kan invoegeu . In

1)

vers 45 kan bet best .
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drinkenn to geven, (drinken is her substantief) . Hij vertaalt
totdat z'ij (de kameelen) ge-noeg gedranken hebben, er staat
totdat zij voleindigd hebben to drinken, of liever in g oed
tegenwoordig Hollandsch : totdat zij gedaan hebben met
drinken . Dit apes is, dunkt mij, niet alleen ongeoorloofd,
maar het neemt voor een goed deel weer de aanschouwelijkheid weg, waarop nog wel, onwillekeurig, de aandacht
gevestigd wordt door het ken rig vertaalde begin van vers
21 : de man sloeg haar zw jgejzd Bade. Wat .ziet de kuecht
Hij ziet R e b e k k a bezig, al door bezig : zij geeft eerst denn
knecht to drinken, en als deze gedaan heeft met drinken,
den zegt zij : ik zal ook voor uwe kameelen putten . Hij
ziet haar haastig hare kruik uitgieten in den driukbak en
weer near den put loopen om to putten, totdat ook de
kameelen gedaan hebben met drinken . Wij zien bijna de
koppen der dieren omhoog gaan na het drinken . Hij ziet
dit apes, maar hij ziet niet de lafenis, liet sullen ran glen
dorst, het genoeg gedro-nken hebben der l ameelen, dat keni men
niet zien, want dat is een co-nelusie .
Vers 18 . De Vertaler lost terecht : „ zzj haasttc zich
en .
.lief
neder enz ." op in : zij lief ijlings . . . n.eder." Is
„haastig" niet beter in pleats van het sterke „ijlings" :~
Hij vertaalt : „zij lief ijlings de kruik op hare hand neE er •. "
De handeling is hier weer niet gezien, anders zou vertaald zijn,
zooals ook de Statenvert . heeft : „zij liet de kruik seder op
hare hand ." De beweging van de kruik komt immers tot
rust op de hand .
Vers 20 . „IJlings ledig de zij hare kruik ." Waarom
kiest toch de vertaler hier weer het meer algemee'ne en dus
abstraete „ledigen" in pleats van het cancreete : uitgieten :'
Ik acht het niet noodig, om de herhaling, het woord
„putten" in scheppen" to veranderen .
Vers 21 . Ik zeide reeds : keurig vertaalt de Leidsche
Vert . : „de man sloeg haar zwijgend gade", maar den volgt
,,om to weten to komen, of J ah w e al den niet zijn weg
voorspoedig gemaakt had ." De Leidsche Vert . trekt hier
noodeloos bet ,,of niet" aan hot slot van hot oorspronkelijke en van de Statenvert . middenn in den zin . Staan de
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gevallen psychologisch ook wel precies gelijk De knecht
wit weteu of de Ileer zijn weg voorspoedig gemaakt heeft,
dat is natuurlijk het positieve, waarom het hem to doers
is, dat ligt bovenop in zijne ziel, het ,,of niet" is kuter
aanvullend . Door de ontkenning iu den zin to trekken,
krijgt men to veel coordinatie van overleggiug .
Vers 45. De Statenvert . heeft : ,,eer ik geeindigd had
to spreken in miju hart", hiervoor heeft de Leidsche Vert . :
,,nog had ik niet bj mij zelven uitgesproken ." Dit is, naar
het mij voorkomt, geen zuiver Hollandsch . Wij Hollanders
zeggen : bij ous zeif spreken (zeggen), of in ons zeif spreken,
wat natuurlijk jets auders beteekent, maar wj kunuen
niet dan gewrongen zeggen : bij eats zeif nitsprekeu. Waarom
het teekenachtige oorsproiikelijke met kleine wijzigingen
niet behouden en de zaak verklaard in een kleirie noot?
Men zou aldus kunnen vertalen : nog had ik niet geeindigd
(opgehouden) in mijn hart (of wit men dan : bj mu zelven)
to spreken, zie, daar kwam IR e b e k k a de stall nit, met
hare kruik op den schouder etc . (Er staat letterlijk : tot
mijn hart, wat wij niet kunnen zeggen).
Vers 46 . Hoe jammer toch dat de Leidsche Vert .
het schilderachtige : ,,zij lief hare kruik van zich neder"
(er staat letterlijk : 'an (k]) zich neder, wat wij natuurlijk
niet kunnen zeggen) vervangen heeft door het smakelooze :
,,zij lief hare kruik zakken ." In vers 18 ziet men de beweging van de kruik, aeon het erode, zooals zij lot rust komt
op de hand, hier in vers 46 ziet men de aanvangende en
zich voortzettende beweging . De zaak is ook zoo : de
kruik zakt of daalt natuurlijk wel, maar R e b e k k a last
de kruik niet zakken, men zou afleen kunnen zeggen dat
zij haar van den schouder iteernt . Maar dan drukt men
slechts een deel van de beweging nit . Waarom dus niet
behouden de gratieuse uitdrukking : zij lief hare kruik
van zich neder, daarin is het drieerlei element van het
oorspronkelijke : 1°. het nemen van den schoucler, 2° . het
dalen, 3 0 • de nauwkeurig qeziene beweging.
Als ik nu ,Ales resumeer en zoek naar samenvatting
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van mijn bezwaren, blijkt bet mij dat de meeste van mijn
bezwaren neerkomen op wat ik hierboven zeide omtrent
de bewaring van de kleur van het oors 'rorckel ij ke, d e bewaring
vain het concreete, van den aanschouwelijken stempel van den
.HebreeuZwsehen tekst .
Ik mag niet verzwijgen dat, wat de
door mij behandelde stukken betreft, bet ernstig gebrek
joist schuilt in de hier meer, daar minder uitkomende afwezigheid van wat ik bewaard had willen zien en van wat
ook bewaard had kunnen en moetenn blij ven .
Nog~ een paar
woorden over de ))verkorte inleidingen
~
b .
enn toelichtingen" in deze Volksuitgaaf. Ik zeg daar : Volksuitgaaf, in bet Prospectus wordt dit woord niet gebruikt .
Daarin beet bet
: „voor hen die zich met de studie van bet
Oude Testament bezighouden, zal dus deze uitgaaf (n.l . de
groote) onontbeerlijk blijven. Maar achter deze deskundigen staat eene groote schare van belang stellenden, die
zonder van bet 0 . T . eene bijzondere studie to waken, bet
zoo hoog stellen dat zij wel de beste vertaling met eenige
ophelderingen begeeren to bezitten, dock die, om den betrekkelijk hoogen prijs, zich deze uitgave, die ook voor bun
doel to veel wetenschappelij ks g af, n iet aanschaften . . . .
Een ding wend hierbij vooropgesteld . «% ij mochten ons niet
vergenoegen met alleen. d e vertaling to doers afdrukken .
Immers, bet 0 . T . bevat slechts weinige gedeelten, die
zonder toelichting leerzaaln en stichtehjk zijn . Terwiji
sommige alleen voor den geschiedvorscher waarde hebben,
bevatten vele an .dere dan alleen voedsel voor bet geestelijk
levers., wan.neer men weet, wanneer en onder welke omstandigheden zij zij n opg esteld, en wat de schrij v ers bedoelden
met hunne verhalen en liederen, hunn e vermaningen en
vertroostin g en . Daarom werd besloten van de inleidingen
en verklaringen der groote uitgaaf slechts zooveel to geven
als noodig is tot recht verstand van den tekst ."
Als men ziet, bet woord „Volksuitgaaf" woodt her
niet genoemd, maar met de „groote schare van belangstellenden ." is toch zeker bedoeld bet yolk, of wil men
liever : al diegenen, die buiten den eigenlijk gezegden
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wetei}schappelijken kring staan . Order deze laatste ziju
toch wel niet enkel begrepen wie men gewoonlijk, ietwat
esoterisch, de „meer ontwikkelden" noemt .
Ik zal niet
l.oven en bieden, veel minder met den bezorger der kleine
uitgaaf twister over maat en procent van de aangebrachte
verkortin .g der inleidingen en toelichtingen . Het komt mij
oor t: at hij in dit niet altijd gemakkelijk werk meestal
gelukkig geslaagd is . Wel trof het mij, bij vergelijking
met de g . oote uitgaaf, dat de houdsopgave boven de hoofdstukken is weg gelaten, en alleen, verkort, behouden is do
kritische opvattin g van het verhaald e . In dit opzicht is de
k.lein.e nitgaaf dus nog ,,wetenschappelijker" dan de groote .
bet is natuurlijk gebeurd o .a. wegens beperkte plaatsruinl te, m aar het is toch wel een g ebrek : men mist nu
een kort, duidelij k ov erzicht van den inhoud van een
hoofdstuk, een bezwaar, dat to meer klemt, als men bedenkt
4 at de aandacht toch reeds noodwendig moet afgeleid en
v erdeeld worden door de veelvuldige noten .
k behoef, al vender, wel niet to zeggen dat wij in de
iuleidin.gen en toelichtingen ontvangen een schat van historische, historisch-kritische, geographisehe, archeologische
bizouderheden, waarvoor wij dankbaar behooren to zijn . De
vraag is intusschen : wat denk ik over dit alles, of liever
over de mededeeling van dit alles, flu met name in deze
kleine uitgaaf, die bestemd is voor den beschreven kring
Laat ik maar dadelijk mogen zeggen dat ik voor mij op
zich zelf geen bezwaar heb hun, die buiten den wetenschappelijken kring staan, alles mee to deelen, wat noodig is tot
recht verstand van den tekst, alles ook waartoe waarheidsliefde ous dringt en dringen moet . Maar de zaak is volstrekt niet zoo eenvoudig als zij schijnt . Wellicht zegt men
in dit „op zich zelf" schuilt een adder order het Bras . Ik
antwoord : ik heb er niet tegen de adder van order het
gras to later voor den dag komen . Achter dat „op zich
zelf" liggen inderdaad een viertal vragen, die ieder zich
m.oet stellen, die met zulk een arbeid zich richt tot „de
groote schare van belangstellenden" . Het loffel jk streven
om der wetenschap to geven, wat der wetenschap is, mag
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ons toch niet doen vergeten dat her allerlei vragen zijn,
die beantwoord moeten worden, ik bedoel : die beantwoord
moeten z-i;j-n, eer men aan den arbeid g aat . Ik g eef mij u
vier vragen op de rij af.
Eerste vraag : hoe hoog schat gij, bij „de groote schare
van belangstellenden", bevattingsvermogen voor en belangstelling in werkelijk wetenschappelij ke ding en :' (eeft gij
meer dan bevattingsverrnog en en belang stellin g drag en .
en zij kunnen maar weinig dry •e n ---, dan
kunnen
werkt gij voor den pries, en de me-nsehen, voor wie alley
bestemd is, hebben er niet aan . Werkelijk ontledend den .ken
is waarlijk niet ieders zaak . Zelfs gestudeerden van middelmatigen aanleg kunnen sours zoo verwarrend profeteeren over
samenstelling etc . van een of ander verhaal of geschrift .
Hoe vreemd zal, vrees ik, menig eerzaam burger associeereu
reeds bij zulk een eenvoudige uitdrukking : „niet vann dezelfde
hand", ik denk dat hij (l'ernblee zal oordeelen : de dingen
zitten raar in elkander.
T weede vraag : meent gij dat, in afzienbaren tij d, bevattingsvermogen en belangstelling, in den bedoeldenn kring,,
een groote verandering, resp . stijging en versterking zullen
ondergaan ? Mij dunkt, er is niet veel uitzicht op .
Derde vraag : `vat is er to doen our to voorkomen,
althans eenig szi» s to temperen bet heillooze contra-effect
van uw mededeelingen, hierin bestaande dat men looter de
zoogenaamd negatieve resultaten van het onderzoek gebruikt,
of liever misbruikt, her, our luide to verkondigen hoe des
tructief „die kritiek" wel is, en aan den vlak tegenovergestelden karat, in de onnoozele en treurige inbeelding dat
wij menschen van tegenwoordig het zoo heerlijk ver gebracht hebben, immers veel verder dan Israel's vromen en
profeten :' is het gevaar zoo denkbeeldig dat men allervreemdst zal associeereu, b .v. op deze wijze : nu die oude
teksten, verhalen, geschriften, wat oorsprong en samenstelling betreft, zoo vreemd in elkander schijnen to zitten,
hebben wij menschen van tegenwoordig daar toch eigenlij k
niets meer wee to waken . Misschien hakkelt men wel evolutionistisch dat wij die „phase" van on .twikkeling achter
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on s hebben, ik denk dat d eze „verlichten" flog meer zouden
hakhelen., als zij eens moesten zeggen welke phase zij dan
vor zich hebben . De phase, waarin zij tegenwoordig verkeeren, is natuurlijk de phase van hopelooze verwarring .
V'i.erfl.e yr ag : acht gij het daarom niet boven alles
noodig wat ik thins in 't algemeen noemen wil : het element
der religie in het 0 . T ., zeer sterk to laten uitkomen ?
Burners, indieu dit laatste niet geschiedt, zal het einde
van alles, ~ ok van alle g enomen moeite, niet anders kunnenn
zijnn dan dat men en.kele brokstukken van vaak onbegrepen
en niet geassiutileerde wetensehap meekrijgt, en dat men
ten slotte zijn Bij bel verliest .
Hier zijn moeilijkheden, die gevoeld moeten worden
door alien, die terecht voor eenn historische opvatting van
het U . T . pleiten . In het Prospectus lees ik dat „het 0 . T .
slechts wein .ige gedeelten bevat, die zonder toelichting leerzaam en sticbtelijk zijn" . Er wordt daar, als we reeds
hoorden., gesprokeu van „voedsel voor het geestelijk leven",
dat slechts op to nemen is, „wanneer men weet . . . . wit
de schrijvers bedoelden met hunne verhalen en liederen,
hunne vermaniugen en vertroostingen" . In de Algemeene
_lnleiding op de groote uitgaaf zeggen, de vertalers : ,,in
ouze inleidiugen enn aanteekeniugenn hebben wij getracht,
het (Jade Testament uit drie oogpunten recht to doen
wedervaren . Vooreerst, nit dat der kunst . . . . in de tweede
plaits is liet 0 . T . belangrijk als bron voor ooze ken.nis
van de ge$chiedenis der oudheid . . . , Wanneer wij in de
laatste plaits wijzen op de waardeering van het U . T . uit
godsdienstig oogpunt, dan is het omr at 'zij hieraan cue hooygte wuF rde heeh ten" . (Ik cursiveer) .
Ms i k uu mijn meening rechtuit mag zeggen, dan
komt het mij voor dat, in beide uitgaven, onmiskenbaar
en inn zeer overwegende mate het h,istorisch, gezichtspunt het
leeu-wendeel ontvangen heeft . Ik kies ter toelichting van
mijn bedoeling een drietal kleine voorbeelden . Ik neem,
allereerst, het verhaal van den zondvloed . Er wordt ens
m eeg edeeld dat de Israelieten het zondvloed verhaal waarsehijniijk ontleend hebben aan de Babyloniers . Er wordt
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ons verteld dat hot verhaal voor ons ligt in twee vormen . .
ook in de kleine uitgaaf worden uitvoerig de verschilpun=
ten tussehen de twee verhalen opgegeven .
Ik hob tegen dit alles geen bezwaar . Maar de stenpel
nu, dien Israel op hot ontleende genet heeft, en die tocli
bok met eenige uitvoerigheid had kunnen, net spontane
warmte had moeten aangewezen worden, deze stempel
moot hot doen met de zeer schrale, weinig zeggende woorden
dat „de Israelietische schrijvers hot zondvloedverhaal naar
hun.ne overtuiging gewijzigd, en er o .a. hot denkbeeld in
gebracht hebben dat de vloed de verdiende straf voor de
zon.den der men.schen was". Pit o .a . is typisch, h.oeveel
moor ware her to zeggen, ook op zuiver historisch standpunt . A .lles wordt her behoorlijk uitgelegd, behalve de
bedoelde stempel, waar hot ten slotte toch allermeest op
aankomt .
Ik kies een tweed voorbeeld uit de door mij beh an delde verzen van Gen . 15 . Bij de belangrijke woorden : „enn
hij geloofde J a h w e, en deze rekende hem dit tot gerechtigheid", vinden wij enkel aangeteekend : ,,gerechtig lieid,
de rechte verhouding van een Israeliet tot ziju god" . veel
licht ontvangt de loner hier zeker niet . De groote uitgaaf
heeft deze aanteekening : „deze verklarin g, dat J a h w e aan
A b r a m ziju geloof toerekende als gerechtigheid, is, islet
Hab . II : 4b, door P a u 1 u s gebruikt, om zijne leer van de
rechtvaardiging door hot geloof to bewij zeu (verg . g elijkl.
.), en heeft mitsdien groote beteekenis ook voor hot
l
p
Protestantisme, hetwelk die leer op den voorgrond g eplaatst
heeft . verg. Ps . CVI : 31" . Ik weet niet of hot aan mij ligt,
maar ook deze eflenn woorden bevredig eu rnij weinig . Men
versta mij wel, ik begeer volstrekt geen ontboezemingen,
veel minder exciamaties, niaar de toon klinkt Loch reeds
anders, als b.v . G u n k e 1 in ziju commentaar op Genesis,
toch ook in weinige woorden, zegt : „dieser Erz~ihler weiss
in all seiner Schlic3htheit was wahre Religion ist, and
worauf es in der Religion ankommt" (p . 165) . Nog eons,
men versta m .ij wel, ik begeer niet dat men zal inleggen,
ik weet ook wel hoe moeilijk de interpretatie van zulk een
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korte religieuse hieroglief is . Maar dit bedoel ik : als men
zich de grootst mogelijke moeite getroost om teksten, Verhalen, boeken, wat oorsprong en samenstelling betreft, zorgvuldig en nauwkeurig to ontleden, waarom is men dann op
eens zoo gereserveerd in het religieuse :' Waarom althaus
niet met enkele woorden, die her Lochh niet meer moeite
en ruimte en geld kosten dan in de niteenzetting van een
kritische opvatting, waarom niet met enkele woorden duidelijk voelbaar gemaakt dat wat hier van A b r a h a m en
anderen g ezegd wordt niet behoort tot het historisch yepasseerde, het historisch r,ervloyene' De menschen zijn immers
zoo geneigd om de meergemelde „phase" rugwaarts in
werking to brengen .
Bij dit alles komt ten slotte ook
nog dat in de aanteekening minder juist, in elk geval veel
to abstract aldus geformuleerd wor{l .t dat „het Protestantisme eenn leer van de rechtvaardi.ging op den voorgrond
geplaatst heeft" . In het Protestantisme, liever inn de Tiervorming is geworsteld, niet om een leer, maar oni realiteit
en recht van een g odsdienstige ervari-my, die immers achter
en under de later g eformuleerde leerbepaling lig t .
Mijn derde voorbeeld vin.d ik in het verhaal van
J a k o b' s worsteling in. Pen.uel (Gen . 32 . Er wordt ons
wederom meegedeeld nit welke bestan .ddeelen het voor ons
Iiggend verhaal is samengesteld, de grens van de `Terschil-

lende berichten wordt aangeg even, er wordt g ezegd dat „de
legende vs . 24-32 blijkbaar haar ontstaan dankt aan het
gebruik om de dij spier der dieren to offere n, enn aan denn
wensch om de namen s r a e 1 en P e n u P 1 to verklaren ."
En dan volgt er : „dock zij heeft bovendien, in het verband
waarin zij is opg enomen, de duidelij ke strekking, to leeren
hoe J a k o b worstelend de help van zjjn god verwierf en
door dezeii bemoedigd wend om E z a u to gemoet to gaan ."
In het kritisch aper~u boven het hoofdstuk wordt ookk nog
gezegd dat „de schrijvers wenschen to teekenen J a k o b' s
ontrust geweten, en E z an' s grootmoedigheid". Ik vraag
hier wederom : had „de duidelijke strekking van het verhaal,
in het verband, waarin het is opgenomen," van welke duidelijke strekking men immers zelf spreekt, niet in wat minder
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afg epaste woorden kunnen aangewezen zij n :' Ook ik verlang geen tuchteloos allegoriseeren van het verhaal, maar
de laatste samensteller komt toch ook met zij ,yz strekking,
die hij geeft aan de oorspronkelijke verhalen, inderdaad
over de grens van hun eigen en eigenlijke bedoeling . Ret
komt mij voor dat men en in de vertaling sours en in de
toelichting bijna uitsluitend zich binders laat door den zivi
der samensteilende deelen inplaats van, omgekeerd, door den
zin van het samengestelde geheel, dat nu voor ons ligt .
Ik krijg, en dat niet alleen her, zoo dikwijls den indruk dat
men de vraag : hoe is jets ontstaan, veel en veel belan grij ker
vindt da,nn de vraag : wat is bet geworden 1) ? En dat is
niet juist . Ik behoef toch over de heerlijkheid van water
niet to zwijgen, al licht nlij iemand nauwkeurig in over
ziju samenstelling.
Ten opzichte van de drie besproken verhalen is mijnu
conclusie : zeer zuinig op religie, ruim en rijk in historisehe
toelichting .
Ziedaar mijn bezwaren, die ik intusschen liever door
manners van het yakk had besproken gezien . Men borne
niet aan met „eenn andere Bijbelbeschouwivg", althans niet
in den zinn van de een of andere atavistische theorie over
den .Bijbel . den maakt zich de zaak dan to g emakkelij k.
Zeker is er verschil in Bijbelbeschouwivg, maar dit dikwerf
diepgaand verschil schuilt niet in een theorie, maar in jets
anders, our met een paar woorden toe to lichten wat ik
bedoel : ik wil wel bekennen dat mij pijnlij k getro#fen heeft
eon uiting inn de Algemeene Inleiding flog wel van de klein.e
uitg aaf, n.1. deze dat ,,de schrijvers van bet 0 . T . met
veel minder kennis niet alleen van stoffelijke maar ook van
geestelijke dingen waxen toegerust (dan wij)" . Ret stoff-lijke had 1k in dit verband maar laten rosters, wij kunnen
inderdaad tegenwoordig, als wij willen, zorgen en zondiben
met electrisch licht, bet voordeel van beter licht acht ik
in dit geval problematisch . Maar „veel winder kennis ook
van geestelijke dingen" (bij de schrij vers van het 0 . T.),
1) Men zie hieroTe3r W e 11 h a u e e n : $ k'izzen and VQrarbe item VI,
p . 233 en v .
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zoo rnaar in 't algeineen en zonder het minste voorbehoud
geconstateerd, daar geloof ik, met verlof, nagenoeg geen
woord van . D r nu ligt liet diepe verschil .
Oindat mijn bezwaren van zakelijken aard zijn, kunnen
zij natuurlijk in niets of breuk doen aau den oprechten
eerbied, dien ik reeds uitsprak, voor al wat ons aan echte
wetensehap in de Leidsehe Vertaling geboden wordt .
De uitgever had, dunkt mij, voor zijn Volksuitgaaf
b&ter, minder dun papier moeten kiezen . Het papier is
zoo dun dat een trouw bijbellezer in vier of vijf jaar door
ijn Bijbel heenleest, het is zoo doorschijnend dat het oog
voortdurend rust op een eeuigszins groezelige bladzijde .
Ter zijde van den tekst en in de alinea's en witte tusschenruirnten is dit zelfs hinderlijk .
~
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Voor uitspanning, hetzij naar het lichaam, hetzij naar
den g eest (en och, daarvan was zoo luttel), wend g ee :n tjj d
gevonden . Was hij to Buitenzorg, dan maakte hij wel
even zijn morg enwandeling, maar daarna was 't ook dienstkioppen den ganschen morgen en middag, alleen door 't
schaftuurtje onderbroken . Hij zat dan tot 5 uur aan de
schrijftafel ; dan volgde een wandeling of een wandelrit, en
anders, bij slecht veer, werd de arbeidstijd maar verlengd
tot 7 ure . Dan sloeg het klokje voor den maaltijd ; op 't
avondschot wend niet altijd gewacht om van den disch op
to staan . In zijn huffs op l ijswijk werkte hij tot 3 ure en
zette zich dan aan den maaltijd . In den vooravond eenu
rijtoer, en dan weer aan de schrijftafel . Een arbeidswet,
die tot een achturigen werkdag verplichtte, bestond in
Europe her en dear voor fabrieksarbeiders ; in 1 ndie niet
eens voor hooge staatsdienaren .
Voor eene siesta was in dit dag elij ksch program ge en
pleats immers, E l o u t leefde op z'n hollandsch'. Had hij
op zijn advokatenkantoor, in Amsterdam en den Haag, daaraan geen behoefte gehad, hier zou de indisehe zon hem
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evenmin de dampen aandoen. Hij had nu eenmaal zijn
eig en. opvatting over die dingen, hij zou den „baar" nooit
uitschudden . 't Schen hem ook de moeite niet waard ;
hij was slechts voor Brie jaar in de Oost, en in 't iaatst van
1818 liep zijne tending ten erode .
Hij mocht zeggen dat hij veel, en dat vele goed verricht had. De tank van de reorganisatie was voor verreweg
het grootste gedeelte door hem persoonlijk bearbeid . Vooral
wat het lan.delijk stelsel betrof, en de regeling der koffieeultuur . Bij de verovering van Java in 1811 was een
verouderd, en door velen afgekeurd stelsel als met €enn
slag opgeruimd, en door een ander vervangen ; bet kwam
er thans op aan het goede wit dat andere (het Engelsche :
stelsel to behouden, het verkeerde to verwijderen . Het
thaws ingeToerde regeeringssysteeam rustte op het beginsel
vann handelsvrijheid en van onbeperkte beschikking over de
voortbre .ngselen van den lan.dbouw ; bet waren de denkbeelden van R a f f1 e s, van E 10 u t zelf en van dims vriend
Gijsbert Karel van }Iogendorp, welke pier bet _ieitGn-oti,t' aangaven .
In 't laatst van 1818 had hij wipers repatrieeren . Het
heimwee, of althans eene sterke begeerte huistoe to g aan,
begon heal to bevangen. Aan v . L e n n e p schreef hij
,,was ik eenige jaren jonger en had dan bier ulijne vrouw
en kinderen (welker gemis mij van dag tot dag nu ondragelijker wordt) dan zou mijn eerzucht mij doen wenschen
n.og wat bier to blij ven, om al bet verwarde to ontkluweu ;
nu zal ik dit zooveel mogelijk doen en bepaaldelijk tenn
aanzi.en van de grootste punters, maar daar behoort veel
toe" .
Zijn oudste, K e e s, zou in Indie blijven ; daarvoor was hij
gekonnen . Hij moest zijne carriere nog maker
hetgeeu
met een commissaris generaal tot vader en een gouverneur
generaal tot toeziende voogd nu juist geen hachehjke opgave
was . Over hem, den lateren generaal majoor en lid vann
den Raad van. Indie, schreef de vader aan v . L e n. n e p,
zeker ook tot naricht van den zoon en gewezen speelmaltker
(Kootj e)
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„Mij ne vrouw zal u zeker m edeg edeeld hebben hetgeen
ik haar omtrent het dapper en edel gedrag van mijn oudsten zoon als militair geschreven hebbe . Hij is een militair
in zijn hart, en behandelt dat yak wetenschappelijk, zit
altijd in militaire boeken, etc" .
Pit doelde op de expeditie naar Cheribon, waaraan de
jonge E 1 o u t, die net den rang van kapitein was uitgekomen, deelnam . Later onderscheidde hij zich op Borneo
en Palembang, en verwierf de Militaire Willemsorde .
Het zou de kroon op E 1 o u t' s koloniaal werk gezet
hebben, had hij de afschaffing der slavernij in de nederlandsche kolonien mogen beleven ; had hij in den trant
van H e i n e tot den nazaat mogen zeggen : „gees palmtak,
maar een zwaard zult gij op mijn graf leggen, want ik was
een dapper soldaat in den bevrijdingsoorlog der menschheid }" Toch ging dit groote vraagstuk hem genoeg ter
harte ; hij voerde daarover briefwisseling met den engelschen
apostel der gelijkmakende leer, met W i 1 b e r f o r c e . Maar
dit was een der vele zaken, welke hij onafgedaan moest
laten . De bepaling dat althans de kin .deren der slavers
zouden vrij verkiaard worden, werd wel gemaakt, maar niet
ten uitvoer geleg d . Het goud woog zwaarder dan een
slavenketen . Ook zag E l o u t de slavernij, zooals ze in
4ost-Indie bestond, niet in den afzichtelijken vorm gelijk
~e zich in west-Indie vertoonde, waar toestanden bestonden
vreeselij ker dan in Uncle Tom's cab-in afg eschilderd . Het
verschil tussehen den slavenstand in beide kolonien zou in
later tijd aldus saamgevat worden : „dat de slavernij op de
eerste plaats reeds in de vroegste tijdeu geweest is, en nog
is, eeue behoefte van gemak en gewoonte, terwiji zij voor
de laatste steeds was eeue n .oodzakehjkheid, verbonden aan
het al of niet bestaan der kolonien . De oost-indische slaaf
is een voorwerp vann gerief en weelde, de west-indische een
werktuig, waarmede eerst in het benoodigde levensonderhoud moet voorzien, en vervolgens winst behaald worden" .
Behalve dit groote humanitaire werk, er was meer, ja
er was nog zooveel to doers. De uitgifte van gronden b . v .,
eeue levenskwestie zoowel voor den inlauder, als voor den

EEN 1NDIStvHE RE(~EERINGSCOMDfISSARIS IN

1816 .

285

Europeaan, was wel inn beginsel bepaald, maar de wijze van uitvoering moest hij zijn vertrek flog gereg eld worden . Hoewel hij vodr vrijen arbeid, en tegen alien dwan.g was, hij
zag duidelij k in dat de Ja vanen noch de kennis, noch het
kapitaal bezaten om cultuur-ondernemingen tot stand to
brengen, die eeue fa,briekmatige inrichting op groote schaal
vereisehen : suikermolens, indigofabrieken, enz . Europeesch
vernuft, europeesch kapitaal moesten to hulp komen, zoi
de kolonie gedijen . Van dear dat uitgifte aan Europeanenn
van gronden voor den landbouw in zijn program stood,
naast vrijmaking zooveel mogelijk van den Javaan . Eerst
na zijn heengaan kwam de reactie : ontwikkeling van den
Javaan zonder tusschenkomst van den Europeaan, veering
van europeeschh landbezit . Ware E 1 o u t zoo lang als v . d .
C a p e 11 e n op Java, en in zijn hooge functie gebleven, de
gevolgen zouden onberekenbaar, ja maar toch altijd groot
zijn geweest ; en wellicht zou er een verzachtende toon
gevloeid zijn in M u l t a t u l i s uitspraak
„De Nederlandsche Regeering is 'n Regeering van schelmen, zoolang ze niet door laden toont nlet het verledene
gebroken to hebben.".
Die laden waren er tijdens E 10 u t ' s verblijf flog niet ;
alleen de begin.selen . „Eerst in ooze dagen (aldus prof.
V e t h) is door de vaststelling der zg . agrarische wet aan het
koloniaal bestuur eeue richting gegeven, die geheel met de
denkbeelden van E 10 u t overeenstemt ; eerst de vlucht,
die de welvaart der Javanen in de laatste jaren genomen
heeft, ken ons doen zien hoeveel schade de flood des Moederlands, die tot herstel der dwangcultuur aanleiding gaf,
aan de geleidelijke ontwikkeling van Java heeft toegebracht" .
Het jaar 1818 verstreek, het jaar 1819 was reeds een
pear maanden oud alvorens het klokj e vann scheiden eindelijk sloeg . Den. 22 Febr. van dat jeer kon hij Indie vaarwel zeggen . De tijden van het „schey-mael" onder de
oude Comp . waren voorbij ; maar was die officieele zwelgpartij flog in zwang geweest, wellicht had geen blijder
gast op behouden thuisvaart geklonken den E l out . Intus-
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schen, een officieele afscheidsplechtigheid bleef niet achterwege, en in zijn toespraak tot bet college van den Raad
van Indie zeide de vertrekkende bij die gelegenheid
„Het vaderland heeft aanspraak op een ruim geuot
van de voordeelen, welke deszelfs buitenlandsche bezittingen
opleveren ; gij zult dus daartoe medewerken. Maar bet
vaderland verlangt niet dat de bevolking dier bezittingen
bij uitsluiting tot de bezorging van die voordeelen worde
dienstbaar gemaakt ; het wenscht en wil dat zij zelve daarin
haar deel erlang e ; gij zult ook dit beginsel uimmer nit
bet oog verliezen . Bet vaderland wil nog meer ; bet staat
ook aan vreemden toe dat zij vruchteu in omen tuin pinkken, mits zij omen g road niet omwroeten, noch met onkruid
bezaaien ; gij verzorgt bun bet eerste, en waakt tegen bet
laatste . De koning • toc;h heeft ons die beginselen aangewezen ais zoovele gronden, op welke de nieuwe inrigtingen
rusten moeten" .
De theorie was missehien goed, maar de praktijk was
anders ; en dezelfde koning, die deze beg inselen aanwees,
zou er later gansch andere aanwijzen, voor 't minst sanetioneereu : de beg inselen van het Cultuurstelsel .
Teg enover v . L e n n e p had. E 10 u t zich wel eens g euit
over de overstelping met werkzaamheden ; tevens over de
verpoozing welke hem bij zijn aftreden to wachten stood,
schrij vende : „Ik moet bier voor alles speleu, financier, justicier, staatsman, koopman alles, behalve soldaat, dat
geheel buiten mijn boekje is . ookk verlang ik naar rust,
die de Goden mij toch geven zulleu, als bet waar is dat
rust de belooning voor den arbeid is . ook zal ik een
vreemdeling in Jeruzalem wezen, en ik hoop dus op eenu
emeritaat
"
Maar 't zou geheel anders uitkomen . Hetzelfde oorlogschip dat hem herwaarts had gebracht, de Admvraal
.E~e-i •tsen, zou hem weer thuis brengen .
En met hem den
schout bij nacht B u ys k e s, die bet bevel voerde over de
retourvloot. E 10 u t bracht met zich een jongen javaanschen rade-n, een inlandschen bediende en zijn hollandschen
knecht G e r r i t . onder de passagiers beyond zich ook bet
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gewezen opperhoofd in Japan, He n d r i k Do e ff, die zeker
weinig vermoedde dat zijn naam nog eens in alle vaderiandsche geschiedenisboekjes zou prijken . Den vertrekkenden werd statieus uitgeleide gedaan, en inzonderheid het
echtpaar v . d . Cap e lien wensehte El o u t alles goeds .
Allen kwaads zou zijn deel worden
Dc A(ilniraai Ererten toch was een vaartuig met de
kwalen den ouderdoms bedeeld ; niets ware, vE r het vertrek
van de Bataviasche ree, noodiger geweest dan een deskundig
onderzoek, dan een expert voor den scheepsbouw om een
certificaat van zeewaardigheid of to geven - dat ze.ker
geweigerd ZoU ziju . Zoodra men in den lndischen Oceaan
stormwer kreeg, beg on het schip to werken en to slingeren, rags en stengen braken, er werd een groot lek outdekt gedeeltelijk boven, gedeeltelijk onder de waterlijn . 't
Was : porn pen of verzuipen! Het water wies echter tegen
de pompen in, en dat men er ten laatste nog in slaagde
land to bezeilen, was to danken aan de voortdurende inspanfling van de beinanniug en passagiers (want ook deze laatsteu moesten aan de pompslingers), en aan de omstandigheid dat het vaartuig twee fransche pompen van een nieuwe
vinding aan boord had . Tien etmalen achtereen werden
pompende doorgebracht, hot was een hardnekkige worstehug tusschen de geesten der diepte, die 't schip riaar den
bodem der zee trachtten to halen, en de veege manschap die
't drijvende zocht to houden . Do dagen waren uitputtend,
en de nachten ontzettend . Alle hens moesten aan dek,
aile armen moesten uit de moues, en iedere dag rees de
vraag : zal deze de laatste zijn Uia x his htora mortis :
,,een van deze zal het uur van uwen dood zijn", gelijk de
wijzerphaat van de scheepsklok verkondigde - nooit maande
die spreuk zoozeer aan een vonnis als thans .
Eindehijk doemde het vurig verbeide land op : het eiland
Diego Garcia . Uitiokkend zag, bij 't tragelijk naderen,
dat land er niet nit : een begroeide rotsklomp, to midden
der wateren neergesmakt . De branding bruischte op de
koraalriffen, de harde bodem hood het anker geen houvast . Ret scheen een verioren post in den oceaan, ecu nit-
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hoek als die St . Paulus rots waarva .u in ecuu lateren tijd de
dichter zinger zou
Gelijk een sterk gebouwd kasteel
Met torenspits en kapiteel,
Pat, schoon reeds half in puin gezonken,
Nog ijzer vast blijf't saamgeklonken
Getooverd door uw hand, Natuur ! --Een citadel met traps en muur,
Bestookt door n.immer zwijgend vuur,
Waar rustloos op wordt stormgeloopen,
Maar zonder dat het golfgeklots
Lunet of ravelijn kan sloopen,
Libt dreigend char St . Paulus Rots

De historische klip waarop de Jan Hen ici-k verga.an,
en welke bet dichtvuur van B e r n h a r d t e r H a a r ontvonken zou, lag echter in een ander waterveld dap Diego
Garcia, dat zich bet mast bij Mauritius beyond . Zoo
weinig de plek ook beloofde, toch werd ze tot een haven
der behoudenis. Want in de baai lag de amerikaansche
brik Dickering, en deze nam de schipbreukelingen over . Des
nachts bij maanlicht werd de Evertsen verlaten ; bet schip
was niet queer dap een drijvend wrak . Met ongeveer 360
menschen zat men nu bijeengedrongen op een klein vaartuig, met luttel mondkost voor zooveel „eeters" . Het eiland,
een hoefijzervormige strook lands vann enkele urea lengte,
bier en char nauwlijks een half uur breed, bracht slechts
kokosnoten voort, met schildpadden en eenig e hoenders,
dock de baai was vischrijk en de plaats was ook niet onbewoond . Als eene onderhoorigheid van Mauritius was bet
bet eiland van Paul en
van die fransche bezitting nit
Virginie
bevolkt met 9 blanken en ongeveer 150 slaven .
Zij woonden er in stroohutten en hidden zich bezig met
de trafiek van kokos-olie, zeep en brandewijn .
Slechts weinig kon van de g oederen van de Evertsen
geborgen worden . Voor E l o u t eenig e lijfg oederen en
kleinigheden ; voorts, wat bij her wel bet minst noodig
had, twee schilderijen en een staatsiekris, welke de keizer
van Solo hem meeg egeven had als een gescb enk voor
koning Will e m I . Een kist met proviand ware hem zoo-
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veel Iiever geweest
maar lieverkoekjes werden bier niet
gebakken . Zijne verzameling javaansche oudhede .n, zijue
japansche en audere euriositeiten, de aauzienlijke collectie
iiaturalien door prof. R e i n w a r d t voor europeesehe kabinetten meegegeven, de brieven en voorwerpen welke hem
door particulieren to Batavia waren toevertrouwd, 't was
alles verloren . Een schatkamer der wetenschap grog met
de Evertse'»u to gronde .
't Meest smartte hem flog bet verlies van zijue documenten en beseheiden, van de aanteekeningenn en rapporten welke hij over zijue indische zending
had opg esteld . De arbeider had den akker geploeg d en
bet zaad gezaaid, had ook den eersten oog st binn eng ehaald,
maar voordat hij dorschen kon was de stormwind gekomen
en had de uitkomsten van zijn werk begraven in de diepte
der wateren .
De zee, die de riflen van Diego Garcia beukte, zou
alleen bet wrak wel uiteeng eslagen hebben, maar, als om bet
vernielingswerk flog to bespoedigen, kwam bet vuur er bij .
Tien dagen na de stranding zag men den verlaten romp
in brand staan . De oorzaak was waarschijnlijk hierin to
zoeken, dat bet yolk van de Evertsen bet wrak flog eens
bezocht had om to bergen en om . . . , zich to bedrin.ken .
Een konstabel was toen achtergebleven en in slaap gevallen,
waarop hij bij zijn ontwaken een noodschot had gelost, en
daarbij verzuimd de loot to dooven . Welnu, hetzij dat bet
water, hetzij dat bet vuur de rijkdommen der men .sehen
aan greep, verloren waren ze toch .
Met de Dickering vertrokken E 1 o u t en een deel zijuer
lotgenooten naar Mauritius . Dit eiland lag flog op een
afstand van 10 a 12 dagen zeilens van Diego Garcia ; door
windstilte duurde bet echter 18 dagen alvorens men deze
bestemming bereikte . En gedurende dien overtocht werd
er flog een lijk overboord genet . 't Was bet lichaam eener
ongelukkige vrouw, de echtgenoote van H e n d r i k D o e f f.
In hoogzwangeren toestand verkeerende, had zij zich van
't begin der inscheping ongesteld gevoeld ; de zeeziekte, de
schrik, de vermoeienissen waren to veel voor dit bronze
leven . „Tydigh sterft hy, die niet meer to hoopen heeft",
0 . E . VII 2
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luidde het dichterwoord . Maar zij, die jaren lang in de
ballin g schap van Desima had doorgebracht en thans naar
't vaderland hunkerde, die welhaast blijde moeder dacht to
worden : zij had alles to hopen geh ad . „Zij stierf in ons
bijzijn, nagenoeg in onze kamer" schreef E 1 o u t ; en prees
voorzeker het gunstig lot dat zijne eigen vrouw voor zulke
beproevingen, zulk een einde gevrijwaard had .
Op Mauritius werd eerlang scheepsgelegenheid naar
Europa aangetroffen ; voor 't najaar van 1819 was hij bij
de zijnen in den Haag terug . Daar bracht hij aan de
regeering vers ag nit over zijn bijna driejarig mandaat .
't Moest alles uit het geheugen, want de zee had zijne
papieren verzwolgen zoo'n man moest een hoofd hebben
als eenn ijzeren pot . Toch, voor de overige passagiers van
de .Evertsen was de zeeramp denkelijk zooveel grooter dan
voor een afgetreden coimnissaris generaal . Iuzonderheid
nit een materieel oogpunt . Van drie indische dienstjaren,
d . i . van driemaal anderhalve ton gouds aan jaarlijksch
inkomen hadden zich g ewis wel eenige gouvernementswissels,
in Holland betaalbaar, laten vinden . Daarbij, zijn vorig
pensioen van f 6000 lag weer voor hem klaar, dit behoorde
tot de voorwaarden zijner hooge commissie . Doch voor dit
geld bedankte hij, en 't strekte hem tot eer wanneer
hij daarmee niet eenigszins carte forcee speelde . Het was
misschien niet onbekend gebleven hoe er onder het koningschap van L o d e w ij k N a p o 1 e o n met 's lands penningen
gemorst, om niet to zeggen geknoeid was, hoe aan v . G r a sv e 1 d en aan hem die f 6000 waren toegelegd voor niet
bewezen diensten, met den verdachten considera ;ns van „oudbenoemd" gouverneur generaal en „oud-benoemd" commissaris
generaal . E lout was zijne klassieken nog niet vergeten,
hij kende ze genoeg om zich het gezegde van T e rent i u $
to herinneren : Pecuniam in loco neg ligere maximum eat
lucrum : ,,in sommige omstandigheden brengt de verachting
van het geld juist het grootste voordeel aan ." En waarlijk,
welk voordeel kon voor een staatsman grooter zijn dan dat
zijne integriteit niet verdacht behoefde to worden ! Zeker
had hij reeds genoeg voor zichzelf, genoeg ook voor een
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talrijk gezin, waaronder een viertal huwbare dochters ;
genoeg, in ieder geval om op de buitenplaats Wilcirust een
pons van zijne indische campagne uit to rusten .
Niet voor altijd, intusschen . Hij had zich gevleid met
het levee van een ambteloos burger, maar 't mocht zoo
niet zijn . Reeds voor zijn terugkomst in 't vaderland was
hij tot lid van de Tweede Kamer verkozen, en hij had voor
die benoeming bedankt . Niet zoozeer omdat hij geloofde
dat in Brie j aren afzijns de algemeene beschaving hem
boven 't hoofd was gegroeid, maar omdat hij zich nog to
vreemd gevoelde aan den staatkundigen toestand van het
oogenblik, de verhoudingen der partijen, de kardinale vraag
stukken van den dag . Hij gevoelde zich nog niet depayse,
maar hij had dit alles niet meegeleefd, hj moest zich eerst
orienteeren . Groot as zijn administratief talent, als zijue
rechtskundige bekwaamheden ook waren, schroomde hij
wellicht de eischen, in een nederlandsch parlement aan den
debater gesteld . Nauwlijks had hij den indisehen reiskoffer
ontgespt maar na zoo'n schipbreuk kon hij zeer wel met
een valies volstaan), of reeds wilde men hem in 't vaderAh! monsieur le
land op het spreekgestoelte hebben
Voor
hem to veel
senateur, quel honneur, quel honneur !"
eer, op dien stood . Zijn verblijf in Indie kon er wel niet
toe bijgedragen hebben den redenaar in hem to ontwikkelen . Inspecteeren, redigeeren, reglementeeren, maar niet
raisonneeren was daar zijn dagelijksch werk geweest . De
zaak stood voor een Ned .-Indisch staatsman al weinig
anders den voor een Britsch-Indisch staatsman, den zooals
M a c an 1 a y die gesteld had, wear hij den laatste vergeleek
bij den staatsman in 't moederland :
,,In this country, we sometimes hear men speak above
their abilities . It is not very unusual to find gentlemen
in the Indian service who write above their abilities . The
English politician is a little too much of a debater ; the
Indian politician a little too much of an essayist ."
Eerst in 't volgend jeer trad hij weder in het openbare leven . Hij gaf toen gehoor aan den drang om near
Londen to gaan ten einde daar, to semen met F a gel, to
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onderhandelen met de britsche ministers over de wederzijdsche belangen in Oost-Indie, tevens over sere likwidatie
ter zake van het overnemen der kolonie nit handers van
Engeland. Hierdoor werden de grondslagen gelegd van het
bekende tractaat van 17 Maart 1824 . Een deter ministers
was de edele George C a n fling, de n ag elm van wiens
vermaarde toast nog over het stof van twee eeuwen beenn
zou klinken : Liberty, civil and religious, all over the world
De staat betoonde zich wederom niet karig net de
belooning van E 1 out' s diensten : hij ontving f 2000 reisgeld, en f 80 voor iederen dag dat hij in dienst van den
lands was . En toen deze tending afgeloopen was, wachtte
hem het begeerde emeritaat
neen, maar een ministerie .
In 1821 benoemde de koning hemm tot zijn minister van
financier, in 1824 tot minister voor de nationals uijverheid
en de kolonien . Tegenover v . L e n n e p erkende hij dat hij
't zwaar inzag ; maar, ging hij voort, „ik heb geen keu s,
tenzij ik mij met zekere halstarrigheid verklaar niet to
willen, en dit wederom verbiedt mij mijn pligt in veel opzigten, en mijn eerbied voor den Konin g ". Het ambt was
opengevallen door 't aftreden van den minister S i x, een
broeder van dies minister S i x v a n O t e r l e e k uit den tijd
van L o d e w ij k N a poi e on, die vat winderig in zijn
manieren was en bij 't binnenkomen der salons zooveel
beweging en boha maakte dat spotters hem wel eens nariepen : „faites place pour S i x !
Het kwam E 1 o u t zeker to stade, evenals het zijn
voorganger to stade was gekomen, dat hij als directeur
generaal aan zijn departement zulk een uitnemend financier
vond als A p p e l i us, ervaren en doorkneed in de taken .
Later werd deze zelf minister van financier, en haalde zich
toen door zijne den koophandel drukkende wetsontwerpen
den heat van vele ingezetenen op den hais, vooral to
Amsterdam . Dit gevoel uitte zich in een spotlied, dat op
hem gemaakt werd bij zijne benoeming tot ridder van den
Ned . Leeuw, eindigend met het refrein
't Yolk roept met algemeene stem
0 vorst ! hang hem aan 't kruis, maar niet het kruis aan hem .

EEN 1NDISCH REUEErIN~YSCOMMISSARIS IN

1816 .

293

Het was in deze ministerperiode dat E l on t veel bijdroeg tot de schepping der Ned . Handelmaatschappij,
waarvan het oog rllerk was : bevordering van den nederlandschenn handel en het fabriekswezen . De toestand van
beiden was achterlijk ; Nederland had bijna opgehouden
de ma-rkt to zijn voor de producten zijner eigene kolonien,
en de invoer op Java geschiedde grootendeels voor engelsehe rekening . Met de groote kapitalen, ter beschikking
van deze maatschappij, kon zij veel doers om den handel
en de vrachtvaart met nederlandsche schepen op to beuren .
De indisehe handel echter vreesde, en niet ten onrechte,
dat nu eerlang de gouvernementsproducten aan dit lichaam
zoudenn g econsigneerd worden . De staat beg on flu zelf
handel enn nijverheid to drijven, in plaats van handel en
nij ve r teid aan to moedigen . De mededinging met den
vreemdeling, Engeland in de eerste plaats, kon flu zooveel
beter worden volgehouden, maar tegelijk had men nu een
handelslichaam dat tenn nadeele van anderen werd bevoorrecht .
E 10 u t verlangde dat ieder afgevaardigde nit de deeluemers aan deze nationals onderneming doordrongen zou
zijn vann het beginsel, dat hij zelf voorstond : vooruit met
den nederlandschenn handel . De drie C's : Jan Crediet,
Jan CEmtant, Jan Cordaat, moesten weer op de baan
kumen.. ,,De zaa,k behoort niet tot den effectenhoek, maar
tot de commercie" . . . . zoo predikte hij van de daken .
R j ook, al had hij den koopmansstand niet zoo tegen zich
als na hem A p p e l i u s, als voor hem F a 1 c k, meende dat
er sell andere geest in de nederlandsche kooplieden varen
Il,
oest, zouden ze teg en den buitenlandschen handelsconcurrent zijn opg ewassen . zijn dunk van den hollandschen
koopman zijner dagen had wel jets gemeen met dien van
zijn beg aafden vriend F a 1 c k, waar die zich ontboezemde
,,Mijne vijandschap tegen den koophandel is belachelijk .
Den hoophandel teg en to zijn, in een land als het one,
zoude iemand niet alleen tot minister, maar tot klerk onbevoegd make.n . De commercieele belangen intusschen to
beoordeelen is een andere zaak, en hierin heeft de ondervinding van alle tijden en landen bewezen, dat de kooplui
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zelve zich het minst vann alien verstaan . Zoodra zij van
hnnnen kleinen horizont af, en naar boven op het algemeene systems kijken, begint het hun to schemeren ."
Hoezeer ten aanzien vann de oprichting deter groote
handelmaatschappij de denkbeelden van E lout ook overeenn
kwamen met die van zijn koninklijken meester, niet met
alle groote vraagstukken was dit het gevai . Vooral net
met het koloniale vraagstuk . Het ministerschap onder
Will e m I was trouwens geen dankbaar ambt ; de koning
verlangde eerder werktuigen dan raadslieden . Soepel als
een handsehoen moest men wezen, en behoedzaam in den
omgang, vooral rekening houdende met 's konin gs zueht
om alles zooveel mogelijk in persoon to behandelenn en zich
in kleinighedeu to verdiepen . Zijne ministers werden het
langzamerhand gewoon den vorst als hoofd van het departement to besehouwen, zichzelve als ondergeschikte ambtenaren . Men verhaalde dat hij het uitvoerig plan eerier
staatsloterij, door een of antler rekenkunstig genie aangeboden, zelf met de pen in de hand nauwkeurig paging,
en met vele zeer gegronde aanmerkingen verrijkte . Dat hij
even zoo to werk ging met een ontwerp tot reorg anisatie
eerier paardenstoeterij, en aldus een kostbaren nationalen
tijd verspilde die . . . . beter besteed had kunnen worden .
Voor de schoone kunsten had hij weinig tin. ; een e ing ewikkelde memorie over eenig finan.tieel onderwerp boezemde
hem meer belang in dan een ode van K 10 p s t o c k of een
tang van Milton . Het is waar dat het hoofd van een flog
zoo jongen staat, van een koninkrijk met onbezonken toestanden en in zichzelve verdeeld, beter deed zijn aandacht
aan de groote vraagstukken van het bestuur to wijden dan
aan K lop s t o c k' s „droomgebulk", of aan de helsehe
artillerie van M i 1 t on . D a C o s t a, zelf vurig en bezield
dichter, gaf het den prinsen van Oranj e na
doch zonder
spijtigheid
dat zij ten alien tijde weinig ingenomenheid
betoon den met de voortreffelij kste voortbreng selen der
nederlandsche letterkunde ; en Will e m I vormde op dien
regel net de uitzondering . Maar de zanger van .L'ra~l en
cue votken voegde er bij, dat die prinsen de voorkeur gaven
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aan het verriehten van daden, waardig om door 's lands
dichters bezongen to worden .
wanneer, in 't vervolg van tijd, aan dichters en letterkundigen eenige onderseheiding verleend wend, 't gebeurde
meestal op aansporing van F a1 c k . Maar ook die schrandere
en verdienstelijke, die geestige en hoofsche staatsdienaar
had, onder zulk een meester, zijn grond niet kunnen houden ;
hij was undesirable geworden en met een zoet lijntje
de
ambassade aan een buitenlandsch hof
nit bet koninklijk
vaarwater geboegseerd . De tijd kwam, dat ook zijn vriend
E 1 o u t voor de koninklijke antichambre bet stof van zijne
voeten schudde . Als eerste commissaris generaal had hij
in Iudie een wellicht drukker, maar zeker onafhan .kelijker
werkkring gehad dan als minister in Nederland . Daar had
hij de leiding der zaken g eheel in zijne handers g eh ad en
eene positie zelfs boven die van een benoemd g ouverneur
generaal ; in Nederland, in het kabinet des konings, mocht
hij wel op zichzelven toepassen de woorden van S c h i l I e r
(in Walle-n teins Toci : „Ich hab' bier blosz emn Amt, and
keine Meinung ."
De kwestie, die hem eindelijk drong tot aftreden, was
de koloniale kwestie. De koning had als bet zijne aangenomen bet stelsel van den luit . generaal J . v a n d e n
B o s c h, den wader vann bet Cultuurstelsel, en dit was
geheel in strijd met E l o u t' s stelsel . De basis van bet
gebouw kwam zijns erachtens flu verkeerd to liggen, en
then de worst v . d . B o s c h als gouverneur generaal naar
Indie zond om zijn systeem ten uitvoer to leggen, begreep
E 1 out dat hij niet lang er minister van kolonien k.on
blijven . :Hij legde zijne betrekking neder then een stelsel
zegevierde, dat hij afkeurde en waarvan hij de noodlottige
gevolgen voorzag. De nieuwe landvoogd trachtte hen .i
schriftelijk to bewegen om op zijnn besluit terug to komen,
en betuigde o . m . in zijn brief dat hij zoo gaarne de eer
van bet welgelukken zijuer pogingen met hem had willen
deelen . Doch E 1 o u t antwoordde in hoffelijke termen, dat
hij die eer ten koste zijner beginselen niet mocht begeeren .
Dit was bet einde van zijn staatsmansloopbaan . In
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Oct . 1829 bekwam hij op zijn verzoek eervol ontslag, met
behoud van titel en rang van minister van staat . Echter
onttrok hij zich niet geheel aan de openbare zaak . Er was
n.ob genoeg werk aan den winkel, er warm n .og~ genoeg
besognes in verband met de res rublica, om eenn geest als de
zijne bezig to houden . Daar was de nieuwe organisatie
der marine, welke hem was opgedragen ; daar was ook het
onderzoek van de geschillen tusschen Engeland en NoordAmerika bekend als de Canada-kwestie (i.z. de grensscheiding tussehen het wederzijdsch grondgebied) . Daarover was
will e m I als scheidsrechter ingeroepen, en eilieve,
waarvoor had eeu vorst z'nn ministers en oud-ministers,
antlers dan om hem voor to lichten
In dit laatste gedeelte zijns levens woonde hij . bij afwisseling in den Haag en op zijn buitenplaats Voo-rlinden,
on.der Wassenaer . Zijn oude en beproefde vriend D . J. v .
L e n n e p was daar meermalen zijn gast . Het buiteuleven,
hoe vermakelijk ook voor voorname lieden in zijne omstan .digheden, bracht echter wel eens kleine ougevallen en
risico's mede . Aldus bij gelegenheid dat v . L e n n e p een
inaaltijd der Provincials Staten in 'L Badhuis to Scheve-ningenn had bijgewoond, en then 's avonds last door de
duiiien naar het huffs zijns gastheers terugkeerde . Voor
iemand als D a v i d J a c o b, van kindsbeen of gewoon om
zich in elk duin to orienteeren, was die tocht dwars door
eeu breeds en hobbelige duinstrook minder ongewis dan die
voor den ouervarene geweest zou zijn . Hij kwam fangs dit
ong ebaan.de pad ook behouden bij de buitenplaats terecht ;
echter niet bij den hoofdingang, waar bij een dijkje, van
waar hij in een wit bezande lawn sprong . Zoo scheen 't,
bij het bedriegelijke licht der maan ; maar deze laan bleek
een ringsloot to zijn, waar de professor terstond halverlijfs
in zakte . De pog ing om den overkant to bereiken gaf hij
aanstonds op : of hij zou allicht in de gelegenheid gekomen
zijn om het Vosmeer (uit den G~/sbregt) na to zeggen
Ick stack in 't diep moeras al den verleden nacht ;

Terug derhalve, naar het dijkje ; en dit volgen.de kwam
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hij ook, doornat en beklonterd, bij de hofstede en harm
bewoner terecht . Beide vrienden hadden nu in watersnood
geze ten ., de een bij het eilaud Diego Garcia, de ander in
do ring sloot van Voorl ui den .
Tot het jaar 1841 bleef E 1 o u t van het levee en van
zijn groenen ouderdom genieten . Zelden was er een schaduw
over dat levee gevallen, maar toch ondervond ook hij in zijn
h.uiselijken kring de slaande hand van 't lot . Want van
zij.ue vijf zonen warm er twee hem in het graf voorgegaan
J a c o b, de rechterlijke ambtenaar to Padan .g, en A r e n t,
als student gestorven . ook zijnn oudsten zoon zag hij, na
dims verloftijd tusschen de jaren 1837 en 1839, niet weer
terug . Deze had bij afwisselivg den rok des civielen ambtenaars en de uniform des krijgsmans gedragen ; 't meest
Lochh de uniform . H.ij was resident van Riouw geweest, en
ook kolonel, militaire kommandant in Midden Java ; hij
was to Batavia gehuwd met eene dochter van den directeur
der laudsdrukker j, mej . B . C . v . K e m p en, en keerde na
zijn hollandsch verlof als lid in den Raad van Indie naar
Java terug. E l o u t' s vierde zoon, P i e t e r J a c o b, werd
even.eens tot hooge waardigheden geroepen, en in den
nederlandsehen adelstand verheven met den titel van
,j onkheer, heer van Soeterwoude . Tweemaal deed hij een
aanzienlijk huwelijk ; eerst met de fransche gravin E 1 i s ab e t h de '' t . G e o r g e, daarna met de amsterdamsche
jonkvr . wilhelmina Louise van Loon . De vijfde
zoon, M a u r its T lie o d o r u s, bracht hot tot maj oor der
artil.lerie. Tan de vier dochters huwde de oudste met denn
overste G e v e r s L e u v e n, de tweede met J . J. d e B r u y n
P r i n c e, lid van denn haarlemschen gemeenteraad, terwijl
de Beide andere on gehuwd bleven .
E 1 o n t stierf in den Haag, den 3 Mei 1841, ruim 7 4
jaren oud . Zijne vrouw overleefde hem ; tijdens de krankheid, die zijn laatste zou wezen, lag zij zelve bedenkelijk
ziek. Het schijnt dat zijn geest in het laatste gedeelte
zijns levees eenigszius under a cloud was, en ook zijne sterke
gezondheid hem niet tot het laatst bij bleef. Althans
F a l c k schreef aan v . L e n n e p iets over den slechten
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toestand waarin hij den staatsman in ruste had aang et rof'en,
over „het lange lijden en de hem eigene zwaarmoedigheid
in staatszaken ." Verder, na E 1 o u t' s afsterven
„Daar hem van de wrevelige stemming, in welke gij
hem het laatst aantroft, g eene verlossing to wachten stood,
mag zijne verlossing uit dit leven als eene gunst des
I3emels beschouwd worden ."
Voor iemand van zulk een gelukkig naturel als I' a 1 c k,
zoo ruim bedeeld met de kostelijke gave der blijmoedigheid,
moest zulk een stemming aann den avond van zulk eenn
leven wellicht een raadsel zijn . Zelf toch had hij zwaarder
beproevingen doorstaan, zonder dat ze hem daarom in een
„wrevelige stemming" brachten . Er mocht waarheid zijn
in de uitspraak van den grooten engelschen tooneeldichter
(Shakespeare) :
There was never yet philosopher
That could endure the toothache patiently ;

hij had wel kan s gezien, reeds van zijn jonge jaren, het
podagra to verdragen en er zijne jovialiteit bij to bewaren .
Trouwens, deze neerdrukking van een sterken g eest scheen bij
E l o u t alleen mogelijk to worden door den last des ouderdoms en door de kwalen, waarvan het vleesch de erfg enaa .
is. De zoon van zijn vriend, Mr . J a c o b v a n L e n n e p,
bewaarde blijkbaar een ander aandenken, toen hij de dischgenooten herdacht op Voorland, de buitenplaats van P .
van Winter :
„En flog zie ik ze voor mij, die gastvrienden, ZOO
degelijk en zoo vernuftig tevens . D e B o s c h, met zijn
groote paruik, zijn blijmoedig gelaat en zijn open blik,
D e B o s c h, even hoog geschat om zijn geleerdheid als
bemind om zijn zachtzinnigen en gullen acrd ; en 0 u t,
sints lange jaren gastvriend op Voorland, als op 't, 31a' pad,
E l o u t die, als Ulysses veler menschen zeden en landen
gezien hebbende, onuitputbaar was in vernuftige opmerkingen, belangrijke reisverhalen en vermakelijke anekdoten,
en die aan al wat hij zeide of vertelde flog een dubbelen g eur
wilt to geven door originaliteit van houding en gebaren ."
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E l o u t was driemaal gedecoreerd geworden : eens onder
L o d e w ij k Na p o 1 e o n met de orde van de T3nie, twee
maal onder Willl e m I, nl . met het kommandeurs- en het
g rootkrui s van den Ned . Leeuw . In 1885 werd zijn of beelding toeg evoeg d aan de verzameling portretten in het
Groote Huis to Batavia .
Gelij k het van den vriend van een Rein w a r d t, v .
L e n n e p, v . W i nn t e r enn andere beoefenaren van weten
schap enn letteren verwacht mocht worden, E 1 o u t had om
den staatsdienst den dies st der muzen niet geheel verzaakt .
Hij was lid van de Maatseh . van Ned . Letterkunde en
directeur van de Roll . Maatsch . van Wetenschappen to
Haarlem . In zijn briefwisseling met v . L e n n e p werd het
onderwerp der fraaie letteren meermalen aangeroerd, vooral
bij de outvangst der nieuw verschenen boeken welke de
vriend in Holland aann dien in Indie zond . Daaronder
de werken van B i 1 d e r d ij k ; telkens wanneer de gramme
nederlandsche bard weer een nieuw dichtstuk nit zijne, zoo
vaak in gal en edik gedoopte veder had laten vloeien .
,,1k verlang naar h et dichtstuk van B i 1 d er d ij k over de
Dieren ", schreef hij nit Batavia . „Het mag poetisch schoon
zijn, hoe hij het philosophisch of theologisch bewijst, weer
ik n.iet, die telten zal ik eens nalezen als ik het boek krijg
nu zit ik verbaasd in de war met den vijfden dag der
Schepping . Ik vind het een onaangenaam denkbeeld, dat
ik alle dag gevleeschte duivels op lnijn tafel moet zien ;
dit systems heeft wel wat van den man, die aan v o r s tman vroeg of het waar was dat de apen verdoemde menschen waren 7 Gij weet het antwoord : „dat weet ik niet,
maarr wel dat sommige menschen verdoemde apen zijn" .
Zelf gaf E 10 u t niet aan papieren kinderen het aanzijn, maar zijn zoon P i et e r J a c o b publiceerde ult zijne
nagelaten bescheiden een viertal bundels 3i jchrccyeii . Menige
bijzonderheid nit het leven des vaders werd daarin door
den zoon to voorschijn gebracht . De gansche schipbreuk
met de Admiraal Ever tsen vond hierin hare beschrijving
voorts trof men er de briefwisseling met G ij s b e r t K a r e 1
v a n H o g e n d o r p over het kolonisatie-vraagstuk, en de

300

EEN INDISCE REGEERINGSC0MMISSARIS IN

1816.

commentaar op een verzoekschrift van A . d e W i 1 d e, die
het bekende proces met de indische regeering voerde,
betreffende den invoer op Java van Baliers voor den landbouw . Ook de aanspraak waarmede E 1 o u t de hooge
regeering inwijdde, then hij in 1819 zijne tijdelijke betrekking neerlegde en baron v. d . C ape lien de landvoogdij
aanvaardde . Het verslag aan de regeering in Nederland
over den toestand der Qostindische Bezitting en
dit was
zijn g eheug en-krachttoer, nadat de schipbreuk hem van al
zijne bescheiden had beroofd
werd mede in dezen eersten
bundel opgenomen . De volgende B' drage'n beh.andelden de
geschiedenis van het koloniaal beheer, vain de onderhandelingen met Engeland tussehen de jaren 1820 en 1824, en
de koloniale aangelegenheden in den Raad van State . Zoo
men meenen mocht dat kinderlijke pieteit, door deze bescheiden in druk uit to geven, hunne belangrijkheid overschatte,
de tijdgenoot oordeelde anders, en schreef bij de aankondiging : ,,Wij darken den zoon voor doze kostbare nalatensehap van zijn vader".
Cornelis Theodorus Elout had een voorspoedige
loopbaan en een gezegend lever, maar hij wijdde dat levee,
en d e g roote g aver hem g esehonken, dan ook aan de openbare zaak . Hij arbeidde waar hij had willen rusten, telkens wanneer de dienst van hot vaderland hem opvorderde .
De familiespreuk Go? iaet groien was bewaarheid, zoowel
in de opkoinst van zijn geslacht als in de vermeerdering der
leden, maar dien groei vergold hij door een geheel overzeescls eilandenrijk to later groeien. Zijn streven naar eene
eerlijke koloniale staatkunde, naar reeht voor den inlander,
naar een uitkomst voor den landbouwer-kolonist, naar
nieuwe barern voor den handel, naar ophefhng van het
groote e uvel der slavernij hebben, in de schatting van den
nazaat, zijn figuur geplaatst in de rij der ware „excellenties", op geen murderer rang dan de mute der gesehiedenis
aan zijn medestander, baron v . d . C a p e 11 e n, gaf . Zijn
staatkundig work in Indie heeft hem tot de evenknie gem.aakt van den christen-staatsman, gelijk die door de forsehe veder van M a c a u 1 a y geteekend zou worden, en hem
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recht gegeven op den hoogen lof ,,that he devoted years
of intense labour to the service of a people with whom
he had neither blood nor language, neither religion nor
manners in common, and from whom no requital, no thanks,
no applause could be expected ."

ONZE LEESTAFELU
Prof. Dr. L . $ n a p p e r t. De ramp van Leiden, na
honderd j aar herdacht . Schoonhoven, S . & W . N . V a n
Nooten, 1906 .
In een aardig geschreven boekdeeltj e „met platen, portretten,
plattegrond, bijlagen en register", geeft de schrijver ons zoo goed
als alles, wat over de ramp van den 12den Januari 1807, die een
deel van Leiden in „rulne" herschiep, als zoodanig to zeggen valt .
Zoo goed als alles. Dat wil zooveel zeggen als een woord van lof
voor zooveel nauwkeurigheid en tevens een woord van overvoldaanheid . \Vie dit boek ten einde leest --- en dat zullen er velen
zijn, gezien den aangenamen verhaaltrant -- komt in de verzoeking
om hardop to denken : „en nu wil ik er in geen geval ooit lets
sneer van weten !" Hij zal den schrijver zegenen voor het besluit
om zijn onderzoekingen nu maar to staken en ons de opnoeming
to sparen van de lotgevallen van al de 131 slachtoffers mitsgaders
derzelver eigendommen in de 237 vernielde huizen . Met dat a1
k.rijgen wij een goed denkbeeld van den omvang der ramp en
hare beteekenis voor „kerk en hoogeschool" (waarom juist die in
het bijzonder ?) Ook voor de stad zelve en hare toekomst ? Dat
zou ik niet durven beweren . Met al die overmaat van nauwkeurigheid, die ons ,,Kootje Putkammer" en zijn trouwe dienstbode (hoe
heette zij ook veer?) en de verder ongenoemde zeker ook „diep
betreurde" doode „Catharina" niet onthoudt, weten wij nu nog
met, of de ramp op het lot der stad inderdaad een belangrijken
invloed heeft gehad --- en dat j uist alleen zou een zoo omvangrij ke
beschouwing billijken . Summa summarum --- een aardig geschreven
boekje, maar is de kool dit smakelijke sop wel waard ?
P. J. B.
Rotterdam in den loop der Eeuwen .
W . N e v e n s . 1906 vlg .

Rotterdam,

Het groote werk over de geschiedenis van Rotterdam, waarvan de eerste 8 afleveringen voor ons liggen, is sedert V a n
R e y n' s „Geschiedkundige beschrij ving" het eenige, dat die geschiedenis zoo breed opvat . Het werk van V a n R e y n was reeds
voor den tij d, waarin het verscheen, onvolledig, zelfs onbetrouwbaar met name in zijn eerste gedeelte, dat de opkomst der stad
had to beschrijven . De nieuwe uitgave, bewerkt onder leiding
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van Dr . T e L i n t u m, to Rotterdam, zal trachten ears goed gedocurn.enteerd, goed geschreven, goed gelllustreerd boek to leveren
over de geschiedenis onzer tweede koopstad, die als zoodanig de
eerste naar de kroon gaat steken . Het boek zal niet door een
hand bewerkt worden maar bestaan nit een vijftal of deelingen, van
welke enkele door een aantal, slechts een door een persoon zal
worden behand.eld : Dr . T e L i n t u in zelf zal de „Wordingsgeschiedenis" beschrijvenj
verschillende geestelijken, predikanten en
andere kerkelijke personen ieder een afdeeling van hat „Kerkelijk
Levers", hoogleeraren, leeraren en andere kenners van hat onderwijs de ,,Kunsten en Wetensehappen", Dr, t e L i n t u m en de
hearers Mr. M e e s en Van IJ s s e l s t e i n „Handel, Scheepvaart en
Xijverheid". anderen wederom het „Maatschappelijk Levers ."
1)at alles zal worden gegeven in ongeveer (30 afleveringen,
waarvan ongeveer 1 ' ; thans gedrukt is .
De acht af-leveringen, waarvan gesproken wend, bevatten in
drie er van de zeer doorwrochte beschrijving van den ,,Tegenwoordigen staat van Handel en Scheepvaart'" door Mr . M e e s ,
voorzien van een aantal bijlagen en statistieke gegevens van groote
waarde voor de kennis van den snellen opbloei der koopstad . In
de tweede aerie der afleveringen beschrijft Dr . H e n s e n de geschiedenis der Roomsch-Katholieke Kerk in de stad op eene zeer
voorzichtige, meestal to schroomvallige wijze, die zijn verhaal
ook voor andersdenkenden niet tot afstootende lectuur moat makers .
Prof. (1+ r o e n e w e g e n beschreef op een levendigen minder schroonlvalligen toon let , ;Remonstrantisme to Rotterdam", volop toegelicht met verwijzing naar de stukken en tal van illustraties . Gaat
hat werk op dezen voet voort, dan zal hat Rotterdam tot ear
verstrekken, ook door de talrijke illustraties, die wel niet kunnen
worden vergeleken met die in V a n S t o e k u m' s bekend prachtwerk over Amsterdam maar toch alleszins to prijzen zijn, ook in
verband met den matigen prijs van hat geheele werk, dat kompleet geen 1 25 zal kosten .
P. J. B .
Karakterschetsen van vermaarde Nederlanders, verzameld
onder toezicht van S . A. Nab a r . Haarlem . H . D . T j e e n k
Willink & Zoon, 1906 .
Herdrukken van acht levensbeschrijvingen : B a k e, V a n L e nnep, Sehneevoogt, Gorter, Vissering, Donders, Kuenen
en G e r r i t D e V r i e s. Hat was een goed werk daze in de Jaarboeken der Koninklijke Academia en de Levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsehe Letterkunde . . . begraven modellen
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van levensbesehrij ving nog eens onder velar oogen to brengen .
Begraven ? Ja en nears . Ret groote publiek kent ze niet meer,
maar de geschiedschrijver der negentiende eeuw, de onderzoeker
onzer Nederlandsche letterkundige geschiedenis, der Nederlandsche
beschaving in dien tijd, weet zeer goad, welke schatten er verscholen liggen in deze onwaardeerbare bundels . Wij mogen den
in bezige rust werkenden emeritus dankbaar zijn, dat hij op deze
uitnemende stukken wader de aandacht gevestigd heeft en daardoor op zijne wijze ears beeld heeft willen geven van den tijd,
dien hij heeft beleefd, van de manners, wier groote verdiensten
niet hater in herinnering konden gebracht warden . Niet dat zij
vergeten zijn, maar hun beeldtenissen zijn zeker wat verbleek t en
hat is gears onnut werk om uitnemende Nederlanders van hun tij d
op allerlei gebied den thans lavenders wader voor oogen to stellen,
zooale zij geteekend warden door manners als B a k h u i z e n en
Beets, Buys en Tiele, Stokvis en Quack, Donders en
Je r o n i m o d e V r i e s, manners, die hunne modellen van nabij
hebben gekend.
P. J. B.
J o h . W . A . N a b e r. Van de Revolutie tot de Restauratie . Haarlem, H . D . T j e e n k W i 11 i n k& Z o o n, 1906 .

De bekwame pen van mej . N a b e r gaf ditmaal de aantrekkelijke samenvatting der lotgevallen van drie vrouwen van groote
beteekenis uit den revolutietijd van voor eene eeuw. Madame
C a m p s n, hofdame van Marie A n t o i n e t t e en later hoofd eener
beroemde inrichting voor vrouwelijk onderwijs, leverde in hare
bekende mejnoires de stof voor een eerste levendig geschreven
biografie ; E u g e n i e d e C o u c y, echtgenoot van maarschalk
o u d i n o t, was hat onderwerp eener tweede, die zich vooral beweegt in hat Napoleontische tijdperk ; „Madame Mere", Let i z i a
R a m o l i n o, de moeder van Napoleon, sluit bet drietal .
De glares van hot ondergaande koningschap, de schittering van
Nap o l e o n s korte heerschappij, de sombere schaduw van zij n
ondergang moesten tot deze keuze uit de moderne mernoiren-literatuur uitlokken . In een ernstige, wat somber getinte voorrede
geeft de schrijfster bovendien als reden voor hare keuze op, dat
zij hot „voor een j onger geslacht van groote waarde (acht) cm
kennis to nemen van de wijze, waarop eon ouder geslacht is gekomen van Revolutie tot Restauratie," De vergelij king is wat
gezocht, want deze ,,Revolutie en Restauratie" zijn geheel wat
anders dare wat de schrijfster zich voor onzen tijd voorstelt van de
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,,met groote aneiheid veranderende economisehe levensvoorwaarden,"
die r ook den arbeid der vrouw eenen algeheelen omkeer doen
ondergaan" en „het gezinsleven andere vormen" doen aannemen .
Hoe het zij, de lezer of lezeres zal met voldoening deze drie
viot geschreven verhalen doorlezen ; het laatste schijnt wat haastig
bewerkt en geeft geen beeld van de merkwaardige moeder der
N a p01 e o n s, terwij 1 de beide andere het wel doen ten opzichte
van de hofdame der B o u r b o n s en de aan het moderne keizerlijke
liof geplaatste hertogin van B egg i o .
P. J. B.
A 1 e x i s d e T o c q u e v ill e . Mijn herinneringen aan de
omwenteling van 1848, uitgegeven door graaf d e T o e q u ev ill e, vertaling van S . J . B o u berg W i l s on . Amsterdam, U . Schreuders, 1906 .

Slechts bij uitzondering wordt hier van vertalingen eenigszins
uitvoerig melding gemaakt, maar dit werkj e uit de „Wereldbibliotheek" van den heer L . S i m o n s verdient met een enkel woord
bij ons publiek to worden ingeleid, want het bevat de herinneringen
van een groot geschiedkenner, van een keener der maatschappelijke
toestanden van weleer, aangaande groote gebeurtenissen, waarvan
hij getuige was, neen, waarin hij als minister een rol speelde, zij
het slechts een kleine rol . In eenvoudig geschreven aanteekeningen,
fielder en bevattelijk, scherp typeerend soma en dan weder losj es
verhalend, geeft hij ons een beeld van het gebeurde zooals het
zich afspiegelde in zijn rijkbegaafden geest, geoefend in het beschouwen van geschiedkundige dingen -- een verhaal van ellende
naar binnen en ongelegenheden naar buiten, leerzaam voor ieder,
die gebeurtenissen van belang beleeft, ook omdwt fief toont, dat
wie leeft midden in den tijd, dien hij beschrijft, hoe ervaren hij
ook zij, onmogelij k den j uisten blik kan verkrijgen op wat hij om
zich ziet gebeuren . Het belangwekkende verhaal van D e T o c q u eviii e is geen geschiedenis van de omwenteling van 1848,'9 in
Frankrij k, fief is materiaal voor zulk een geschiedenis en mooi
materiaal ook, mits met kritiek behandeld .
P. J . B .
W . van Nieuwenhoff. S . J . Bruinsma, Cools en
Roelandsz . Leiden, J . W . Van L e e u w e n, 1906 .
Deze „historische schetsen" betreffen drie Nederiandsche Jezuieten : Cool s, tijdgenoot, leerling en correspondent van L o y o 1 a ;
B r u i n s m a, die tij dens de eerste jaren van den opstand tegen
0. F . VII 2
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Spanj e werkte ; R o e 1 a n d s z, den zoo goad als onbekenden Jezuiet
uit het midden der 17de eeuw . Het zijn levensschetsen van menschen van onverzettelij ken wil en zelfopofferende gezindheid, die
boeien door avontuurlijke lotgevallen en belangrijke mededeelingen, gegrond als zij zijn op authentieke gegevens over
toestanden en personen in die veelbewogen dagen . Zeer leerzaam
ook voor hen, die het woord Jezuiet niet kunnen hooren uitspreken
zonder to denken aan moord, en bedrog of oog to hebben voor
geloofsovertuiging en geloofsmoed bij andersdenkenden .
P. J. B.
Dr. P, J . M . van G i 1 s. Een Lente in Italic en Hellas.
Amsterdam, C . L . Van Langenhuy-sen, 1906 .
De beer Van G i 1 s, praeceptor to Rolduc en geestdriftig
bewonderaar van Rome en Hellas, geeft bier een aantrekkelijk
reisverhaal door de landen, waar de klassieke wereld haar hoofdzetel heeft gehad . Klassieke en moderne herinneringen, indrukken
van de Meren en Milaan, van Ravenna en Bologna, Florence en
Rome {tijdens de pauskeuze in 1903}, Syracuse en Palermo, Athena
en de Peloponnesus, Delphi en de Cycladen worden ons bier madegedeeld in sours wat al to lyrischen ; aan bet oratorisch opgeschroefde
grenzenden stij l . Levendig en duidelij k geeft de reiziger ons zij n
gevoelens tij dens de refs terug, zijn indrukken van natuur en kunst,
van kerken en monumenten, van antieke beelden en renaissanceschilderijen, van land en yolk, van alles wat bij ziet en hoort . Hij
blijkt een schrander opmerker, een wel onderlegd geleerde, een
geestdriftig classicus, die niet hangt aan de letter maar tracht
door to dringen in den geest . Mogen velen zich door hem laten
opwekken our hem na to volgen en zelf to gaan zien wat bij met
zooveel enthousiasme heeft beschreven .
P . J. B.
G u s t a f a f G e ij e r s t a m . Gevaarlijke machten . Naar
bet Zweedsch door J e a n n e t t e E . K e y s e r . Geautoris .
uitgave . Amsterdam . H . J . W . B e c h t, 1906 .
Nooit weet men wat een volgend boek van dezen merkwaardigen schrijver - echten „remueur d'idees" - ons weer brengen
zal : als er een nieuw boek van hem op onze schrijftafel ligt, brengt
bet allicht en verrassing -- niet altijd een aangename, maar wekt
toch altijd opnieuw den indruk dat daze wonderlijke en zoo vrunhtbare auteur weer nog jets in zijn mars had, jets heel anders ditmaal

weer, onvoorzien en onverwaeht, maar belangwekkend zeker wel .
Ook dit laatste werkk wekt weer dienzelfden indruk, al erkennen
we dat de intentie van den schrijver ons niet met volkomen duid .elijkheid uit deze bladen gebleken is . „Gevaarlijke machten ."
velke ? Ret boek opent met de 1-Mei-viering in de hoofdstad :
de drommen arbeiders trekken in hun propaganda-optocht aan den
„lector" voorbij ; hij is er getuige van dat een arme drommel een
dy-namiet-patroon in zijn mood doet ontploffen ; een vrouw uit het
yolk staat er bij ; later hooren we dat zij, afgetobd slachtoffer
onzer moderne samenleving, zich met haar kind heeft willen verdrinken . . . . En aan 't slot komen weer de droInmen der arbeiders
't is weer 1 Mei - als een geweldige massa, door een wil
l ezield, ten tooneele . Zijn dan dit de „gevaarlijke ma,chten", de
strijdende proletariers, optrekkend ten klassenstrijd om al het bestaande weg to vagen en een nieuwe orde van taken to vestigen
Ret ligt voor de hand to gelooven, dat de titel daarop doelt . Maar
we merken verder zoo weinig van dat alles en de optochten aan
begin en slot doen ons zoowat aan als figuratie, ale kader . Wat
daarbinnen is? De gesehiedenis van den „lector" en zijn huwelijksleven, dock die gesehiedenis ontglipt ons straks weer en zijn
prude vriend 0 s k a r S t e i n e r t treedt op den voorgrond, S t e inert,
den advokaat, die in zijn j eugd allerlei idealen gekoesterd heeft,
maar die geofferd heeft aan den wensch naar een drukke, winst;evende pra,ktijk. Ook van zijn huwelijksleven wordt ons een en
ander verteld, niet heel v eel, maar het weinige is tragisch genoeg.
Later, als hij zich heeft losgemaakt van zijn vrouw, die hem het
vertrouvc en van zijn kinders heeft weten of handig to maken, staat
hij alleen ; van de oude idealen hooren we niets meer . Maar T o r a
L j u n g, de intelligence, door den schrijver met klaarblijkelijke
ti-oorliefde geteekende vrouw, blijft ook na zijn dood aan hem denken
met warme sympathie -- een sympathie, die wij niet deelen kunnen,
want we kunnen de gedachte niet weren dat deze man van zijn
levee niet gemaakt heeft wat hij er van had kunnen maken . T o r a
h j u n g en de „jonge dichter" -- een vrij nevelachtige figuur in
dit boek - vertegenwoordigen de nieuwe gedachte, de gedachte
sae „het nieuwe Zweden der verwachting ." Het Zwedan, waarvan - naar zij zegt (maar hoe weinig merken wij daarvan !) - ook
S t e i n e r t droomt, dat Zweden bestaat al : „onze wetensehap, onze
kunst, onze literatuur ! een yolk dat zoo iets voortbrengt, is dat
aan 't achteruitgaan ?" Maar het ligt aan S t e i n e r t, dat hij 't
niet zien kan . . . .
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En this . . .? Dus eindigen we met een vraagteeken . wat
wil al dat vertellen van S t e i n e r t' s huwelij ksleven, wat al da t
bijwerk over den „lector" en zijn gezin, als in dit boek ideeen de
hoofdzaak zullen zijn? En als dat de zaak is, waarom zijn daze
die ideeen zoo omfloersd, dat we het boek neerleggen zonder klaar
inzicht in wat de schr. heeft bedoeld ? - Zijn misschien de „bevaarlijke machten" lieden als deze lector en deze advocaat, die wel
gevoelen den aandrang der nieuwe ideeen, maar weigeren zich in
haar dienst to stellen, omdat zij zich gevangen hebben gegeven
aan andere machten, a an den genius van den schij n-vrede in huffs
of van de zelfzuchtige begeerte naar rustige eenzaamheid, in
mokkend toezien hoe anderen de nieuwe toekomst willen naderbij
brengen door hun Mei-manifestaties ?
H. S.
I n g e b o r g Maria Sick . Jonkvrouw Else . Taar het
Deensch door D . Loge m a n -- v . d . W i l l i g en . (Geauto
riseerde uitgaaf) . Utrecht. H. Hon i g, 1906 .
Hij klopte aan lievekens deurken,
Smeekend zoo droef van zin
„Sta op, gij fiere Jonkvrouw,
En laat er uw zoetlief in ."
Toen sprak er de jonkvrouw Else
Een traan in 't blauwe oog

„Zoo gij mij Jezus' naarn kunt noeinen
Gij binnentreden moogt."

Het is niet voor 't eerst dat dit oude Deensche volkslied j e
in de moderns Deensche literatuur opduikt . Maar in dit boek
hebben deze twee coupletten wel een heel bij zondere beteekenis
zij geven het gansche thema aan . De lieve E 1 s e is predikantsdochter, geloovig opgevoed door haar wat stuggen, in zich zelf
gekeerden vader en door haar zoo uiterst sympathieke nioeder.
Geloovig ? Ja, maar anders toch dan haar vader, die noon recht
zijn kind scheen to hebben begrepen en haar ook niet begrijpt als
zij straks toch, niettegenstaande alles, P a u 1 niet wil loslaten, den
jongen man, die niet geloovig is en dien zij in haar huwelijk niet
wil bekeeren, alleen maar wil liefhebben, overtuigd als ze is dat
hij door haar liefde vanzelf den weg wel zal vinden . . .
Als zij samen alleen zijn in 't bosch - E 1 s e en P a u 1 --vraagt ze hem waarom hij toch maar steeds fluistert : er is niemand
in de buurt . En hij antwoordt
„Omdat ik noon iemand gehad heb om mee to fluisteren" .
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., Help je noon met iemand gefluisterd ?"
.,Keen -- misschien wel op school over jets dat meneer niet
ooren moeht, dat sweet ik heusch niet meer -- maar noon geflui:~terd met mijn arm om iemands hats . . .

Nooit gefluisterd -- en haar heele jeugd is een f uisteren geweest
ou nweders ham .' Alleen ream • lzardop gepraat .' Daaronn Iweft jtij
rt~ .•s c1I ca Eia inrcen hg flursteren noon geleerd . . . .

Mij d unkt . in die woorden ligt de sleutel van dit aantrekkelijk
hock . Als P a tI l een atheist is, althans geen christen, dan moet
dat zijn . gelooft E 1 s e , omdat hij nooit liefde gekend heeft,
noon getluisterd heeft . Haar heele levee is tot nog toe een en
al fluisteren geweest met haar - kort voor die verloving gestorven - rnoed.er, een vrouw, die door de schrijfster gemaakt is tot een
heerlijk stralend beeld van warmte, van levensblijheid en levensernst . van al omvattende liefde, een buitengewoon levve figuur, die
wij noode nit het hock zien weggaan . En dit is in dit boek wel
bet overheersehende : al schijnt E i s e' s verbintenis met dice jongen
mar cer zaa .k . waar de oude predikant, haar wader, zoo tereeht
bet hoofd over schudt, wij zien dit jonge meisje, dochter van die
moeder, in een licht van zoo groote lief tallligheid en wij gelooven
dat haar liefde zoo sterk zal zijn, dat wij zeggen : P a u 1 zal van
haar wel bet fluisteren leeren . Hij had zijn levee lang alleen
iuaai' hardop gepraat en hoe kan men dan ontvankelijk zijn voor
zachter indiukken ? 1llaar nu, nu hebben we vrede met het slot,
wanneer z U in den hruidsnacht bidden wil : „bidden - dat het
bereikt inag worden ! Pat alles wat haar vrouwehanden uit de
diepte van haar liefde to voorschijn kunnen halen, in zijn hart op;enomen zal worden en daarin wekken een streven naa,r hooger . . .
Neen - zij zal het niet kunnen zeggen . Niet zooals zij het meent,
niet zooals zij het welt! Haar gebed voor hem - dat moet zij
bidden zonder `voorden . . . Zijn naam voortgedragen door de diepste,
tril ende innigheid van haar kloppend hart - is als een geheele
leve.nsovergave voor hem . . . " .
H. S.
E rust Z a h n . Albin Indergand . Uit het Duitsch vertaald door Wilhelmine van Westhreene . Weesp . D .
J . Goethals .
Pit dorpsverhaal, dat zeer doet denken aan R o s e g g e r' s
nowellen, is eigenlijk meer 'n ernstige idylle in de hoogste Alpen=, -ereld, dan 'n historische roman uit de dagen der Revolutie in
Zwitserland, waarvan het toch eenigszins 't karakter heeft .

3 10

ONZE I,FESTAFEL .

Het is 'n best populair boek, dat niet slechts ,,iedereen inag
lezen," mass waarvan ook menigeen met mij zal vinden dat het
ons doet ademen in den goeden ouden tijd voor '48, waar, al dreigt
en stormt het nog zoo hard, de „algemeene en ongetwijfeld christelijke deugden" het levee gezond en vreugdevol houden . Daartiran
is in dit boek de sympathieke pastoor de incarnatie en de eerst
ontemb€:re, later bekeerde Albin Indergaud de heerlijke vrucht,
terwij 1 deze prachtige karakters geteekend worden tegen den
heerlijken achtergrond der nog niet geciviliseerde alpennatunr .
Niet to verwonderen dat 't boek van dezen restaurateur-auteur
in Duitsehland enorm wordt gelezen, en de vertaling waarschijnlijk hier ook wel . Alleen had ik 't prettiger gevonden als die
mede vert~ald had de Widnwng waarmee mijn duitsch exemplaar
(18e dr . 1905) aldus aanvangt
Lass uns staunen, lass uns zi~gernd nur
Wie in Ehrfurcht folgen seine Spur'
Eine Weihe jener Weg empfing,
Den der wundersa,me Pilger ging,
Und die hi chste alley Himmelsgaben
1st : gleich il~m den Frieden, Frieden habeu .

En wel hierom omdat we dan moisten, waar we bier nan toe
zijn, n .l . aan het lass uns staunen . En dus vanzelf go edkeurden
dat de achrijver ons daartoe brengt in den goeden ouden tijd.
In onze verscheurde tijden toch is 't niet zoo licht tot leveesbewondering to komen en daarin 't kwaad to overwinnen -- en
wie 't vermag is niet zoo populair ale deze pastoor ; en de schrijver
die hem toch zoo zou teekenen, zouden we onreeele mooidoenerij
verwijten, waarin hij zelf niet gelooft.
Maar zooals 't daar nu ligt, ale 'n dorpsverhaal nit den goeden
ouden tijd, is 't een best populair boek .
CT. F . I- .
Dr . J . A . N . K nut tel . Het geestelijk Lied in de
Nederlanden voor de Kerkhervorming . Rotterdam 19043 .
W . L . en J. Brusse .
Het merkwaardige dezer ruim 500 bladzijden groote studie
over het middeleeuwsche, geestelijke lied, nl . dat zij uitgaat van
nieuwere opvattingen en werkt volgens nieuwere methode, is tegelijk haar zwakke zijde .
Ik noem slechts van elk een : de schrijver verzuimt niet
to vragen of ook maatschappelijke oorzaken een geestelijk ver-

schijnsel kunnen verklaren ; en gebruikt de objectieve methode bij
de beoordeeling van hat middeleeuwsche, geestelijke lied . Geker
is het „nieuw" als hij deze oorzaak voor de algemeene neiging tot
mystiek (in de Inleiding hi. 17) opgeeft : „dat de oude maatschappelijke verhoudingen beginners to wankelen, dat ears klasse der bevolking zich de hoop op handhaving van haar gunstige positie, of
ook op verbetering van haar minder goede, ziet afgesneden, zich
gees illusies meer kan makers over haar Inaterieele toekomst en
dus al de energie van haar hopen en verwachten keert tot een
beter hiernamaals . Dit nu is in de vijftiende eeuw hat geval geweest .''
't Is dan ook niet meer dan consequent dat hij dit terug vindt
in den toon van 't geestelijk lied, zoodat we in zijn boek telkens
opmerkingen aantreffen als de volgende : „dat de wereld hem minder
belooft omdat de econornische verhoudingen bezig zijn to veranderen,
kan de dichter natuurlijk niet inzien ; (bl . 345) treftend . . ., is de
hesehouwing van voorspoed als een teeken van Gods o ngunst . in
de zesde strofe . welt men niet, hoeveel teleurstellingen in materieele dingen moat zijn vooraf gegaan, hoe weinig beloften hat levers
nog gehad moat hebben, waneeer men tot zulke denkheelden komt ?"
(bl . 417) . Maar is 't toch niet schromelijk eenzijdig 't Gode toegekeerde
levee vooraf to verklaren uit teleurgestelde aardsche verwachtingen
Is de mystiek, dat onmiddellijke vinden van God, niet joist 't gevolg van oorspronkelijke, al is 't onbewuste liefde ? En is dit geestelijk levers ook .niet velar schat, die weinig, en daaronder nooit
economischen, tegenspoed hadden ?
Evenzoo is hat „nieuw" dat wij goeddeels deze liederen lawn
„om ons schoonheidsgevoel to laten streelen" (bl . 273) zoodat dus
de schrijver als 't allereerste, noodig deze liederen to waardeeren .
noemt ,,een ontwikkeld kunstgevoel" (bl . 1), en bijgevolg heel antlers
tot deze liederen komt dan by . Moll „die altij d de dogmatische
protestant blijft . . . de geheele mystiek eigenlijk min of meer een gruwel acht, en zich ergert over Mariavereering" (bi . 3) of dan c q u o y,
die meant dat „een dwaling des verstands'' (hi . 4) leidde tot hat
kloosterleven . Maar behoeft daarom deze jonge schrijver genoemde
geleerden ietwat parmantig terecht to wijzen over hue methode,
die bij ook zeker, en 't is to hopen met 't zelfde succes, :you gevolgd hebben, had hij in hue tijd geleefd ? vooraf daar wij ook bij
hem niet steeds 'n schoonheidsoordeel aantreffen gerijpt genoeg,
om waardeering der gedaehten, enz . overbodig to makers, en we,
ore 'n voorbeeld to noemen, 'n vraagteeken zetten achter deze
stalling : „uit de moor knappe dan vurige verzen blijkt reeds dat we
to doers hebheu met werk van een vrouw" (bl . 276) . G . F . H .
.mil
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De Wonderen der Techniek onder redactie van H . J.
Borgerhoff, van den Bergh, J . P . Enklaar, H .
V e r h a g e n Jr. en A . J . L . w i 11 e k e n s . Amsterdam .
J . C . Palm ever.
Pit hock, het eerste van vier beloofde deelen s geeft precies
wat de titel doer verwachten .
Alles is ondergeschikt gennaakt aan de verheerlijking der
wondervolle techniek onzer dagen, zoo sterk zelfs dat aan de technick van 't hock-zelf niet de minste zorg is besteed . Leelijk gedrukt,
op slecht papier, zonder inhoudsgave, zonder vermelding vary den
xnaar daartegenover
naam des auteurs bij den titel of onder 't artikel
interessant door z'n inhoud : korte opstellen met aardige illustraties
over de techniek der oudheid, de py ramiden van Egypte, den
toren van Babel, 't Mausoleum to Halikarnassus, den Kolossus
van .Rhodes, enz . enz ., v erder over de goudvelden van Aljaska, de
diamantmijnen van Transvaal, de zoutmijnen van Wieliczka, motorbooten, electrische sneltreinen met 'n snelheid van nicer dan 200
: .M . in 't uur, luchtspoorwegen, onderzeebooten, die bij stormweer zonder zeeziek to maken snel voortschieten door de diepte,
of dwars over rivieren, vier oppervlakte bevroren is . . . En dit alles
lezende welt men ook de schaduwzijde der verheerlijking al deter
techniek, ill . dat de persoonlijkheid van minder beteekenis schijnt
geworden} . en naarmate de bijna-volmaakte machine a,lmachtiger
werd, en 't hijna-aanbiddelijke cijfer al imponeerender, de ziel zich
terug trok . . .
En 't is dan wel typisch dat dit dikke book, met z'n verbazingwekkenden inhoud, dat noch den vaardigen handwerker, noch den
naam des schrijvers meer kept, zoo mede wordt een verheerlijking
der alleenzaligmakende, machinale techniek - al is dit zeker niet
G. F . H .
zoo bedoel d .
' ran s C o e n e n .
Het Museum
Amsterdam . L . J . V e e n , MCMVI .

willet-Holthuysen .

't vas to verwachten, dat nuu de conservator van 'net museum
willet-Holthuysen en de bekende schrijver F r a n s C o e n e n in
een persoon vereenigd zijn, deze ons wel eens 'n beschrijving zou
schenken van z'n klein, intiemdeftig museum aan de Heerengracht
to Amsterdam . En nu hij daartoe is gekomen kunnen we hem en
onszelf met deze kleine studies in verband met de Verzameling-
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over glas, ceramiek, zilver enz ., van harte gelukwenschen .

Want ze zijn uitstekend geschreven door den conservator en den

vaardigen schrij ver samen, deze ,, kleine leekestudies, meest tot eigen
nut en genoegen begonnen en met lange tusschenpoozen in bet

tijdschrift ()u e Kunst gepubliceerd" (Voorberic1 t), en niet minder
smaakvol verzorgd door den uitgever en den bekenden Antwerpschen drukker J . E . B u s c h m a n n .

Zoo hooren wij van den kundigen conservator bij de goede

reprodneties prettig-vertelde wetenswaar digheden omtrent 't deftige

regentenhuis, door Mr. I . H o o f t in 1673 gebouwd ; o.a. verder omtrent
bet Saksisch Yorselein en zijn nabootsingen . waaruit ik 't volgende
citeer our to laten zien hoe deze beschrijving sours `vordt 'n ver-

klaring waarom n bepaalde kunst zoo moest zijn, als ze was . ,, Het
Rococo . . . meer dan misschien eenige andere gebruikskunst de uitdruk.king van den tij d en draagster van zijn geest, niet groot-mooi,
naar klein-bevallig, net een zeer merkbare neiging tot bet zuiver
~7 of Never

lwht.e

onzuivcr)

zinlijke en perverse . Maar dan nog is er in dat

spel van sierlijk gebogen lijnen, in dat achteloos daarheen

geworpen ornament van schelpen en loof iets zonderling onrustigs
en onbevredigds, merkwaardig harmon eerende met den gelijktijdigen

staat zooveler geesten . die openlijk de gave en waardij der
7nenschelijke Rede, van het nuchter en klaar verstand, hemelhoog
prezen en . . . heimelijk vergingen van radelooze verveling en on-

rust . Zoo ooit . dan is toen wel gebleken, dat niet enkel bet onbeheerd Gevoel, maar ook bet onbeteugeld verstand de vloek der
inenschheid worders kan, als het ontkent `vat bet niet to verklaren
weet en geloofd wordt in die ontkenning" (bl . 43) .

En herkent men niet die sours wanhopig-, bier echter aardig-

scherpe ironie van den schrijver F r a n s C o e n e n, als bij zegt
naar aanleiding van zilveren schoengespen waarop in
ki ug stood to lezen

a-jour

bewer-

Zoiitnian, die de Britte' slc~eb
D' rovers na hear rool'neet joe ;,
Ook op de schoenen had dus dit vaderlandslievend enthou-

siasme post gevat en stelde den gelukkigen bezitter in staat in

zijn vrije oogenblikken zich aan de heugenis van bet heldenfeit to
lav en, telkens als bij naar zijn voeten keek" (bl . 64) .
LTit deze goedgeslaagde proeve zou men misschien kunnen be-

sluiten dat de kunstbeoefenaar de vanzelf aangewezene is our
kr nstschatten voor 't publiek to bewaren en to beschrijven .

G. F. H.
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C . P . Brand t van D o o r n e . I7it de Gis . Amsterdam .
H . J . W. B e c h t 1906 .
Indien het een schrijverwaardig bestaan is wat men noemt „'n
leuke mop" nit to werken tot een boekje van 156 bladzijden dan
heeft B r a n d t van Door n e in hit de Gis dit bestaan kranig
verwerkelij kt .
Bog e r t , de veertigjarige kapitein bij het Indische leger,
repatrieert met berri-berri . Z'n eenige broer ontvangt hem koel
of liever niet ; op gemeubileerde kamers verkniezende wordt hij al
zieker en zieker, en komt spoedig tot de zekerheid dat hij gaat
afmareheeren . Nu, dat spijt hem alleen om „'t voordeel dat kolonieen zou hebben bij z'n dood ." Daarbij altijd zes procent van zijn
tractement moeten betalen ,,voor z'n weduwe, die er nooit wezen
you !" Als ie nug trouwde, alleen ,,om kolonieen to pesters !" 't Was
meer gedaan . Maar wie ? Hij kende niemand dan z'n nichtje
H e i n t j e, een zestigj arige juffrouw van gezelsehap . Doch vooruit,
't is toch maar 'n schijnhuwelijk, alleen ons 'n weduwe to hebben,
die van kolonie~n 'n pensioen kon eischen - en dus huwt hij op z'n
sterf bed de oude, kromme nicht . Wordt dan echter beter, erkent
„Het viel uit de gis . 'k Zou liegen ais ik 't ontkende," loopt nog
eerst met zelfmoordplannen rood, dock maakt tenslotte van den
nood 'n deugd en laat zich als door 'n rnoedertje, verzorgen door 't
oude menschje, hem heel dankbaar, dat ze flu ook meL'io2±w is .
Wat bekort, had deze vlugvertelde aardigheid 'n humoristisch
trekje in een roman kunnen zijn, nu uitgedeid tot 'n novelle rekent
deze to zeer op lezers die 't al best vinden als ze maar kunnen
lachen .
G. F. H.
Onze letterkunde . Overzicht der Nederlandsche Letterkunde met Bloemlezing door Dr . J . v a n d e r V a 1 k . Deel
I . Middeleeuwen . Afl . 1 . Rotterdam . J . M. B red e e .
Voor zoo yen de eerste aflevering van deze blijkbaar op vrij
uitgebreide schaal ontworpen letterkunde een oordeel over het
geheele werk wettigt, hebben wij hier eer eene bloemlezing
uit de Nederlandsche schrijvers met korte literair historische inleidingen dan een eigenlijke geschiedenis den Letterkunde to verwa,chten . Als lezers denkt Dr. v. d . Valk zich -- naar men uit de talrijke en
deels elementaire woordverklaringen under den tekst der fragmenten
mag opmaken -- niet slechts scholieren van Gymnasia en Hoogere
Burgerscholen, dock ook een grooter publiek. En , zijn doel is
daarbij natuurlijk bij ons yolk eene waardeering van ons letter-
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kundig verleden to kweeken die op kennis berust . ,,Door
de bestudeering" (der letterkundige geschiedenis van Nederland)
,,leeren wij - zoo schrijft hij in zijne inleiding - vooreerst ons
eigen yolk kennen van eon der meest belangwekkende zijden en
ook kunnen wij door de vergelijking van de pogingen der verschillende schrijvers in de versehillende tijden 0111 bet schoone in
woorden uit to drukken of ook om can den inhoud eon schooners
vorm to geven, kennis krijgen van en smack voor bet schoone dat
ons bekoort in hot woord" .
De laatste zinsnede van deze door groote beknoptheid niet zeer
welluidende heginselverklaring vereischt eenig nadenken, vooral
omdat niet onmiddellijk duidelijk is wat in dit verband bedoeld wordt
met den ,,inhoud" ; maar Loch zal een oplettend lezer uit de met zorg
gekozen bewoordingen wel bemerken dat de schrijver zich bij zijn
bijeen brengen der fragmenten wil laten leiden door historische
zoowel als door subjectief-aesthetisehe beweegredenen . dan de
laatste danken wij b .v, de betrekkelijk mime bijdragen nit Jon c kb 1 o e t s Walewein, voor ons geslacht zeker gemakkelijker te waardeeren dan sornmige fragmenten uit de Karelliteratuur -- als de
Roman der Lorreinen of Willem van Oringen . Maar had, zoowel
nit het oogpunt van frissche naieve vertelkunst als van historisch
belang naast de gegeven proeve uit hot Roelandslied de ook later
zoo trouw gelezene en voor ons ook nog zoo aantrekkelijke Karel
ende Elegast niet ook een plaatsje verdiend
Marcellus Emants . Loki . Amsterdam . Van Holkema en Ware ndorf.
Loki, een dram .atisch gedicht in vies• za,ngen, is eene bewerking van Godenschemering, ontstaan niet uit de overtuiging van
den dichter dat eigenlij k de strij d tusschen Loki en Odin eer
dramatische dan epische dichtstof is, maar uit den wensch dat hot
oorspronkelijk gedicht door vorm en omvang kon voldoen aan bet
verlangen van onze bega,afden recitator A 1 b e r t V o g e 1, die hot
geheel op eenen avond wenschte to kunnen voordragen .
Beschouwt men bet dramatische pocem, dat inderdaad uiet
zoo zeer eene omwerking als eene herschepping van hot nu omstreeks een kwart eeuw oude epos is, bepaaldelijk nit dit oogpunt .
dan kan men niet loochenen dat de transpositie met groot talent
is geschied . Levendi g - bier en daar levendiger dan to vorm -is de dialoog ; duidelijk en onmiskenbaar treedt Loki's tra,gische
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laersoon naar voren, en voor ,vie Godenschemering kept is bet niet
zoo heel moeilijk den band to knoopen die de vier zangen (Gastmaal der Asen in A e g i e r s slot ; L o k i' s list en B alder s dood ;
H e r mod e s hellevaart ; 0 d i n raadpleegt de Nornenbron en vonnist
L o k i) verbindt.
Of echter, afgezien van deze praktische strekking, bet dramatisch gedicht als poetische arbeid de voorkeur hovers Godenschemering verdient en verwerven zal, betwijfel ik. Dat reel in de
epische vertelling door den dichter verhaald werd, van hetgeen
door den drang der dramatische eischen minder passend, den handel .enden personen in den mond wordt gelegd, is missehien bet geringste bezwaar ; zelfs zal niet ieder lezer de sterke verkortingen
betreuren die de beschrijvende gedeelten voor den „Drama-auszug"
moesten ondergaan . Maar het eigenlijke verhaal ging to loor ; de
Goden van walhalla treden wel dichter op ons toe, maar toch is het alsof
we hun stem minder goed verstaan . Is dit omdat de dichter wiens
word ons leidde op den achtergrond is geweken? Of zijn wij, de
nude vrienden van Godenschemering . to partijdig in onze liefde
Ik geloof dit zoo weinig, dat ik veeleer verwacht vele lezers
van Loki op nieuw of voor de eerste rnaal het oudere gedicht ter
hand to zien nemen . Indien zij dan op menig vers de kloekere woordk.eus en de strengere verzen van het j ongste gedicht in de plaats
stellen van de oude lezin g, zal de dichter hun dat zeker niet
euvel duiden .
K. K.
Th . van A m e i d e . Lof der Wijsheid . Amsterdam .
W . versluys . 1906 .
wie gelokt door den klank van dew titel de handers uitstrekt
naar het gedicht van den Heer v a n A m e i d e heeft voor alles
eene waarschuwing noodig . Noch met de wijaheid van J e s u s
Sirach noch met de Sapientia Salomonis lzeeft dit hock
jets gemeen ; integendeel, men zou kunnen vragen, of wellicht de
dichter opzettelijk zijn titel gekozen heeft om to doers uitkomen,
dat hij hier aan eene wij sheid het woord geeft die rechtstreeks
staat tegenover de oude leer der openba ring.
Want de levensleer -- de geluksleer ook --- die de Heer v an
Ameide in dit kleine boekje niet zoozeer door overtuigend betoog
aanbeveelt als wel met overtuigdheid predikt, is wars van alle
transcendentisme . De zuivere Rede, die hem --- wanneer hij heeft
leeren trachten Lust en Last gelijk alle andere affecten to ternmen -- haar licht schenkt, maakt hem tot een overtuigd determi-
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nist, zij doet hem zijn determinisine grondvesten op een zuiver
panthelstischen grondslag, en schenkt hem niet eenen vrede ,,die
ells verstand to boven gaat," dock een zoodanigen die in het verstand zelf is geworteld, immers deze rustbrengende, door geheel
zijne evolutionistische overtuiging geschraagde wetensehap dat de
mensch slechts het maaksel is van de wereld die hem „omweeft,"
dat des menschen geest ,,is van den geest dier wereld," en dat
zijn wil is een van eeuwigheid her bepaalde drang ; en eindelij k
dat de werkelijkheid de volkomenheid is, d .i . dat hetgeen is noodzakelijk is, de onrust rust, de voortgang zelfontwikkeling .
Indies iemand zegt, dat in dit alles niet veel nieuws of niet
veel persoonlijks ligt, en dat - our van de oude Grieksche wijsgeeren flu maar to zwijgen - voor ieder dezer stellingen licht
een philosophennaam, nu eens S p i n o z a, dan weer S c h o p e na u e r, sours geheel andere en nieuwere kunnen worden geschreven
dan zal waarschijnlijk ook de Heer v a n A in e i d e dat niet ontkennen . Ook is het niet zoozeer our den philosophisehen grondslag der in dit boekje vervatte levensleer - welke mij althans
zeker niet den vrede en de rust zou kunnen geven die de diehter
aan haar dankt --- dat ik op deze „Lof der Wijsheid" de aandacht
wilds vestiges . De persoonlijks - en niet geringe -- verdienste
van den Heer v a n A m e i d e is mi . hierin gelegen, dat hij de
zware task niet heeft geschroomd, eon wijsgeerig leerdicht to
schrijven . In de eerste strofe van zijn gedicht bidt hij aldus tot
de W'ijsheid
~Vijsheid, mijn moeder, leers der stills stem,
die nu gaat zingers van uw echoone levee,
een wel genegen oor, en vests klem
van bloeiende overtuiging wil haar geven ;
last nooit in onbeheerschte ontvoering beven
haar sobers klanken, muar een rijpen gloed,
aan al de hitte van 't verleden streven,
't getemde leed, bedwongen vreugd gevoed,
doorstralen ieder woord en koelen mijn gemoed . . .

en, al is nu in den voortgang van zijn moeilij k werk de dichter
niet overal getrouw gebleven aan de verwaehting door deze schoone
en door streng zelf bedwang gekuischte aanvangsstrofe gewekt, al
heeft hij hier en dear gewrongen zinswendingen, gezochte rijmen
en onzuivere rhythmen laten staan, wier verbetering hem, blijkens
hetgeen hij gegeven heeft, niet zwaar zou zijn gevallen, took
heeft zijn gedicht twee onmiskenbare en belangrijke verdiensten .
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Het ernstig overdenken van de wijsbegeerte die here voorkomt
den weg tot de waarheid to wijzen heeft hem in staat gesteld in
sobere en meestal welluidende verzen, duidelijk en helder haar
wezen to beschrijven, en de eerlijke overtuiging dat die wijsheid
vrede brengt heeft het geheel van zijn gedicht met eene stemming
van blijmoedigheid vervuld welke niet onopgemerkt kan blijven,
zelfs niet door hem die met den schrijver onmogelijk kan instemK. K.
men in zijn lof van deze Wijsheid .
Dr . W . G. van der W e e r d . Horatius' Satiren en
Brieven in proza vertaald . (,Twee deelen) . Amsterdam .
A . Versluys, 1906 .
Een jaar of tiers geleden heeft de Petersburger hoogleeraar
T h . Z jell n s k i in sera levendig geschreven boekje (Cicer •o •im
Wandel der Jahr hunderte) den grooten invloed in het licht gesteld
welken M. T u l l i u s op de beschavingsgeschiedenis van het moderne
Europa heeft gehad. Het zou een aantrekkelijk werk zijn, op de
zelfde wijze eens de sporen na to gaan van de trouwe lectuur der
Satiren en Epistelen gedurende den eersten bloeitijd der moderne
literatuur, en in onze eigene dagen . Aantrekkelijk ; maar voor
vrienden van den dichter solns pijnlijk . waar is de tijd, dat een
B u 1 w e r boven zijne hoofdstukken onvertaalde Horatiaansche
motto's plaatste en er niet eens bij behoefde to zeggen waar ze
stonden ? Meent ge, dat die dagen niet voorbij zijn' Neem de
proef eens ; fluister uwen vriend, zooals uw grootvader het u placht
to doers, als troost, als vermaning, als aesthetisch oordeel eens zulk
een half vers toe : Quo semel est innbuta . . . - of : Grata superveniet. . . of : Desinit in piscein ; wie ze u hoort uitspreken, zal in
het gunstigste geval naar zijn Larousse grijpen, om na to kijken,
waar gij die locution Latine van daan hebt .
Nu zijn zeker alien, die de sappige levenswijsheid gekruid
door schertslust, alien, die de rustige ironie van den goedgehumeurden gastheer van 't kleine Sabinum werkelijk kennen, overtuigd
dat hier de schade aan den karat van de onthouders ligt ; en zal 't
zeker eene dergelij ke overweging geweest zijn, die den heer v . d.
W e e r d tot zijne bewerking van de Satiren en de Brieven heeft
doers besluiten . De vertaling van Dr . v . d . W . namelijk is blijkens
de toelichtende noten in de eerste plaats bestemd voor mensehen,
die geen Latijn verstaan, zelfs voor zulken is (terloops gezegd) eene
aanteekening als „Forum, het bekende marktplein to Rome" een
weinig overbodig, terwiji daarentegen de verklaring dat de Tar-
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pezsche rots aan den Z . VAT . karat van 't capitool ligt, gymnasiasten
die to recht hebben geleerd de R,upes aan den Z . 0 . karat to
zoeken, van de wijs zal brengen . -- Maar zal flu deze overzetting
de lezers eenigerrnate kunnen doers beseffen, wit het eigenlijk
is dat den Satirendichter onsterfelij k maakt ? H o rat i u s vertalen
is een zeldzaam zware tank . 1k wil daarmee niet zeggen dat zijn
teal bijzonder duister is, of dat ik afgezien van sommige verzen,
wear de interpretatie van Dr . v a n d e r W e e r d mij betwistbaar
schijnt, diens vertaling onjuist zou durven noemen . Doch aan de
poetische teal der Satiren en Brieven is eene eigenschap verbonden die van den v ertaler zeer inspannenden herzieningsarbeid
eischt . Niet j uist eene vroeger ongekende diepzinnigheid van gedachten heeft aan den dichter van venusia de Iiefde van zoovele
geslachten verschaft : de Sermones danken hunne onovertroffen
aantrekkelijkheid in de allereerste pleats aan des dichters meesterschap over den toon : aan hun schijnbaar la-isser-alley, dat in waarheid zoover mogelijk van praatzieke achteloosheid afstaat, aan den
v olkomen ongedwongen overgang van gemoedelijken scherts nu
eens tot strangers spot, den tot eerlijke biecht, sours tot gezellig
verhaal ; in een woord, aan die kostelijke gave die B o i i e a u zoo
uitnemend waardeert in dien eenen regal :
Horace a cette aigreur mela son enjo'onent.
Dat pikante, dat persoonlijke der Satiren en der Brieven, kortom
dat „enjofunent'' geeft near mijne bescheidene meaning de nieuwste
Nederlandsche overzetting niet terug ; zij is daartoe to breed, geeft to
dikwijls en Horatiaansch woord door een pear Hollandsche ongeveer wader, verlaat to weak de niet zonder bepaalde bedoeling
gekozen woord- en zinsschikking van hat origineel, en treft to
zelden den eigenaardigen familiaren en toch beschaafden spraaktrant
van den lromnie du monde, wiens karakter H o r a t i u s zoo voortreflijk
bewaart . Dit bezwaar intusschen, hat dient erkend, geldt niet van
alle gedeelten in de zelfde mate . Terwijl by . de eerste en de
zesde Satire van hot eerste Book in hunne Nederlandsche bewerk.ing den lezer, die hot origineel niet kept, slechts een zwak beeld
van des dichters kunst zullen geven, is in de eigenlljk verhalende
gedeelten, zooals in de zesde Satire van hat tweede Boek, wear
de dichter zoo gemoedelijk vertelt van zijn buitentje, of in hat
didactische genre - voornamelijk in de z.g. Ars poet-ica, ook deze
vertaling zeer zeker in staat enkele afvalligen nog eons wear near
de boekenkast terug to drijven, wear tot hunne schade de oude
latijnsche Horatius zoovele jaren in eon hoekje heeft verscholen
gestaan .
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Geschiedt dat ; dan zal Dr . v . d . W e e r d zich zeker voor ziju
niet geringe moeite beloond achten, want om den Latijnschen
Horatius is het ook hem toch in de eerste plaats to doers .
T
K.
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Vogelvlug schoot B e r t h a door 't poortje den tuin
binnen . Jawel, dat moest er flu flog bijkomen ! Ze zou met
't ontbijt wachten op dien langslaper L o u i s ! Vroeger
was 't ontbijt een plechtige opening van den dag geweest,
als tante, den dagtekst lezende, hen alien, J a II n a en
H a n n e s incluis, iets had doen voelen van de wijding die
eeuwengehoord woord bracht in hun gewone leven. Maar
flu vader dat niet had voortgezet, dankte zij er voor piechtig
to zitten wachten op niets . Vooral niet, flu 't een ochtend
was van wind, wolken en zon, en er snijboonen to plukken
waren . 't Werd 'n dag voor de boomen, die reeds ruischten
van levensvreugde . Ze kende ze alien op De Dullerdt, hield
ook van allen ; van de gladde, hooge vijverbeuken om hun
gave kracht, van de eenzame, grijsbemoste heide-eiken om
hun taaie wilskracht, van de gezellige dennen om hun
poetisch suizen, maar 't meest flog van de zoo majestueus
in den tuin neerziende parkboomen . Daar had ze bijna
eerbied voor. Die spreidden met hun klaterend geruisch
'n atmosfeer van frischheid in den veiligen tuin . Onder 'n
prettig work op to zien tot den hoogen abeel, met z'n
0 . E, VII 3
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eeuwig wiebelend bled, van onderen zilverwit en van boven
zoo glad dat 't de zonnevonkj es of ketste, of tot den bruinen
beuk, massief en rustig als 'n goede matrone, of vooral
tot den plataan, die, z'n geelgevlekten, machtigen stem
wet achteroverleunende tegen 'n heuvel van eiken, met
zegenend gebaar z'n reuzenarmen uitstrekte, dat was 'n
onfeilbaar middel los to worden van kriebelsche gedachten,
dat gaf sours perspectieven in dingen anders ondoordringbaar als 'n muur .
Jan n a, gauw 'n mend voor de snijboonen ! Woes
maar zoet : je wag gaan in waken ! en norsche J a n n a
nog groetend, sprong ze met hear mend tusschen de hooge
snijboonen-hagen .
Dat was 'n leuk werkj e, hier dubbel verscholen in
den veiligen tuin, die zijig-malsche scheden zoo vertrouwelijk in je hand woolen, ze aftippen met duim en vinger,
voorzichtig, our de ranken niet to scheuren, ze in de
mend laten glijden, en ten slotte doze boordevol near
Jan n a dragon, in triumf, als had-je zeif ze gebakken.
veel beter ook den al weer 't gemopper aan to hooren,
waarom die markeverdeeling niet opschoot. Want ze moisten
natuurlij k alles van de buurtvergadering . Dat hadden
de musschen van 't Schroevelde zeker verteld aan de
spreeuwen van De Dullerdt . A.ardig, zooals hier niemand
direct wet vertelde van den ander, en toch ieder in 'n
glazen huffs woonde . Maar waarom L o u i s
en our hem
gezelschap to houden wader ook
nu zoo boos was op
H e n d r i k van E s s e n?! Die had blijkbaar de zaak bedisseld .
Zou 't jaloerschhoid zij n van Louis? Leelij k toch, want
't idee heette van hem, en flu v an E s s on 't bij de boeren
er door gekregen had, nu was die 'n pedante bemoeial !
Natuurlij k, 't was enkel jaloerschheid . L o u i s voelde wel,
dat v a n E s s e n moor verstand in z'n pink had den hij in
z'n heele body . Jammer dat die al weer near school was,
en ze nooit weer eons, onder 't opwandelen, konden praten
over al die boeken die hij gelezen had . bowel hij do
laatste meal erg stijfjes was geweest tegenover de „freule" .
Belachelijk toch : altijd semen gespeeld, semen near school
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gegaan, elkaar bij den naam genoemd en nu . . , kwam dat
nu omdat zij toevallig 'n meisje was ? Dat kon z3 j toch niet
helpers? Of was hij bang voor de menschen . . . ? Neen,
natuurlijk, 't was alleen omdat L o u i s hem zoo uit de
hoogte behandelde, en dan dommer deed dan ooit . . .
Ondertusschen
J a n n a had gelijk met haar dagdurig
gemopper
't was niet meer de oude Dullerdt . Maar
wat was er dan gebeurd ? Sinds wanneer toch ?
En opeens
ze was juist uit 'n snijboonenrij getreden,
en hoorde als nieuw 't frisch geklater van abeel en
plataan, zoo hoog geheven in den klaren Septemberhemel,
waar opeen gestapelde, zonnige sneeuwalpen over blauwe
luchtzee vergleden
en opeens waren weg alle vragen en
zorgen, en aanschouwde ze hoe het was gekomen, heelemaal,
begin en einde.
En aan 'n nieuwe haag beginnend, werktuigelijk de
snijboonen aftippend, ging ze 't zich zelf vertellen, blij 't
eindelijk to weten, ontwijfelbaar als eeuwige waarheid, hoe
hier de verandering was gekomen .
Z66 was 't begonnen : 'n paar jaar geleden ; ze wil
juist van de kofetafel opstaan, dock blijft zitten op een
gebiedend gebaar van tante . Tante, als gewoonlijk in
haar zwartwollen japon met plat kanten kraagje, is ongewoon ernstig ; geen glimlach op 't breede gezicht, geen
vrede maar angst in de groote, grijze oogen en de mollige,
anders zoo rustige hand beeft .
Niet waar, Emit e, nu B e r t h a aangenomen is, ligt
't voor de hand dat ze eens 'n seizoen in stad meemaakt ?
Moeten we niet 'n bestiering zien in die invitatie van
zwager Dubarcq ?
Zeker, als Berth a er genoegen in heeft . C a r e t
D u bare q zal haar wet in nette kringen introduceeren, en
mochten die wat to Tndisch zijn, jij hebt ook nog genoeg
relaties in den Haag, H e n r i e t t e!
Maar vader, ik er plezier in hebben opgeprikt to
zitten op visites, ball, soir6es ! 'n Mooi concert kunnen we
hier in stad ook wet eens hooren . Tantetj e, u ziet ook nooit
'n „bestiering" in prettige dingen . Tk ben niets benieuwd
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naar dien kofekleurigen suikerlord en z'n vrienden a la
meneer en mevrouw K egg e.
Tu, tu, kind, wat eerbiediger spreken over menschen,
die je niet kept, en aan wie wij bovenal verplichting hebben .
De K e g g e' s niet kennen ! ! Nu, zeg maar, vader, of
bet 'n complot is, dan zal ik er heusch niet tegen optornen .
-- 't Zal een saaie winter voor je worden, E m i 1 e . . .
Dat zegt u treffend-j uist, tantetj e, maar dan moet
u mij aankijken, en niet vader, die 't wel eens prettig zal
vinden onder den vrouwendienst nit to zijn .
't Zou voor Ales beter zijn, als we bier konden
blijven, maar 't zal wel moeten ! zucht tante met zoo wijde
bedoeling, dat zij en vader zoet voor zich kijken, overtuigd
dat ze veel goddeloozer zijn geweest dan zezelf moeten .
Z66 arriveeren ze als martelaressen op bet Voorhout ;
maar de suikerlord met z'n even aangebrand mopshondengezicht heeft zulke innige oogen, blijkt, in z'n plagen, zulk
een vereerder van tante en De Dullerdt, dat ze hem promoveert tot oom . En ongelooflijk : in de salons maakt ze opgang .
Haar to groote blauwe

oogen en forsche natuurlij kheid

trekken daar attentie als jets echt-rustieks, terwijl alleen
tante, bier even gemakkelijk in alles de eerste als in 't
huishouden van De Dullerdt, haar weerhoudt van 't uit
to schateren : Laten we toch eens lachen om dat lieve
spel dat we bier leven noemen !
Hoe ontzettend ineens daarop dat onverwachte : tante
ziek ; pleurus, en na een paar dagen maj esteit Dood . Geen
tijd om zich to ergeren aan die volmaakt-leege vormen, die
bij tante's begrafenis bun apotheose vieren, wel zich moeten
verbazen over ooms innige droefheid . En niet minder over
vader, die dadelijk na de begrafenis vertrekkende, beslist
zegt dat zij voorloopig bij oom zal blijven . Volgen vredige
dagen van eenzame wandelingen met oom, liefst door 't
Bosch . En altijd dit vergelijken met De Dullerdt ! Wat kept
bij die : 't park, den vij ver, den Heuvel, eenvoudig alles .
Hij weet precies hoeveel de Dullerdt-beuken hooger zijn
dan die van 't Bosch, en dat er nergens twee boomen zijn
als de plataan en de abeel bier . Intusschen
bij erkent
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vroeger wel op De Dullerdt geweest to zijn, maar wacht
zich flu beslist v our dat uilenn est, dat moerasputj e ! En
opeens, 's middag s aan 't dessert, toen ze hardop haar
terugreis heeft zitten bedenken, verraadt hij zichzelf
Mooi Stijfkopje zal toch wij zer zijn en niet terugkeeren naar 't uilennest !
Wijzer ? Grappig, verbaasd kijkt ze hem in 't verbrande mopshonden-gezicht met de slappe hangsnor . Hij
zal toch met zoo pedant zijn het to meenen ?
Bier blijven, Stijfkopje ! ! Je vader krijgt de heift
van dit, of 'n ander huffs vlakbij, en zomers gaan jelui
naar je moeras en ik naar 'n badplaats .
De Dullerdt alleen later
.?! schatert ze, hoewel
medelijden hebbende met dien armen rijkaard, die zoo innig
smeekt met z'n trouwe hondenoogen .
Poot er dan dat stuk reef van me, dat zinkend
zeeschip !
Ja, die komt al ! Die komt juist De Dullerdt . . . .
ja, hoe zal ik zeggen . . . . mooier maker kan niet, maar u
begrijpt wel, financieel helpers, zooals tante altijd zei .
Die vlerk, die zelfs in Indie geen geld kon makers, zal
'n naar den kelder g aand landgoed, dat nooit iemand geluk
aanbracht, boven water houden ? ! Daar moet je toch 'n
vrouw voor zijn, Stijfkopje, om zoo'n domheid to bedenken
en to gelooven !
Ze zwijgt natuurlijk, en hoort voor haar vertrek toen
on.begrijpelijkerwijze geen prettige schimpscheuten meer op
De Dullerdt
maar nu begrijpt ze ineens alles . Die
g oeiig a brompot heeft hier z'n roman gehad ; natuurlijk,
daarom kept hij De Dullerdt precies, alleen wat opgemooid
in z'n dwepende herinnering . Natuurlijk, met die mooie
tante E r n e s t i n e v a n L a r en, wier portret in de salon
hangt met dat vreemde kapsel en in witte zijde . Natuurlijk,
oom D u bare q was arm, en daarom zei grootpa van
H e e s e 1 e dat hij eerst rijker moest zijn, maar juist toen
hij in Indie schatten verdiende was 't telaat, en huwde
tante dien officier van L a r en. On gel ukkig bleek die ook
heel arm, waarom vader zoo sarcastiach kon lather : „door
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z'n beminden zwager van L a r e n broederlijk to zijn afgezet ." Tante E r n e s t i n e was ook na haar huwelijk
nooit weer op De Dullerdt geweest ; zou er ook nooit
meer komen, evenmin als oom Care 1 . Echt voor beiden
dus 'n erge tragedie, om zb6 in 'n roman to zetten !
Hadden ze die dan ook mooi gevonden, er van genoten,
er om gehuild, edit om gehuild zie-je, en dan dat echte
hailers oneindig mooier gevonden dan 't uit beleefdheid
lachen ! Maar dat konden oude menschen niet : van hun
eigen roman genieten . 't Mooie uit hun jeugd l ieten ze
verzuren en 't allerzoetste werd dan 't allerbitterste . oom
Care 1 en tante E r n e s tine hadden 'n jaarlijksche hedevaart moeten komen doers naar hun zalige, hun eigen
plekjes
en dan hoogstens eens moeten zuchten over dat
leelijke geld . . .
Wat ? Klikte daar niet het tuinpoortj e ? Ze had 't
haast niet kunnen hooren van 't klaterend geruisch der
abeel- en plataanbladeren, en dus gauw eens gegluurd door
de snijboonenhaag . . . Hoe, was 't mogelijk, kwam hij daar ?
Ja, in z'n vierkante gestalte kon ze zich niet vergissen . . .
Nu sloot hij het tuinpoortje . . , was hij dus niet naar
school . . . ? Wat, begon zij zich flu ook al bedremzneld to
voelen, net als hij? Nu werd 't toch al to dwaas . . , kom
ze moest hem gewoon tegemoet kuieren, in plants van zoo
vervelend bang to worden, als wou ze tusschen de snijboonen
wegkruipen .
Onderwijl kwam H end r i k van E s s e n aanstappen,
gesloten en bezig met z'n boodschap . Gisterenn acht in
stad besloten z'n schepen achter zich to verbranden, had
hij 's ochtends dadelijk zijn patroon meegedeeld wel secondant bij diens broer, kostschoolhouder to Yelp, to willen
worden, gelijk hem was aangeboden . Zijn patroon, blij zijn
erg-verlegen zittenden broeder to kunnen helpers, had hem
vrij gegeven om het thuis to vertellen eu~ 's Maandags
direct in Yelp to kunnen beginners . Maar thuis hadden
ze 't voor kennisgeving aangenomen, vol als ze waren van
eigen taken . Want nog geen uur in huffs had hij under,
hardop hooren denken met 'n nadrukkelijkheid, veel beslister

BOETE .

327

zie liekt ammoale vinnig
dan bet absoluutste bevel :
veer de markedeilinge ; de proat geet dat all's nog veur
den winter ien 't gelijk zal komme' . En then moeder even
nadrukkelijk had beslist :
as 't gebeuren mut, dan mut
't gebeuren boer ! was wader vann de plant, opgestaan met 'n
dan most ie, H e n d r i k, mie den markerichter de weet
doors da' 'k ien de nieje weke biej 'm kumme, en den
markeschriever urnwiel berichten dat de geerfden worden
opgeroepen um over de deilinge to raadplegen en to besluiten .
Echt ; waders boerengeheugen had de door hem dens
voorgelezen woorden precies onthouden . Jammer dat nu
meneer v a n H e e s e 1 e niet thuis was geweest, en J a n n a
hem den tuin had ingestuurd . Als hij haar uu maar niet
tegenkwam, want 't was flu immers toch voorbij . . .
Plots bleeff hij staan . O wee, daar kwam ze juist Loch !
Hij nam den hoed af, maar kon geen syllabe zeggen .
Ook zij keek verlegen, bedremmeld voor zich, maar
sloeg dan de groote blauwe oogen op en lachte :
Wie
van ons heeft flu 'n spook gezien ?
Even voelde hij haar oogenlicht als 'n blijde zon glijden
over zijn terneergeslagen ziel, maar dan verhardde hij zich
en vroeg :
Uw papa is bier toch niet ? J a n n a zei, dat
ik hem bier kon winders .
Markeverdeeling, heirs ? spotlachte ze .

Tenminste . . . wader wil er den markerichter over
komen spreken .
O, bier winders we 't dolletj es ; maar, wat zegt 't
Schroevelde er van? en ze vond 't om weemoedig over to
lachen dat ze, hurl niet meer H e n d r i k mogende, noch
meneer willende noemen, zich zoo stumperig moest behelpen met indirecte toespraak .
't Schroevelde ? Ik, ik ben er tegen . . , of eigenlijk,
neen ik er ben voor . . , maar . . . ; en met verbazing zag ze
hoe zijn mag er, fijn gezicht verschoot van kleur en zijn
donkere oogen wanhopig en angstig naar een uitweg zochten :
Ziet u, 't is zoo moeilijk . . .
Pat had ik uiet geweten ; zei ze zacht en diep, als
verontschuldigin g vragend .
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Zoo! Ben je daar eindelijk S c h r o e v e l d e!
Ze keerde zich om en zag vader naderen, die op hoogen
toon voortging :
We hadden je allang verwacht !
B e n d r i k groette op boerenmanier, wat haar pijnlijk
aandeed, den hoed in de hand houdend, en boodschapte
toen :
vader last u vragen, of hij u Maandag kan komen
spreken over de markegronden .
- Dek j e S c h r o e v e l d e ; en 't viel haar op hoe ongewoon-barsch vader deed : Maandag ? Laat zien : vandaag
is 't Zaterdag ; goed, ik zal hem wachten . Apropos ; ik hoor
dat jij de markeverdeelin g zuit regelen, he? Ik moist niet
dat een schoolmeester daar ook al examen in moest doers !
Pardon meneer ; ik ga Maandag juist naar Yelp in
'n nieuwe betrekking ; ik blijf er dus verder buiten .
Ja ja, flu 't zaakj a eenmaal aan 't rollers is geraakt !
Naar Yelp? Dus niet meer den Zaterdag en Zondag
thuis ?
Neen, niet voor Paschen, en ik wilde u meteen
vaarwel zeggen ; bong hij, voor haar den hoed afnemend.
Dat is verstandig S c h r o e v e l d e! Tier heeft een
'n schoolmeester geen toekomst . Kom, we loopen op, dan
geef ik je de boodschap voor vader mee .
't D warrelde haar voor de oogen : vader zoo barsch
tegen hem ; hij hier vandaan ? Daar ging hij al, deemoedig
naast vader die zoo hoog deed, en zij stood hem maar na
to kijken, zonder een woord . . , zonder groet . . .
En in een s vloog ze hem na, en zei haastig, hem de
hand toestekend :
Tot weerziens dan, Rend . . .
Hij drukte haar hand en z'n donkere, wanhopige oogen
peilden de hare, terwijl hij zacht zei :
Dank u wel, freule ;
tot weerziens !
Ze bloosde en voelde dat vader met z'n hoogheid hem
dwong door to loopen en hem nog wanhopiger zou makers .
Ontstemd haastte ze zich terug. Snijboonenplukken
was niet prettig meer, en inplaats van 't sussend klatergeruisch der bladeren hoorde ze enkel vragen, die haakten
en scheurden in haar binnenste . Waarom ging hij weg, nu
er voor 't eerst in haar levers iets eigens ging gebeuren ?
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Begreep hij niet dat reeds z'n in de buurt zijn haar kon
steunen, al kwam ze niet direct hem our hulp vragen ?
Waarom was vader tegen hem barscher geweest dan tegen
den grofsten boer ? Werd 'n mensch ook al jaloersch op den
voorspoed van een, die hem nooit kon hinderen ? Of zou
hij werkelijk 'n schaduw werpen op de oude heerlijkheid,
als hij zoo doorging en flu eerst in Yelp, later misschien
in den Haag 'n hoog beer werd ? Waarom werd 'n ding
kleiner als 't andere er naast grooter werd ? Zou De Dullerdt werkelijk ineen schrompelen, als 't Schroevelde zich
uitzette ? Of zou De Dullerdt grooter worden, zooals Lou i s
dacht ; en wist 't Schroevelde niet wat 't wilde, gelijk
H end ri k zelf erkend had P Was 't gek geweest dat ze
hem onwillekeurig haast bij zijn naam genoemd had ? Of
was zijn onderdanig „fi •e ule", wel jets anders dan trotsch
zelfgevoel, daar hij toch best moist dat ze 't niet eens was P
Zou hij 't ook weten dat de jonkers van 't Elderink er
precies als boerenpummels, maar hij, met z'n bleek gezicht,
donkey-zwijgende oogen en zwarte, in 't midden gescheiden,
luchtig neerhangende haren, er als 'n beer uitzag ?
Kun je ze nog al vinden kind ?
Kijk, daar was vader ; nu weer haar eigen vader, met
z'n glimlach in de zoekende oogen en die onzekerheid in
z'n hooding als stood hij zichzelven in de schaduw
en
niet de trotsche beer van De Dullerdt van zooeven, die z'n
geniis aan zekerheid achter barschheid verborg.
Snijboonen genoeg, vadertje ; zei ze kort, nog to
boos our op to zien en hem to naderen .
Heb je al gezien, moat mooie kweeperen we krijgen ?
Nog niet ! en ze schaamde zich bijna dat vader
zoo'n maniertje ging gebruiken our haar los to krijgen .
Moe t je ze dan eens niet zien, kind P
Yerlegen door z'n smeekstem, kwam ze to voorschijn .
Maar onder 't opwandelen voelde ze dadelij k den angst,
dien hij sours meebracht als z'n allerdoordringende atmosfeer, en ze moist niet of ze geen medelijden met hem moest
hebben.
Zul je niet boos zijn, kind ?
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Zeg 't maar, vadertj e, u maakt 't weer erger dan
't is ; zei ze haar arm door den zijnen stekend .
Je hebt 't natuurlijk niet gezien, maar die S c h r o e v e l d e stood veel to familiaar bij je .
Ja, hij had eigenlijk met bevende knieen en den
hoed in de hand moeten staan, Hen d r i k van E s s e n,
met wien ik vroeger altijd speelde !
Ik heb H en ri et t e dikwijls genoeg gezegd dat zoo'n
Schroevelde-jongen niet hoorde op De Dullerdt, die bijna
twee eeuwen in ons geslacht is geweest .
Ze zweeg, daar ze hem niet wou zeg gen, dat hij tante
steeds haar gang had laten gaan, zooals hij flu keek door
de oogen van Louis.
En denk eens, hoe boos Louis zou geweest zijn,
als hij jelui samen getroffen had !
Haha, L o u i s boos! Dan kan hij 'n glas wijn drinkers
en weer goed worden !
Neen, als hij boos blijft, is 't gedaan met De Dullerdt .
U bedoelt : als hij hier blijft !
Neen kind, neen . . . , je bent gauw m eerderj arig
en dan moet je het toch moeten . . . , meneer D u b arc q
heb ik 'n schuldbrief op De Dullerdt moeten geven en
L o u i s is zijn wettige erfgenaam .
Dus De Dullerdt is niet meer van u ? ? Ze wilde
zich loswerken uit de geheimzinnige draden die haar insponnen . Er was jets als 'n complot, schijnbaar zoo onschuldig, prachtig bedoeld om voor hQar De Dullerdt to bewaren,
maar ze wilde, wilde niet complotteeren :
Geef dan De
Dullerdt vader, aan wien hij toekomt . Ms we zoo bang
gaan doers, worden we leelijk .
Gelukkig nog wel ! lachte de oude man, blij dat ze
't flu eindelijk moist :
Nog in vollen eigendum, in vollen
eigendom ! Maar we moeten voorzichtig zijn .
-- Voorzichtig ! riep ze, in wanhoop 't hoofd achterover werpend . Over de blauwe luchtzee zeilden witte
wolken als reuzenvogels, en om haar ruischte als de frischheid zelve 't prachtgeboomte van het park, en zij voelde
zich zinken in een complot . Ze rmocht zich niet meer
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laten gaan, moest voorzichtig zijn, letters hierop, denken
daaraan, berekenen altijd . 0, o, ze werd 'n oud mensch ;
haar jeugd was haar ontstolen !
Zeker kind, voorzichtig. Hij heeft vues op je .
Zeker, hij heeft z'n gebreken, maar die hebben we toch
allemaal ! En hij is goed van hart, erg goed van hart.
Nooit, vader ! Hoort u ? Nooit ! ! en haar stem
klonk dof, als had ze jets gezien to afschuwelijk om to
zeggen .
Hij zweeg, zwaar op haar leunend, en zei dan als tot
zichzelf :
Natuurlijk, nooit dwingen . Vrijheid is 't allernoodigste. Maar wel voorzichtig zijn, voorzichtig zijn .
Ze keek hem aan, en 't was haar als moest ze hem
haters, en als zou ze dat nooit kunnen . Ze waxen de kweeperen al voorbij, en in verlangen nit deze atmosfeer van
angst en complot weg to vluchten, zei ze toonloos :
En
Dan
ga
ik
maar
weer
de markeverdeeling komt flu in orde ?
naar de snijboonen ! en stood stil om terug to keeren .
Ja, ja, dat komt in orde .
En dat kwam ook in orde . Natuurlijk met de hier vereischte lijdzaamheid, zooals dadelijk bleek aan Hen d r i k
v a n E s s e n . Want zoodra hij vader vertelde dat meneer
't goed vond, Maandag thuis was, en hem gevraagd had
den markeschrijver maar bericht to sturen, suste vader
Zeutjes an ! 'k Zie meister L a m m e r t s wel' ne keer uut
de karke . Dee marke is gin hoase ; hee lup oe neet vot .
Moar ie kunt miej den Wolf zien addres doors
; da's 'ne
kunnige notoaris . As 't zoo wied is kan 'k 'm de weet
dS®n dat ie 'r biekump . Moar steudig an ; steudig an wint
altied .
H end r i k begreep ;
eerst moesten de boeren met de
bouwerij klaar zijn, eerst 't winterkoren weer groenen op
de akkers, voor ze in de lange avonden, op de plaat gezeten, de zaak zouden regelen in berekenende lijdzaamheid .
Ja, 't was maar goed dat hij heenging ; hij had 't gevoeld
staande voor B e r t h a, bij haar w rmen afscheidsgroet en
ook onder de inquisitoriale hoogheid van haar vader : hij
zou zich niet meer kunnen inhouden, zooals 'n oprechten
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Schepershoeker betaamde . Voelde hij nog eens haar hand
en oogen zoo rustig in de zijne, dan had hij z'n weedom
uitgeschreeuwd, haar ellende en zichzelf schande bezorgd
met z'n dolle liefde . 't Was hard, maar hij kon toch God
danken dat hij zich eervol kon retireeren van 't Schroevelde .
Secondant van een deftige jongeheeren-kostschool, zoo kon
moeder met trots hem overal betitelen
en as hij met
Paschen terugkwam, hij zou zien met z'n fransche acte,
dan was alles natuurlij k beslist en kon hij 'n nieuw levers
beginners . En zoo hielp hij moeder vroolijk z'n goed pakken,
vertellende dat die trein veel to duur was om dikwijls
over to komen, maar dat hij met Paschen zou zorgen zooveel Fransch mee to brengen dat hij Dub ar c q van de
been kon praten . En hij maakte zooveel grapjes met
iedereen, met haar zoogoed als met mank J en n a ken en
't kleine knechtj e, dat toen 's Maandagsochtends E g b e r t
hem weggereden had naar 't station, D i e k e m e u j e telkens verbaasd de keuken rondkeek waarom 't zoo stil was,
en onwillekeurig overal begon rood to loopen, als had
Hen d r i k 't beste van 't Schroevelde meegenomen .
Eerst de verschijning van den boer, die in z'n kistentuug 1) uit 't opkamertje kwam, bracht haar terug tot haar
rust en roeping.
Met 'n stillen groet schoof S t e v en, in 't zwart slippenbuis en bruine, manchestersche broek, de lakensche pet
bijna-dwars op 't hoofd, den langen, zelfgesneden doornen
stole in de hand, de achterdeur uit . Natuurlijk was er veel
yolk op den weg, want 't was in Oolghem zitdag van 't
waterschap, en ieder, die hem zoo gewichtig den karat van
't kasteel zag opstappen, begreep en vertelde dat de oude
meier met den markerichter de markeverdeeling was gaan
bespreken.
Niemand werd dan ook overrompeld door de uitschrijving der geerfden-vergadering, 'n veertien dagen later in
de Roskam to Oolghem .
1)

De betere kleeren die in de goedskiste bewaard worden .
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Iv.
't Was 'n mooie Octobermorgen . Nevelgewaden dwaalden
nog over de oude, grauwe kerk met den vierkanten, driehoekig-afgedekten, frieschen toren, over de witte burgemeestersvilla naast 't oude, trapgevelige gemeentehuis, en
hier en daar had de nevel den rook nit de schoorsteenen
neergeslagen, waarin de scherpe geur der plaggen nog to
onderkennen was van den vetten der morgen-pannekoeken .
Om het dorp begonnen de winterakkers, reeds groenende
tusschen paersig-bruinen in voren geploegden grond, to
dampen onder de zacht-warme zon, en aan alle kanten
stonden gouden of wijnroode boomers in zichzelf gekeerd to
peinzen op 't rustig-tevreden land . Op de breede weg~n
en de smalle, door bestelde akkers heenslingerende kerkpaadjes kwamen de geerfden, bij tweeen, drieen, alien in
weinig-woordrijk gesprek over deze markeverdeeling . Ze
waren 't eens dat deze eerlijker zou toegaan dan de vorige
toen de menschen van 't dorp maar genomen hadden wat
hun leek van de marke, en de tijdeu to verwierd waren
geweest om daar inspraak op to makers - en heelemaal niet
meer zou lijken op 'n ouderwetsche holtink 1) die gewoon
lijk was uitgedraaid op 'n geregelde kloppartij . Eerst
kwamen de boertjes uit 't verre Oolghemer Broek, vereenzaamde, oudmodische menschen . Ze hadden aangestoken
oogen en smoezelige gezichten van den scherpen scharrenrook 2), waarvan niet alleen hun keukens maar ook hun
kleeren doortrokken waren, ook al hadden ze een uur in
den wind gewandeld, en ze keken schuw road, angstig niet
dat aandeel in den markegrond to krijgen, waarop hun
eeuwen-oude plaatsen rechthadden . Dan kwamen de keuters nit 't schrale Oolghemer veld, nit den barren heikant,
en zij waren vrijmoediger en vroolijker, blij in 't vooruitzicht van 't voordeel dat ze zoo hoog noodig hadden .
Tusschen hen door stapten rustig en vastberaden de manners uit den Schepershoek, enkel dikke boeren uit de kleine
1)
2)

Holtink van holt en ting = vergadering der markegenooten .
Brandbare plaggen .
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buurtschap, die 't groote dorp stuurde zooals het roer het
schip . Der boeren optocht werd gesloten door S t even
S c h r o e v e l d e, die in z'n daagsche, groene slippenbuis,
klein en wat gebogen liep to zwijgen naast Mann e s
S c h o one v e t d, die in z'n blauwe gelegenheidsjas, waarvan de panders hem op de hielen reikten, met groote
passers naast hem slungelbeende .
't Laatst kwamen de vertegenwoordigers der kasteelen
't Enze en 't Elderink, die ook aandeel in de mark hadden,
hoewel veel kleiner dan De Dullerdt . 't Enze zond z'n
rentmeester en 't Elderink z'n werkbaas, met wie G err i t
H o r s t m an, drukpratend kwam aangestapt, evenals zij half
boersch, half stadsch gekleed, deftig 'n sigaar rookend.
Nauwelijks waren zij geschoven tusschen de boeren,
die in groepjes voor en onder de gelende linden van de
Roskam stonden to praten, of daar kwam de tilbury van
De Dullerdt met neergeslagen kap aangerateld .
'n Lange panatella losjes tusschen de lippen, 'n nieuw
kastoren hoed] e op de krullerige Karen, dat heel verbaasd
deze wildernis en boschmenschen aankeek, zat D u b a r c q
in zljn demi
want z'n tailleur had 'm bezworen dat
n og niemand deze nieuwe grij ze ruit had aangedurfd
welverzekerd to sturen, hoop naast klein-gedoken H a n n e s.
vlak voor de Roskam hield hij den schiinmel in vollen
draf stil, zoodat 't beest stood to trillen op de voorpooten,
groette triumfantelijk welwillend met z'n zweep, als dankte
hij minzaam dat allen gekomen waren, wierp H a n n e s de
leidsels toe en sprong op den grond .
Den duvelschen ker'1 mit zees 'weldig gevoar ! Hee
wil 'n minse van de been' voaren ! bromde 'n oude scharrenboer uit 't Oolghemer Broek, onhandig voor de tilbury
uitwij trend, en z'n zwartgevoord, pezig-mag er gezicht verschrikt omwendend .
't Is den Dolle van De Dullerdt ! zee z'n ook naar
scharren riekende buurman, terwijl hij z'n harde oogen
smalend liet gaan over D u bare q .
Den ? Miej dock, 't was 'n spulleman van de karmse .
Wisse, dat doot.
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D u b arc q bemerkte wel dat er over hem gepraat
wend, maar nam dit weiwillend op als een' hem onwillekeurig gebrachte hulde . Natuurlijk, beter benijd, dan
beklaagd, en wat zouden ze nog anders groote oogen opzetten,
als hij die Dullerdtsche marsch in 'n ommezien had gedraineerd, met guano bemest, en machinaal gemaaid en gehooid .
En week, vriendelijk gestemd door z'n toekomstige triumfen
ging hij minzaam road, de oude boertjes op den schouder
kloppend en grapj es makend met de jongeren, waarmee ze
niet weinig vereerd waren . Toen echter de vigelante van
notaris W o l f f, die, daartoe door v a n H e e s e 1 e aangezocht,
de verg adering zou leiden, kwam aanrollen, was hij dadelijk
op zijn post, verwelkomde den notaris allerofficieelst en
ging hem voor naar de gelagkamer .
De notaris, een prettig-druk mannetje met stereotiep
glimlachj e in de even-toegeknepen oogen, bong vereerd en
juichte elke phrase vroolijk en warm toe, maar ging onder
z'n herhaald :
Daar hebt u volkomen gelijk in, meneer
Dub arc q ! beslist zijn gang . Z'n klerk moest achter hem
aan 'n tafeltj e zitten, aa,n z'n linkerhand de oude S c h r o e ve1de
want 't was gemakkelij k zoo'n wandelenden
kadastralen ligger bij de hand to hebben
maar aan z'n
rechterhand natuurlijk meneer D u bar c q, die als 't ware
den markerichter vertegenwoordigde, want hij kwam hier
enkel wat formaliteiten verrichten, glimlachte hi j .
D u b a r c q vond dit alles voortreffelijk . Dra stommelden de boeren binnen, en namen zwijgend en rookend
plaats op banken of stoelen .
Na een kort openingswoord met de hand op de grauwgele, de namen den gewaarden 1) bevattende, markeboeken
liet de notaris zijn klerk eenige wetsartikels voorlezen,
waarnaar de boeren eerst met inspanning luisterden, op
den grond turend, of met stekende oogen loerend naar den
voorlezen. Spoedig echter gaven ze het op, en begonnen
met elkaar to fluisteren en 't hoofd to schudden. Die 't
dichtst bij de tapkast zat, zei halfluid
1) Gewaarde : de oude naam voor geerfde, gerechtigde tot de markegronden.
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Kasselein, doot miej 'n spierken in 't glas .
En nu kwam 't van alien karat :
DMt d'r miej ok
eene in, astoebleeft ! en dra zaten ze peinzend met 't
tinnen lepeltj a de suiker yon d to roeren in de onoogelij ke
kelkjes, of namen die in hun grove werkhanden, voorzichtig
als bang ze to breken . In de lage gelagkamer hing 'n
zwoele atmosfeer van tabakswalm, prikkelende jeneverlucht
en benauwenden, ouden scharrensmook die uit de kleederen
wasemde, en de boeren begonnen zich juist in deze echte
vergaderingslucht thuis to voelen en zich wat gemakkelijker
to zetten, 't eene been met 'n zucht over 't andere tillend,
toes opeens het gelees ophield .
Verbaasd keken ze rond, wat er flu m oest gebeuren.
De notaris vroeg of iemand niet ook eenige opmerkingen
had . Die veronderstellin g maakte hen verbouwereerd, en
zij wares 'heel blij dat de Dolle de benauwende stilte verbrak .
Dubarcq hield, door den glimlachenden notaris gewichtig toegeknikt, 'n improvisatie over den vooruitgang van den
landbouw, betoogde de noodzakelijkheid van een vennootschap tot ontginning der woeste markegronden, en stelde
voor in elk geval hem, die binnen zekere jaren deze niet
had ontgonnen, ze weer of to semen, waarop de niet meer
knikkende en al glunderder glimlachende notaris dadelij k
't woord nam om hem namens alle aanwezigen to danken
voor die gulden woorden, waaruit hij ook tot zijn genoegen
vernomen had dat de namens den markerichter sprekenden
meneer D u b a r c q gees de minste aanmerkin g had tegen
de voorgelezen wetsartikelen .
Gees woord beroerde daarop de plots-ingevallen stilte,
die zwaar in de gelagkamer hing als 'n donkey dreigend
ding, waarnaar angstig werd gel oerd . Gelukkig kwam toes
G err i t H o r s t m an : dat hij vanzelf gees aanmerkingen
had, maar 'n mensch 'n zaak daarom nog niet goedvond
als hij er gees aanmerkingen op maakte, en dat 't ook wel
nuttig was, wat meneer D u b a r c q had gezegd, maar dat
wat nuttig was nog niet in eenen ging . En toes hij zoo
bleef doorzeuren, was 't niet alleen voor H arm G jet e l i n k,
die al dol in 't hoofd en draaierig van binnen was ge worden,
--
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maar voor iedereen 'n opluchting dat de notaris niet glimlachte en tamelijk barsch een einde maakte aan dat papagaaiengesnater.
En toen Jan B e 1 t m a n schreeuwde dat hij wel aanmerkingen had, dat hij namelijk nit die wet niet had wijs
kunnen worden, en prakkezeerde dat die maar diende om
kleine luu als hij aan den strop to helpers, en de
notaris hem 't woord ontnam, dear hij zulke woorden niet
mocht toelaten, knikten de boeren en keken goedkeurend
uitdagend rood, want den hadden zij nog eerder den die
B e l t m a n met burs bedenksels kunnen komen .
Intusschen werd 't zoo benauwend in die drank- en
rookatmosfeer dat notaris' oogen pijn gingen doen, en hij
begon to fluisteren met S c h r o e v e 1 d e, die knikte en wet
terugzei. Glimlachend deelde hij daarop z'n blijdschap mede
dat de vergadering niet slechts bij meerderheid van stemmen,
gelijk de wet voorschreef, maar zelfs met algemeene stemmen tot de markeverdeeling besloten had . Na 'n oogenblik
wachtend-rondzien, waarin de boeren met schampblikken
den op z'n stoel draaienden B e l t m a n 't zwijgen oplegden,
wenschte hij de vergadering geluk met 't eenparig genomen
besluit . Hij stelde dus aan de orde 'n commissie voor 't
verdeelingsplan to verkiezen, en toen hierover de boeren
weer verbouwereerd keken, noemde hij onder verbetering de
n am en van m en eer D u b a r c q, H a r m s e n, den werkbaas
van 't Elderink, J a n B e 1 t m a n, H o r s m a n, een ouden
zwijger nit 't Oolghemer Broek, en meester L a m b e r Is .
Heel dapper kwam K 1 e in - H a v i n k verzekeren dat ze met
die commissie best tevreden waxen . En zoo verklaarde de
notaris de commissie voor benoemd, en zei meteen dat
meneer Dub a r c q wel de president, en de markeschrij vex,
meester L a m b e r t s, wel de secretaris zou willen zijn,
waarop ieder begreep dat de laatste bet zou doen, nl . wet
Schroevelde zei .
Hij sloot daarop de vergadering, en de boeren stomm.elden near buiten .
Dub a r c q was niet ontevreden met den afloop . Wel
vreesde hij dat die pummels onvatbaar zouden blijken voor
0 . E . VII 3
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zijn gezonde, oeconomische denkbeelden, maar in elk geval
de markeverdeeling was nu besloten en hij kon als president zijn invloed laten gelden . En zoo ping hij dadelijk
zijn mede-commissieleden hand] es geven en ze uitnoodigen
voor een vergadering op De Dullerdt, om bun 't gewicht
van de zaak direct to laten gevoelen .
Ze kwamen ook prompt, achter meester L a m b e r t s,
'n bescheiden mannetj a in kaal-zwarte jas en z warte stropdas ; en hij ontving ze behoorlijk met z'n eigen port en
panatella's . Maar jawel : eerst zaten H o r s m a n en Jan
Belt m a n schuw rood to kijken, als vreesden ze 'n valstrik,
en de werkbaas Harm s en, brutaal-nieuwsgierig, als kwam
hij De Dullerdt inventariseeren, dock lieten hem maar
praten en voorstellen doen, zonder zelfs blijk to geven dat
ze moisten waarover het ping. Hij nam toen z'n toevlucht
tot de port of die hun hersens moat kon opfrisschen, maar
en Hors man en Jan B e l t m a n bedankten zoo argwanend,
als was dat flu 't ergste vergif. Eerst nadat Harm s e n
gezegd had :
Toe ma', 't is zeute wien ! waagden zij bet .
Nu ging hij z'n denkbeelden, in de Roskam verkondigd,

opnieuw uiteenzetten, onder 't redeneeren de leege glazen
vullend . Of hij die van Horsman en Jan B e l t m a n
misschien meer dan eens vulde, maar plotseling begon de
oude zwijger Hors man hoofdschuddend, en schaterlachend
to beweren :
't Brook is 'n wonderland, wie heurt veur 't
stadhuus ien Oolghem, veur de karke ien Steevoorden, veur
de rechtbank ien Zutfent en veur de galge ien A.orem, baba !
En ik zegge altied, schreeuwde Jan Belt man,
door H o r s m an ' s rumoerigheid aangestoken : lichtmisse
donkey, makt de boeren jonker ; lichtmisse kloar, 'n goed
biej enj oar !
Hold oeluu toch stille ! schreeu wden de anderen,
ook vrijmoedig geworden door de port, terwijl meester
Lamberts erg begon to kuchen .
Dub arc q zag dat de aandacht weg was, maar bracht
voor de vergadering to sluiten, zijn voorstellen in stemming, die dadelijk aangenomen en door meester L a m b e r t s
in kladnotulen werden opgeteekend .
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N og erger intusschen verging 't hem met de tweede
vergadering, waarop hij 't eens zonder port wilde probeeren .
Want then begon dadelijk meester Lamb e r t s heel bescheiden op to merken dat de gevallen besluiten van geen
kracht waren, daar de commissie daartoe geen bevoegdheid
had, en alleen 'n plan van verdeeling had op to maken,
waartoe de hulp van landmeters moest ingeroepen worden,
't geen alle leden, door energiek met 't hoofd to knikken,
beaamden.
D u bar c q lachte dat 't toch niet ganging met algemeene stemmen genomen besluiten eenvoudig op zijde to
zetten, en verzocht van zijn protest aanteekening in de
notulen . Doch die bleken er niet to zijn, noch to zullen
komen . Hij lichtte nog eens zijn voorstellen toe, waarop
nieman d antwoordde, tot bij 'n herhaling daarvan plots
Jan Beltman hem in de rede viel :
De Olde Meier
zoo is
hef 't zels 'ezeid : de landmeters makt de koarte
't olde gebruuk en anders neet .
Hij bedwong zijn lust uit to varen tegen den intrigant
van 't Schroevelde, ziende dat alien op diens hand waren,
zei luchtig-hoop dat hij dan met de landmeters de zaak zou
regelen, en als de kaarten gereed waren hen die ter goedkeurin g zou voorleg gen, waarna hij de vergadering sloot,
van plan er geen meer to houden . Lachend bong hij z'n
commissie de dear uit en wist then z'n handers vrij voor
'n mooi werk . Nu, verlost van alle achterbaksche boerenintrigues zou hij alleen dit zaak] e opknappen . Met vreugde
en met v a n H e e s e 1 e en B e r t h a electriseerenden ijver
J a n n a verbaasde er
teekende hij schetskaarten en dat
zich over hij H a n n e s
zonder de wijnflesch daarbij to
hulp to roepen . Berth a moest vaak mee hem onbekende
hoeken to wijzen, die 's avonds in kaart werden gebracht .
Dikwij is ook draafde hij met den schimmel n gar stad, om
afspraken to maken met de landmeters, of op 't kadaster
inzage to vragen . En als de landmeters dan met hun
helpers kwamen, waren 't voor hem feestdagen, met vb6ren napret . Hij ontving ze in jachtbuis met de hooge laarzen
.aan, 't geweer over den eenen schouder, de veldflesch over
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den andere, en z'n eigen kaart met ontwerp van verdeelingonder den arm . Waar de landmeters de modderige marschen en dauwnatte, hooge heide ontwekeu, schreed hij
hen onverschrokken voor ; na 'n mooi schot deelde hij,
broederlijk-edelmoedig met hen den inhoud der veldflesch ;
riep vroolijk-luidruchtig hun helpers toe dat ze hun seinstokken meer dezen of gindschen karat moesten plaatsen,
en verwonderde zichzelf en de landmeters dat zijn schetskaart met de hunne zoo vaak overeenstemde . Dan moesten
ze familiaar dineeren op De Dullerdt, en, terwijl hij zelf'
in jachtbuis bleef, had hij H a n n e s in 'n huisknechtj asj e
weten to krijgen, maar stuurde dezen, zoodra 't eenigzins
ging, de kamer weer uit, en was dan z66 onuitputtelijk in
grappige commentaren op hun dagwerk, dat B e r t h a met
groote, stralende oogen wel hem moest secondeeren en v a n
H e e s e l e eon voornaam-gezellige glimlach werd. En de
landmeters, overtuigd dat alleen om het hun wat huiselijker to waken, 't minder of6 .cieel dan gewoonlijk op De
Dullerdt toeging, keerden naar stad terug, verrukt over
deze ontvangst . Het gevolg was dat men vlug met 't werk
opschoot, en binnen drie maanden de commissie het plan
ter verdeeling goedkeurde, dat daarop voor den Schepershoek op 't Schroevelde en voor 001 g h e m in de aoskam
ter inzage lag, en verder, zonder dat er aanmerkingen
waren ingekomen, werd opgezonden naar de GedeputeerdeStaten zoodat tenslotte nog in een vaart de markeverdeeling was geschied .
Bertha voelde zich in die vaart meegesleept . In 't
eerst liet ze zich meenemen alleen voor afleidin g . Want
sinds dien morgen tusschen de snijboonen, toen vader inn z'n
angst voor Louis en z'n boosheid tegen v a n E s s e n
haar 't complot openbaarde, had ze afschuw van zichzelf
gekregen . Nu toch al die berekeningen, om door L o u i s
met oom C are l's erfenis De Dullerdt to redden, kennende,
voelde zij zich daar schuldig aan, als wee betrokken in 't
complot, zonder de schuld van zich to kunnen werpen .
Want die zou dan voornamelijk op vader neerkomen . En
och, oude menschen zagen niet meer zoo scherp, en noemden_
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jets dat schoonheid miste niet dadelijk afschuwelij k. Ze
kon dus 't complot, waarin zij door haar medeweten flu
Rook 'n stifle medewerkster was, niet plots verbreken, vooral
niet zoolang gees aanleiding hiertoe zich voordeed, en dus
greep ze de markeverdeeling aan, eerst alleen voor afleiding .
Maar spoedig werd die haar, en bij toeneming, tenslotte de
eenige kans hare hoop to realiseeren . Hoe kon ~e die
aflezen van Lou i s' groote kaarten, die ze avond op avond
bestudeerde ! En hoe begon haar fantasie to werken als
ze de grenslijnen paging, en zich de boerderijen voorstelde
op de kaart als kleine roode blokjes geteekend, en de op
de kaart groengekleurde markegronden verdeelde ! Kijk,
als vader nu die honderd bunder marsch er bij kreeg
en dat stood vast
en Louis die productief maakte
en dat gebeurde zeker, want van zoo iets had Louis wel
verstand dan was ten eerste vader geholpen, door die
grootere opbrengsten op den duur in staat de schuld of
to hetalen . Maar L o u i s ook . Want had die van 't
„moerasputj e" 'n veel-rentegeven d landgoed weten to waken,
dan zou oom hem gaan hoogschatten, bij zich laten wonen
in den Haag, 'n rijk meisje voor hem zoeken
en zij
zou hen alien graag 's zomers op De Dullerdt logeeren .
Zou 't zoo niet voor iedereen 'n uitkomst blijken ? 't Schroevelde bij voorbeeld had die grondaanwinst niet noodig en
die oudhoevige v a n E s s e n s waren reeds rijk genoeg .
En toch, als Hen d r i h voor zijn deel dien nieuwen grond
eens kreeg ! Hij was nu reeds seconds n.t op 'n eerste-klassekostschool, zooals J a n n a haar verteld had, hij bracht 't
zeker nog verder, en hoe goed zou 't hem dan staan als
hij er grondbezitter bij was . Hij met zijn gaaf karakter,
door studie en arbeid ontwikkeld, had zoo iets wel niet
direct noodig
maar gaf niet vaak dat bij eenkom stige,
als b .v. 'n zekere onafhankelijkheid, houding aan den man,
beslistheid in zijn optreden ? En zou er zoo niet een lichtere
toekomst aanbreken voor alien, zelfs voor den armsten
keuter uit 't Oolghemer veld ? Na zoo'n avond kijkens en
fantaseerens over de markekaarten was het alsof de vrede
van vroeger was weergekeerd, toen ze met tante en vader
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genoot van zoo's langen winteravond, terwijl het buiten
suisde en stormde, of seen, alsof ze met vader en Lou i a
in hun hooge kerkbank gezeten, met al die bekende boeren,
dien prachtigen psalm had gezongen
Mijn ziel, die near den vrede haakt,

En 't morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een hind gespeend,

En heeft zich met uw' wil •ereend.
Dat Isrel op den Heer vertrouw',

Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in zijn beleid

van nu tot in all' eeuwigheid .

Was 't niet als hoorde ze nu eerst duidelij k dien
psalm in hear binnenste, nu ze dien onvrede gekend had
Want gebeden op de gezette tijden had ze altijd . Taste
had 't hear geleerd : in Jezus' naam tot den Vader in de
hemelen to naderen . Maar flu bad ze als eene
stood
dat ook niet ergens in den Bijbel ?
als eene „die hear
ziel uitgegoten had voor 't aangezicht des Heeren" . Nu
bad ze als wegvloeien de in den Oneindige, en Hem, den
Groote, den Eenige fluisterde ze, zoo in 't gewone dagleven, toe op Hem to bouwen, op Zijn ontferming, en to
vertrouwen dat Hij hear hoop tot onverwachte werkelijkheid zou makes en Hij, de Vader in de hemelen, alles ten
beste zou keeren .
Tot opeen s zoo's zelfde avond hear stortte in dieper
onvrede den ooit . Weer zat ze voor de markekaarten, en
hear fantasie bouwde bij de bekende teekens, boerderijen,
marke- en eigen grond voorstellende, de blijde toekomst
op. Reeds was ze rood geweest over De Dullerdt, 't
Schroevelde, den Schepershoek en juist wilde ze near 't
Veld gaan, toes 'n aanraking hear uit den droom wakker
schrikte. En verstrooid opkijkend blikte ze in L o u is'
donkere oogen, die mede over de kaarten gebogen hear
met gretigen overwinnaarsglans aankeken . Verward en
boos tegelijk wendde ze zich af, maar zag toes 't allerergste : vader, die met z'n liefsten glimlach hen beiden zat
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toe to knikken, genietend van zijn toekomstdroomen . Ontzet staarde ze hem bleek aan ! Hoe, dat hoopte vader flog,
na haar besliste weigering ? En opeens viel als 'n zwarte
nacht over haar lichte toekomst het complot, het onuitroeibare complot, onuitroeibaar als onkruid, ja, als die kattestaart, waarvan H a n n e s zei dat 't nooit weg kon, als
wortelend in de wel . Ze opende haar mood om 't nit to
roepen hoe leelijk, hoe afzichtelijk en goddeloos dat cornplot was, maar zelfverwijt, dat dwaze fantasies haar blind
hadden gemaakt voor de werkelijkheid, schroefde de keel
dicht . 't Bonzend hart joeg 't bloed naar 't hoofd, 'n
fibers leggend over de oogen en in radelooze benauwing
met geweld opstaande, riep ze in wanhoop : Ik dacht
dat u toch verstandiger was ! en rende de kamer uit . Haastig
greep ze 'n muts en omslagdoek, en snelde naar buiten .
't Was 'n vochtige vriesnacht . Vlak boven haar hoofd
tintelden sterren, maar mat, kwijnend, als weenden ze .
Dampig was de horizon en 'n smalle manesikkel hing boven
't dennebosch en deed met treurenden schemer de vale
schaduwen meer voelen, dan zien, die over de marsch hinges
en over den doodsch-gestolden vij ver . Somber stil was
als lag 'n zware smoor van zuchteu op 't doode land . En
kwam 'n ver gebonk van 'n vrachtwagen over den steenweg, of 'n huilen d gebas van 'n hof hon d even de stilte
scheuren, dan vulde dadelijk doodsche duisternis deze
opening in den zwarten nacht, onophoudelijk, onhoorbaar
en dicht neervallend als zwarte sneeuw .
Gejaagd liep ze voort langs den vijver, onder de hooge
beuken, niet bang voor den vochtig-kouden nacht . Och,
was 't in haar ook maar zoo stil ! Maar daar was 't hel,
wit licht, wanhopig, koud licht ! Ach ze zag, wee ze zag
haar dwaze hoop, haar dwaas godsbetrouwen ! Alles was
naar den wensch van 't complot gegaan, en zij had gezongen
dat ze zich met Gods wit had vereend ! L o u is' wil was
ge chied Hen d r i k had 't begrepen en was heengegaan !
Gods wil was hierin niet eens gevraagd, om niet to spreken
van gedaan ! Louis moist misschien niet eens moat dat beteekende ! En de anderen die dat wel moisten? Ja, later als
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het gebeurd was, dan moisten ze het ; nooit als ze er v66r
stonden, nooit ! En dan toch maar voortstrompelen, kleintjes, beseheiden, zeker als behoorlijke boertjes angstig-beseheiden, maar in die voorzichtige bescheidenheid lag toch
niet de zekerheid dat ze op Gods weg waren ? Zoo hadden
ze alien Louis' moil gedaan, zonder eenige aanmerking
nog wel ! Maar had zij dan niet moeten protesteeren, zij
desnoods alleen, tegen dat doorloopen en meeloopen in den
blinde ?
Voor die vraag stood ze stil, als voor 'n muur . En
wanhopig schudde ze 't hoofd . Zij protesteeren tegen L o u is,
dat was tegen den markerichter, tegen vader ? Dat was
nog erger dan bespottelijk ; 't was zielig, 't was stumperig !
Zou dat sours Gods moil zijn ! Ze had immers nog niets to
zeggen, en al was ze meerderjarig, zou dat dan de praktijk
zijn van 't vijfde gebod ?
0 God ! bad ze,
o God!
Maar omhoog ziende naar de kwijnende sterren en our
zich in den zwarten nacht met den treurenden maneschemer, zocht ze tevergeefs 'n antwoord . Waren er dan heele
terreinen van 't levee, waar God steeds onziehtbaar bleef
Doch 't koude, helle licht van wrevel en zelfverwijt
d oofde in haar ziel . Ook daar kwam nachtschaduw neerstrijken ; haar hart werd stil als 'n doode steep, en ze ging
terug naar huffs. Even knipperend tegen 't lamplicht voelde
ze dadelijk de vijandige sfeer van 't complot . Vader bond
dadelijk wapenstilstand aan, door vriendelijk to informeeren
naar 't weer, maar ze verschanste zich achter 'n boek .
Doch ze kon niet lezen ; weerloos en koud zat ze naast
haar gestorven verwachtingen die ze nauwelijks meer herken de, naast haar doode jeugd . Ze verbaasde zich, Louis
door 't huffs hoorende fluiten, en ziende dat hij vader dat
nieuwe slot aan zijn geweer kwam wijzen, hoe 'n mensch
zoo ong evoelig kon doers
want van zoo wezen verdacht
ze niemand . En vroeger dan gewoonlijk zeide ze goeden
nacht, en ging naar boven.
't Was er koud ; en onder 't uitkleeden haar schichtige
schaduw op 't behangsel spookachtig ziende komen en ver-
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dwijnen, was 't haar of ze leefde naast haar verloren
illusies, die reeds verre achter haar lagers, in haar
blijde jeugd . Lang duurde bet voor zij kon inslapen en
toes haar dit gebeurde was 't om klaar to droomen : 't
Was 'n prachtige wintermorgen en ze liep op 'n slingerend
heidepaadje van 't markeveld, tusschen 't Schroevelde en
lemkeshof, bezijden den Marschdijk, een van haar liefste
plekj es . Tussehen parelgrij ze, sneeuwdonzige horizon en
stil-pralende, g eel-roode zoo was de hemel een ineensmelting
van zachte regenboog tinten . Wit berij pte grasprietj es flonkerden van diamanten ; paerse wasemen deinden over witstammige berken, omkleed van 'n fijn netwerk purperen
takjes ; en tusschen de roodbruine zuilen der dennen door, wier
blauwgroene toppers koepelden tegen verre, oranje eiken
en beuken, blonk het warm-g roene winterkoren op de
wijde, vlakke akkers . De windstille lucht was doord
geurd
vann rinzig eek-groom, vol van fluisterend gesnater en gekwetter van. meezen, tusschen wier gracieuze vlugheid dikke
huismusschen in goeden doene plomp been en weer hupten,
terwijl plots 'n zwartwitte ekster met korten vleugelslag
bijna door de lucht sprong, met brutaal-blij geschetter
en zij liep daar als 'n vreemde . Zij herkende deze intieme
heerlijkheid van De Dullerdt in den winter, maar werd niet
herkend. Steeds had bier alles voor haar, met haar geleefd,
en de oude natuurmythen met bun bosch- lucht- en aarden zeker, nog leefde
geesten had ze bier weer gevonden
bier alles, en was 'n boom niet een stuk bout, maar een
levered wezen, zoo goed als bloemen en vogels, maar nu
leefde dat alles niet naar haar toegekeerd, maar van haar
af, voor anderen, voor anderen ? Hoorde ze daar in den
Marschdijk geen vreemde, toch-bekende menschenstemmen ?
Ze holde over 't heidepaadje voort, wrong zich door sloot
en beret met hakhout, en spiedde in de eikenallee van den
Marschdijk . Maar niets to zien, dare de grijsbemoste eikenstammen, in dicht gelid rijzend uit 't beparelde heidegras,
en blinkered in 'n wasem van zonneschijn, die schuin in
de allee stood . En ook die oude, trouwe eiken keken
haar niet gars, en weer hoorde ze, flu achter zich, den kant
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van Iemkeshof op, die vreemde menschenstemmen . Vlug
liep ze de allee flu af, zich niet bekommerend om 't vreemde
doen dier bekende dingen, hartstochtelijk begeerend die
menschen to zien, die her zoo eigen deden . Tot ze nit
de allee den Iemkeshof zag liggen tegen de hooge eiken,
met z'n zwaar neerhangend, strooien dak en z'n twee vensters
in zichzelf gekeerd, als 'n oud peinzend gezicht. Ineens
begon eon keukenraam blinkered denn zonneglans to weerkaatsen, 'nn blauwe rookzuil krinkelde luchtig uit den schoorsteen
dock daar waren de menschenstemmen weer achter
haar ! Zij ijlde terug, warm wordend van de wilde jacht,
om clan die stemmen weer to hooren op de eerste plek in
't Markeveld, en zoo holde ze op en neer, telkens zich al
en
vreemder voelend tusschen die oude getrouwen
schrok eindelijk wakker . . .
Ze richtte zich verward op, zag dat 't door de ramen
blauw begon to schemeren van den komenden dag, en
sliep weer in.
Terneergeslagen zat ze met vader alleen aan het
zwijgend ontbijt, en ging dadelijk, voordat L o u i s z'n late
verschijning maakte, eenzaam wandelen .
De vochtige vriesnacht had ijzel gesmeed om al wet
teeder was en fijn, en scheen daarmee flog niet gereed, want
even boven den grond hing 'n kil-witte wade, near hooger
al dichter en dichter wordend, zoodat er als watten wolken
neerdaalden, die alle geluid dempten . Dof hoorde ze
H a u n e s' klompen botsen op 't klinkerpad, en dat klonk
benauwend als waren ze alien opgesloten in 'n kelder, die
met hen meeging . En de stilte was flog benauwender. Ze
stapte langs den vijver, waarvan ze den bevroren rend als
zag verglijden in een valschen afgrondd van ijsnevel . Ze
wilde het dennebosch ingaan, daar hingen echter onheilspellende schaduwen als was het 'n ijsgrot die zich achter
haar zou toesluiten . Br:~usk wendde ze zich en ging langs
den vijver terug, near de beuken, her was het tenminste
lichter, maar hulpeloos stonden de machtige zuilen in den
killen nevel, als reusachtige stompen wier kronen waren
afgeknot . Ze liep voort, niet meer willende zien, alleen om
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to loopen, door de beukenallee, Tangs den Heuvel, 't bruggetje over, den Marschdijk in . Ze liep voort, den geheelen
Marschdijk a f, Tangs 't Schroevelde in de verte, vanwaar
ook doffe geluiden als uit 'n kelder tot haar kwamen, snelde
'n eind den straatweg op, maar vluchtte toen terug . En
zie, weer was ze halfweg den Marschdijk, 't Schroevelde
voorbij, daar kwam verlichting . De kil-witte wade trok op,
werd doorzichtiger, een bleeke zoo stood achter den nevel,
de neerdrukkende sneeuwwolken smolten weg, ze beurde
het hoofd, en terwijl ze even 't westen inzag naar 't Markeveld, brak in 't oosten de zoo door, en ze moest zich haastig
omkeeren om to zien, hoe de laatste nevel wegtrok voor
denn zonneglans .
Daar begon het alom to flonkeren en to schitteren
van zilver en parel en diamant, die met millioenen facetten
de zonnekleuren ontleedde en weerkaatste . Ze stood stil
en vouwde de handen in aanbidding voor het wonder .
Parelen paleizen, in en nacht gebouwd, glansden in de
zoo ; gothische kloostergangen en moorsche arcaden reid en
zich naar alle zijden, uitloopend in grillige, spitsgetorende
middeleeuwsche steden of gekoepelde moskeeen . Alles was
van een wondere onwezenlijkheid, als toovertuinen uit
feeerieke sprookjes, en tegelijk tastbare werkelijkheid van
teeder-gelijnde steden en landen van enkel zacht-schitterend
zilver, matglanzenden panel en rijkflonkerenden robijn . Met
gevouwen handen bleef ze staren in die plots opgetooverde
schepping, die in koel-hooge en onzegbaar-teere pracht om
haar heen stood als 'n goddelijk poeem, 'n goddelijk spel
van schooners schijn . Haar blauwe oogen straalden wijd-open ;
om den even geopenden mood speelde 'n lachje van verrassing, en haar gansch-aandachtig wezen beleed in zwijgende
verwondering : God is groot ; God-alleen is groot !
Van een jolig-luid geroep en 'n schel weerwoord keek
ze plots om, knippend met de oogen . Hoe vreemd klonk
dat nu, en hoe verbaasd en als afgekeerd keken de zuilengangen dezer parelen paleizen op van die bekende stemmen,
precies als de Noordpool zoo opzien van de eerste menschenstemmen -- of neen, precies als zij vannacht opkeek van
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die stemmen in den droom ! Bah, ze werd toch niet bijgeloovig ? Kom die stemmen, dat roepen was van L o u i s
geweest ; die luidruchtigheid van B r i e 11 a e r van 't Enze,
dien heldentenor ; en dat schelle weerwoord, ja, ze kon 't
niet direct thuisbrengen, maar die stem was hier toch eigen !
Kom, ze zou 'r maar 's heengaan . En vlug voortstappend door
de beijzelde eikenallee wilde ze eerst niet erkennen dat de
betoovering gebroken was, maar moest het wel, moest het
wel terwijl ze nog trachtte die betoovering vast to
houden door to gaan vragen, waarom die toch door menschenstemmen kon verbroken worden, daar menschenstem
toch aan den anderen kant ook betoovering kon oproepen ?
Bij 'n buiging van den Marschdijk zag ze 't : ginds
door 't Markeveld gingen L o u i s en B r jell a e r, 't geweer
aan den bandelier, erg donkey tegen beijzelde berken, die
't dichte getak als 'n zilveren netwerk vol heldere en gekleurde flonkeringen drapeerden om de witte stammers
en vlak op haar aan kwam Die n e R i e t k a m p, o ja,
mooie D i e n e nit de marsch, met haar schelle stem .
Wat was dat mooi, D i e n e ! en eerst then ze 't gezegd had, zag ze 't vreemde van dat „was", en verklaarde
met 't hoofd even rondom zich wij zend : zoo iets zie je
niet elken oohtend !
'k Denke neet dat 't de frulle zoo bezunder zol
lieken, as zie 's 'n steutj en knoll's most roewen ! lachte
D i e n e, haar wild-blauwe oogen vrijmoedig opslaan d .
Tieb je nu al knollen geplukt ? vroeg B e r t h a
alleen, om nog eens die schelle stem to hooren, die ze
vannacht in den droom ook gehoord had, zonder die to
kunnen thuisbrengen . Onderwijl blikte ze haar verbaasd
aan . Wat 'n wilde schoonheid was die D i e n e toch ! Hoe
forsch stood haar vol krachtig lichaam op die groote
klompen ! Hoe goed kleedde haar die verkleurd-wollen
omslagdoek, kruiselings over de breede borst geslagen en
op den rug vastgeknoopt, en hoe fier stood haar blonde
kopje met die uitdagende, vroolijke oogen, kinderlijk omlijst door 't zwart-gebreide kapertje, op de forsche schouders ! vreemd dat ze vannacht flu juist deze stem had
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gehoord. Hoewel bijna op De Dullerdt wonende zag je
de R i e tk a m p' s bijna nooit . Haar vader stroopte, zat in
de gevangenis, of knutselde bij z'n but aan allerlei onnoodig
en Die n e was in daghuur bij de boeren.
werk
- Neej, 'k mat nog beginner veur O b b e link -boer .
Moar ie kunt mie g'leuven dat ze oe mange bieten van de
kolde ! lachte ze, haar knuisthandje order den doek uit
naar voren stekende .
'k Wou dat 'k je kon helper, zei Berth a zacht,,
de opengebarsten roode winterhand ziende, en flu ook
opmerkende dat er smoezelige strepen over 't gezonde
gezicht en zwarte naden over de gezwollen hand liepen .
Leeve deugd en gin ende ! schaterde Die n e
de frulle miej helper mit knoll'n roewen ! maar dan opeens
zachter, met groote smeekoogen :
As de frulle inplaaste
doarvan 'n klein heuksken van de marsch oar voader
ebloofde .
Maar D i e n e ! Daar heb ik toch niets over to
zeggen . . . .
De lea in de buurte kriegt ammoale 'n stuksken
van de markedeilinge . 't Wou zoo oakelig mooi zien, as,
voader net as iedereneene . . . .
Ze zag niet meer de bronze parelen en zilveren pracht,
alom in den zonneschijn matgianzend, met vele iriskleurige
uitflonkeringen, ze zag alleen 'n wegdeinende leegte voor
haar voet : ze hadden Ri e t k a m p en D i e n e vergeten !
0 wee, vergeten ! O gruwel, de armsten vergeten !
As de frulle hear uterste beste wol door . Den
jongen beer he 'k 't mange evroagd, zoo krek nog, moar
den lacht altied dat de Stoaten 't neet wilt toostoan .
0 wee, wat was daar nog aan to doer? Op de markekaarten stonden alle plaatsen en plaatsj es op, maar niet
R i e t k a m p's but ; voor hem was geen markegrond gereserDaar hebben we in 't geheel niet aan gedacht !
veerd ;
zei ze tot zichzelf, 't hoofd schuddend .
As zie voader mit ruste loaten, zol bee gin
kaskenoade maker, pleitte Die n e nog, zich bewegende om .
verder to gaan .
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We willen zien, maar beloven kunnen we niets .
Dat begrij p je wel . . . .
-- Dank oe frulle, en de grSStenisse!
B e r t h a liep den anderen kant op, met moede oogen
voor zich uitstarend . Ze zou zien ! Och, och ! Zeker, ze
zou L o u i s aan z'n verstand brengen dat hij R jet k amp
rustig liet wonen, al kwam ook de marsch aan De Dullerdt,
maar R i e t k amp midden in de marsch 'n stuk in eigendom geven, dat zou niet gaan ! Daar kraakte haar voet 'n
stuk ijzel op hot pad, en opkijkend zag ze dat 't in de
allee ijzel ging regenen, door de zon van de takjes geweekt .
Als zwarte barsten in de parelen paleizen en 't fonkelend
kristal kwamen de vochtig-zwarte takjes to voorschijn . Er
hug nog wet 'n wags van ineensmeltende regenboogtinten
boven de boomen, maar 't was alsof hot neerregende met
den neerpletterenden ijzel . En ze voelde dat ze ook dit nog
wondormooi had kunnen vinden, ale ze maar niet zoo
angstig, zoo hopeloos was . 't Was die benauwende angst
die de dingen zoo leelijk, zoo oneigen maakte . Wee, ze
voelde zich vreemd op haar Dullerdt, ale uitgestooten door
on toch ze wilde,
haar eigen onmacht on zwakheid
ze moest dit behouden. God zou 't haar niet onto omen,
o neon, dat kon God niet doen!
Haastig liep ze naar huffs, bodenkende dat misschien
't beste was 'n flinke wandelrit to makers ; dat gaf misschien frisscho gedachten .
De bezwaren van H a n n e s, die hoofdsch udde dat de
niet eons scherp staande schimmel op die gladde wegen
van de been zou slaan, lachte ze wog, en terwij 1 hij mopperend inspande, haalde zij haar bontmantel en mute .
Kom
vlug steeg ze op, nam leidsels en zweep zei :
Piet ! en vooruit schoot de schimmel, door H a n n e s , 't
hoofd tusschen de schouders gedoken, angstig nagestaard .
De tilbury gleed over 't beij zelde klinkerpad, en Piet
blij kbaar wat weelderig van de winterrust draafde dolletjes . 't Zou 'n echte wandelrit worden ! En daar ze onder
de beijzelde takken telkens moest doorbuigen en dan zich
weer oprichten, ale 'n zwaan die onder en uit hot water
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duikt, voelde Piet flu eens haar voile zwaarte en dan
weer niets, zoodat hij dit voor 'n spelletje held, mee gi.ng
doers, en ~dansend voortschoot, alsof hij met alle vier tegelijk
de lucht in wou .
In voile vaart zwenkte hij van 't klinkerpad den
Heerendijk in. flier in den breeders zandweg hadden ze
geen last van neervallenden ij zel ; de tilbury spoorde prachtig
in 't harde zand, en Piet brieschte van plezier . Dit was
flu verrukkelijk rijden . In plaats van 't kletterend wielgeratel, hoorde je 't kraken van 't harnachement en 't
plofstappen van Piet, met wien je rustig kon praten . Voor
'n wandelrit ging er toch niets boven 'n hardsporigen
zandweg . En nu zou Louis' hoogdravende domheid
hiervan liefst 'n steenweg makers, waarop je werd doof
gerateld voor de deftigheid? Hij dacht haar Dullerdt
to verheffen tot de voornaamheid van 't Enze en 't Elderink, alsof die niet juist door deze wijde zandwegen
minstens 'n eeuw voornamer en mooier was dan zoo'n
nieuw-geverfd buiten aan z'n rumoerigen straatweg ! Kijk,
zoo'n Stormdijk, dien Piet nu, statig als 'n OostindieYaarder, inzeilde ; was zoo'n zandweg met z'n oneindig, heenen weer slung elend wagenspoor niet wij d als de zee :' In
Holland bouwden ze daarop 'n heel dorp, met kerkplein en
straten aan weerskanten . Gelukkig was L o u i s flog geen
millionair, anders fatsoeneerde hij bier de natuur dood .
Enkel onheilen kwamen van dat : alles ordelijk regelen
Daar was nu die markeverdeeling : aan ieder was gedacht,
en R i e t k a m p vergeten ! De rijken zouden nog rijker en
de arme nog armer worden ! En 't kasteel, dat 't eerst aan
R i e t k a m p had moeten denken, zou hem nog ontnemen
't weinigje dat hij zich door geduldige ontginning van de
marsch had verworven, want aan De Dullerdt was de
marsch in z'n geheel toegewezen ! Was er niet 'n wreede
humor in 't menschengebeuren
.
P
Wielgeratel schrikte haar op uit 't gepeins . Zoo?
Piet den straatweg genomen . . , bet toch eens met L o u is,
in zake de verkieslijkheid van een harden weg ? Maar hoe
stiff lag deze straatweg dwars door de marsch, precies 'n
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staaf ijzer door 'n levenden akker . De marsch had den ijzel
reeds afgeschud, en de grauwe, donkerpurperen heide begon
onder de stovende zon blauwig to wasemen tusschen gekoepelde dwergdennen en opsprietend weekhout . In de
luwte der dennen gekropen lag daar de Rietkampshut, en
heel in de verte, tegen 't paersig beukenbosch, De Dullerdt,,
stilgrijs en soliede-vroolijk, als 'n poeem uit vroeger eeuwen .
Hoe echt dat De Dullerdt bij de markeverdeeling die ruige,,
wijde marsch bijna geheel werd toegewezen, en aan 't Elderink slechts 't overblijvende stuk door den straatweg er
afgeknipt ! Toeval ? Of 'n geheimzinnige wil ? Je moest 't
laatste wel aannemen, alleen om niet to bevriezen van
binnen
hoewel over zulke dingen niemaud je 'n frisch
woord gaf. Haha, wat was dat Elderink toch ong elukkig
correct. Geverfde paaltj es om de weiden, 'n koud, blauwpannen dak in plaats van 'n warmen strooien deken op deEendenkom, den kasteelboer, 'n recite, hardeweg naar 't
huffs, dat met twee ramen gluurde door 't oneindige gelid
gesnoeide boomers, ja, 't heele Elderink kon zbb gaan theedrinken in den Haag. En dat 't ideaal van Lou i s ! Maargelukkig geweest dat ze onmogelij k op de bruiloftsreceptie
van 't Elderink had kunnen verschijnen
de jonge
mevrouw zweefde naar 'n opgeschroefd prachtle ven waarvan zij duizelig, zoo niet zeeziek zou worden . Ha, Piet
vond 't ook, en gin g den straatweg en de geverfde paaltj es .
verlaten, vanzelf den Tioltsteeg indravende, die langs 't
Schroevehle en de markegronden straks bij de IemkerGeere weer op den Heerendijk uitkwam . flierr woonde
de eenvoud, die als zoo echt-vrij tegelijk vorstelijk-deftig
deed . Zoo aristocratisch-rustig als daar 't hoogdakige
Schroevelde met bijgebouwen lag, tegen en onder z'n
grillige wolk van eikenkruinen, zou 't Elderink ooit wor-den ! Dat was 'n in eeuwen gegroeide, niet koopbare deftigheid, precies als van De Dullerdt . Waarom ontweek ze nu
moeder D i e k e m e u j e s keuken, toch zoo verlangend op haar
gladden cementvloer eigen en andrer weerspiegelingen zoo
schimmig to zien wegdiepen, waardoor je onder de Schroe-velde-schouw kon fantaseeren als vergers elders? Was 't
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niet natuurlij ker, eenvoudiger, kalm bij moeder D i e k e m e u j e
op de karakteristieke keuken to gaan zitten praten over
hun vergeten van de R i e t k a m p s en over Hen d r 1k . . .
Maar bij den oprit joeg ze Piet als door 'n gevaar voort,
zelve niet durvende opkijken, met weemoed vreezende dat
ze haar oude Schroevelde ging missen, daar 't of dichter
bij, of verder van haar zou gaan staan, maar in elk geval
dezen mooien en eenig juisten afstand zou verliezen, moest
verliezen . . . Ze zou dan maar den Heerendijk oversteken
op Man n e s S c h o o n e v e 1 d aan, die ernstig ziek moest
ziju . Ja, Piet moest daarvan niet zoo dwaas opkijken. ; 't
was geen wispelturigheid van de vrouw ; die moest met de
boeren meeleven ; dat gevoel van saamhoorig heid was voor
weerskanten sterkte en troost ; en nu 't Schroevelde als 'n
betooverde brug haar den toegang niet ontsloot, wilde ze
M are. e j e m e u j e bezoeken .
Voor S c h o o n e v e 1 d' s achterdeur wierp ze 'n kn echt
de teugels toe, sprong uit de tilbury en stapte over de donkere, warme deel, de nuchtere gang door, de keuken binnen .
Dikke Mar i e j e m e u j e, 't ronde lijf in 't zwarte jak,
den zilveren bril op den roodenn stompneus en 't gebogen
hoofd in de witte muts, zat 'n broek to verstellen bij de
plaat, waarop 'n dennestobbe lag to smoken . Dunblauwe,
scherpe rook hung teg en de roodbruine balkenzolder en
streepte langs glazenkast en groenbegordijnde bedsteden
aan weerskanten .
Dag vrouw S c h o o n e v e 1 d, ik kom eens hooren
hoe 't den boor gaat ?
Zee, doar 's de juffer! en M a r i e j e m e u j e zette
den zilveren bril of en platste de han den hoofdschuddend
tegen elkaar : - Da' meugt wie oan de balke schrieven !
Die staat dan al vol met mijn naam, he ? Maar
hoe maakt de boer 't ?
Slim, juffer ; mangs dollen ien 't heufd, mang s den
heelen dag doedeldoppen, 1) dat-ie 'r stomp zeeke van is .
Moar de juffer kan 'm wel 's oansprekken .
1)

Soezen,
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Ze lei 't verstelwerk op haar stoel, schoQf de zwartgekousde voeten in de voor de pleat staande klompen, en
botste krom en gemoedelijk op 'n bedstee af, waaruit 'n
groezelige hand en 'n gebrom hen tegemoet kwam .
Berths schudde die hand, maar ale gewoonlijk dien
verstikkenden, nit de bedstee haar tegenwalmenden wasem
niet kunnende harden, week ze terug, vragend : Hoe gaat
't Schooneveld?
Slim, juffer, slim . 't Dolt miej zoo stikum deur 't
heufd, stikum vot .
En wet zegt de dokter ?
Wee heft den meister nog gin bod 'estuurd . De
boer hef starke middels zat .
Zoo? En wet is dat ?
Kloare jannever up weegebloaren . . . de juffer kept
't.
mange 't west umsgeliek . . .
Jewel, weegbree . . . groeit zoo plat op den weg,
jewel, en helpt dat ?
Joa, wa' wil 'n minse meer ? . . . 't Zint straffe middels ! Wa' zeg-ie, boer ?
Straf zint ze ; de heele bedstee draejt d'r miej zoo
van umme, da' 'k mange meine up de kop to stoan
moar of 't boate wil geven . . .
Za' 'k de j uffer moar zeggen, boer?
Miej good, vrouwe.
Woe, juffer, die heele zeekte kump van die markedeilinge !
Van de markeverdeeling ? En dear komen jelui zoo
prachtig of !
Wisse, doer wi' 'k niet tegen strieen, moar dat
& ne heuksken . . .
Maar vrouw S c h o o n e v e l d, 'k heb zelf de kaarten
gezien . . .
Och, juffer, dat gene heuksken bie V e l t k a m p!
Maar dat is immers al veel to last
. alles is al
opgestuurd . . .
Dat onneuzele heuksken marsch, da' kondt' wie
zoo noar best gebruken .
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Is dat flu de beele ziekte van je man i Dan kon hij ...
Astoebleeft ! As de juffer mangs 'n goed woord . . .
Geen kwestie van, vrouw S c h o o n e v e 1 d! Beterschap met den boer ! Je bent to last .
Boos en weemoedig tegelijk ging ze vlug de deur nit,
de deel over, en reed al in de tilbury weg toen Mar i e j em e u j e, haar nagestommeld, verscheen in de achterdeur .
De R i e t k a m p s vergeten en hun onzeker recht op nog
losser schroeven genet ; de rijke S c h o o n e v e 1 d ziek van
angst dat hij to weinig kreeg ; en zij had hierbij zitten
fantaseeren dat alles ging pour le mieux daps le meilleur des mondes ; zij had zelfs vrome gedachten gehad bij
L o u i s' plannen ; er voor geapplaudiseerd ; en nu wat bleef
er van over? 't Zelfde wat er van haar kristallen en
parelen paleizen van zoo straks was overgebleven, niets
dan 'n ijie damp, 'n blauwe nevel door de non gesluierd
over de donkere winterheide . Wie wilt wat die markeverdeeling zou worden ; wie moist iets van 't Been zou zijn ?
Was 't niet om woedend op to staan tegen al die geheimzinnige leelijke dingen, waarvan je vermoedde dat ze je
omlaag trokken
om dan na je woede nog meer je
m achteloosheid to gevoelen ? En troost kon er toch ook
niet zijn in de zekerheid date God 't was die je liet zinken,
liet zinken . . .
Wat kon ze dan afwachten en aanvaarden moat ging
gebeuren, 't mocht dan mee of tegenvallen ? Dapper heette
ze
dat had tante en alle vrienden gezegd
dat tenminste zou ze blij ven : 'n dappere B e r t h a v a n H e e s e 1 e .
V.
Lang flog hing er 'n brakke stilte over den Schepershoek en niet alleen in S c h o o n eve I d s bedstede, maar
overal werden verwenschingen uitgebraakt tegen die markeverdeeliu g van d e n D oil e. Pat hij met landmeters en
kadaster aan 't konkelen was moist 'n alom aangroeiend
wantrouwen, en dat 't 'n dubbele schande was in deze verlichte tijden zoo in den knip to zijn geloopen, nog wel
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door 'n S c h r o e v e l d e, en 'n schoolmeester gezet, rumoer
de 'n brutaalwordende angst .
Totdat van uit 't Schroevelde 't gerucht begon rood
to gaan dat er nog nooit zoo'n eeriijke markeverdeelinb
als deze was geweest, en dit to dan ken was aan D u b a r c q's,
schranderheid . Stug schudde de Schepershoek flog eerst 'tt
hoofd, 'n smadelijken lack inslikkend, maar toen S t e v e n,
in stad, op 't drukst van de markt, 'n wethouder van
Oolghem en den grootsten meierboer van Steevoorden luid
had toegeschree uwd :
Wisse, dee woagt dee wine, dee
verlus dee grint ! En wiejleu wilt lachen mit ooz' markedeilinge . Den eigenste remmeister van De Dullerdt is 'n
vinnig vernemstig mins ! toen begreep de Schepershoek dat
't gesmaal op de markeverdeeling jaloersche lasterpraat
van Oolghem en Steevoorden was, en begon in welverzekerde
verwachting den uitslag to gemoet to zien .
En vreemd, zoodra 'n paar weken voor Sint-Petri de
koninklijke goedkeuring op 't verdeelingsplan was afgekomen, voelde L o u i s z'n zekerheid versmelten in dezelfde
mate als die van den Schepershoek aanwies . Eerst had hij
nog 's avonds plan de campagne gemaakt hoe hij, met z'n
verdeelingscommissie, dat wou zeggen, hij alleen geassis-teerd door de landmeters, de kielspitten 1) zou gaan steken, .
en, met de kaarten voor zich, berekend dat hij daar nog
wel tot Paschen mee volhandig zou zijn, om dan onverwijld
de marsch in cultuur to brengen . Doch den volgenden
avond had hij reeds moeten melden van zijn plan to zijn
teruggekomen, er bij verzwijgende dat S c h r o e v e l d e hem
aan 't verstand had gebracht, dat de verdeelingscommissie
nu vanzelf ontbon den was enn de landmeters van 't kadaster
wei voor de juiste gren zen en kadastrale nummers zouden
zorgen . En de landmeters kwamen ook ; nu echter niet
aangevoerd door hem, noch ontvangen op 't kasteel, maar in dienst van 't kadaster, 'n hoogere macht waaraan ook
de rentmeester van 't kasteel onderworpen was .
Dit voelde de Schepershoek in aangraeiend zelfvertroua
1)

'n ondiepe voor, die de grens aangeeft .
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wen . Eerst was de buurtschap op 't hooren dat de koninklijke goedkeuring was afgekomen, als geparalyseerd . Hoe,
had de koning zelf het goedgewonden ? Met groote oogen
keek ze stom van verbazing zichzelve aan . Was ze zoo
voornaam geworden ? Mocht ze dan maar precies met dien
nieuwen grond doen wat ze wou, zonder eerst naar 't
kasteel to zien of dat 't goed vond, of tenminste den
01 d e n M e i e r to laten weten dat ze dit of dat van plan
was? 't Menschdom ging dus finaal zoo vooruit als in de
couranten stood to lezen ? Was 't niet ongelooflijk dat ze
binnen kort zouden spreken, als van heel oude tijden : toen
de marke nog niet verdeeld was?
En to.en de landmeters van 't kadaster elken geerfde,
groot of klein, dikken boer of keuter, zijn nieuwen grond
hadden aangewezen, en deze zijn eigen kielspit stale, in de
onwrikbare zekerheid dat die grond als de zijne, met een
eigen nummer in 't kadaster stood geboekt, toen wies de
oude trots van de buurtschap in een nacht meters hoog,
en 't binnenwaarts gekeerde, op stichtelijkheid gebaseerde
zelfg evoel van die eigenste, stille boeren toonde zich
onbeschroomd naar buiten . Ze stapten alien met nieuwe
hakken onder de laarzen zelfbewust rood, en als er 'n paar
samengingen over den weg, schreeuwden ze elkaar de woorden vrijuit toe, als moest in de courant wat ze vroeger
nauwelijks durfden denken.
B e r t h a bemerkte den nieuwen koers in alles . Waar
ze vroeger vrij elij k gedwaald had over de heidepaadjes kon
't flu gebeuren dat ze daarop ineens voor een breeden sloot
stood . A .h, de weg opg egraven ; flu eigen grond geworden
van dat boertje . En 't was ook al gebeurd dat ze, in
gedachten voortloopend, ineens tegen rikwerk was aangebotst, 'n hardhandige herinnering dat de tijd voorbij
was toen 't kasteel 'n onbeperkt en onbeschreven zeggenschap had over de wilde gronden . En vluchtte ze op de
keukens van hun eigen boeren, o ja, dan waren ze stilbeleefd als altijd, indien zij maar oppaste to ontwijken wat
alley hart vervulde . Want dan kwamen de bedekte klachten
dat 't kasteel wel de heele marsch had gekregen, maar de
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kasteelboeren wares achteruitgegaan, flu zij met meer van
de markegronden hout en plaggen mochten hales, en dat de
tegenwoordige rentmeester alleen royaal met den m and was .
L o u i s echter zette zich schrap en tastte door . Nu
ook hij door die opgegraven wegen en onverwachte rikwerken z'n jachtveld en machtsgebied zoo zag geslonken,
besloot hij 't in cultuur brengen van de marsch to beginners . 'n Nieuwe hooimachine was reeds onderweg en nu
deed hij 'n ferme bestelling guano . Alleen bracht 't bericht
van de fabriek dat 't bestelde onderweg was, hem 'n onaangename verrassing . Bij zijn bestelling had hij op ponders
gerekend en nu bleek de fabriek zooveel kilo's gezonden
to hebben. Hij had er toch reeds royaal in gehakt ; en nu
bijn.a 't dubbele ! Enfin, napleiten was broddelen en,, als 't
toch moest gebeuren, dan maar ineens goed ! Wat niet
direct noodig was, kon hij in de schuur opslaan . Maar 't
zou 'n heel gesleep zijn die duizende kilo's over de zandwegen van het station hierheen to krijgen . En alsof de
drommel er mee speelde, was 't nu juist 'n paar dagen
voor Sint-Petri, en moest hij

oompj e meedeelen dat hij

reeds wat van de pachten vooruit had geind, voor loopende
rekeningen . Nu bleek 't fatale van den toestand : dadelijk
na 't innen der pachten die als rente to moeten overmaken
naar den Haag ! Nu was er natuurlijk 'nn tekort ! Maar 't
gelukte hem oompje deze vervelende affaire nog al gauw
aan 't verstand to brengen, zoodat die 't nog al schappelijk
opnam . En zoo kon hij zelf op Sint-Petri, in z'n tilbury gezeten om't guano-vervoer to inspecteeren, en de zuurkijkende,
betalen-moetende pachtboeren tegenkomend, hen nonchalant-welwillend groeten, blij dat dit ook weer in orde was .
Maar dat vond v an He e s e 1 e niet, toes hij, nadat de
boeren er alien geweest wares, bemerkte dat aan C are 1
Dub arc q, na teru ghouding van eenig onmis baar huishoudgeld, duizend gulden, zegge duizend gulden to weinig
rente zou overgemaakt worden .
Eenzaam zat hij aan de eiken tafel der eetkamer . 't Roode
hoofd, omlij st door 't witte haar en de witte bakkebaarden,
zilverig glanzend op z'n zwarte jas, beefde 'n weinig, terwij 1
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z'n trillende handen de bankbiljetten ter zijde schoven . Dan
keek hij met z'n blauwe kinderoogen hulpeloos rood, als zocht
hij wat . A.ch, hoe lang was 't al geleden, dat hij als knaap
hier z'n vader de pachtboeren had zien ontvangen, statig als
'n vorst hen toezeggende wat ze vroegen ! En nu had hij
hair moeten beduiden deze sessie maar niet bij to wonen,
B e r t h a, die anders nog dagen vol verhalen was geweest hoe
O v e r v o o r d e gekeken en 01 t h o f gepraat had . Berth a
had dadelij k van dit feest afgezien . Zou ze de schande
vermoeden, De Dullerdt aangedaan door L o u is? Neen, neen,
ze had 't er blijkbaar voorgehouden dat hij haar 't pijnlijke
weigeren wilde besparen, waarmee hij alle aanvragen om
noodzakelijke reparaties en vergoeding van verloren markerechts moest beantwoorden . Maar hard was 't voor haar
geweest, hard ook voor hem, hier zoo alleen to zitten .
Zacht hoofdschuddend staarde hij naar buiten in den druilenden februari-dag, die loom lag over vijver, bosch en marsch .
Hoe onrechtvaardig ging 't in de wereld toe! Van 't geld,
dat hij aan zijn zwagers had moeten uitkeeren, had D u b arc q
't zijne in 'n ommezien verspeculeerd en V a n L a r e nn en
d' 0 u 1 t r y gebruikten 't hunn e om de door hun toedoen
verarmde Dullerdt trotsch den rug to keeren . En de eenige
op wiens hulp hij was aangewezen, bracht hem door z'n
dwaasheid in al grooter moeilijkheden . Zou L o u i s er wel
aan gedacht hebben, dat die markeverdeeling hun pachtboeren
nieuwe reden tot klacht kon geven, en den invloed van De
Dullerdt kon verminderen? Zou hij B e r t h a aan hem kunnen toevertrouwen ? Doch, andere pretendenten waren er niet .
En zeker, hij was zwak, derhalve zou hij zich laten leiden
door haar, want zij was sterk ja, zij was sterk en statig
als haar grootvader. Zeker, alles kon nog terechtkomen, als
C a r e 1 in den Haag nu hen maar niet dupeerde . En dat
zou en kon hij niet . A1 was hij met een verbitterd hart De
Dullerdt ontvlucht om in Indie z'n fortuin to waken, hij kon
toch L o u is, z'n eenigen wettigen erfgenaam, niet verloochenen ? En deze had B e r t h a oneindig meer noodig, dan
zij hem . Hij moest dus op den ingeslagen weg voortgaan ;
't bleef de eenig mogelijke, hoe moeilijk ook vaak .
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Met 'n zucht rukte hij z'n stool wat nader aan tafel,
Dam een papier en begon met groote, bevende letters 'n
brief aan D u bar c q . Doch dien overlezende schudde hij 't
hoofd, tot hij ineens 't ontbrekende zag, bedrij vig opstond,
schelde en nit de deur al toeriep :
Laat Berth a een s
even komen !
Spoediger dan hij verwacht had stood ze bij de deur
in 't grijze, zwijgende winterlicht . Zag ze er Diet bleekjes
uit, wat al to Blank in haar grijze japon, en lag weer Diet
die mist over de blauwe oogen, wat hem moor pijnibde dan
de felste verwijten ? Eigenlijk had hij haar 't moeten
besparen . Jets echter diende er flu gezegd
Ja kind, 'k hob hier 'n brief zitten schrijven . . .
en . . .en . . .
Aan oom C a r e t natuurlijk.
Verrast en verslagen tegelijk dat zij natuurlijk noemde wat
hem flog zoo tegenstrijdig was, kook hij van 't in z'n hand
sidderende blad op . Maar
z66 gelaten to kijken, als op
't uiterste voorbereid, was toch Diet noodig ; kinderen maakten
de schaduwen altijd zwarter dan ze al waren, en in elk geval,
hij deed 't toch om haar bestwil !
Nu ja, 't scheen me corrector dat ik, en Diet Lou i s,
aan oom Care 1 schreef dat verdeeling en ontginning der
markegronden zooveel kosten meebrengen dat er dozen keer
wat aan de rente ontbreekt . Hij kon toch moeilijk zelf
schrijven dat hij daarmede de productiviteit van De Dullerdt denkt to verdubbelen ! Ms jij er flu 'n woordje bij
deed, dan ziet oom C are 1 dat wij met Lou i s' plannen
zijn ingenomen .
Aangenomen dat we werkelijk dat zijn . . .
De pr~alabele kwestie stellen over 't al of Diet
wenschelijke der markeverdeeling is dwaasheid, flu die 'n
feit is . Napleiten, kind, napleiten .
't Is good vader, 'k zal u zoo 'n brief] a brengen .
Ze gleed de kamer uit en op de trap schudde ze 't
hoofd : de prealabele kwestie ! Zulke stadhuiswoorden voor
't al to gewone feit dat vader van Been uitweg dan van den
zijne dorst to weten. Maar allons, aan oom C a r e 1 schrij-
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yen was wel prettig ; je kondt hem de dingen wel zoo
zeggen, dat hij ze tenminste voelde . En zoo begon ze vlug
hem to plagen ; hoe saai hij 't toch in stad moest hebben en
hoe prachtig de winter buiten was . Ze hief flu 't hoofd
even van den brief op, naar buiten ziende . Tot zoover
had ze maar zoowat gebabbeld : flu moest ze oppassen .
Of
kom, ze moest maar gewoon doorbabbelen en dus
vervolgde ze
„Dat staat natuurlijk zoo vast als De Dullerdt, en dat
weet 'n aardige oom in den Haag denkelijk flog beter dan
zijn Stijf kopj e
hoewel hij man gefloeg is om dat nooit
to willen toeg even . Wat daarentegen on zeker blij ft als
Jan n a' s humeur en wife ik niet weet
er wordt toch
gelet op dit allerliefste zelfs ?
is of wij over de markeverdeeling, waarvan wader u 't fij ne schreef, moeten jubelen
of zuchten . Voor Louis is 't een buitenkansje . Door
van de marsch
u weet wel, daar over den wij ver !
prachtweiden to maken vestigt hij zijn naam als ontginner,
wordt tot beloouing jets bij Waterstaat en Nij verheid, of
Directeur van de Domeinen
dat kon toch best, niet
waar ?
en betrekt met 'n barones 'n dergelijk paleis als
't uwe in den Haag. En de financier varen er vanzelf
wel bij, vanwege de prachtweiden . En „'t heele minsdom"
zooals de oude S oh ro e v e1 de den Schepershoek, hoogstens Oolghem erbij gerekend, noemt
gaat 't er ook
slim van vooruit . De heele wereld wil trouwen en je
hoort van niets dan van 'n nieuw ,,getimmerte" her, 'n
nieuw huisje daar en van ontginningen aan alien karat . Ja,
't Schroevelde maakt van al z'n markegronden akkermaalshout . Deftig, he :' Om de zeven jaar oogsten, als 'n kasteelheer, en dan 'n schip geld bins enslepen als 'n rotterdamsche
koopman, en ondertusschen blijven de 01 d e M e i e r,
burgemeester in buitengewonen dienst over de Buurtschap
Schepershoek en onderhoorigheden
Maar als dan iedereen over de markeverdeeling juicht,
waarom is 't dan flog onzeker of wij zullen meedoen ?
Omdat, omdat
en flu ben ik zoo bang dat 'n zeker
best oompj e zich leelij k g aat maken door to lachen, en
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beloof me dus plechtig nu niet to lachen !
omdat dus ik
vrees dat we op die manier al onze heide verliezen, en we
binnenkort die moeten gaan zoeken in een of anderen
hortus, of natuurkundig museum . Maar dat dreigend gevaar
heeft dit goede dat 't u dwingt eens spoedig De Dullerdt met 'n tegenbezoek to vereeren, want flu is er nog
heide to zien ; mettertijd alleen maar : humeurige J a n n a,
kromme boeren, kankerige eiken en 'n oude jufFer . Wees
dus flu geen man en luister naar den raad van 'n vrouw,
al is dat dan ook maar
11w Stijf kopj e ."
L o u is, wit overpoeierd thuisgekomen van 't guanotransport, keek dankbaar-verwonderd op 't hooren dat
Berths merle aan oom Care l had geschreven, en zweeg
met zoo'n rustige verzekerdheid over de guano-kuur die
de marsch moest ondergaan, en vertelde zoo vergenoegd
van de gearriveerde, voortreffelijke hooimachine, en van de
rarigheden, door de boeren voorgenomen met de nieuwe
gronden, dat er dagen lang over De Dullerdt 'n sfeer van
blijde hoop hing, dat flu met hooimachine, guano en 't komend
antwoord uit den Haag 'n beteren tijd zou aanbreken .
Ondertussehen lag Oolghem op de loer, in jaloersche
nieuwsgierigheid wat die rijke Schepershoek met de nieuwe
gronden zou aanvangen . In de Roskam vlamde avond op
avond 't houtvuur hoog onder de schouw, maar de boeren,
die, pijpjes rookend en de gekousde voeten op de plant,
zich zwijgend door de vlammen lieten blakeren, hoorden
niet veel . De rijke buurtschap scheen bang voor de armoedspraat van het dorp, kwam niet in de Roskam, en liet geen
nieuwtjes vliegen .
Tot op 'n avond de wit-bestoven mulder, bijschikkende,
meldde :
Man n e s hef zien nieje grond verkof .
Gulzig werd 't groote nieuws binnengezwelgd, maar to
groot om ineens verwerkt to worden, bracht het eerst niet
meer to weeg dan 'n uitroep hier en daar :
Zie ! Verkof ? !
Peinzend zaten ze tegen de vlammen to knipoogen, of
diepzinnig in 't glaasje klare met suiker to turen, terwijl
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de minder doorging :
Joa, oan H a n n e s Ten 't Veld,
doe wit 'r 'n niej huus op timmeren .
Eindelijk opende de waard de beraadslaging door, onder
't opzetten van 'n dennestobbe aan 't vuur, to glimlachen
den Manner!
Do ontvanger, 'n oud boertje met borstelige wenkbrauwen en 'n grooten news, en, ter eere van z'n ambt, 'n
kale zwarte jar over z'n pilo kleeding, knikte :
den
holdt de schure ok bie 't huus !
Dat dSSt ! Wisse ! Den oolijkert ! kwam 't flu van
alle kanten, de eon flog jaloerscher dan de andere . Dat
iemand dien grond kon verkoopen en zoo in-gene 'n stomp
geld opstrij ken, dat was bij ster hard to moeten aanzien .
Den geet kappetoaliseere ! besliste de ontvanger,
berekenend dat Mann e s z'n plaats even volmaakt als
vroeger hield, en rente op rente kon kweeken van 't
nieuwe geld .
De duvet melt altied op vetten grond ! erkende dikke
Steenk nijdig .
Ze keken here schuin-glimlachend aan . Vlak voor 't
eerst van markeverdeeling gerept was, had hij z'n oude
veldplaats met markerechten verkocht, en zat flu op 'n
uitgeboerd, schraal spulleke onder Oolghem . Hij had tang
genoeg tegengehouden ; z'n H a n n e m e u j e had 't gewild .
Den eigenste M a r i e j e in e u j e is krek zoo astrant
as ze dik is, zei de minder, waarop er grinnekende blikken
naar S t e e n k gingen, wiens H a n n e m e u j e schraal en
tang was als Manner Schooneveld .
't Was zekers flog fleet enog dat Man n e s de redelijkste ploatse van de heele wereld had ; d'r mos flog 'n
dikke geldbuul bie ! bromde S t e e n k .
Toch word over 't geval Mann e s niet veel verder
gepraat in de Roskam ; daartoe was hot to mooi .
Drukker ping 't er van tangs 'n paar dager later . De
ontvanger zat aan tafel onder de lamp met de courant, en
eerst toen 't om de plaat was volgeloopen, schoof hij de
courant weg, stopte z'n pijp, en vroeg onder 't aantrekken
hef
't loatst den Dolle
ezeen !
wee van oeluu
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Eergisteren zoog 'k 'm ien de tilb'rie, zoe gries as
'n mulder van de guano, en zoe rood as 'n hoanekamme .
1k holde 't er veur : he hadde de flessche bie 'm .
't Mot dan slim we'en, zooas den Dolle 'm pre1Ivt ;
en niks as rooje wien ; ieder bod 'n mande vol .
't Geet umwiel verkeerd met De Dullerdt. Zukke
roewigheid gift gin eigenschap veur 'n heer .
De ontvanger glimlachte . Ze moisten dus zijn nieuws
nog niet . En toen ze hun boerentrots over de toch gevreesde heeren hadden gelucht, sloeg hij met de hand op
de tafel dat het daverde, en terwijl ze alien naar hem omkeken, riep hij, met barsche oogen onder de ruige wenkWee dan van oeluu hef den Dolle op
brauwen ze toe :
'e blauwe spinnekoppe 'ezeen
Den Dolle op e' blauwe spinnekoppe ?
Gomenije ! 1 ) Da' mo 'k heuren !
Blauwe spinnekoppe ? Daor heure 'k toch onbezoesd niej van op!
Sommigen keerden zich half om, maar anderen schoven
bij, en zetten zich, de armen breed op tafel, de oogen wij d
open, om to hooren . Er was 'n stilte als luisterde heel
Oolghem in jaloersche nieuwsgierigheid naar 'n dwaasheid
van den Schepershoek .
As gin van, oeluu 't hef ezeen, wi' 'k d'r leever neet
over sprekken ; teemde de ontvanger in v66r-triomf .
Boh, dan mot wiejleu rechtevoort g'leuven dat-ie
onsleu moat op de mouwe hef doan !
Stil menneke ; 't is de eerlikse woarheid ! knikte de
ontvanger en begon toen :
Wisse, 'k zoog er toch zoo
bedroef tegen an ; moar 't mos gebeuren : ik kon De Dullerdt toch neet op de wanbetoalerslieste zetten, en 'k denke
bie m'n eigen : 'k bin met den olden heer nog al kunnig,
'k zal 'n preutjen met 'm holden over de snoeiriezen uut
't meibosch en dan bie 't hingoan boat 'k 'm 't biljet zeen .
Vergangen Wonseldag stag 'k 'r hen ; 'k droai 't huus
umme, en zee : krek voart de Dolbe veur miej nut . Doar
1)

Voor : gif mi nij e !
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ging 't hen . Hee zit boven up 'e blauwe spinnekoppe . . .
Janstremi ! 1) Blauwe spinnekoppe !
Hold-oe stille en lik neet zoo to blekken !
Up 'e blauwe spinnekoppe, ze' 'k oe, d'r bovenop,
de schimmel d'r veur en H a n n e s der nost . 't Was 'n
verdreijd karketuur, zuuver nut de coniedie of uut de oldheid . En da' geet zoo steudig hen, en ik d'r achteroan,
erst de Loarbeekbrugge over, dan de dennen deur, en dan
'n nieje, breeje voarweg over de marsch binnen . Hee zet
zik in postuur, asof ie paroade goat spullen veur den koning .
Bots griept ie nost zich oan 'n iezderen stange, en doar
geet 't spul hen . Sebiet begint de spinnekoppe to leve en
griept met groote iezderen pooten um zik . 'n Spektoakel
umme to greezelen, en 't wil oe bekennen dat op zied ging,,
al was 'k er wied 'enog af. Zoo Beet ie 'n steutjen, hot en
haar, en stikum warken mit zeen iezderen pooten, erst
umhooge, dan umdale . Doar kriegt ie 'n olde dennestobbe
to pakken ; de Doll e zeet neet umme, lekt de zweep d'
over, de schimmel trekt van geweld en : tsjangs ! Doar hef
de spinnekoppe zeen poot ebrokken, dee ien de stobbe blieft
trillen en snorren as 'n spechte . H a n n e s reupt :
meneer,
meneer ! en de spinnekoppe roast met zeen kettings as 'n
locometief, die n eet gaD g s wil .
Haha ! Ie zolt ze'k !
Luuster dan toch ! Ie mit oe kekelerieje !
Noe 't ding zien pooten stille holdt, kom ik an-bilangs, en junsternent zeet d e n D o 11 e umme . „Kijk !" zeg-ie
„daar heb je den ontvanger ook . Heb-j a 't g ezien ? 't Ging
excellent, he ?" „ Wisse, meneer" zeg-'k ,,as die dennestobbe
'm moar neet 'n poot uutgetrokken hadde !" Hee keek bots
umme, wier zoo rood as 'n paradiesappel as ie den poot
zeet ien de stobbe, moar zek dan permantelik teugen
H an n e s : „H an n e s" zeg-ie „morgen alle stobben uit den
Goudmijn verwijderen" .
Haha ! HSo neumt-ie den marsch ? 'n Goldmien ?
Dee zal 'm goldmienen ! !
1)

= waarachtig ! voor : Jan straf mij !
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Da's de vooruutgank ! Dee van to veuren L u b b e r t
heetten, het non A n t o n i e ! De marsch 'n goldmien ! !
Lik toch neet to kallen as kloksche hoender, en
luuster !
Ikke loer n aar H a n n e s, maar H a n n e s zeg niks,
zeukt onder de pette en kiekt umwiel over den bolderigen
marsch . „Meneer" zeg 'k rechtevoort ,,is da' noe mangs
zoo's niej diuk : „'n velocipeerd" za 'k moar neumen ?"
„Maar ontvanger" roep-ie, zoo wies as 'n jonge bane : „ik
dacht dat jij toch verstandiger was : 't is de hooihark!"
-- Wa' . . de hoof - hark ?
Ie zolt zek' ! Haha ! Den Dolle !
Slim ! Slim ! Ie kunt toch neet gek worden a-j-wilt !
Stil dan, 't is nog neet nut . . .
'k Zegge : „zoo meneer, is da 'n hoof-hark ?" „Natuurlijk" zeg-ie „wat anders ? En dit was nu de proefrit !"
De ontvanger begon z'n pij p aan to steken, en nu barstte
't gejoel en geschreeuw los, de half donkere, door 'n haardvlam sours helverlichte, gelagkamer vullend met dolle nitgelatenheid.
Haha ! 'n Hooihark ! Hooien mit Sylvester, en rogge
zaeien mit Sint Jan !
'n Hooivork as 'n spinnekoppe !
Neej ! 'n Hooihark, en dit was de pr6efrit !
Ze kletsten de handen op tafel dat de glaasjes klare
opsprongen, schudden de hoofden, en vielen tegen elkaar
aan van 't lachen .
De proefrit van den Dolle ! dat werd 'n feestkreet,
en als ze uitgejoeld wares, herhaalde 't weer een :
De
pr6tfrit van den Dolle ! en met armen- en lijfgezwaai,
hakkelden ze, de tranen in de oogen, 't elkaar na :
De
proefrit van den Dolle !
Toes er genoeg gelachen was besloot, de ontvanger
hoofdschuddend :
't Is spietig veur De Dullerdt . . . 'k
hebbe den olden heer vinnig best meugen lieges
. as ik
hem wazze 'k zou mie wren veur zoo's remmeister !
Ten 't grSSte ! kwam 'n stokoud boertj e, die 't hoofd
tusscb en de schouders getrokken, onder 't gej uich der anderen
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schichtig rondkijkend had zitten hoofdschudden : -1k wazze
nog slim kunnig mit dissen olden heer zien voader
tSS
was De Dullerdt ze ammaole de boas, maar disse remmeister
liekt dan 'n onmundig merakel van 'n minse, foi, foi !
Kom H a r m-oome ! riep 'n ander,
't Geld kan
neet stilliggen 't mut vot
en alles noar rato . Ikke nim
der mie 'n sluksken van, en den Dolle 'n blauwe spinnekoppe !
Foi ! Foi ! bleef 't oude boerke hoofdschudden
moar as 't oan benul mankeert, zeet 't er slim uut mit de
huusholdinge . De doove zekt : „aleer kreijden de panes, noe
gaapt ze !" 't Is slim, meer as slim !
Haha ! De proefrit van den Dolle !
En dit laatste bleef de feestkreet van den avond, en
werd die van den volgenden dag, toen pet verhaal heel
Oolghem rondliep, tot pet spoedig ook den Schepershoek
en De Dullerdt bereikte .
J uist had B e r t h a 't verhaal van J a n n a gehoord,
toen ze van den bode de brieven ging aannemen . Dadelijk
herkende zij op een oom C are l's hand, en bracht dies
zelf vader op 't kantoor .
Hier is 't antwoord van oom C are 1 ! riep ze
vroolijker, dan ze was, na 't zooeven gehoorde verhaal van
de proefrit .
Ah ! zei v a n H e e s e 1 e, bezorgd-gebogen zittend
voor z'n schrijfbureau, dan met gretige handen naar den
brief grij pend .
Mag ik meelezen ' vroeg ze, ziende dat er voor haar
geen brief ingesloten was . Daar er geen antwoord kwam,
leunde ze op vaders schouder en las die groote letters, iets
vierkant, commandeerend zooals oom zelf ook was :
„'t
Beste was, E m i 1 e, dat gij die markegronden, die Louis
zich heeft laten aansmeren, onmiddellijk van de hand
zette - voor 't geval n .1 . iemand zoo domm is er geld voor
to bieden. Daar dit wel nooit zal gebeuren, moet gij goed
geld naar kwaad geld gaan smijten . Ik sta u derhalve toe,
om 't zaakj e voorloopi .g aan den gang to kunnen houden,
'n boerderij, b .v. Veltkamp to verkoopen, maar gij gevoelt
c'est le commencement de la fin ."
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0 vader ! kreet ze, terugdeinzend voor die in kalme
wreedheid vermoordende woorden .
Je hadt ook niet moeten lezen ; dat zijn zaken !
bromde v a n H e e s e 1 e, groote rimpels trekkende onder 't
voortlezen .
Duizelig naar buiten starend, om zich dat wreede
vonnis in to denken, hoorde ze vader zeggen :
Kom flu
hier, dit is flu jets speciaal voor jou .
V a n H e e s e 1 e you wde den brief wat toe, en wees
met den vinger aan, waar ze las :
„En zeg aan Stijfkopje, dat wil ze me veer ompraten, ze hier moet komen
of me met rust laten, want hartelijk of geestig zijn per
vijfcentsbrief is de lamste uitvinding van dezen goedkoopen
tijd. Komt ze, dan illumineeren we heel den Haag, dan
kan zij de teugels nemen, en De Dullerdt en de heele
santekraam sturen zooals ze wil . Wil ze niet, dan zeg ik
haar flu voor 't laatst : Stij f kopj e, de atmosfeer van 't
moerasputje is niet gezond voor je .
En dus . . . .
Berth a keek op ; en van flee s e 1 e vroeg, den brief
Hm, wat dunkt je ?
verder bedekkend :
Nooit ! zei ze, zacht-beslist, als alleen tot zichzelf .
Weer zulke rinzige dagen beleven en oom's petilleerende
ironie tegen 't „moerasputje" overtroeven, was verleidelijk
genoeg, maar flu De Dullerdt ontvluchten zou wanhopiglaf zijn en : ooms smalende profetie gaan realiseeren ! En
dus flog eens :
Nooit ! !
Natuurlijk, de plaats van de laatste v a n H e e s e i e
is op De Dullerdt ! zei v an H e e s el e plechtig, als nam
hij 'n mooie beslissing.
Heeft de post wat voor mij gebracht ? kwam Louis,
vroolijk de kamer binnengestapt .
Beiden keken hem aan, als moisten ze niet of daar hun
geluk of ongeluk kwam binnenvallen .
Berth a besloot al spoedig tot 't laatste, en zei bitter
tenminste niet vroolij k voor jou ; oom C a r e t vindt je
markeverdeeling 'n impasse .
Ja, oom C a r e 1 weet altijd alles 't beste ! lachte
L o u is, zich de hand door de Karen strijkend, terwijl de
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andere met den duim gehaakt in 't armsgat, z'n fluweelen
U hebt hem toch natuurlijk
wintervest betrommelde .
beter ingelicht ? vroeg hij van H e e s e 1 e, ietwat kregelig .
Want hij voelde zich in nesterijen gestoken . Dat die hooimachine dear juist bij de proefrit caduc moest worden, die
geweldige hoop guano zoo moest tegenvallen, en nu 't draineeren van de marsch ook al niet wou ! Hij kon geen uitwatering krijgen voor z'n sloten, nu die Laarbeek zoo hoog
stood . Och, eigenlijk kleine tegenvallertjes, best to overmaar met 'n zieke
komen, als de boel her gezond was
moest mislukken, wet voor 'n normaal gestel verhooging
van levers zou zijn .
Heel voorNatuurlijk ! knikte v a n H e e s e 1 e :
.
nu
ja . . . de
zichtig, met 't oog op de achterstallige . .
zaak is niet hopeloos . Dub arc q echter raadt iets aan,
waartoe ik niet ken overgaan .
Wat den, oom ? In taken is anders oom C are 1 oog
niet zoo . . .! en met felle flikkering in z'n zwarte oogen,
en vragende houding deed hij een step nader tot v a n
Heesele .
Veltkamp verkoopen ! Le commencement de la fin !
riep Berths schamper, zich near 't ream keerend .
Veltkamp verkoopen ! riep L o u i s zich tot hear
wendend . Veltkamp verkoopen ! echoode 't in hem! Maar
dat beteekende : gereed geld, en dat was 't eenige waaraan
't hier mankeerde . Van geld kwamm geld ; ontegenzeggelijk,
evenals van geldsgebrek meer geldsgebrek . 'n Dullerdt met
geld moest evenhard vooruitvliegen als 'n Dullerdt zonder
geld moest achteruit hollers . Dus ook om hear, om zijn
prachtig trotsch vrouwke moest hij 't doers . Zeker, 't zou
hear pijn kosten : verkoopen, moeten verkoopen, dat was
maar 'n gezonde kolos als De Dullerdt
'n amputatie
bezweek toch niet van zoo'n amputatietje ! Dom, dat hij
oom C are 1 niet voor was geweest ! Nu de patienten
rustig bepraten dat de ampitatie niet zoo erg was .
Zeg liever : la fin du commencement ! Ik voelde
we zijn er eigenlijk al ; een
we zijn magnifique op weg,
kleinigheidje maar ontbrak ons . Maar wet? Geloof je wel
O . E . VII 3
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dat 'k bijna jaloersch ben op oom C are 1 ? Want zijn
plan is ge.niaal ! Natuurlijk de Veltkamp, die goedbeschouwd
al buiten den rayon van De Dullerdt ligt, opofferen, om
den goudmijn in exploitatie to brengen . Je laat twintig
bunder aan den uithoek schieten, om honderd bunder in
in 't hart van de pleats 't leven to geven ; 't is terreinafronding en intensere kracht geven aan 't geheel . 't Is . . .
V a n H e e s e 1 e zat ondertusschen met den brief voor
zich to ritselen, en daar steeds voor zich ziende D u bare q '5
„ yettkamp to verkoopen maar gij
honende woorden :
hoewel, daar
gevoelt : c'est le commencement de la fin
wed ik mij n kop onder hoewel L o u i s bet prachtig en
logisch zal vinden," kon hij 't niet langer uithouden, en
zei, over z'n geheele lichaam bevende, en fellen angst in z'n
zachte kinderoogen :
Natuurlijk, Louis heeft gelijk . . .
maar ik ken nooit toestemming geven tot verkoop van
ook maar een meter van ons familiegoed .
Berth a richtte zich op, en ging zacht, maar beslist
en zeker, zooals men 'n zieke draagt, de kamer uit . Ze
kon niet bijwonen wet nu volgde . Vader zou dadelijk z'n
goede voornemen loslaten, juist omdat hij 't nu zoo heel
beslist gezegd had. Louis zou prachtig oreeren en de
eigenlijke zaak niet aanroeren : nl . dat er geld moest zijn .
En nu oom Care 1 verder niet hielp, restte niets den
berusten, zwijgen en alle kracht besparen om dreigende
gevaren to weren .
't Kwam zooals ze dacht. L o u i s aanvaardde schijnbaar zonder tegenspreken dat de Veltkamp niet zcu verkocht worden, maar vond 't voornaamste dat bier verraad
in 't spel bleek . Hoe kon oom C are 1 anders alles zoo
precies weten ? Daarvan keek v a n H e e s e 1 e op . Had hij
't straks zelf niet vermoed toen hij had moeten lezen
„De Dullerdt is de oude niet meer, veel bout gekapt, 't
park verwaarloosd en, rinds de Geldersche landgoederen
zoo in waarde verliezen, nauwel ks goed meer voor de er
op rustende schuld ?" Bleek niet uit Dub arc q's brief,
die natuurlijk nooit kon vergeten dat hij indertijd was
geweigerd en z'n broer geaccepteerd door - De Dullerdt, dat
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hij zich door 'n verrader liet op de hoogte houden ? Maar
wie kon dat zijn ? H a n n e s . . . Kom, meende Louis, 't
was duidelijk genoeg, 't kon alleen van 't Schroevelde
komen, dat in 't geheim 't kasteel altijd tegenwerkte, flu
weer de maoiste markegronden had ingepalmd daarvan
enkel akkermaalsbosch maakte, blijkbaar om 't kasteel
mettertij d in 't openbaar to overvleugelen, na 't eerst verraderlijk to hebben ondermijnd . 't Schroevelde was doodsbang dat, als de marsch tot prachtige weiden was ontgonnen, 't kasteel dan weer z'n oude overwicht zou terugkrijgen, en daarom stookte 't Schroevelde om De Dullerdt
wegens g eldgebrek to doen afzien van d e ontginnin g .
En toen v a n H e e s e 1 e dit had ingezien, en den schoolmeester als den hoofdverrader had ontdekt, was 't hem
ook duidelijk geworden, dat de Veltkamp m.oest verkocht
worden . Wel sprak hij er weinig over, en moest het,
dan met martelaarsgezicht als van een gruwelijk, maar
onvermijdelijk offer. Het duurde ook niet lang meer, of
Louis gin g den Veltkamp in perceelen brengen, en op 'n
zonnigen, Maartschen morgen, toen de vinken in de vijverbeuken hun vroolijk-schallenden slag elkaar toeriepen, reed
hij in de tilbury zielsvergenoegd naar stad, om met den
notaris de veilingsconditien to regelen .
Hij was echter nauwelijks weg, of daar kwam de oude
Bar t e m e u j e van den Veltkamp aangeschoven, deftig in
't zwart, met de groene parapluie, 't mandje aan den arm,
en 't oude zorgenhoofd in de mute, wat scheef weggedoken
tusschen de schouders .
B e r t h a kreeg pijn van binnen, ale werd er 'n open
wond aangeraakt, toen ze 't oude vrouwtje zag naderen,
to bescheiden om rond to kijken op de „heerlijkheid" . Ze
begreep maar al to best wat Bar t e m e u j e kwam doen .
Werktuigelijk nam ze van Bar t e m e u j e, door Jan n a
binnengelaten, het mandje aan, zich geneerend dat 't oudje
zoo gedwee haar lesje opzei :
't Zint d' ersten juffer,
en 'k zegge tegen den boer : de tuteneier zint betuun 1)
'k brenge ze den lanter uut erkentelijkheid !
1)

De kippeneieren zijn zeldzaam .
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Och hoe graag had ze 't oudje over de rood-verweerde
wangetjes en 't mummelkinnetje gestreken, en ze gesust
dat ze niet zoo wanhopig angstig moest kijken ! Maar dat
me cht weer niet. Zie, was 't niet bewonderenswaard zoa,
stil als 't oudje zich hield, in pleats van hen to komen
aanklagen ? En in echte bewondering riep ze hem 't mandje
Kijk toch eens,,
met de blanke eieren voorhoudend :
wader ! Hoe prachtig ! Je ziet dat het de eerste zij n !
Hij trachtte beleefd knikkend to lachen, maar z'n omfloersde, angstige oogen zeiden duidelijk : hij kende die
dure cadeautj es ; dear was 't flu geen tij d voor .
Terwijl Berths 't mandje leegde, knikte Bar t e m e u j e:
De juffer mag ze ok gebruken
zOS is 't neet !
maar keek den weer angstig voor zich .
B e r t h a hield daarop nog lang de stilte weg door vragen
en opmerkingen, totdat ze niets meer moist to bedenken, en
de stilte onafwij sbaar de kamer in bezit nam, en hen dreigend aanstaarde .
Eindelijk, eindelijk streek Bar tern e u j e hear boezelaar
glad en kwam het :
De lanter moil de ploatse toch neet
verk6bpen, zooas de minsenproat geet ?
Dat ken er toch wel eens van komen !
Um Godswille ! schudde ze meewarig 't hoofd, en
den in schreeuwenden angst :
As-toe-bleeft, lanter ! Wiejleu hOf altied van older tot older onder 't kastOel ewond,
en noe op Sozen olden dag van de ploatse vot ! As-toebleeft, lanter en juffer!!
Kom, vrouw V e 1 t k a m p! De pleats zal niet dour
gaan ; iedereen heeft door de markeverdeeling grond genoeg .
Koop hem zelf !
Koopen kost mangs geld, lanter ! en de tiej en zin t
dour,
wiejleu hef juusternent ooze J e n n e ken 'n niej
spul 'ekof.
Dat doet iedereen je niet na, vrouw v e 1 t k a m p f
Ik heb ook m'n plichten . . .
--- Da' zeg de lanter gOod ; moar och, wielj eu zint zoo
kunnig ien de buurte en tOSken joar nog op SSzen oldenn
dag de wiej a wereld in . . .
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Hoofdschuddend bleef ze voor zich kij ken, tot eindelijk
zacht en schuchter de vraag kwam :
As 't dan unmeugelikse anders kan, en as de ploatse neet stomp to duur geet,
dan wil de lanter ons Zion geld wel ion de ploatse dc3 n ?
't Spijt me, dat kan niet ; op mijn ouden dag neem
ik geen hypotheken moor.
B e r t h a beet zich op de lippen omrn hun eigen zorgen
niet uit to schreeuwen, als 'n excuus waarom ze 't oudje
niet hielpen . Maar doze bleef maar zitten zuchten, met
angstig-vragende oogen, als kon ze niet geluoven dat er
her geen uitkomst was .
Eindelij k, eindelijk g ing ze heen, gebukt over haar
groene parapluie en hengselmandje aan den arm, en Berths,
die haar de voordeur uitliet, voelde zich als schuldig en
dorst haar niet in de oogen zien .
Als 'n wolk van droef heid, die hen doof en stow had
genlaakt, bleef Bar tern e u j e' s bezoek hangen in de huiskamer . Beiden zochten wat afleidingsbezigheid, die echter
goon rust gaf, want telkens bemerkten ze van elkaar dat
ze met ontzetting zaten to staren in dat verschrikkelijke,
waarover ze niet konden spreken . En beiden keken verdwaasd op toen, tegen den avon d, Louis met zelfs voor
hem ongewone levendigheid van stad terugkwam . Maar
neon, hij begreep 't niet hoe wreed z'n vroolijkheid was,
en ze waren elkaar dankbaar dat ze beiden Bar tome uj 0's
bezoek voor hem verzwegen, als voor 'n vreemde die 't
intiemste familieleed niet zou zien .
De verkoop is magnifique geregeld ! vertelde hij met
glinsterende oogen en roode kleur triumfantelijk de kamer
op en neer stappend : --- De notaris vond 't 'n geniaal
plan : zich ontdoen van hot overbodige om 't onmisbare
tot den hoogsten bloei to brengen .
Notarissen vinden verkoopingen altijd geniaal !
zuchtte van Heesele .
Oom, oom, u zult eons zien hoe 't meevalt ! Ik bon
zoo zeker van 't succes dat ik bij voorbaat drie entreekaarten voor 'n soiree musicale hob gekocht . Zelf plaatsen
besproken ; landauwer besteld ; 't zal su perbe worden . Mag

374

BOETE.

ik de vrijvrouwe van De Dullerdt, die dezen winter zoo
weinig gehad heeft, hiermee huldigen ?
B e r t h a keek met verbazing naar de rose kaarten, die
ze op tafel liet liggen, zich afvragend of tegen zulke oppervlakkigheid flu iemand zich kon verdedig en ? Tante, die
in den Bijbel alles gezocht en gevonden had, zou dit evenmin kunnen, als zij . Wat hielp flu hiertegen 't leven met
den Bijbel, met de natuur, met de boeren ? L o u i s zag
alleen wat hijzelf deed, en dat als zeer goed .
Ads je flu weer eens 'n cadeau maakt, last 't dan
zijn, dat er nooit meer wat van De Dullerdt wordt verkocht, zei ze de kaarten op 't dressoir leggend .
Laat oom Care 1 niet hooren dat je 'n tragedie
maakt van zijn magnifique plan ! En kom, vandaag ontdoeu
we ons van den veltkamp, om morgen, als we de handen
wat ruimer hebben, hem terug to koopen, met tien anderen
er bij!
Toen B e r t h a, den volgenden avond, achter v a n H e es e d e en gevolgd door L o u i s, die haar fichu droeg, de
concertzaal binnenkwam, was 't haar niet vreemd dat
zij de aandacht trokken . 't Kleine uitgaande stadspubliek
vond 't altijd 'n moment als de kasteelbewoners nit de
buurt ook op hun avonden kwamen, en vooral als die van
De Dullerdt verschenen, temeer flu dat zoo zelden gebeurde,
in tegenstelling met vroeger toen De Dullerdt den toon
aangaf in den heelen omtrek . Ze moist, en had 't dadelijk
bemerkt aan de ofciertjes bij den ingang, dat ze gezien
mocht worden. In haar lichte mousseline, losjes over de
crinoline hangend en door zwart fluweelen ceintuur om 't
middel gehouden, liep ze luchtig met veerenden voet, en
hief 't hoofd met kastanj a-bruin haar, flu uit 't zijden netj e
verlost en in 'n paar forsche krullen gelegd, fier op den
vollen hats, losjes bedekt met oude kant . Zoo had ze op
de Haagsche soirees 'n goed figuur gemaakt, dus licht her .
En ze groette minzaam-hoog halfbekenden
en herdacht
hoe ze hier achter tante ook zoo was binnengekomen . Opeens trof haar echter 'n verschil met vroeger. Als tante
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even hoog-minzaam zoo'n burgerfamilie had toegeknikt,
waren de dochters paers van verlegenheid geworden, en
moeder had den man 'n por gegeven om 'n beleefdheid to
doers aan de mevrouw van. De Dullerdt . Maar flu was
er niet onhebbelijke, bijna ironische nieuwsgierigheid in
die blikken ? Was er jets aan vader ? Neen, met zijn zilverwit hoofd, wat gebukt over de zwarte sluitkleeding, was
hij wel 'n volmaakt deftig oudh eer. Bliksem sn el keek ze
achterom, en zag Louis met groote triumfantelijke oogen
in z'n prachtig gecoiffeerden, zwarten kop, de zaal rondkijken . En ja hem gold die ironische nieuwsgierigheid .
't Oolghemsche gebabbel blijkbaar in de stad aangezwollen
tot wie weet wat ! ! En daar keek tante's oude modiste
niet met zekere meewarigheid naar haar en vader ? 't Was
om to besterven en door den grond to zinken ! Met saamgeknepen lippen en neergeslagen oogen haastte ze zich
naar hun plaats, gelukkig op de eerste rij ! Goede hemel,
stood dan alles onderste boven in deze lieve wereld, dat
'n modiste meewarig moest kijken naar de erfgename van
De Dullerdt? !
Ze weerde L o u i s af, die montere concertpraatjes wiide
beginners, en voelde zich wegzinken in grondelooze ellende.
Eindelijk begun de muziek die echter niet, als gewoonlijk,
haar troostte . Onder 'n menuet van M o z art zag ze plots
de achttiend'-eeuwsche v a n flees e 1 e' s, eigenwijze wezens
in gepoederde pruiken, satijnen statierokken en kuitenbroeken zwierig uit hun lijsten op de trap dalen, om alierelegants to gaan dwalen door 't zonnige Dullerdtpark,
waar marmeren beelden schitterden tegen buxus- en thuyahagen en overgracieus gelach opklonk uit de rosenberceaux
--- en net ergernis zag ze daarop L o u is, in 't nu-schaduwige en wilde Dullerdtpark, hen willen nadoen hun elegance
wellevenskunst . Moest ze om hi n petit-maitre-manieren 'n
beetje ironisch de schouders ophalen, door de zijne voelde
ze zich beleedigd, omdat hij niet zag hoe onecht en zieligouderwetsch het was, nu nog op to gaan in een levers naar
de mode . Eerst under 'n Largho van B e e t h o v e n werd
ze rustiger . Doch 't was de rust van den onontkoombaren
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weemoed, van de vlijmende smart over onafwendbare levenstragedies,, doende schreien van binnen, bitterder dan gewone tranen .
't Was 'n zwoele avond toen ze terugreden . V a n
H e e s e 1 e viol door 't geratel, eerst op de stadskeien en
toen op den straatweg, onder den voorkap in slaap, en
Berths bemerkte dat L o u i s wel eons verliefd kon gaan
doen . Welbewust smalend prikte zo hem echter zoo diep
in z'n gevoeligste wood : de gebroken hooimachine en de
mislukte draineoring dat hij dadelijk zoet word .
Zo zat toen eenzaam in do zoete duisternis to staren,
aan 't profiol zwarte boomronding en boerderij- of schuurdak tegenn den van sterren fonkelenden, blauwzwarten
nachthemel herkennend . Ze drukte zich diep in de rijtuigkussen s : ah, wat voelde ze zich bier thuis, zelfs in doze
ellendige dagen . Hot geratel hield op, en zo zwenkten
'n zandweg in. Dat was de Stormdijk, en nu waren ze al
onder De Dullerdt . Daar kon ze toch alleen levee
van
avond tusschen al die menschen had zo 't weer gezien
hover als 'n J a n n a op De Dullerdt, dan als 'n koningin
in den Haag . her was ze veilig en thuis, zelfs al stood
't oudo huffs to kreunen on to kraken onder stormen
daarbuiten was hot vreemd on oneigen, al was er zoo genoeg
en nooit gevaar . Ze ademde diep de luwe lucht in, en dat
deed haar good, als levenwekkende spijze . Daar begon 'n
vogel to faluiten, he, maar even . 0 wee ! Was dat niet nit
't akkermaaishout van den Veltkamp ? Zo wrong zich de
handen krampachtig in den schoot
eon glimlachte dan
bitter . Nu maakte de angst haar ook al blind . De Veltkamp ! Die lag precies aan den anderen leant, aan de overzijde van den Heorendijk, den heikant op
en bier waren
ze nog in den Stormdijk, viak tegenover De Dullerdt .
Hoor maar, daar kwaakten de kikkers al in de vijver . Was
dan de lento zoo vlak bij ? Ah, dat kikkergekwaak deed
good
hoe vaak had 't haar in slaap gezongen ; dat was
eigen, ontwijfelbaar Dullerdtsch ! 0, wat zou dat dierbaar
ouwetje De Dullerdt weer sprookjesmooi worden als de
lento kwam ! Ja, ze voelde dat de lento kwam, al bezig
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was to komen . Ze zag, hoorde, leefde klaarder dan ooit
to voren, en nu zag ze ook : zij en De Dullerdt zouden
nooit van elkaar vervreemden ; zij waren immers gelukkig
met elkaar en eendrachtig geluk was toch onverstoorbaar .
En God wilde toch wel gebeden verhooren, want niet
alleen zij, maar ook de boeren, iedereen wilde dat 't bleef,
zooals nu. En ook de ontzettende ellende, den laatsten
tijd her doorgemaakt, had die haar liefde voor De
Dullerdt niet grooter gemaakt dan ooit, enn voelde ze niet
dat de oude banden was 't niet, of ze hier al eeuwen
gewoond had :'
op nieuw waren vastgelegd, en nu voor
altij d ? ? En was zij zelve niet meer helderziende geworden
door 't leed, en zag ze niet vaak in deze donkere dagen
heerlijke vergezichten, waarvan ze n ooit had g eweten ? En
was er in dies weemoed niet 'n vreemde zaligheid, in zonniger dagen simmer gekend ?
En ze bemerkte dat warme tranen haar drupten op
de gevouwen handen, en met 'n vreemden glimlach om de
lippen zei ze 't zich zelf : dit was n u niet van weemoed, en
ook niet van zaligheid, dit was omdat de lente kwam,
eindelijk lente !
(Word t vervo lg d .)

STAATS-EXPLOITAT1E VAN
SPOOR WEGEN
DOOR

Jhr . Mr. H . S M I S S A E R T .

ten onzent overgaan tot
Waarom zou men
staats-exploitatie van spoorwegen :' Indien het niet overwegingen van politieken aard zijn, die aan dat stelsel de
voorkeur doers geven boven particuliere exploitatie, dan
moet die voorkeur haar grond vinden in de overtuiging
dat de Staat het algemeen belang, voor zoover dit door
het spoorweg-verkeerswezen geraakt wordt, beter behartigen zal dan, blijkens de ervaring, de maatschappijen ten
onzent zuiks doers . Alle redeneeringen voor of tegen zoodanig staatsbedrijf moeten de strekking hebben die overtuiging to bevestigen of to bestrijden : het algemeen belang,
de best-denkbare behartiging daarvau, is de uttima ratio
voor de keus van het eene of het andere stelsel .
Men mag, ja men moet dus bij elke gedachtenwisseling
al of niet van staats-exploiover de verkieselijkheid
tatie ter zijde stellen allerlei bespiegelingen over haar
beweerde onvermijdelijkheid .
Er zijn er, die een scherpe kritiek leveren op de geldende spoorwegovereenkomsten en die nit de door hen
daaruit afgeleide ondeugdelijkheid dezer contracten tot de
onafwendbaarheid van staats-exploitatie concludeeren . Het
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behoeft echter wel niet uitdrukkelijk to worden betoogd
dat het gebrekkige eener regeling slechts voor wijziging
van die regeling een grond oplevert . Zijn de bestaande
overeenkomsten zoo slecht als beweerd wordt, dan volgt
daaruit de wenschelijkheid van hare vervanging door betere .
Een grond tot naasting en eigen exploitatie door den Staat
kan slechts hij daarin zien, die aan die vervanging van
slechte overeenkomsten door deugdelijke wanhoopt, omdat
hij den Staat tot het vaststellen van zulke deugdelijke
overeenkomsten onbekwaam acht . En men hoort dan ook
inderdaad door sommigen verklaren dat de Staat zelf het
spoorwegbedrijf ter hand zal moeten nemen, omdat hij er
nimmer in slagen zal tot een voor het algemeen belang
bevredigende regeling met de particuliere maatschappijen
to geraken . In het voorbijgaan zij er op gewezen hoe zij,
die aldus oordeelen, in een adem den Staat een zeer zwaar
werk. (exploitatie van heel het spoorwegbedrijf ten onzent)
meenen to moeten opdragen, omdat zij den Staat tot een
toch v eel lichter werk (het ontwerpen van een doeltreffende
regeling nopens particuliere exploitatie) niet berekend wanen .
Een tweede grond, waarop uitoefening van het spoorwegbedrijf rechtstreeks als tak van Regeeringszorg door somgen onafwendbaar wordt geacht, is deze : na 1903
zegt
men
heeft de overheid zoo diep in dit particuliere bedrijf
ingegrepen, dat de particuliere exploitanten geraakt zijn in
een uiterst gewrongen positie : de Staat heeft zeer grooten
invloed op de inkomsten der maatschappijen, welker tarieven
immers niet willekeurig door de beheerders der spoorwegondernemingen molten warden gewijzigd ; ook overigens legt
de Staat aan deze beheerders allerlei verplichtingen op
(nopens de dienstregeling, de veiligheid enz .) ; dock na 1903
is bij dit alles n.og gekomen een ver-strekkende overheidsinmenging in de regeling der arbeidsvoorwaarden, diensten rusttijden en bezoldiging van het in particulieren dienst
werkzaam zijnd personeel . Welnu, waar men reeds zoover
is gegaan, daar kan men niet nalaten ook den laatsten
stag op diep welt to zetten en zeif de uitoefening van het
bedrijf ter hand to nem en.
Het komt on s voor dat men
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ten aanzien van deze beschouwing wel most onderseheiden
tusschen de gevolgen van den na 1903 gewijzigden toestand
voor verschillende kringen enn groepen van daarbij betrokkenen : wat den Staat betreft, deze verkeert thans meer nog
dan vroeger in de voor hem zeer gelukkige positie van een
streng toeziend en voor algemeene belangen wakend orgaan,
hetwelk aan een ander (den exploitant) allerlei verplichtingen
kan opleggen en oplegt, dock zelf geen hand voor de
nakomi.ng daarvan heeft uit to steken ; de „gewrongen" positie
der m.aatschappijen hindert dus allerminst den Staat, deze
kan (in dubbelen zin) daarbij toezien !
En wat aangaat het publiek, de vervoerders, handel en
nijverheid, in een woord : alle belaughebbenden : ook zij
kunnen er zich slechts in verheugen wanneer de Regeering
in hun belang aan een derde allerlei lasten oplegt, welke
de Regeering, ware zij zelf de exploitant, allicht to bezwaarlijk zou achten . Ook het personeel ziet zich door de eigenaardige reg sling in een gunstig parket : van overheidswege
wordt toezicht op zijn arbeidsvoorwaarden uitgeoefend en
het valt alweer to betwijfelen of die voorwaarden even gunstig
zouden zijn, indien die overheid zelve de werkgeefster
was . . . Doch de directies der spoorwegmaatschappijen
dat is waar
verkeeren in een gewrongen positie : in die
van den exploitant, op wiens wijze van exploiteeren een
onverantwoordelijk controleur overwvegenden invloed kan
uitoefenen en dit ook doet . Denkbaar is dus en mogelijk,
dat die exploitant zich onmachtig verklaart op zoodanigen
voet het bedrijf verder voort to zetten en den controleerenden Staat toevoegt : doe gij het dan maar liever zelf !
Maar zoolang dit woord niet gesproken wordt, is er in deze
bij zondere verhoudin g tusschen Regeering en spoorwegbestuurders voor de eerste allerminst aanleiding to vinden om
de gemakkelijke rol van controls en toezicht to verwisselen
voor hot netelig emplooi van een zelf handelend optredenden beheerder . En ook het publiek behoeft niet, plus royalists
quo is roi, zich to plaatsen op het standpunt dat dergelij ke
toestand voor de exploitanten onhoudbaar en on .duldbaar
most zijn.
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Nog ~~n punt moge aan de overweging van bet boven
staande worden toegevoegd : hij, die aan een ander (een
ondernemer) tot in bijzonderheden voorschrijft hoe hij zijn
ondernemiug most inrichten, heeft wel to bedenken dat
hem daarbij een zekere zelfbeperking past, omdat hij niet
ten voile beoordeelen kan wat voor den ander mogelijk en
doenlijk zijn zal en wat diens spankracht to boven gaat .
Te bedenken ook dat
mocht hij zelf t' avond of morgen
tot bet beheer en bestuur dier ondernemiug geroepen
worden
hij bij de uitoefening van dat bedrijf aan zichzelf gees gering ere verplichtingen kan opleggen dan die
hij voorheen in zijn rol van toeziend orgaan noodzakelijk
achtte !
Er zijn er eindelijk ook, die meenen dat staats-exploitatie van spoorwegen onvermijdelijk is omdat zoo jets,
belijk bet dan beet, ,,in de lucht zit ." Wij bewegen one
nu immers e~n ma .a l in de richting van municipalisatie en
van „etatisme" ; wij schrijden immers
zij 't langzaam
dan toch zeker
voort op den weg van steeds zich nitbreidende overheids-zorg ; wij zien immers ook elders de
Staten zelf bet spoorweg bedrijf uitoefenen ; hoe zouden wij
dan op den daur daaraan weerstand bieden P Onnoodig
daar lang over to praten ! Over ons komen zal bet, vroeg
of laat . . . .
Tegenover dergelijke fatalistische uitingen, past, dunkt
ons, de opmerking dat zelfs zoodanige voorspelling, hoe
gewichtig ook, ons niet ontslaan kan van een antwoord
op de vraag : of wij dit ,,in de lucht" zittende uit de lu cht
maar over ons zullen laten neerdalen . . . , en of wij bet,
wanneer bet dan neerdaalt, als jets goeds of jets kwaads
to ontvangen hebben .
Waarom bij die onvermijdelij kh side- en onafwendbaarheids-bespiegeliugen een oogenblik werd stilgestaan ? Er is
sedert jaren reeds onder ons publiek stemming gemaakt
voor staats-exploitatie van spoorwegen ; haar invoering is
voorgesteld ale een eisch van de democratic, ale jets dat
wanneer de vooruitstrevendheid ten onzent maar veld won
niet tegen to houden zou zijn . „Wij moeten daarheen.
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en wij z ullen daar ook wel komen, als we maar het verzet
der achterlij ken kunnen breken", zoo ongeveer werd gezegd .
En velen, die zich geen rekenschap geven van wat voor
of tegen aan to voeren is, geraken langzamerhand in de
gewenschte stemming : zij gewennen er aan en leeren staatsexploitatie beschouwen als jets, waarvan een verlicht
mensch titans reeds voorstander behoort to zijn, overtuigd
als hij is dat dit toch behoort tot de zeker komende dingen
van morgen . . . .
Welnu, aan dezulken mag en moet met nadruk de
vraag worden gesteld : wenscht gij inderdaad staats-exploitatie van spoorwegen ten onzent, afg ezien flu van die
onafwendbaarheid P
Genoeg reeds over die onvermijdelijkheids- en onafwendbaarheids-bespiegelingen . Zij raken nimmer den grond
der zaak : wit men staats-exploitatie van spoorwegen nit
een oogpunt van algemeen belang P Of meent men dat
juist het algemeen belang zich daartegen verzet P
Zij, die de eerste vraag bevestigend beantwoorden,
hebben gewoonlijk twee koorden op hun bong : zij leveren
een veeltijds felle kritiek op de exploitatie vanwege onze
particuliere maatschappijen ; en zij spiegelen ons voor dat
die door hen aan geduide gebreken en tekortkomingen
zullen uitblijven, wanneer de Staat dit bedrijf gaat uitoefenen . Geven zij al toe dat ook alsdan voor kritiek
grond zou blijven bestaan, dan voegen zij daaraan echter
toe dat de fouten en schaduwzijden van zoodanig staatsbedrijf toch veel geringer zouden zijn .
Om eerst dit eerste punt to beschouwen : men behoeft
niet, om tegen een staats-spoorweg-exploitatie bezwaar to
hebben, aan to nemen dat onze private ondernemingen op
onberispelij ke wij ze zich van haar task hebben gekweten
en voortgaan zich daaraan to kwijten . Ook zij, die in ons
geldend spoorweg-stelsel het daaraan ten grondslag liggend
denkbeeld van concurrentie als een juist beginsel toejuichen, kunnen erkennen dat dit beginsel in de toepassing
to straf kan worden doorgevoerd en dan tot ongewenschte
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gevolgen kan leiden . Maar de vraag, die hier gesteld
moet worden, is deze : of de spoorweg-exploitatie ten
onzent zonder concurrentie beter zou geweest zijn en
beter zijn zou . En bij de overweging van die vraag
verdienen toch wel enkele feiten onze aandacht . Gelijk
men weet zijn de industrieelen in Twente (behoudens die
zeer enkele uitzonderingen, welke noodwendig schijnen our
den regel slechts to sterker to bevestigen) tegenstanders
van staats-exploitatie, omdat zij vooral een monopolie op
zoodit gebied duchten . Wij hebben
zoo zeggen zij
danig monopolie gekend enn wij hebben trvaren hoeveel
beter de toestand werd, toen de tweede onzer groote maatschappijen met de eerste in onze streek kwam concurWat wordt hierop door voorstanders van staatsreeren.
beheer geantwoord ? Dit : het is wel heel duidelijk, dat
gij den bestaanden toestand behouden wilt, want gij trekt
daar profijt van, dock in Groningen en in Zeeland, waar
het monopolie van gene maatschappij ons die zegeningen
der concurrentie onthoudt, daar is het evenzeer duidelijk
dat wij naar Staats-exploitatie uitzien . . . . Is dit niet een
vreemdsoortige betoogtrant ? Indien men erkent dat de
concurrentie goede vruchten afwerpt, zou het dan niet voor
de hand liggen to verlangen dat die vruchten overal konden worden geplukt ? Is het dan rationeel to wenschen dat
nu alle concurrentie worde uitgebannen door heel het bein handers to
drijf aan een exploitant -- den Staat
geven ? Hoezeer sours de logica zoek is, bleek nog niet zoo
lang geleden uit een Zeeuwsche correspondentie in een
onzer weekbladen, waarin geklaagd werd over beweerde
tekortkomingen in den dienst van de Maatschappij tot Expl .
van S.S. ; daaraan werd toegevoegd de verzuchting : wanneer
ook in ons gewest deze maatschappij maar in de $ . IJ. S. M.
een mededingster vond, dan zou alles wel anders worden .
dus kan iedereen wel
En dus
zoo 1 uidde de slotsom
begrij pen dat deze ervaring ons reikhalzend naar . . , s ~aatsexploitatie doet uitzien .
Inderdaad, or is eon zeer krachtig geloof in de volstrekte on.feilbaarheid van den Staat noodig our to zeggen
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ik ga gebukt onder het monopolie van een particulieren
ondernemer (hoewel deze onder strafe Staats-contrSle
werkt !) ; ik wenschte wel concurrentie van twee private
maatschappijen to mijnen profijte ; dies begeer ik een mono
polie in handers van den Staat !
Maar
zoo zegt men
die concurrentie is toch in
elk geval tot een gering deel van ons land beperkt :
halve in Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Utrecht, Amhem, de Twentsche fabriekssteden en misschien nog enkele
plaatsen merkt bet publiek van de voordeelen der concurrentie tusschen de beide spoorwegmaatschappijen al bitter
weinig" 1) . Waartegen op to merken valt dat de bier
genoemde plaatsen to samen ver over de 1 .200.000 inwoners
tellers en dus bet 1/ 4 van het zielental des Rijks omvatten,
terwijl als de „nog enkele" niet genoemde plaatsen kunnen
worden vermeld : Leeuwarden, Zwolle, Deventer, Zutfen,.
Nijmegen, Wiuterswijk, Zevenaar, Venlo, Gouda, Dordrecht, .
Leiden, Rozendaal . Het ware dus wel zoo eenvoudig geweest to zeggen dat Groningen en Drente, Noord-Rolland,.
Zeeland en Noord-Brabant buiten de concurrentie-sfeer
gelegen zijv . Dat deze gewesten buiten de concurrentie-sfeer°
liggen, beduidt echter niet dat daar geen vruchten van de
onderlinge mededinging der maatschappijen geplukt worden .
Het moge waar zijv, dat de vrachtprijzen voor personenvervoer lager zijv op die trajecten, waar de beide grooteondernemingen zich als gegadigden voor dat vervoer aanbieden, toch profiteeren oak andere trajecten van de daar-buiten bestaande mededinging . Zouden maatregelen als deverlenging van den geldigheidsduur voor retourbilletten tot
een maand en als de instelling der kilometerboekjes genomen zijv, wanneer de exploitatie der spoorwegen ten
onzent in e~ne hand had berust ? En wanneer deze en .
andere faciliteiten vruchten der concurrentie mogen ge
noemd worden, blijft bet profijt van deze vruchten dan tot
de concurrentie-trajecten beperkt ? Heeft de ExploitatieMaatschappij haar kilometerboekjes of de Hollandsche
1) Mr. M. VP . F . T r e u b, Praeadviies voor de Vereeniging voor de
Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1899 ; blz. 99.
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Spoorweg-Maatschappij haar „goedkoope uitstapj es" alleen
voor de concurrentie-sferen ingesteld ? Maar immers heeft
het feit op zichzelf dat elk der groote maatschappijen met
door de andere aangebrachte verbeteringen rekening to
houden had, zijn stempel gedrukt op de geheele gestie der
ondernemingen en een streven gewekt (en voortdurend
gaande gehouden) om gees mogelijke verbetering onbeproefd to laten . Het kan niet anders of de op dien voet,
onder die spanning gevoerde exploitatie kwam ook dien
streken ten goede, waar elk der maatschappijen het bestaan
van de andere niet gevoelde . Ten goede ook door den geest,
die onder het heerschend regime bij het personeel wcordt
gekweekt : het spreekt wel van zelf dat een chef, die op
een „concurrentie-station" activiteit geleerd heeft, die eigenschap bij verplaatsing naar elders niet verliezen zal .
Op allerlei gebied werkte de concurrentie door buiten de
sfeer, waarin zij gevoerd werd . Toes de „S . S ." onder
concurrentie-drang van de zijde der H . IJ . S. M . haar materiaal verbeterde, kwam dat ook ten goede aan de reizigers
naar Maastricht, dat toch buiten de bewuste sfeer is gelegen .
Boven wezen wij er reeds op dat de vrachtprij zen voor
personenvervoer van zeif lager zullen zijn op die trajecten,
waar de beide groote ondernemingen zich als gegadigden
voor dat vervoer aanbieden . Wanneer men nu overweegt
welke lage dividenden door deze ondernemingen plegen to
worden uitgekeerd, dan is het wel duidelij k dat die dividenden nog veel lager zouden zijn of wellicht geheel zouden
wegvallen wanneer over heel het land die „concurrentieprijzen" golden . Was er dus exploitatie in eene hand
geweest, dan zou de alleen-exploiteerende maatschappij
zeker niet de n u geldende „concurrentie-prij zen" tot grondslag voor haar tarief hebben gemaakt, want zij zou op
dien voet niet zooveel winst gemaakt hebben als zij meende
of wellicht geese winst . En wat
dat haar toekwam,
zou men dus ook in de toekomst to wachten hebben, wanweer alle mededinging werd uitgebannen door heel het
spoorwegbedrijf in handen van gene maatschappij of van
den Staat to geven ? Al weder : niet dat de thane laagste
O .E .VII3
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prij zen norm voor de algemeene prij sbepaling warden, dock
dat zij zoo spoedig mogelijk ale thane overbodige uitvloeisels
der afgeschafte mededinging warden tar zijde gesteld ; de
norm zou over heel de lijn hooger zijn . Hoe ware hat ook
andere denkbaar ? Waar elks prikkel tot voordeeliger aanbieding wegvalt, verdwijnt ook de voordeelige aanbieding
met al hat andere, dat onder de werking van dien prikkel
tot stand kwam en in stand bleef .
Ook ten aanzien der onderlinge mededinging van ooze
maatschappijen zij men niet plus royalists qua le roi, dock
aanvaarde zonder bezorgdheid wat zij voor goads on s
brengt en bedenke dat de werking van dien prikkel haar
natuurlijken grens vindt in de voor de maatschappijen ale
industrieele ondernemingen onafwendbare noodzakelijkheid
om haar bedrij f z66 in to richten, dat zij haar crediet op
de geldmarkt behouden . Waar die concurrentie voor de
maatschappijen nadeelen oplevert, kunnen en zullen vaak
daze nadeelen voor de maatschappijen beteekenen : voordeelen voor de vervoerden .
Voorstanders van staats-exploitatie gewagen gaarne
van de „uitwassen der concurrentie" ; zij schrijven aan den
buns inziens to scherp tusschen de maatschappijen gevoerden strij d eon en ander toe, dat zij afschilderen ale nadeelig
voor hot publiek belang . Loo wijzen zij bij voorkeur op
de zoogenaamde overbodige spoorweg verbindingen ; zij
merken op dat her en daar tusschen twee zelfde eindstations treinen over verschillende routen loopen, eon oneconomische exploitatie, meenen zij, eon krachtsverspilling,
welko de maatschappijen belet elders (buiten de concurrentiesfeer) gewen.schte verbeteringen aan to hrengen . . . . Wanneer men dan editor vraagt naar voorbeelden van zoodanige
„overbodige" spoorwegverbindingen, dan zal men niet licit
eon verbinding ale overbodig aangeduid to hooren krijgen,
walks niet althans voor de tusschen gelegen stations wezenlijk geinak en voordeel oplevert . Van Rotterdam kan men
naar Nijmegen reizen hetzij via Gorinchem Geldermalsen
Tiel, hetzij via Utrecht Arnhem . Voor hen, die zich van
bet sane ei'ndpunt dezer routen naar bet andere begeven,
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ware ongetwijfeld eene verbinding voldoende. Maar wie
van Geldermalsen naar Rotterdam moet gaan, zou, als de
directe weg er niet was, over Utrecht Gouda moeten
rijden . En van Gorinchem naar Nijmegen zou de weg
over Utrecht - Arnhem zeker niet de kortst denkbare zijn .
Zoo geheel overbodig is dus zulk een dubbele verbinding
niet : zij levert velen gemak en profijt. Wanneer althans
de Staat als spoorweg-exploitant dergelijke overbodigheden
ging afschaffen, zou zijn daad bij velen rechtmatige ontstemming wekken en veler belangen ernstig schaden .
Van Amsterdam naar Brussel Parij s kan men gaan
over Haarlem den Haag Rotterdam Dordt, of via Utrecht
den Bosch Tilburg Breda . Een van beide overbodig ?
Een van beide voorbestemd om bij Staats-exploitatie als
hoofdverbinding naar Belgie en Frankrijk to worden opgeheven ? Zoo ja, welke dan ? Toch niet die over Utrecht,
waar zoovele lijnen uit het noord-oosten en oosten van ons
land samenkomen ? Maar toch ook niet die over den Haag
en Rotterdam, van waar juist reizigers naar Brussel en
Parijs verwacht mogen worden ?
Twee verbindingen met Engeland bezitten wij : over
den Hoek van Holland met een Engelsche, over Vlissingen
met een Nederlandsche maatschappij . Zou ook van deze
twee den bij Staats-exploitatie ten doode gedoemd zijn ?
Dan ware het allicht de eerste, want men zou aisdan voor
de Nederlandsche stoomvaart-onderneming een geduchten
tegenstander onschadelijk maken . Zou de Staat dat doen ?
En zoo hij dat deed, zou men dit dan moeten toejuichen ?
De coucurrentie
zoo zegt men voorts
maakt het
publiek tot haar slachtoffers ; immers ziet men den trein
van de t6ne maatschappij wegrijden als die van de andere
het stationn binnenstoomt ; er is opzettelijke niet-aansluiting ...
Tegenover deze en dergelijke klachten, die zelden nalaten
grooten indruk to maken op der zake min kundigen, voegt
allereerst de nuchtere overweging van het feit dat, volgens
art . 26 der Spoorwegwet, de dienstregeling wordt vastgesteld
-door den minister ; deze is het, die de uren van vertrek en
van aaukomst der treinen bepaalt . Welke macht inderdaad
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de Regeerin g op dit stuk bezit en ook uitoefent, is -- nog
zoolang niet geleden
gebleken door hot incident van
wat de spraakmakende gemeente kernachtig den „H u g enho 1 t z -express" gee oemd heeft : tegen hot advies der be
trokken spoorwegmaatschappij in heeft de minister haar
gelast midden in de loopende d-ienstregeling daarvan of tewijken en een internationalen sneltrein to Haarlem tot bet
Zijn er dus in
uitlaten van reizigers to doers stoppers .
de dienstregelingen „haken en oogen", men wijte die aan
bet orgaan, hetwelk doze regeling vaststelt .
Ook bedenke
men wel dat er voor elken trein een tijd bepaald is, ge
durende welken die trein op aansluiting to wachten heeft ;
de bepaling van die tijden is aan de goedkeuring van den
Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten onderworpen ...
Zoo schijnt ook her willekeur van de zijde der spoorwegmaatschappij en uitgesloten .
Men verlieze v'oorts niet nit
hot oog dat elke trein zijn eigen „task" to vervullen heeft
de ochtendsneltrein b .v. van Amsterdam naar Maastricht
moot allereerst to Utrecht reizigers nit Leiden on Amersfoort opnemen ; de trein wordt daar gecombineerd met eenn
nit den Haag en Rotterdam (die elkaar in Gouda gevonden
hebben), terwijl de Amsterdamscho trein v&$r zijn vertrek
op aansluiting nit de Zaan heeft moeten rekenen . To den
Bosch is or correspondentie met 't oosten en 't westen
(Os, Geertruidenberg, Langstraat) ; in Boxtel : met Tilburg
en Gennep ; in Eindhoven : met Hasselt ; in Venlo : met
Duitschland on Nijmegen ; in Roermond met hot oosten en
hot westen en in Maastricht eindelij k met Luik en Aken .
Zoo hangt in den loop van zulk een trein, in zijn vertrekuren op de verschillende stations, alles on derling samen en
werkt terug, men kan wel zeggen, op hot verkeer door
heel hot land . Er is dus allicht eon strijd van belangen
tusschen de reizigers van eenzelfden trein onderling, een
bolangenstrijd ook tusschen hen en de reizigers van andere
treinen, waarmeo de eerste correspondeeren moot .
Wil
men voorts hierbij bedenken dat wij niet levee op eon
eiland, maar tusschen Belgie en Duitschland, en dat dus
vertraging van buitenlandsche, hier binnenkomende treinen
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zonder schuld van eenig Nederlandsch spoorwegbeambte
alles wat in de dienstregeling zoo m ooi „klopte" onherdan zal
stelbaar voor heel een etmaal bederven kan,
men na overweging van dit alles den invloed der con currentie op het missen van aansluitingen tot zijn ware verhouding teruggebracht hebben en tevens wel gekomen zijn
tot het inzicht dat Staats-exploitatie in dezen geen redmiddel zijn zou . Ook bij Staats-exploitatie zou men zien
gebeuren wat thans sommigen een ergernis en een raadsel
is : dat blijkens de dienstregeling een trein naar B het
station verlaat enkele minuten voordat of op 't zelfde
oogenblik, waarop een trein uit A van dezelfde maatschappij
dat station binnenrijdt : dat b.v., terwiji de Brusselsche
sneltrein to Amsterdam to 9.32 aankomt, de (vroeger aansluitende) sneltrein naar Utrecht (Goof) juist to 9 .32 dit zelfde
station verlaat . De verklaring van dit raadsel kan toch
niet in „de concurrentie" gelegen zijn ; waarin dare wel
De (internationale) trein uit Brussel pleegt op een lateren
dan den officieel daarvoor bepaalden tijd aan to komen.
Vertrok nu de trein naar Utrecht enkele minuten na het
voor den trein uit Brussel vastgesteld tijdstip van aankomst,
dan zouden de reizig ers van laatstbedoelden trein, hun spoorboekje raadplegend, meenen dat zij aansluiting naar Utrecht
(en verder) konden verkrijgen, dock zouden feitelijk meestal
bedrogen uitkomen . Daarom is opzettelijk het vertrek van
dien trein naar Utrecht gesteld op hetzelfde moment als de
aankomst van den anderen ; flu weet ieder dat her geen
aansluiting bestaat .
Het publiek, ook ten onzent, is niet genoeg doordrongen van het feit, dat niets gemakkelij ker is dan critiek
op de spoorwegdienstregelingen en niets moeilijker dan
het samenstellen daarvan op zulk een wijze, dat zooveel
mogelijk de velerlei daarbij betrokken strijdige belangen
worden verzoend . En daar men nu eenmaal weet dat er
ten onzent concurrentie tusschen de twee groote maatschappijen bestaat, is het een door velen beoefende liefhebberij
geworden, met het spoorboekj a in de hand aan to toonen
tot welke buitensporigheden die onderlinge wedijver de
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directies wel verleidt . Men vergeet, dat deze directies, inwijze „concurreeren"
dien zij al op deze
de kleinzieligste
wilden (met een volslagen voorbijzien van haar eigen belang, hetwelk juist ontwikkeling van bet verkeer vordert),
dan toch door den Minister, die de dienstregeling vaststelt,
in toom gehouden zouden worden . Het publiek, dat graag
zijn persoonlijke, kleine klachten opblaast tot algemeenc'
bedenkingen tegen de exploitatie der publieke verkeersmiddelen, gelooft, dat bet van die concurrentie alleen die
vermeende nadeelen ondervindt ; bet weet niet dat de concurrentie her buiten spel is en het stelt zich nauwelijks de
vraag welke groote voordeelen bet wel geniet van een toestand, waarbij twee ondernemingen er naar moeten streven
de gunsteu van bet publiek to winners . De klachten nit
streken, waar dat streven niet merkbaar is, zijn wel bet
baste bewijs voor de goede werking van dit stelsel .
Een klacht nit die streken, welke buiten de concurrentie-sfeer gelegen zijn, luidt : dat de onderlinge wedijver
der maatschappijen op bet beperkt terrein der mededinging
zoozeer hare krachten en haar aandacht in beslag neemt,
dat er voor een behoorlijke verkeers-bediening buiten dat
terrein geen kracht en geen aandacht overblijft . Logisch
zou men ook aan deze klagers kunnen toevoegen : gij moat
hat dan daarheen zien to leiden, dat ook de plants uwer
inwoning binnen de concurrentie-sfeer getrokken worde .
Maar bovendien : zou hat waar zijn dat onze maatschappijen de belangen verwaarloozen van die gewesten, waar
zij een feitelijk spoorwegverkeer-monopolie uitoefenen :' Dat
doende zouden zij ook haar eigen belangen kwalijk behartigen, want (nog eens) dat belang vordert ontwikkeling
van hat verkeer over heel hat net. Doch hat staat wel als
een stellige daadzaak vast dat de Nederlandsche regeering
overgrooten invloed op de gestie der spoorwegdirecties uitoefent en hat verwijt dat er naar de zoogenaamde „uithoeken" b .v . to weinig sneltreinen rijden en dat ook overigens de toestand op spoorweggebied aldaar minder gun stig
is, raakt over de hoofden der directies been den Minister
die zijn zoo grooten invloed niet tot wegneming van dat
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euvel zou weten aan to wenden. Nog dit : wij wezen er
reeds op dat die spoorweg-monopolie-provincies ten onzent
zijn : in het Zuiden : Zeelan d, Noord-Brabant, Limburg (ten
deele) ; in het Noorden : Noord- Eiolland en Groningen . Wie
de kaart van het land kept, ziet dus met een oogopslag
dat de concurrentie-sfeer omvat het ten opzichte van het
spoorwegverkeer belan grij kste deel van ons net . Welnu,
elke spoorweg-exploitant zal (en ook de Staat zou) in
streken, waar het verkeer het meest intens is en de
hoogste eischen aan de exploitatie stelt, voor de voldoening
aan die eischen meer doen dan gedaan wordt ten aanzien
van streken, welker behoeften aan zoo intensieve exploitatie
veel geringer zijn . Het gaat hiermee in 't groot gelijk het
in 't klein gaat met de bediening van grootere en kleinere
gemeenten (stations) op eenzelfde traject . Men kan op
een dag kiezen tusschen acht-en-twintig verschillende
treinen om van Gouda naar den Haag to komen : wie van
Soetermeer-Zegwaard naar den Haag gaan wil, heeft slechts
tusschen zeven treinen de keus. Zou gelijkheid in deze niet
ongelijkheid zijn ? Er loopen meer treinen, ook meer sneltreinen, van Amsterdam naar Rotterdam dan naar Groningen, niet omdat dit laatste station buiten de concurrentiesfeer gelegen is en het eerste daarbinnen, maar omdat het
verkeer tusschen de twee groote koopsteden des lands
intensievere exploitatie vordert dan dat van de koopstad
met het Noorden . Zou Staats-exploitatie van onze spoorwegen hieraan jets veranderen ?
De klagers over onze spoorweg-exploitatie, de voorstanders van Staatsbedrijf, warden, gelijk wij opmerkten,
vooral aangetroffen in die streken van ons land, waar er
geen concurrentie op spoorweggebied is . Wij wezen reeds
op de eigenaardige beteekenis van dit verschijnsel, maar
dit beduidt niet dat overal, waar de concurrentie ontbreekt,
voor Staats-exploitatie en tegen de particuliere geijverd
wordt . Terwijl Noord-Holland alleen door de H . IJ . S . 11 I .
wordt bediend en dus buiten de „sfeer" van mededinging
is gelegen, is het welbekend dat de Zaansche industrieelen
geen Staatsbedrijf verlangen .
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De vraag, die her gesteld moet worden, is
zeiden
wij deze : of de spoorweg-exploitatie ten onzent zonder
concurrentie beter zou geweest zijn en beter zijn zou . Het
antwoord, dat wij op die vraag meenen to moeten geven,
is na bovenstaande beschouwingen wel niet twijfelachtig
meer . Bezit van een monopolie wekt en kweekt allerminst
de zucht tot een steeds betere uitoefening van het gemonopoliseerd bedrijf ; zoodanig bezit verleidt allicht tot het
maken van groote winsten, daar immers de „afnemer" wel
van de alleenstaande onderneming gebruik maken moet.
Mededinging daarentegen wekt en kweekt een voortdurend
streven om aan de „afnemers" bijzondere voordeelen to
bieden boven hetgeen de concurrent aanbiedt ; zij leidt tot
een aanhoudende verbetering van de exploitatie, omdat
zijnerzijds ook de concurrent zijn exploitatie steeds poogt
to verbeteren, zij leidt tot lage prijzen . Vraagt men of de
belangen der „afnemers" meer gebaat zijn bij een stelsel
van wedij ver tusschen twee ondernemingen of bij een monopolie, dan kan naar ons inzicht slechts worden geantwoord
dat de afnemers het meeste profijt zullen hebben wanneer
meer dan een onderneming hun ten dienste staat . En dit
nu geldt, meenen wij, ook op spoorweggebied . Het kan niet
anders of de concurrentie op spoorweggebied is den „afnemers", d. i . den reizigers, den handel, der nij verheid ten
goede gekomen . Zulks to meer waar een straf overheidstoezicht er voor waakte dat de publieke belangen niet door
die concurrentie in de verdrukking kwamen . Dit overheidstoezicht kon b .v. beletten dat de maatschappijen, lagere
vrachtprijzen voor de „concurrentie-sfeer" vaststellend,
buitensporig hooge prijzen gingen vragen in die gewesten,
waar zij een feitelijk monopolie hebben : art . 16 der spoorwegovereenkomsten van '90 geeft den minister de bevoegdheid om voor de berekening der vrachtprijzen van het
vervoer zoodanige maxima vast to stellen als hij, minister,
billijk zal achten ; ook kan de minister deze eenmaal vastgestelde maxima ten alien tijde wijzigen, dus ook verlagen,
zonder daaromtrent overleg to plegen met de betrokken
directies ; het is genoeg als de minister de maatschappijen
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daarover hoort . Waar dit zoo is en waar ook overigens de
Regeering grooten invloed op heel de gestie deter ondernemingen uitoefent, kan in het algemeen gesproken de
concurrentie slechts voordeelen, geen nadeelen opleveren .
Intusschen moet bij dit alles wel worden bedacht dat
het dilemma ter take van ons spoorweg-verkeerswezen niet
aldus luidt : staats-exploitatie of concurrentie P Slechts in
zoover is her een alternatief, dat natuurlijk staats-exploitatie uitsluit concurrentie . Maar wie geen concurrentie
wil, behoeft nog niet daarom voor staats-exploitatie to zijn .
Er is immers een derde mogelijkheid : exploitatie door ~~ne
private onderneming . En men herinnert zich dat het dit
laatste stelsel was, waaraan door den voorzitter der Rotterdamsche Kamer van Koophandel, den heer A . P 1 ate ale
praeadviseur der Vereeniging voor de Staathuishoudkunde
en de Statistiek (in 1899) de voorkeur werd gegeven . Ook
wie dus onze boven ontwikkelde inzichten omtrent het
profijt der concurrentie niet deelt, kan niettemin met ons
tegen staats-exploitatie overwegende bezwaren hebben . Die
bezwaren zullen dan allicht gegrond zijn in de overweging
dat beter dan de Staat juist een particuliere exploitant
het spoorwegbedrij f naar den eisch van algemeen belang
zal uitoefenen ; gegrond ook in de overtuigin g dat de voorspiegelingen omtrent de uitmuntende gestie, die van den
Staat op dit gebied verwacht wordt, geen vertrouwen verdienen, omdat zij geen steun vinden in wat de ervaring
elders ons leert .
Het is over die ervaring, met staats-exploitatie van
spoorwegen elders opgedaan, dat wij hier nu een en ander
willen meedeelen .
Twee koorden, zoo zeiden wij in den aanhef on zer beschouwingen, hebben gemeenlijk zij op hun bong, die ten
onzent pleiten voor een staatsbedrijf op spoorweggebied
een veeltijds felle kritiek op de exploitatie van wege onze
particuliere maatschappijen, en daarnaast : de uitgesproken
verwachting dat die door hen aangeduide gebreken en
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tekortkomingen zullen uitblijven, wanneer de Staat deze
exploitatie ter hand gaat nemen .
Ret is wel heel duidelijk dat men bij de overweging
van dit tweede punt minder vasten grond onder de voeten
heeft dan bij de bespreking van het eerste . De vraag
hoe moet het oordeel luiden over hetgeeu totnogtoe door
de particuliere maatschappij en ten onzent gepresteerd is.?
die vraag wordt opgelost door na to gaan welke de resultaten der particuliere exploitatie ten onzent geweest zijn ;
hier werkt men met bekende gegevens, met vaststaande
feiten, al is dan verschil in waardeering daarvan allerminst
uitgesloten . Maar de vraag : hoe zal de Staat ten onzent
is van zuiver speculatieven
de spoorwegen exploiteeren ?
aard ; men kan daarop met evenveel schijn van recht een
zeer gunstig of een zeer ongunstig luidend antwoord geven .
Wil men ook hier naar eenig houvast zoeken, dan ligt
het voor de hand to onderzoeken welke de toestanden zijn
in die landen, waar reeds sedert langer of korter tijd de
spoorwegen metterdaad door den Staat geexploiteerd worden . Er is althans eenige grond om aan to nemen dat
wat elders bleek een aan het stelsel van staats-exploitatie
inhaerente font to zijn, niet in Nederland als bij tooverslag
zou nalaten zijn ongewenschte werking nit to oefenen .
Maar dit beroep op het buitenland is aan voorstanders
van staats-exploitatie ten onzent meestal niet zeer welgevallig (het verschaft werkelijk veel materiaal tegen het
door hen gepropageerd stelsel) en wordt meestal door hen
afgewezen met de opmerking dat de toestandenn in andere
landen to veel van de onze verschillen om een vergelijking
toe to laten . In die opmerking nu is zeker een deel waarheid gel egen, dock niet zooveel dat zij inderdaad elke vergelijking zou uitsluiten . Met een verwijzing naar wat
elders geschiedt moet men voorzichtia zijn ; dit zij zonder
voorbehoud vooropgesteld . Niet alles wat tegen de spoorwegexploitatie van regeeringswege in andere landen kan worden
aangevoerd, is als deugdelijk argument tegen zoodanig
stelsel voor ons land to aanvaarden . De Belgische volksaard b .v. verschilt niet weinig van den onzen . Wil men
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dus wijzen op bet feit dat bij de geringste afwijking van
normale verkeers-verhoudingen de dienst op de Belgische
staats-spoorwegen voislagen gedesorganiseerd is, dan most
zeer stellig daarbij in aanmerking genomen worden dat . . .
ook de Belgische staatsambtenaren Belgen zijn . En wil
men de aandacht vestig en op de jammeren der staatsexploitatie van spoorwegen in Italie, dan mag niet worden
voorbijgezien dat de Italiaansche Staat als spoorwegexploitant dezelfde Italianen in zijn dienst heeft, die ook
reeds bij de particuliere exploitatie daarginds geen modelambtenaren bleken to zijn 1) . Doch zoodanig voorbehoud
beduidt daarom nog niet dat er flu geenerlei leering uit
de ondervinding van over de grenzen to trekken zou zijn .
.A l vast deze leering zou uit bet hierboven terloops aangehaalde to putten zijn : dat, waar de fouten eener particuliere spoorweg-exploitatie voor een deel aan sommige
eigenaardigheden van bet menschen-materiaal to wijten
zijn, die fouten voor dat deel niet door overgang van bet
bedrijf in handers van den Staat verholpen worden .
Maar bovendien, wie een ietwat diepere studie maakt
van de wijze, waarop in andere landen de spoorwegen door
de Regeeringen worden beheerd, zal daaruit het bijkomstige,
het eigenaardig-nationale weten of to zonderen en zal dan
overhouden meer dan ~eu „lecon des choses", welke aan ,
vaard mag worden als een vingerwijzing naar hetgeen juist
bij staats-exploitatie zich voordoet zonder samenhang tot
de bijzondere omstandigheden en verhoudingen in dit of
dat land . Aldus gehanteerd, is dit materiaal wel degelijk
bruikbaar en in dien vorm ingesteld mag een beroep op
bet buitenland geenszins worden afgewezen . Het zij bier
herhaald : zoodanig beroep is juist daarcm van zoo overwegend belang, omdat bet eenig houvast biedt bij de over1) Waarbij echter to bedenken dat er onder de vroegere particuliere
exploitatie in Italic nooit zoo ja.mmerlijke verwarring heeft geheerscht
ale under de huidige staats-exploitatie, - uitgezonderd de periods van
bet „lijdelijk verzet" der (particuliere) spoorwegambtenaren, die dew
passieven strijd voerden omdat zij geen staats-ambtenaren wenschten to
worden, waardoor zij bun „stakingsrecht" zouden verbeuren
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wegin g van de anders zoo uitsluitend-speculatieve vraag
hoe bij de exploitatie van de Nederlandsche spoorwegen
de Nederlandsche Staat zich gedragen zal.
Allereerst moge er dan op worden gewezen dat hat
niet of niet in hoofdzaak op gronden van economischen
aard geweest is, dat landen als Belgie, Duitschland, Zwitserland tot staats-exploitatie zijn overgegaan . Zoo niet uitsluitend, dan toch voor ears zeer belangrijk deal waren hat
beweegredenen van anderen aard, vreemd aan de vraag
hoe de algemeene verkeersbelangen hat best bevorderd
zouden worden, welke den doorslag gaven .
In Belgie, hat is welbekend, waren politieke overwegingen aanvankelijk beslissend voor de keus tusschen
de twee mogelijke stelsels van spoorwegbeheer . Na de
afscheiding van Noord-Nederland vreesde men in Belgie
dat Hollandsch kapitaal zich steken zou in hat Belgische
spoorwegwezen, vreesde dit to m ear omdat men Antwerpen
onaf hankelij k wilde makers van de Schelde vaart, welke
over Nederlandsch gebied ging . Doch oorspronkelijk was
men voornemens den bouw van de Jijn Antwerpen Keulen
aan particulieren over to laten ; eerst toen hat daartoe
opgericht comity er niet in slaagde de benoodigde gelden
in Belgie zelf to vinden, ging d? Regeering er toe over
zelf de zaak aan to vatten . Hadden dus Belgische particulieren destijds meer vertrouwen in de geldelijke uitkomsten
dezer onderneming gesteld, dan zou de Staat zich her
hebben onthouden 1) . Eenmaal echter op dien weg, ging
de Belgische Staat later daarop voort : in 1837 ward hat
staats-spoorwegnet met 563 kilometer uitgebreid, maar in
'44 en latere jaren kwam men van dien weg wear terug
door aan maatschappijen concessies to verleenen .
In Duitschland ward staats-exploitatie van alle spoor1) Men mag „met groote zekerheid aannemen dat hat besluit [der
Belgische Regeering] om de conoessie-aanvraag van de Societe generals
of to w~ijzen, geheel berustte op de wetensehap dat belangrijke Nederlandsche kapitalen bij daze financieele installing betrokken waren en men
Orangistische manoeuvres vreesde ." (P 1 a t e, Praeadvies '99).

STAATS-EXPLOITATIE VAN SPOORWEGEN .

397

wegen gewenscht geacht op grond vooral van militaire en
politieke overwegingen . B i s m a r c k's ideaal was de Rijkseenheid ook op spoorweggebied . Maar dit ideaal is niet
verwezenlijkt geworden . Aanvankelijk had men daar is de
verschillende staten particuliere spoorwegen of
waar
particuliere krachten voor den aanleg to kort geschoten
waren
staatsspoorwegen ; slechts Wurtemberg had van
1843 of het stelsel van staats-exploitatie gekozen op den
zuiveren beginsel-grond dat deze alleen een goede behartiging van het algemeen belang verzekerde . Die gemengde
toestand voldeed B i s m arc k niet : in den oorlog met
Frankrijk was hem gebleken dat de verscheidenheid van
spoorweg-directies niet bevorderlijk was voor het militaire
vervoer van het centrum des Rijks naar de grens in het
Zuid-Westen ; daarbij voegde zich de overweging van politieken aard dat Rijks-spoorweg-exploitatie krachtig tot de
zoo pas gegrondveste Duitsche Rijkseenheid zou medewerken . Maar, nadat reeds ter voorbereiding van een en
ander het „Reichs-Eisenbahnamt" (1873) was opgericht,,
slaagde B i s m arc k er niet in een Rijksspoorwegwet tot
stand to brengen . Toen vormde de kanselier het voornemen de verschillende Staten er toe to bewegen burs eigen
spoorwegen aan bet Rijk of to staan ; bet Rijk zou dan de
particuliere spoorwegen aankoopen . Pruisen was dadelijk
daartoe bereid, cedeerde zijn spoorwegen, maar de andere
Staten zagen daarin eeu aanranding van hun autonomic en
haastten zich de particuliere lijnen door aankoop bij hun
eigen staatsspoorwegen to voegen om ze aldus tegen
annexatie door bet Rijk to beschutten . Ziedaar den oorsprong der Duitsche staats-exploitatie van spoorwegen .
Toen ten jare 1897 door de volksstemming in Zwitserland tot naasting der particuliere spoorwegen besloten
werd, was toen bet alles beheerschend motief dat slechts
staats-exploitatie als bet eenig-economisch-deugdelijk stelsel
gelden mag ? Er waren motieven van gansch anderen aard
in bet spelt vele aandeelen van Zwitsersche spoorwegen
waren in handers van vreemdelingen, van „speculanten",,
meende bet Zwitsersche yolk, welks nationaal gevoel door
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dat feit gekwetst werd . En de naasting bond een schoone
gelegenheid om deze vreemde kapitalisten uit hun bezit to
verj agen . In '91 had hetzelfde Zwitsersche yolk den aankoop van den Centraal-spoorweg geweigerd onder den
indruk dat ditmaal de kapitalisten, de aandeelhouders, een
goed zaakje in dien verkoop zagen, waartoe bet Zwitsersche yolk niet wilde medewerken . . . . Mag men dan niet
aeggen dat voor de naasting in Zwitserland andere motieven
dan de eenig-geldige overweg ing der economische verkieslijkheid gegolden hebben ?
Anders weer staat de zaak in Oostenrijk-Hongarije
van de 21 .000 spoorweg-kilometers worden er 12 .500 door
den Staat geegploiteerd . Onder de particuliere lijnen is
de Nord-Bahn wel de meest winstgevende en haar naasting
is dan ook No . 1 op bet programme van . . . . ? Van hen,
die daarin politiek profij t zien . Uitbreidin g der staatsexploitatie daarginds beteekent uitbreiding vann de invloedssfeer der staatkundige partijen, die haar ledeu, liefst haar
propagandisten tot spoorweg-ambtenaren weten to promoveeren . Terwiji de particuliere lijnen meest door Duitschers
bestuurd worden, streven de Tsjechen en met hen de Polen
near de naasting der Nord-Bahn om aldus invloed to
winnen op het administratief beheer der staatsspoorwegen
en tevens de agitatie voor hun zaak door plaatsing van
hun mannen in de rijen der staats-spoorwegbeambten to
bevorderen . Hoezeer dit zuiver politieke oogmerk overheerschend is, blijkt wel uit bet sprekend feit dat de Polen
niet meedoen aan de actie voor de naasting van de NordWest-Bahn ; daarvoor ij veren de Tsjechen als alleen-belan ghebbenden uitsluitend ; den Polen laat die quaestie koud ;
hun boezemt enkel de Nord-Bahn belang in ! En de Regeering -- hoewel zij volgens de naastings-voorwaarden de
Nord-Bahn over een jaar tot veel lager prijs zou kunnen
overnemen
wijkt voor den aandrang der Polen en der
Tsjechen, wil naasting reeds nu . . . . Wear blijft bier, bij
deze uitbreiding van staats-exploitatie, de overweging dat
zij door bet algemeen verkeersbelang wordt gevorderd ?
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Het zou dus zeker niet juist zijn to zeggen dat men
in andere landen tot staats-exploitatie is overgegaan, omdat
men van oordeel was dat alleen daardoor de regeling van
het verkeerswezen zooveel mogelijk aan de volkswelvaart
zou ten goede komen . Intusschen, al is dit dan niet het
motief geweest, de ondervinding zou toch hebben kunnen
leeren dat zulks het gevolg geweest was . In hoever blijkt
dit het geval to zijn
Ret spreekt wel van zelf dat de beantwoording van
deze vraag, verschillend bovendien voor verschillende landen,
verre de aan onze beschouwingen gestelde grenzen zou
overschrijden . Toch is zij van zoo overwegend belang, dat
lets hierover toch wel g ezegd mag worden . Wij zouden
dit wenschen to doers door de indrukken weer to geven,
bij ons gewekt door een refs, aan het eind van het vorig
jaar in Duitschland ondern.omen, op welke refs wij gelegenheid hadden het oordeel over het „Staats-Betrieb" der
spoorwegen to vernemen van lieden, die geacht konden
worden zich hierover een onafhankelijk oordeel to hebben
gevormd : van industrieelen, kooplieden, expediteurs, secretarissen van Kamers van Koophandel enz .
Het is, voor een vreemdeling althans, niet genoeg tot
personen als de bovenbedoelde in Duitschland to gaan en
hun oordeel to vragen . Vooral niet waar kans op publiciteit
bestaat, last een Duitseher, die een zekere positie inneemt,
zich tegenover een „outsider" niet licht onbewimpeld ongunstig uit over wat de Regeering doet of nalaat ; met
name in de hoofdstad des Rijks geeft men er de voorkeur
aan in 't algemeen to verklaren dat alles zoo goed gaat .
Blij kt dan de vreemdeling door voorafgaande studie to
weten dat er toch wel een en ander is, hetwelk nu juist
niet goed gaat, dan worden verzachtende omstandigheden
gepl eit en wordt er op gewezen dat het volmaakte nu eenmaal op dit ondermaansche tevergeefs wordt gezocht
Men moet dus de verklaringen, die men aanhoort, niet
alleen tellers, dock ook weep . En men moet vooral zich
telkens herinneren : waar men is. Hiermee is dit bedoeld
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to Berlij n zal men meestal, gelij k wij reeds widen, een zeer
„regierungsfreundliche" stemming ontmoeten ; ook in groote
havenplaatsen als Bremen en Hamburg zijn de klachten,
waarvan althans de vreemdeling deelgenoot wordt gemaakt,
zeldzaam : naar zoodanige plaatsen, waar de Duitsche handel
en de Duitsche industrie met de buitenlandsche moeten
mededingen en waar de groote Duitsche export-belangen
op het spel staan, daarheen vaardigt de spoorweg-administratie haar beste en haar meest coulante ambtenaren af,
terwijl mede uit een oogpunt van internationalen wedijver
de tarieven naar en van die havenplaatsen b .v. voor ruwe
katoen en voor kunstmeststoffen uiterst laag zijn en ook
overigens getracht wordt de verkeersbelangen van plaatsen
als deze zooveel mogelijk to bevorderen . Maar komt men
in streken als het Ruhr-gebied, dan krijgt men een gansch
en
anderen indruk en ontwaart dat hier wel deb elij k
geklaagd
wordt
over
hetgeen
de
Duitsche
to recht !
Staats-spoorweg-administratie doet, vooral ook over hetgeen
zij nalaat . . . .
Doch er is meer dat den Nederlandschen bezoeker treft .
Allereerst de ingenomenheid, waarmede de Duitscher den
Staat aan het werk ziet : hij gevoelt zich veilig en rustig,
wanneer de zware, sterke arm van den Staat de verkeersmachine aan den gang houdt, al knarsen en piepen soms
de raderen . Meer dan ten onzent wil men in Duitschland
Staats-werkzaamheid en regelrechte overheids-inmenging .
Zijn er in Nederland althans nog velen, die allereerst en
allermeest aan de „zelfwerkzaamheid" van particuliere
personen en van maatschappelijke organen hechten, het
schijnt wel dat de Duitscher gaarne den Staat, vertegenwoordigd door den in uniform gestoken ambtenaar, als
wachter voor zijn belangen ziet optreden . Die eigenaardige
plooi maakt dat hij ook over den Staat als spoorwegexploitant anders denkt dan menigeen ten onzent ; dit denkbeeld heeft voor hem, trouwens na een dagelijksche ervaring
van tientallen jaren, niets bijzonders meer ; waarom zou
zijn Staat ook dat niet doen ?
Wat in de tweede pl aats den Nederlandschen bezoeker
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treft, is de luchtigheid, waarmee de Duitscher zich heenzet
over het feit dat het spoorwegbedrijf to zijnent door de
Staats-exploitatie gemonopoliseerd is en dus alle concurrentie er is uitgesloten . Ongetwijfeld hangt deze opvatting
samen met de beschermende tol-politiek van het Duitsche
Rijk : men is er aan gewend geraakt mededinging to zien,
niet als een prikkel tot meerdere krachtsinspanning, maar
als een gevaar, waartegen men zich zooveel mogelijk moet
beveiligen . „Wij hebben" zoo werd ons door een van
hen, die wij bezochten toegevoegd „wij in Duitschland
hebben met het „Liberalismus" tegelijkertijd het streven
naar concurrentie op elk gebied als een volkomen verouderd
beginsel in de 19de eeuw achtergelaten" ! ! Op die uitspraak
hebben wij onder stil protest gezwegen !
Echter moet men hierbij niet nit het oog verliezen dat
de Staats-exploitatie der spoorwegen in Duitschland inderdaad een einde gemaakt heeft aan een toestaud, waarin de
verkeers-exploitatie door tal van groote en kleine maatschappijen b .v . in Rijnland en Westfalen niet juist tot de
bevordering van de verkeersbelangen strekte . Daarteg enover
heeft het Staatsbeheer gebracht eenheid, vastheid en zekerheid, ook stroefheid, lau gzamen gang, bureaucratisme en
wat met een aardig woord genaamd werd „A .ssessorismus",
maar toch v6br alles : „Einheitlichkeit" . Het woord reeds
schijnt den Duitschers dierbaar, zij spreken het niet zelden
nit met een zekere wijding, als duidden ze daarmee iets
hoogheerlijks aau . „Einheitlichkeit" . . . , nu ja, goed, de
Staat maakt buitensporige winsten nit zijn spoorweg-wezen
(aithans de Pruisisch-Hessische) ; flu ja goed, de Staat
last heel het „Ruhr-Bezirk" lijden onder een chronisehen
„Wagenmangel" ; n u ja goed, bij de inrichting van de
goederentarieven wordt niet allereerst gedacht aan ontwikkeling van het goederenvervoer, dus aan het belang van
handel en nij verheid . . , maar er is „Einheitlichkeit". En
er is „Realitat" . Beide zijn waarlijk wel waard, dat men
daarvoor offers brengt . Menigeen in Duitschland leeft voort
in de herinnerin g van de ongewensehte toestanden, die
veelal op verkeersgebied gevonden werden voordat de Staat
26
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alles aan zich trok ; men kan zich geen particuliere spoorweg-exploitatie denken of men denkt aan de vroegere
verwarring terug ; men stelt zich de vraag niet (en heeft
zich die, naar 't schijnt, nimmer gesteld) of niet bij particuliere exploitatie zoodanig streng overheids-toezicht denkbaar is, dat daardoor van het particulier bedrijf en van de
concurrentie de voordeelen behouden blij yen en mogelijke
nadeelen worden geweerd . De Staat zorgt voor de verkeersbelangen ; dat is een rustgevend denkbeeld ; elke mededinging is geheel „ausgeschaltet" er is „Einheitlichkeit",
er is „Realitat" en, zoo dit alles nu niet volmaakt is, dan
kan toch aan den vreemdeling, die daarnaar komt informeeren, verzekerd worden dat dit alles naar des sprekers
overtuiging het volmaakte vrijwel nabij komt .
Bij den lofzang, die van sommige zijden to anzen aanhooren over de gestie van den Duitschen Staat op spoorweggebied werd aangeheven, waagden wij nu en dan den
spreker to herinneren aan de honderden millioenen markers
winst, welke de Pruisisch- -Iessische spoorwegdirectie jaarlijks maakt. Destijds, bij den aanvang der staats-exploitatie in Duitschland, werden door handel en nijverheid
stellige waarborgen verlangd dat eventueele overschotten
op de exploitatie besteed zouden worden tot ontwikkeling
van het verkeer, ten bate van handel en nij verheid ; waarborgen ook dat de spoorwegen niet op fiscale wijze zouden
worden geexploiteerd. Pat dit inderdaad niet geschieden
zou, werd toen door de Regeering nadrukkelijk beloofd .
„ Wij zullen de spoorwegen niet gaan exploiteeren zooals
iemand een bierbrouwerij exploiteert" . Maar waarborgen
voor de nakoming van die mondelinge belofte werden niet
Verkregen . En de belofte is niet nagekomen . Een latere
minister heeft, toen hij daaraan herinnerd werd, met verbijsterend cynisme gezegd : „ja zeker, dat heeft de Regeering
indertijd wel beloofd, maar wie heeft daaraan geloof geslagen ?" De „spoorwegwinsten" ziju steeds grooter geworden en hebben in steeds ruimer mate gestrekt tot dekking
van tekorten in het Pruisisch Staats-budget . In '99 kon
de minister van Financier (v o n M i q u e 1) in het Pruisi-
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ache A.bgeordnetenhaus meedeelen dat er „fur allgemeine
Staatszwecke" een bedrag van 177 millioen mark over het
laatste dienstj aar als spoorweg-overschot beschikbaar was .
Hij weer dan ook op de „vollige A .bhangigkeit der preussisehen Finanzen von der Eisenbahnverwaltung" en teekende
met groote openhartigheid als volgt het standpunt, dat een
Pruisische Minister van Financier tegenover deze bron an
inkomsten inneemt : „Fur uns, Finanzmanner, besagt die
Vermehrung der Einnahmen allein noch nicht viel, wir
when auf die Ueberschiisse, auf die Vermehrung des Nettoergebnisses and nicht der Bruttoeinnahmen, and da haben
wir, wie gesagt, alle U rsache, diesen Schatz, den wir in
der Eisenbahn besitzen, pflegsam and vorsichtig zu behandlen and ihn nicht zu schnell durch Verminderung der Einnahmen, durch Herabsetzung von Tarifen, oder durch Steigerung der A.usgaben zu vermindern ."
De elkaar opvolgende Pruisische Ministers van Financier hebben dezen „schat" inderdaad wel „pflegsam and
vorsichtig" behandeld ; zij hebben er voor weten to zorgen
dat die schat niet slechts niet to snel verminderde, maar
zelfs jaarlijks aangroeide : de 177 millioen mark overschot,
welke in 1899 Dr, v o n M i q u e 1 in verrukking bracht,
zullen over 1906 tot ruim 660 millioen zijn gestegen, een
overwinst, die weer 47 1/ 2 millioen grooter zal zijn dan over
het vorige jaar (1905) . Ziedaar cijfers, die tot nadenken stemmen, o .a. over de vraag of een spoorweg-administratie, die
order pressie van den „Finanzminister"
naar zoo hooge
winsten streeft, aar dat streven niet noodwendig ondergeschikt most makers de vervulling van eischen, welke aar
den spoorweg-exploitant als zoodanig moeten en mogen
worden gesteld. Wanneer men spreekt van de tekortkomingen der Pruisische spoorweg-administratie, in 't bijzonder vann den ergerlijken ,, wagenmangel", dan komt men
ten slotte altij d weer terecht bij de stelselmatige zuinigheid
van den exploitant, die zijn schat voorzichtig behandelen wil 1).
i) Aldus de staat van taken bij de Pruisische spoorweg-egploitatie.
Hetgeen echter niet beduidt dat elks staat in zoodanige egploitatie een
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En wat de zaak niet beter maakt
men kan op
dezen weg niet terugkeeren . Het is alweer met groote
openhartigheid door v o n M i q u e 1 bij dezelfde gelegenheid
gezegd : men spreekt van overschotten, dock ik ken geen
overschotten ; zij zijn „gar nicht mehr vorhanden" ; zij zijn
„langst in dauernden Ausgaben verwandelt ." Wil men
deze spoorwegbaten niet bestemmen voor algemeene staatsuitgaven, dan moeten de belastingen zooveel meer opbrengen, dat men die spoorwegbaten bij de staatsbegrooting
ontberen kan, maar dat verlangt niemand . Dus late men
ons onzen schat en dus brenge men dien niet in gevaar
door allerlei wenschen, welker vervulling geld kost : de
een wil meer treinen, de ander wil goedkooper reizen, wil
fraaiere en minder voile coupe's hebben ; weer een ander
wil nieuwe spoorwegbanen zien aangelegd, ook al zijn die
naar zijn eigen overtuiging niet rendabel ; deze wil mooiere
en gemakkelijker ingerichte stations ; gene wil verbetering
van den weg, lager tarieven enz . In dit voortdurend aan
dringen en wenschen, uitgaand van alle klassen der samenleving, steekt een gevaar voor het staatsbedrijf, zou een
gevaar steken, wanneer men niet sterk genoeg is „den
Wunschen der Interessenten auch mal zu widerstehen ."
aldus eindigde de Minister onder hilariteit der ver
En
„ich nehme dock an, dass wir in
gadering zijne rede
Preussen immer eine solche starke Verwaltung haben
werden ." . . . .
Wan.neer wij over dezen stand van zaken het oordeel
vroegen der person en, die wij bezochten, dan wilden slechts
sommigen toegeven dat een spoorweg-exploitant zoo hooge
winsten (en dat zoo stelselmatig) slechts makers kan door
wat een hunner noemde een „Ausbeutung" van het verkeer .
zeiden anderen
gij moet niet voorbijzien dat
Maar
wellicht ook particuliere maatschappijen even hooge winrijke bron van inkomsten vindt . Pruisen verkeerde en verkeert in bijzondere, gunatige omstandigheden . Andere Duitsche Staten : Wurtemberg,
Baden, Saksen, Beieren, makers met hun spoorweg-exploitatie niet of
nauwelijka eenige winat ; zoo ook Belgie .
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step z ouden makers 1) en het is dan uit een oogpunt van
algemeen belang maar beter indien dergelijke ruime overschotten aan den Staat ten goede komen . Doch het is
zoo, dit werd toegegeven, men kan niet meer terug : de
spoorwegwinsten zijn voor de staatshuishouding onmisbaar
geworden ; daarom kan ook niet worden gelet op verzoeken
van handel of industrie strekkend tot eenigszins belangrijke tariefverlaging . En zeker, ook de wagennood is to
wijten aann dit streven naar een voor alles fiscale exploitatie . Doch wat wilt g e ? de spoorwegen brengen ons meer
op dan de inkomstenbelastiug en deze zou dus meer dan
verdubbeld moeten worden, als de spoorwegoverschotten
wegvielen . Daarom staat tegenover alle eischen van tariefsverlaging niet zoozeer de spoorweg-minister als wel de
minister van Financier en deze staat tegenover al die
eischen steeds zeer sterk met het alternatief dat of deze
winsten behouden moeten blijven of wel de belasting in
gelijke mate moet worden verhoogd . Vandaar dan ook
zoo zei ons een lid van het Pruisische .A.bgeordnetenhaus,
kampioen tevens, sedert jaren reeds, der industrieele belangen van Rijnland en Westfalen vandaar dan ook
dat er altijd een uitvlucht gere~d ligt om tariefverlaging
to weigeren : levers wij gelij k thans in een tij dperk van
„Hochconjunctur" en vragen wij lagere vrachtprijzen, dan
wordt ons geantwoord : in een periode van zoo grooten
bloei kan de nij verheid waarlijk wel die prij zen betalen ;
en gaan de taken minder goed, wenschen wij daarom
minder zwaar belast to worden voor ons vervoer, dan zegt
de administratie : in tijden als deze kan ik u zeker geen
verlaging toestaan, want er wordt toch al zoo weinig goed
getransporteerd, dat ik flu zeker niet door een voor u
gunstiger tarief mijn inkomsten meer nog kan doers slinken .
Het ongeluk bij onze spoorweg-exploitatie (aldus nog deze
spreker) is dat de minister van Financier de hand op den
buidel houdt . . . .
1) Een toestand echter, die in Nederland ondenkbaar is zoolang,
gelijk wij boven memoreerden, de Minister de maxima der tarieven voor
de particuliere maatschappijen vaststelt
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Boven wezen wij reeds op den „Wagenmangel", een
verschijnsel, dat op het allernauwst met de bij uitstek
fiscale exploitatie samenhangt . Wie zich een denkbeeld
wil vormen van wat deze „nood" voor de Duitsche nij verheid en den Duitschen handel beteekent, ga naar het
Ruhr-gebied, ga vooral ook naar Dordtmund ; hij zal daar
belangwekkende gegevens kunnen verkrijgen vooral over
den omvang van dit gebrek aan transport-materiaal over
1905. lets hiervan zij het ons vergund thans mede to deelen .
De Kamer van Koophandel to Dortmund herinnerde
in haar adres, gedagteekend November 1905 en gericht tot
den Minister van Openbare Werken v o n Bud d e, aan de
aanvankelijke verwachting dat de Staats-exploitatie van
de spoorwegen zou wegnemen alle misstanden, waarover
onder het stelsel der particuliere exploitatie vroeger geklaagd werd . Tot die misstanden behoorde ook de wagennood. Maar in die verwachting is men volkomen teleurgesteld . Aan het slot van het jaar 1894 beschikt de Pruisische
Staat over een spoorwegnet van 26 .304 K.M. ; de inkomsten
waren van 1885/86 tot 189495 gestegen van 657 tot 947
millioen mark, de overschotten in datzelfde tijdperk van
281,3 op 384,7 millioen . Welnu, van 1885-1895 heeft men
in het Ruhr-gebied 262 .399 goederenwagens minder tot zijn
beschikking gehad dan er noodig waren . In hetzelfde
tijdvak kwam men to kort in het „Obey-Schlesisch Bezirk"
voor het vervoer van steenkolen en cokes : 239 .738 wagens
en alleen in de jaren 1892-95 in het „Niederschlesische
Bezirk" 9 .030, in het ,,Saar"-steenkolengebied 35 .102, in
het Bitterfelder-kolengebied 1350 enz . Er was d us altijd
en overal wagennood . Geen wonder trouwens, want in dit
tijdperk is het aantal goederenwagens slechts toegenomen
met 32 %, het aantal wagenaskilometers met 38,5 %. Er
is
zoo zegt dit adres
destijds wel een officieele publicatie verschenen om aan to toonen dat de capaciteit van
het goederenwagenpark in sterker mate gestegen is dan
het verkeer, maar op al degenen, die dezen wagennood net
eigen oogen gezien en in hun eigen beurzen gevoeld hebben, makers deze officieele wiskundige beschouwingen geen
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indruk ; zij herinneren onwillekeurig aan dien Engelschman,
die aan den never van den Rijn ij verig een Baedeker stood
to bestudeeren en toen uitriep : „De landstreek komt niet
overeen met wat her staat" .
A.dressanten gaan voorts na hoe de toestand geweest
is van 1895 tot 1903, het laatste jaar waarover officieel
materiaal voor hen verkrijgbaar was . Het spoorwegnet is
in die jaren uitgebreid van 26 .304 op 33 .262 K.M., de
inkomsten zijn gestegen van 947 op 1520 milliners mark,
het overschot rees van 384 .7 op 611.7, nam dus toe met
bijna 59% . Maar in denzelfden t~jd worden in tal van
rapporten van Kamers van Koophandel en andere dergelijke organisaties de klachten over wagennood steeds luider
en vormen ze daarin een vaste rubriek. Wat de vermeerdering van het aantal goederenwagens betreft, zoo worden
in de jaren 1896-'98 wel resp. 11.987, 14,821 en 15 .203
goederenwagens aangeschaft, maar niettemin vertoont zich
in die zelfde jaren een wagers-tekort van resp . 36 .109,
91 .950 en 43 .341 wagens. Niettegenstaande dit feit worden
over '99 slechts 9 .536 wagens nieuw aangeschaft, welk aantal
in de drie volgende jaren (1900, 1901 en 1902)
.terugvalt
op 7 .737, 3.572 en zelfs 2 .775 . Eerst in 1903 heeft weer een
vermeerdering met 9 .219 wagens plaats . Doch in'99 ovtbreken
er 67 .553 en in 1900 nog 31 .900 wagens . In 1901 beleefde

de nij verheid een zeer slecht jaar en komt daardoor dan
slechts 346 wagens to kort . Maar in 1902 en volgende jaren
treden betere tijden voor de nijverheid in en aanston.ds rijst
weer de „Wagenmangel" op 1 .192 wagens in 1902, op 16 .456
wagens in 1903, op 38 .250 wagens in 1904 . Intusschen
bleef het voor het jaar 1905 bewaard in de langdurige
geschiedenis van den wagennood een calamiteit over de
industrie to brengen, zooals die nog niet gekend was . Tot
7 November 1905 waren er in het Ruhrgebied reeds 111 .500
wagens to weinig. In het beperkt gebied onzer Lamer, zoo
zeggen adressanten, hebben alleen in de week van 23 tot
31 October de mijnmaatschappijen van de 30 .485 wagens,
die zij noodig hadden, er 15%, d . i. 4 .648 minder gekregen
dan zij verlangden
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Beperken wij tot zoover onze aanhalingen nit dit merkwaardig document . Wil men meer ? Volgens het maandschrift
der Kamer van Koophandel to Dusseldorf zijn in het kolengebied van Rijnland en Westfalen tusschen 1 en 17 October
1905 op 284. 581 verlangde wagens to kort gekomen niet
minder dan 83 .861 ; de mijnmaatschappijen moeten dus flu
en dan stopzetten en ook de fabrieken moeten haar productie
beperken, daar zij noch voldoende grondstoffen en brandstoffen kunnen verkrijgen noch haar producten kunnen
verzenden . Het loonverlies in het Ruhrgebied alleen veroorzaakt door den gedwongen stilstand van het werk in de
ondernemingen kon gemiddeld gesteld worden op 200 .000
mark per dag
Wat antwoordt op dit alles de spoorweg-administratie ?
Sedert jaar en dag reeds weet zij heel een reeks van oorzaken to noemen, waardoor vooral in het najaar de massa
der ten vervoer aangeboden goederen geweldig toeneemt
de groote verzendingen van veevoeder ; het transport van
den aardappel- en den beetwortel-oogst ; besloten water bij
vorst, dus stremming van het verkeer over de waterwegen ;
de groote drukte wegens militaire manoeuvres . Over 1905
voegde de administratie aan die eindeloos herhaalde voorwendselen eenige nieuwe toe : de wagons der Duitsche
staats-spoorwegen werden to lang achtergehouden door de
buitenlandsche en de buurt-spoorwegen ; de stations-emplacementen in het Ruhr-gebied en in andere nij verheidscentra zijn to beperkt ; er was bij Altenbeken een tunnel
ingestort en het verkeer ondervond daarvan belemmering .
Op al welke verklariugen de belanghebbenden antwoorden
dat zij met redeneeringen niet geholpen worden ; dat zij er
niets teg en hebben als de spoorweg-administratie ook de
landbouwbelangen behartigt, dock dat de industrie daaronder niet mag lijden.
En wanneer de spoorweg-administratie zegt dat zij door de snelle „Hochconjunctur" overvallen
is, dan wordt uit nijverheidskringen daarop fijntjes geantwoord dat men den voortgaanden „A .ufschwung" der industrie
toch reeds eenigen tijd had kunnen bespeuren door de stijging der inkomsten uit hoofde van het goederenvervoer i
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Ook in het Pruisische .A.bgeordnetenhaus kwam meer
dan eens de „Wagenmangel" ter sprake . Op 8 Maart 1906
zei de rapporte ur S c h m i e ding bij de behandeling van
den „Eisenbahn-Etat" : in de Budget-Commissie „wurde
darauf hingewiesen dasz dieser Wagenmangel einen Umfang
angenommen habe im Jahre 1905, wie noch nie zuvor in
einem friiheren Jahre and dasz sick dieser Wagenmangel
geradezu zu einer Landeskalamitat ausgewachsen habe ;"
er was in de Budget-Commissie op gewezen dat in het
„Ruhrkohlenbezirk" alleen in October 1905 82 .900 wagens
en in November 37.100 wagens tekort gekomen waren,
zoodat in deze twee maanden alleen 1 .200.000 ton kolen
niet vervoerd konden worden . . . . Als een bespotting klonk
na die aanklacht de meedeeling van den „ministerialdirektor" K i r c h h o f f, dat de spoorwegen sedert 1902 jaarlijks
40 millioen mark meer aan netto-winst hadden opgebracht
en dat deze gunstige resultaten verkregen waren „uachdem
die Verwaltung voll die Aufgaben erfi llt hat, die der
Betrieb erheischt" ! ! Een ofcieele erkenning echter van
de noodzakelijkheid eener krachtige voorziening werd in
Januari van dit jaar (1907) door pries v o n B ii 1 o w gegeven, toen hij bij de opening van den Pruisischen Landdag
zeide dat het loopende dienstjaar een nog gunstiger slot
der rekening vertoonen zou als niet het grootste deel der
inkomstenvermeerdering moest worden gebruikt voor buitengewone uitbreiding van het rollend materieel der spoorwegen, welke uitbreiding in het belang van het verkeer
dringend noodig is .
Wanneer men nu verschillende personen in Duitschland over dezen „wagenmangel" spreekt, dan begrijpt men
wel dat zij, die
gelij k zij zeggen
de gevolgen van
deze „Landeskalamitat" in hue eigen zaken gevoelen, met
grooten wrevel zich uitlaten over de fiscale exploitatie,
die, om v o n M i q u e l's „schat" toch „pflegsam and vorsichtig" to behandelen, d . i. ter wills der groote en steeds
grootere overschotten, opzettelij k nalaat hetgeen to dose
zoo . beslist noodzakelij k ware . Maar dan verbaast men zich
toch over de luchthartigheid, waarmee zij, die vanwege de
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„Einheitlichkeit" en de „Realitat" hun trouw voor eeuwig
aan „Staatsbetrieb" op spoorweggebied hebben verpand,
over de zoo ergerlijke en schadelijke tekortkomingen der
administratie spreken . Zoo jets als een chronische wagenin de orde van zaken ; er zal
nood ligt
zeggen zij
zich wel altijd jets dergelijks voordoen ; men kan daaraan
niets verhelpen . In het eene deel van het jaar is flu eenmaal het goederenvervoer veel drukker dan in het andere ;
het zou al zeer „unwirtschaftlich" zijn zooveel wagens
voortdurend to bezitten, dat zij ook voor de drukste tijden
voldoende waren ; men zou daarvoor in n ormale tijden geen
bestemming hebben . Bovendien zou een uitbreiding van
het wagenpark alleen niet oaten, want er zou voor die
nieuwe wagens toch geen ruimte zijn op de reeds overkropte
stations-emplacementen ; ook deze nit to breiden zou in het
zoo volgebouwde nijverheids-district millioenen kosten en
Iemand (een ambtedaar valt dus niet aan to denken .
naar !) maakte ons flog deze opmerking : wanneer de spoorwegdirectie zich flog meer wagens aanschafte, dan zouden
handel en nijverheid er toch flog meer verlangen ; er is
geen beginners aan, want er is geen eind aan ; het gaat
hiermee als met de diepte van de havens : hoe dieper men
de havens maakt omdat de schepen meer diepgang hebben,
des to meer diepgang wordt weer aan de schepen gegeven .
En dus . . . .
En dus ? Laten wij deze redeneerin g voor wat ze waard
is ! De zaak is dat men in Pruisen flog altijd een „starke
Verwaltung" heeft, die, waar het de koestering van
den schat betreft, uitnemend de kuust verstaat „den
Wii.nschen der Interessenten zu widerstehen" : toen in 1891
gevraagd werd verlagin g der vrachtprij zen voor ij zererts,
steenkolen en cokes en alle daarover gehoorde organen (de
verschillende Eisenbahnrate) daartoe adviseerden, omdat
het waar was wat de belanghebbenden staande hielden dat
de vrachtprijzen sinds '81 niet waren gewijzigd en dat de
transportkosten voor ij zererts in Duitschland bedroegen
25-30 % van den prijs van het product tegen 10 % in het
concurreerende Engeland, -- toes antwoordde de Regeering
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aanvankelijk dat de toestand van 's lands financier verbood
een vrachtprij s-verl aging, welke een zij 't ook tij deli] k verlies van spoorweg-ontvan gsten zou opleveren ; eerst in '93
ging de Regeering er toe over het tarief voor vervoer van
ijzererts to verlagen ; een verlaging voor steenkolen- en
cokes-transport moest blijven wachten totdat een gunstiger
financieele toestand zou zijn verkregen, hetgeen eerst in
'97 het geval bleek to zijn . . . .
Doch begeven wij ons niet op het wijde veld van besehouwingen over de eigenaardigheden der Duitsche goederentarief-politiek ; een ding is wel volkomen duidelijk : niet
de grootst denkbare ontwikkeling van het verkeer is de
eerste en voornaa.mste overwegin .g van den Staat air exploitant ; de Regeering weet de tarieven met groote virtuositeit to hanteeren als een instrument, waarmede allerlei
(aan het spoorwegwezen volstrekt vreemde) bij-oogmerken
kunnen worden bereikt : strijd van belangen tusschen Oosten West-Duitschland, strijd van belangen tusschen agrariers en industrieelen, bevordering van de reeds door de
handelspolitiek verzekerde protectie der inlandsche voortbrenging, dat alles en zooveel meer nog zijn factoren, die
bij de tarifieering beslissend blijken . En dit verklaart dan
ook op zichzelf volkomen onverklaarbare toestanden en
verhoudingen : graan uit Oost-Pruisen (Dantzig) bestemd
naar het hartje van het Ruhrdistrict gaat slechts gedeeltelijk per spoorweg, verder . . , over zee naar Rotterdam, van
daar den Rijn op tot Ruhrort en dan weer per spoor naar
het verlangde eindstation ; op dien voet kost dit graanvervoer 11 1 / 2 mark per ton ; was dit graan uitsluitend per
spoor verzon den, dan zouden de kosten 44 mark beloopen .
Van Posen (Bromberg) gaat graan naar het Ruhrdistrict
zoolang mogelijk over den waterweg : in schepen van 200
ton wordt het vervoerd over de Netze, Warthe, Oder,
Havel, Spree en Elbe naar Hamburg, over zee naar Rotterdam, den Riju op tot Ruhrort en dan eerst, ten slotte,
per spoor : kosten over die route 15 .80 mark per ton tegen
Bij de
38.30 mark bij uitsluitend spoorwegvervoer .
opening der kanaal-debatten in '99 zei minister V o n
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T h i e l e n dat ten aanzien van menig handelsartikel OostDuitschland en Rijn-Pruisen verder van elkaar verwijderd
wares dan Duitschland en New-York of Duitschland en
Buenos-Ayres : tarwe werd to Mannheim aangevoerd van
Buenos-Ayres voor 25 mark per ton, van New-York voor
15 mark, van Rusland voor 19 mark ; uitsluitend spoorwegvervoer van tarwe naar Mannheim zou gekost hebben : van
Berlijn 30 mark, van Koningsbergen 56 .30 mark .
Omdat
zeer lage tarieven worden toegestaan voor vervoer naar
havens ale Hamburg, waar Duitsche producten met vreemde
concurreeren, gaan de steenkolen uit het Ruhrdistrict voor
geringe kosten per spoor naar Hamburg, echter met bestemming naar Berlijn, hetwelk dan via Elbe en Ravel
bereikt wurdt !
Ziedaar enkele proeven van de . . . eigenaardigheden der Duitsche goederentarief-politiek ; men gevoelt wel telkens dat daar iets „achter" zit, een tendenz,
vreemd aan de nuchtere overweging van de vraag : hoe
ten bate van handel en nijverheid het spoorwegvervoer
door lage vrachtprijzen en coulante bediening zoo breed
mog elij k to ontwikkelen .
I3.et zou ons to ver voeren, wilden wij verder nog
putten nit het materiaal dat ons voor de kennis der werking van de Duitsche Staats-exploitatie ten dienste staat .
Slechts dit moge ale conclusie van het boven meegedeelde
en ten deele van het niet meegedeelde
worden vastgesteld : voor zoover men in Duitschland met het daargeldend stelsel van „Staatsbetrieb" ingenumen is, grondt
die ingenomenheid zich vooral op het feit dat dit stelsel
een eind heeft gemaakt aan tal van vroegere misstanden,
welke ten ontzent thane niet worden gevonden . Wanneer
wij hen, die wij bezochten, zeiden welke toestand thane in
Nederland op spoorweggebied bestaat : concurrentie van
slechts twee groote maatschappijen, welke werken onder
zeer straf overheidstoezicht :
dan erkenden zij dat de
noodwendigheid voor Staats-exploitatie, die bij hen scheen
to bestaan, ten ouzen t niet aanwezig is ; erkend werd dit
alleen niet door die doctrinaires, die van oordeel wares
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dat coneurrentie nit den booze is, dat het laatste woord
van economische wijsheid is : monopolie, en dan wel liefst
monopolie in handers van den staat .
De voorstanders van Staats-exploitatie in Duitschland
konden niet nalaten
zij het sours niet dan nadat door
to erkennen dat deze exploions daarop was gewezen
tatie niet geschiedt op zoodanigen voet dat daarbij ernstige
en gegronde klachten voor handel en nij verheid uitblij ven ?.
to erkennen ook dat aan die exploitatie ten grondslag
liggen overwegingen, die ten eenenmale vreemd zijn aann
den eisch, dat bovenal het verkeer ten algemeenen nutte
zooveel doenlij k worde bevorderd en ontwikkeld : men herinnere zich het euvel van den wagennood, de steeds ruimere
overschotten, de handeispolitisehe factoren big de vaststelliug van goederenvrachttarieven voor bepaalde goederen
en bepaalde streken .
Bij een beroep op het buitenland moet men, gelijk wij
boven reeds opmerkten, wel in aanmerking nemen dat de
toestanden en verhoudingen elders in menig opzicht vaak
zeer sterk verschillen van die, wel ke men ten onzent aantreft . Wij zullen er ons dan ook wel voor wachten met
een verwij zing naar de Duitsche ervaring en nit to roepen
ziedaar wat dus ook ons to wachten zou staan, wanneer
ook wij tot Staats-exploitatie overgin .gen. Maar, gelijk wij
mede reeds zeiden, wanneer men dergelij ke buitenlandsche
ervaringen ontdoet van al het bijzondere, al het bijkomstige
dan kan er toch nog wel een „lecon des chores" ook voor
ons land overblijven . Trachten wij die les to vinden .
Wat wel het meest treft bij overweging van de Duitsche
(speciaal van de Pruisische) Staats-exploitatie, is dit : dat
zij gevoerd wordt zoo, als de „Verwaltung", d . i . de minister,
d . i . de Regeering dat verlangt . V o n M i q u e l's veronderstelling : „ich nehme dock an, dass wir in Preussen immer
eine (soiche) starke Verwaltung haben werden" is tot nog
toe juist gebleven : de spoorweg-begrooting wordt door het
.A..bgeordnetenhaus in handers gesteld der Budget-commissie s
deze wijzigt daarin enkele, zeer enkele poster en de „Etat"
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komt in hot plenum van hot huffs terug . Er wordt over
beraadslaagd ; er worden grieven geuit, bedenkingen geopperd,
vragen gesteld, maar hot college mist hot recht zijnerzijds
posters op de begrooting to brengen ; waar dit recht zoo
beperkt is, heeft men or ook goon belang bij onderdeelen
to verwerpen . De „starke Verwaltung" zet haar zin door .
De wijze, waarop de Staat de spoorwegen in Pruisen
exploiteert, is de wijze waarop de Regeering wenscht dat
die exploitatie geschieden zal ; zij wordt daarbij niet in eon
door haar ongewilde richting gedreven door hot Abgeordnetenhaus, door de publieke opinie, door de weuschen van
belanghebbenden .
Dat dit flu bij on ; gansch anders zou zijn, hot behoeft
den Nederlander slechts to worden herinnerd, niet betoogd .
Maar wanneer wij de door ons in Duitschland bezochte
porsonen, minder beken d met onze politieke zeden, wezen
op den grooten invloed van hot Parlement ten onzent, dan
sloeg hun bij die gedachte de schrik om hot hart en zagen
zij daarin eon schier onoverkomelijk bezwaar tegen Staatsexploitatie~ voor Nederland : neon, neon, in die dingen moot
hot Parlement niet mee regeeren, de „Verwaltun g" moot
hot stuur in handers hebben en houden ; ver-strekkend
medezeggenschap van de Volksverteg enwoordigin g in dergelijke zaken is tot niets nut, leidt tot allerlei ongewenschte
toestanden
Aldus spraken hot luidst zij, die hot meest
Duitschland's „Staatsbetrieb" bewonderden .
De les uit Duitschland dan ?
Zij dunkt ons :doze
zal er in de Staats-spoorwegadministratie zijn : eenheid, continuiteit, de vaste hand, de
stevige leiding ;
dan moot er zijnn de „starke Verwaltung" .
Maar de Regeering, die aldus eigenmachtig voor dit groote
volksbelang kan waken, doet dit op allerminst onberispelijke wijze : met veronachtzaming van billijke verlangens
„exploiteert" zij haar Spoorwegen bij voorkeur zoo fiscaal
mogelij k ; zij hanteert hot middel der goederentarieven ter
bereiking van aan hot verkeersbelang vreemde oogmerken ;
zij koestert haar schat . . . .
Toch is hot wel heel zeker dat, wanneer men aan hot
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stelsel van Staats-exploitatie „a fair trial" zou willen geven,
men daartoe de voorwaarden zou moeten scheppen, die in
Pruisen vervuld zijn : een Regeering, die sterk staat in haar
absolutisms, die haar gedachten kan verwezenlijken zonder
om to zien naar rechts of naar links, die zelf beslist op
welken voet zij dit algemeene belang het best zal behartigen . Spoorweg-exploitatie is : uitoefening van een bedrijf.
En hoe zal een bedrijf het best worden uitgeoefend ? Wanneer aan het hoofd daarvan staat een krachtig, centraal
gezag, dat leidin g kan geven aan de zaak, dat zijn wil kan
doorzetten, dat geen ruggespraak behoeft to houden met
onverantwoordelijke mede-beheerders . Kon Staats-exploitatie
van spoorwegen ergens slagen, het moest bij onze oostelijke
buren zijn . Indien zelfs dear zeer gegronde klachten worden
vernomen ; indien zelfs dear de Staat-exploitant zich aan
zeer ernstig e tekortkomingen schuldig maakt ; indien zelfs
dear niet allereerst en allermeest het openbaar verkeerswezen als „Selbstzweck", maar als melkkoe voor den fiscus
wordt geexploiteerd ; indien zelfs dear de Staat-exploitant
groote belangen van handel en nijverheid schaadt door hen
uit schrielheid met onvoldoend materiaal of to schepen ;
hoe zal het den gaan in lenders, wear de Staat onder veel
ongunstiger voorwaarden dit bedrijf zal gaan uitoefenen ?
Want dit is den toch wel zeker dat een Regeering,
die
gelijk met de onze het geval zou zijn
als spoorweg-exploitante, als uitoefenend een bedrijf, voor elks kleine
kleinigheid rekening en verantwoording schuldig is aan
150 afgevaardigden, waarvan 100 bevoegd zijn allerlei
posters to weigeren, to verlagen of to verhoogen ; een
Regeering die ter zake van alles wet zij op spoorweggebied
doet of nalaat, door elk van die 150 afgevaardigden kan
worden gei:nterpelleerd om den in cooties van orde zich een
gedragslijn voor de toekomst to zien voorgeschreven ;
dat zoodanige Regeering feitelij k niet zelf de spoorwegen
exploiteert, niet zelf dit bedrijf uitoefent, maar dat last
doers door het Parlement, zonder welks uitdrukkelijke of
stilzwijgende goedkeuring zij, Regeering, niets kan verrichten .
En wet kan er op dien voet van dat bedrijf terechtkomen ?
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Men behoeft geen man-van-taken, geen koopman of industrieel to zijn, om klaar to beseffen dat geen doeltreffend
beheer van een onderneming bestaanbaar is, wanneer de
beheerder telkens to vragen heeft wat over dezen of genen
maatregel wel het oordeel zal zijn van een college, hetwelk
hem als beheerder ontslaan kan, maar dat, samengesteld
uit 150 niet-deskundigen, niet zelden zich last beheerschen
door overwegingen, die met de belangen der exploitatie
geen verband houden .
Belgie . . . . De verleiding is groot om met een tweeds
beroep op het buitenland den blik van het Oosten naar
het Zuiden to slaan en to onderzoeken wat de toestand is
der staats-exploitatie van spoorwegen in een land zonder
zoodanige „starke Verwaltung" als Pruisen . Maar er zijn
over die Belgische staats-exploitatie reeds zoo geheel afdoende en rijk-gedocumenteerde beschouwingen verschenen,
dat wij volstaan kunnen met daarheen to verwijzen 1). Toch,
ter kenschetsing in enkele woorden, dit : inn de Belgische
Kamer zei een harer leden, de heer H u b e r t (10 Februari
'04) : „les chemin s de fer seront daps 1'avenir ce que voudra
le Parlement" ; hij toonde aan dat sedert 1889 de opdrijving der exploitatie-kosten to wijten was aan het Parlement : „a chaque instant, un membre se leve, reclame der
ameliorations de service, creation de Bares ou de halter
nouvelles, der tarifs plus avantageux pour les industries
qui l'interessent . Et pour l'amelioration du sort der
fonctionnaires, der employer et der ouvriers, malgre les
sommes deja depensees de ce chef, que de plaintes et de
reclamations ne se font pas jour! C'est la un mal inherent
a l'exploitation par l'Etat : ce qui est l'argent de tour
semble n'etre l'argent de personne ." Teverg eefs bezwoer
1) Zie o .a, bet uiterst belangwekkend artikel van 'I a reel P e s e h a u d
„Les Chemins de Per de l'Etat Beige" in de Revue Politi.que et Parlementaire
van 10 Mei en 10 Juni 1906 ; tie ook de Antwerpsehe correspondentie
over „de Belgische staatsspoorwegen" in De Nieuwe Courant van 31
Januari (en v, v .) 1907 en het op ervaring en feiten gegrond oordeel
door een man als den Delftschen industrieel F . G . W a 11 e r uitgesproken
in de vergadering der Raa .gsche afdeeling van de Maatschappij van Nijver-heid op 11 Januari 1 .1 .
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de minister van spoorwegen de afgevaardigden (in den
Senaat, 22 Maart 1904) „d'exclure la reclame electorale
d'un budget d'affaires et de ne pas meler la politique a
une entreprise industrielle ."
Ziedaar, om slechts dit zeer weinige to noemen, de
toestand in een land, waar de Regeering niet, als de Pruisische, bij machte is „den Wiinschen der Interessenten zu
widerstehen" . Kan men gelooven dat op dien voet de
exploitatie der spoorwegen ten algemeene nutte gevoerd
wordt ? Kan men gelooven dat zij bij ons op een anderen
voet zou worden gevoerd ?
Levert de politieke zijde der zaak, waarop, naar wij
zagen, de Belgische minister wees, ook voor ons niet een
groot gevaar op? Staats-exploitatie in Nederlan d zou beteeken.en een geweldige uitbreiding met ~n slag van ons
toch reeds wassend „functionarisme vermeerdering van
ons bestaand corps van ambtenaren en beambten met 'n
30.000 man . Men herinnere zich wat in de Tweede Kamer
verhandeld is over de benoeming van meer dan 100 ambtenaren a an de Rijksverzekeringsbank tegen den wil van haar
bestuur door den vorigen minister van Binnenlandsche
Zaken, die, op het verwijt dat hij aldus geestverwanten en
partijgenooten bevoorrecht had, een statistische opgave reopens
de politieke gevoelens van de ambtenaren dezer Bank to
berde bracht, alsof niet reeds het voor de samenstelling
van die opgave benoodigd onderzoek een enormiteit was .
En nu denke men zich een minister, die 30 .000 baantjes
to vergeven heeft ! Wie staats-exploitatie van spoorwegen
wil, moet tegen die con sequentie zijn bezwaar laten vallen .
Zij, die ten onzent uitoefening van het spoorwegbedrijf door den Staat voorstaan, leveren op de gestie onzer
maatschappijen een veeltijds felle kritiek . Men behoeft,
zoo zagen wij, niet met ons het stelsel der concurrentie
voor het meest gewenschte to houden, om niettemin aan
exploitatie door particulieren boven staats-bedrijf de voorkeur to geven . Eu wie van oordeel is dat de onderlinge
mededinging der beide groote ondernemingen haar bedenkeo. E . VII 3
27
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lijke zijde gehad heeft, wellicht flog heeft, kan met den
beer A . Plate 1), die handhaving van den bestaanden
toestand niet wenscht, zeggen : „waar ik critiek uitoefen
ook op handelingen der spoorwegbesturen, daar eischt de
billij kheid met dankbaarheid to erkennen, dat zij ook na
1890 krachtig hebben bijgedragen tot ontwikkeling van bet
vervoer en daardoor tot de welvaart van bet land ."
Wordt ons voorgespiegeld dat de beweerde fouten en
tekortkomingen der huidige exploitatie-wijzen zullen wegvallen bij beheer door den Staat, welks eenig streven
immers zijn zal juist de welvaart van bet land to bevorderen door bet openbaar verkeerswezen zoo goed mogelijk
to organiseeren, dan wijzen wij naar Duitschland, naar
Pruisen, waar een „starke Verwaltung" die organisatie
geheel naar eigen inzicht regelen kan dock daarbij joist
niet allereerst en allermeest op de verkeersbelangen bet
oog gericht, maar voor alles . . . . de hand op den buidel
houdt ;
wij wijzen dan ook naar Belgie, waar
gelijk
bet Parlement grooten invloed heeft op wat
ten onzent
de ministers doen en laten, waar „les chemins de fer soot
ce que vent le Parlement" en waar, naar zonder overdrijving
getuigd mag worden, bet stelsel van staats-spoorwegexploitatie meer en meer volslagen fiasco maakt .
Beware ons dan de zelf kennis en de zelf beperking van
ons Parlement voor een regeling van bet openbaar verkeerswezen, welke in ons land zeker niet naar Duitschen en
waarschijnlijk naar Belgischen trant zoo worden ingericht
Moeten wij reeds wenschen dat bier zich niet vertoonen
zouden de feilen der exploitatie over de oostelijke greuzen,
flog sterker moeten wij hopen dat ons bespaard blijven de
jammeren, waaronder onze zuidelijke naburen gebukt gaan .
1) In zijn praeadvies voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1899 blz . 8 .

NATUUR EN GESCHIEDENIS
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Ieder gevoelt, dat een geschiedkundige als Robert
F ruin en een natuurkenner als Buy s B all o t vertegenwoordigers van verschillende vakken van kennis zijn . .Als
het er op aankomt de grenslijn to trekken tussehen natuur
en geschiedenis, stuit men licht op moeilijkheden . Reeds
terstond heeft men tweeerlei beteekenis van het woord
„geschiedenis" to onderscheiden . De term kan zoowel
aanduiden een verhaal van wat er gebeurd is, als den
loop der menschelijke lotgevallen zelven, het onderwerp,
waarmee de geschiedvorscher to waken heeft. Ik bezig
thans het woord in den laatsten, den objectieven zin en
vraag : hoe last zich het veld der studie van den historicus
of bakenen teg enover dat, hetwelk de natuurkenner zich
heeft gekozen a
Pro y s e n omschrijft de natuur als „das Nebeneinander des Seienden", de historie als „das Nacheinander des
Gewordenen ." A.lsof zijn en worden, ruimte en tijd, zich
van elkander lieten losscheuren ! Volgens die bepaling zou
het slag veld van Waterloo een stuk natuur zijn . Pat is
het ongetwijfeld . In zoover is er geen bezwaar tegen de
definitie . Doch ook de legerscharen, die in 1815 op dat
veld tegen over elkander stonden, zouden een deel der
natuur hebben uitgemaakt . Het last zich wederom hooren .
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Geschiedenis zou hot daarentegen zijn, dat die manschappen
met gevelde bajonet op elkaar zijn losgestormd, elkander
slagen hebben toegebracht, dat een van beide partij en ten
slotte op de vlucht word gejaagd . 11Saar aanval en verdediging, overwinning en nederlaag, laten zich niet losmaken van de lichamen der strijdenden en evenminn van
hot terrein, dat dozen onder hunne voeten hadden . De ge-schiedschrij ver bekreunt zich dan ook om de eigenaardigheden van hot slagveld, verhaalt hoe de vijandelijke drom-men aanvankelijk in de ruimte tegenover elkander geschaard
waren, waar zij gelegenheid hadden zich to verschansen enz ..
Het is onjuist to zeggen, dat de natuurkundige hot
rijk der ruimte zich heeft uitgekozen, terwijl de geschied
vorscher over hot veld van den tijd henenwandelt. Neon,.,
hot is dezelfde in ruimte en tijd zich uitstrekkende werke
lijkheid, waarmee natuurkundige en geschiedvorscher zich
bezig houden .
Het onderscheid is dit, dat de werkelijkheid „natuur
hoot, voorzoover zij nit een algemeen, „geschiedenis" voor
zoover zij nit een individueel oogpunt wordt beschouwd ..
Ziedaar de wijze, waarop Wind e l b and en Iii c k e r t de
grenslijn trekken .
De volgende bladzijden moeten strekken om hot good
recht dezer onderscheiding duidelijk to maken . Het doel
is aan to toonen, dat er tweeerlei methode, tweeerlei manier
van onderzoek geldt, en dat hot verkeerd is, overeenkomstig de mode van den dag, op den weg der natuurkundigenn
hot heil van alle wetenschap to zoeken .
Wij leven als . enkelingen to midden van enkele dingen
en enkele gebeurtenissen . Wat wij aanschouwen is altijd
dit paard, doze huizenrij, die menschenmassa . Wat er
plaats grijpt is eveneens steeds een bepaalde gebeurtenis :
doze vlieg loopt over mijn rechterhand, de zon schijnt in
dit vertrek, die nachtegaal zingt .
Doch zoodra wij over en dier dingen of gebeurtenissen
spreken, maken wij er iets algemeens van . Het enkele
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kunnen wij met den vinger aanwijzen, niet noemen . A.ls
wij zeggen : „deze boom", dan is „boom" een algemeene
naam en „deze" beteekent : „het voorwerp her en thane" .
Doch „hier" is beurtelings alles, wat tegenover ons staat,
en „thane" heet ieder oogenblik, dat we juist doorleven .
Hier en thane zijn algemeene namen, waarmede het wisselende wordt aangeduid .
Zoo hebben alle namen der taal algemeene beteekenis .
Het is waar : er zijn ook eigennamen . Maar die hebben
eerst zin voor ons, ale wij ze door algemeene namen vervangen kunnen . In een kring van beschaafde Engelschen
noemde ik eens P a s t e u r . A1 de aanwezigen verklaarden,
dat ze nooit iets van dien man gehoord hadden . Ge kent
hem stellig, antwoordde ik, ge weet dat hij b .v. de ontdekker van het heilmiddel tegen hors dsdolheid is . „0 you
intend to say Pestjoew !"
Als wij er over nadenken, is het bevreemdend, dat wij
de woorden onzer moedertaal zoo vlug en zoo goed verstaan .
Vat komt er bij het geluid em er beteekenis aan
to geven ? Een innerlijke aanschouwing ? Ja, ale wij van
„de arke Noach's" gewagen, kunnen we ons een voorstelling makers van een houten gevaarte, dobberend op het
zwarte water, en in welks schoot allerlei dieren door
elkander loopen . Doch de uitdrukking hebben wij begrepen, vbdrdat wij met dat werk der fantasie gereed zijn .
En welk beeld zou er aan termen beantwoorden ale de
volgende : humor, bewustzijn, gewetensvrijheid ? Het verstaan van wat men tot ons zegt is een bewonderenswaardig
feit.
Als wij van watervloed, insect, suiker spreken, vereenvoudigen wij telkens een stuk der werkelijkheid in hooge
mate door het anders op to vatten dan het is . Immers de
beschrijving in woorden is algemeen, terwijl wat er bestaat
en geschiedt steeds concreet is, een volledig bepaald iets
of feit.
Als een gevierd vaderlandsch letterkundige beproeft
de slaapkamer van A d r i a a n zoo in alle bizonderheden to
beschrij ven, dat een schulder er een welgelij kend portret
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van zou kunnen geven, zonder ooit bet vertrek aansehouwd
to hebben, dan wordt hij niet alleen vervelend, maar beproeft tevens bet onmogelijke . Een eenvoudige photografie
is vollediger dan een in alle bizonderheden afdalende
schildering in woorden . Iedere beschrij ring moet velerlei
verwaarloozen, daar de werkelijkheid in al hare deelen
steeds onuitputtelij k is .
vandaar dat K ire h h o f f aan de mechanics de task
oplegt de bewegingen op de eenvoudigste wijze to beschrijven . Het is waar, hij voegt er in eenen adem aan toe, dat
de beschrijving volledig moet zijn . Schijnbaar sluit bier bet
een bet ander buiten . Doch sleehts in schijn, naa .r ik meen.
De bedoeling kan enkel wezen, dat wij de elementaire
wetten der beweging, alle elementaire wetten, hebben op
to sporen, en zoo in staat zullen zijn ieder voorkomend
geval van beweging volledig to verklaren . Ik weet bet : bier
gebruik ik een term, die door K ire h h o f f in den ban
wordt gedaan. Maar toch zeker niet in den zin, waarin ik
hem thane bezig . K i r e h h o f .f moet bedoeld hebbenn wat
door L o t z e herhaaldelijk is uitgesproken, dat de mensch,
waar bet materieel weten betreft, enkel door ervarin g kan
uitmaken, welke wetten er van de werkelijkheid gelden, en,
ale hij bij de hoogste wetten is aangeland, deze eenvoudig
ale gegeven moet aanvaarden . C o m t e heeft hetzelfde
gezegd door de wetten der werkelijkheid algemeene feiten
to noemen, welke men evengoed ale de bizondere feiten
heeft to laten gelden . Lot z e heeft aan zijne opmerking
toegevoegd, dat er geen reden voor den mensch is, om zich
to beklagen over zijn gebrek aan inzicht in de noodzakelij kheid van de algemeene feitelijke waarheden, daar hem niet
de task werd opgedragen de wereld to scheppen, maar
en kel zich in haar to orienteeren .
Dit alles geldt enkel van bet materieele, niet van bet
formeele weten . Zoo is de geheele mathesis formeel weten .
Is bet bekend, hoe groot de zijde van een kubus is,
dan staat bet ook vast welke de inhoud van dien kubus is .
onnoodig to beproeven of de berekening wel uitkomt .
Toonde mij een experiment, dat de inhoud grooter of kleiner
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was, dan zou ik niet zeggen : in dit geval houdt de geometrische waarheid geen steek, maar : ik heb verkeerd gemeten, of wel : wat ik voor een kubus aan zag is geen kubus .
Ret formeele weten behoeft niet door de ervaring bevestigd
to worden, om voor weten door to gaan . Ret is een richtsnoer, waarnaar wij de ervaring beoordeelen . Ret is instrument van kennis . In het formeele weten bezitten we strikt
noodzakelijke waarheden, denkwetten, daar de mensch hier
niet treedt buiten de sfeer van zijn eigen geest .
Doch hoe staat het flu met het materieele weten met
het weten aangaande dingen en gebeurtenissen ? Wat de
mensch vinden zal, kan hij niet vooraf bepalen ; hij moet
de werkelijkheid nemen zooals zij is. Om het gewicht van
den kubus to bepalen moet men de balans raadplegen !
her is onze kennis ervaringskennis . Maar ervaring is steeds
beperkt tot enkele gevallen . Ret is eenvoudig onmogelijk,
dat ze alle gevallen omvat . Ik heb steenen, van burs steun
beroofd, zien vallen . Wat waarborgt mij, dat zij zullen vallen ?
Indien ik geen reden heb om dat aan to nemen, wat bast
mij dan mijn weten ? De waarheid, dat steenen zijn gevallen,
kan geen richtsnoer zijn voor toekomstig handelen . Daarvoor moeten we weten of ze zullen vallen .
Beproeven wij to bepalen hoe wij met ervaring wetenschap kunnen opbouwen, dan stooten wij op een bezwaar .
Zonder kennis, die alle gevallen van een snort omvat, is
er geen wetenschap . Hoe kan nu ervaring ons helpers aan
algemeene kennis ? Ret specifiek gewicht van ijs is geringer
dan dat van water, is 9/lo ervan . Werd dan bet ijs aan den
Noordpool en bet ijs van den volgenden winter onderzocht ?
De beoefenaar der wetenschap neemt meer aan dan hij
kan waarnemen . Hij neemt aan, dat bet ijs een constants
natuur heeft, ten gevolge waarvan bet zich onder gelijke
omstandigheden op gelijke wij ze gedraagt, en b .v. overal
en altijd op water drijft . Hij neemt aan, dat ijs en ieder
ander ding, waarmee hij to doers krijgt, geen grillig wezen
is, dat bet niet, naar verkiezing, onder geheel dezelfde omstandigheden zich nu sees zus, dan weder zoo gedraagt .
Hij neemt aan, dat we in een wergild van orde levee .
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Het is wear : we ontdekken orde . Telkens als we papier
in hot vuur werpen, verbrandt hot ; als we den adorn inhouden, krijgen we hot benauwd ; als we aan eon touw
trekken, spent hot zich ; als we suiker in de thee doers,
wordt ze zoet . Toch zou hot droevig met ons geloof aan
alomheerschende orde geschapen steers, indien hot enkel
op ervaring steunen moest .
Er doers zich veranderingen voor, die zich schijnbaar
aan niets laten vasthaken . Of staat de medicus nooit verlegen, als de bloedverwant vraagt : „hoe komt de lij der aan
dat boosaardig gezwel ?" Het ontwijkend antwoord luidt
den : „vraag liever hoe we er hem zullen of helpers ." Doch
ook de oorzaken van genezing liggen, tot nadeel van de
zieken, niet voor hot grijpen . De kiespijn verdwijnt, schijnbaar van zelve, zooals zij schijnbaar van zolve gekomen is .
Toch laten zich de manners der wetenschap in hun geloof
aan eon wettelij k verband door goon schij nbare ervaring
van hot tege ndeel aan hot wankelen brengen . Zij zoeken
near de orde der natuur, niet enkel aan den aequator, wear
de magnetisehe en meteorologische gebeurtenissen den
grootst mogelijken regelmaat vertoonen, Ynaar ook in de

Poolstreken, wear alle regelmaat verloren schijnt . Is hot
de begeerlijkheid van den near kennis strevenden mensch,
welke hem doet aannemen wet hij voor wetenschappelijk
onderzoek noodig heeft, dat n .1. ieder feit als voorbeeld
van eon algemeene wet ken worden opgevat ?
Dit staat in ieder geval vast, dat wie overeenstemming
tusschen ons kenvermogen en de wereld van hot waarneembare aanneemt, aan eon redelijke inrichting van hot
heelal gelooft en dus teleoloog is, misschien zonder hot
zelf to weten en to willen . Dit ligt tevens opgesloten in
hot denkbeeld van eon door wetten beheerschte wereldorde .
Zeker, men zal in hot besef van de beperktheid van onzen
gezichtskring er zich niet aan wagers hot wereldplan to
willen ontsluieren, maar dat verandert niets aan hot feit,
dat de logica gebiedt aan eon wereldplan to gelooven,
wanneer men stelt, dat de dingen in hunne gedragingen
ten opzichte van elkander zich near onkreukbare wetten
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richten . De astronoom neemt aan, dat de sterren zich in
hare bewegingen naar den veranderlijken afstand regelen,
welke er tusschen haar bestaat . Kennen de sterren dan
dien afstand ? Wat noopt ze zich aan algem eene formules to
onderwerpen? Men zal zich toch niet inbeelden, dat de
wetten ergens op tronen gezeten zijn om van daar nit haar
schepter over de dingen to zwaaien . Wie wetten in de
natuur wil opsporen, behoort niet to vergeten, zegt S i gw art, „dat wetten slechts in den vorm van het samenvattend
denken haar werkelij k bestaan heb ben, dat enkel in den
vorm van een gedachte de vaste betrekking eener veelheid
van dingen tot elkander mog elij k is, dat het denkbeeld van
wet oorspronkelijk op den bodem der menschelijke handelingen is ontstaan en een algemeenheid on derstelt, welke,
als gebod van een bewusten wil gedacht, een veelheid van
verrichting en beheerscht en dus aan haar voorafg aat ." Wie
de natuurwetten voor dat wat geschiedt verantwoordelijk
maakt, beweert dat de natuur gedachten verwerkelijkt .
Zelfs zuiver mechanische natuurweten schap kan niet buiten
teleologie, want teleologie is de onderstelling, waarop zij
ten slotte berust . Het is zooals L e i b nit z, L o t z e en
C h r i s t o p h S i g war t hebben geleerd : een systeem van
wetten moet in een systeem van doeleinden wortelen . Wanneer iemand wetenschap wil en nog tans verklaart g odloochenaar to zijn, verstaat hij zich zelf niet .
Wetenschap is geenn schepping nit niets . De wetenschappelijke arbeid is voortzetting van wat in bet vb6rwetenschappelijk stadium reeds wordt aangetroffen . Immers
de taal is even oud als de mensch ; woorden hebben een
algemeene beteekenis . Daardoor zijn woorden de voorloopers van wat men in de logica begrippen noemt .
Ik spreek van logica . Afkeuring verdient het, gelijk
sommigen heden ten dage willen, logica in zielkunde to
doers opgaan . Logica is niet zielkunde. Logica vraagt niet
hoe kennis tot stand komt, hoe begrippen gevormd worden,
in welke verhouding zij tot de overige feiten van het ziele-

426

NATUUR EN GESCHIEDENIS .

levee, tot aanschouwingen en waarnemingen, wilsbesluiten
en gemoedsaandoeningen staan .
Logica beschouwt de vormen van het denken enkel als
middelen . Als middelen tot het d oel van alle wetenschap,
hetwelk is een juist begrip to erlan gee aangaande wereld
en levee .
Maar wereld en levee zijn onmetelijk en onuitputtelijk
rijk . Vandaar de poging om wereld en levee nit een algemeen oogpunt to besehouwen .
Simplex sigillum yen . Eenvoud is het kenmerk der
waarheid . Die spreuk is volkomen valsch en volkomen waar,
al naar gelang men haar verstaat. Valsch, als er bedoeld
wordt, dat de werkelijkheid eenvormiger zou zijn dan zij
zich aan ons vertoont, dat b .v. het verschii tusschen een
gevoel van warmte en een gewaarwording van kleur of van
geluid slechts schijn zou wezen, dat alles in den grond
eenerlei n .l . beweging zou zijn . Waar, als bedoeld wordt,
dat het menschelijk weten eenvoudiger is dan de werkelijkheid, waarop dat weten zich richt, dat het nergens de voile
werkelijkheid omvat, dat het altijd gebrekkig weten is .
Welken dienst bewijzen flu begrippen ? Zij strekken om
de dingen en gebeurtenissen, welke altijd concreet zijn,
onder dak to breng en. Een begrip is steeds een alg emeenheid . Wanneer het ons niet gelukt een ding of een gebeurtenis als verwant aan andere dingen en andere g ebeurtenissen op to vatten, Wanneer jets een eigen aard schijnt to
hebben, dan noemen we dat onaardig en bezigen een term
die in het gebruik zijn oorspronkelijke beteekenis heeft
verloren .
Het begrip is een voorstelling van het gemeenschappelijke, van wat alle ziekte ziekte, van wat alle levee levee,
van wat ieder dier dier doet zijn . Bet begrip vat d us vele
aanschouwsels samen en behelst slechts een deel van den
inhoud dier aanschouwsels, dat deel, waarin ze overeenstemmen .
Wij denken en spreken met behulp van begrippen, van
algemeenheden . Maar niet ieder, die begrippen gebruikt,
dus van suiker of van recht spreekt, kan zeggen Tat suiker,
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wat recht is . Ondeugend heeft een beroemd physioloog dit
aldus uitgedrukt : „ieder meent to weten wat leven is ;
alleen de physioloog weet het niet" .
Bezigen we woorden, die als teekens van begrippen
voor een wetenschappelijk doel zullen dienen, dan wordt er
meer vereischt dan vaag verstaan, dan mag er geen onklaarheid, geen ruimte voor misverstand overblijven . Dan eischt
de logica scheiding vann klank en beteekenis . Dan moeten
we kunnen definieeren b .v. op deze manier : „de vledermuis
is een g evleugeld insekten etend zoogdier" . Zoo is het
begrip vleermuis van alle andere begrippen klaar en scherp
afgebakeud .
her past het er aan to herinneren, dat wij ons het
gemeenschappelijk van een reeks van aan elkaar verwante
dingen niet afzonderlijk kunnen voorstellen . Wij kunnen
ons, zooals B e r k e l e y reeds heeft gezegd, onmogelijk een
denkbeeld vormen van een mensch in het algemeen, van
een mensch die geen vrouw is en evenmin man ; niet jong,
niet oud en evenmin van middelbaren leeftijd ; niet blank,
niet zwa,rt en evenmin koperkleurig ; niet kaal, maar evenmin hang ; niet grijs van oog, maar evenmin blauw- of
donkeroogig ; niet vet, niet wager, maar evenmin van gemiddelden omvang . Ge bespeurt het, op die wijze komen we
niet aann een inhond voor onze begrippen .
Ee :u bepaald begrip is nooit een stow beeld, nooit een
aanschouwsel, dat gelij k een portret aan den mu ur zwij gt,
als wij er vragen aan stellen . Hij die een bepaald begrip
van suiker heeft, weet van suiker heel wat to zeggen, kan
siren over suiker tot u spreken . De zeeofficier, die een
bepaald begrip van een onderzeesche boot heeft, houdt zijn
hoorders een geheelen avond met dat ding bezig .
Een bepaald beg rip is een reeks van mogelij ke oordeelen. Volstrekte bepaaldheid wordt door definitie niet
verkregen . Want ook de oordeelen, waarin het begrip zich
last ontvouwen, bestaan weer nit begrippen . Zoo veronderstelt de definitie van vleermuis, dat wij reeds weten wat
een zoogdier en wat een insekt is .
Volstrekte bepaaldheid is niet noodig . Als de jurist,
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under aanhaling van de wet, weet to zeggen wat een
huwelijk is, dan hindert het niet, dat hij zonder nadere
bepaling van man en vrouw spreekt . Onzinnig zou het zijn
alles to willen definieeren . Enkel storende onbepaaldheid
is to vermijden .
Een bepaald begrip omvat een reeks van oordeelen .
Wat is nu een oordeel ? Ieder oordeel is meer dan een
verbinding van voorstellingen . Is de aarde road? In die
vraag tref ik de verbinding van een subject met een bepaald praedicaat aan . Toch is die vraag geen oordeel .
Slechts dan wordt er door mij geoordeeld, wanneer ik tot
de verbinding ja of neen zeg, wanneer ik de verbinding
beaam of verwerp . Zonder dat practische element is nooit
het echte oordeel aanwezig .
De begrippen der wetenschap dienen de logische
waarde van oordeelen to bezitten . Ze strekken tot classificatie der werkelij kheid . Volledig a classificatie der werkelijkheid is, voor wie geen alomteg enwoordig toeschouwer
is, onmogelijk .
Zullen we nogtans in onze begrippen tot oordeelen
opklimmen, die niet door nieuwe ervaring telkens gevaar
loopen omver gestooten to worden, die onvoorwaardelijk,
strikt algemeen gelden, die de wereld omvatten, dan is
kennis vann wetten noodig .
Begrippen, die kennis van wetten insluiten, moeten
dus worden nagestreefd . Zulk een begrip is de gravitatiewet, is de wet der inertie .
Er zijn dus drie stadien van het begrip ; in ieder volgend stadium wordt het meer geschikt voor zijn duel,
welk duel is : de wereld to vereenvoudig en .
In de eerste plaats hebben we : de algemeenheid der
woordbeteekenis . Zij is een vaag besef van het gemeenschappelijke van alle katten, alle vogels, alle dieren, van
datgene wat iederen hartstocht een hartstocht, alle baatzucht baatzucht, alle toewijding toewijding duet zijn . Mag
her reeds van begrip gesproken worden ? Ret gemeenschappelijke moet kunnen worden opgesomd in het belang van
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redeneering en onderzoek. Pat geschiedt in een reeks uitspraken .
Zoo ontstaat het begrip met zijn vele kenmerken, het
bepaalde begrip der logica, hetwelk tot n auwkeurige classificatie gelegenheid geeft .
In zijn hoogste stadium, als het begrip zijn volkomenheid bereikt, verbindt het wat bijelkander behoort, geeft
het een wet aan, een oordeel, dat overal en altoos geldig is ..

Thans zijn wij zoover, dat wij het eigenaardige van
natuurwetenschap kunnen noemen. Zij maakt de wereld
opzettelijk eenvoudiger dan zij is, ten einde haar beter to
kunnen overzien . Iedere hood is een bepaalde hoed, een
geheel eenige hood, deze en geen andere . Doch de natuurkundige methode stelt alle honden aan elkander gelijk en
ziet in hen enkel exemplaren der snort . Er is groot verschil tusschen een geniaal en ij verig man als P a s t e u r of
D a r win en een leeglooper, maar de natuurkundige als
zoodanig ziet dat verschil over het hoofd . Als een metselaar
van een dak, een boek van een tafel en de maan naar de
aarde toe valt, zijn dit voor den natuurkundige als zoodanig
enkel drie voorbeelden van de geldigheid der valwet . Zeker,
voor zoover die natuurkundige nog iets anders dan natuurkundig a is, stelt hij de gevallen niet aan elkander gelijk .
Doch daaruit volgt enkel reeds her, dat de abstraheerende,
de nivelleerende methode niet aan alle behoeften voldoet,
dat zij aanvulling vereischt . Bij zijn poging om to vereenvoudigen ziet de natuurkundige opzettelijk het verschil
tusschen licht en warmte voorbij en vat beide op als vormen van beweging . Haar hoogsten triumf viert de natuurkundige methode, als zij er in slaagt een alomvattende
theorie van de wereld der lichamen to ontwerpen . Dat doet
zij door de laatste bestanddeelen der werkelijkheid als onveranderlij k, dus als ondeelbaar, als qualitatief aan elkander
gelijk, dus als zonder qualiteit, op to vatten en vervolgens
alle dingen als combinaties van die bestanddeelen to be-~
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schouwen, als combinaties, welke volgens vaste bewegingswetten beurtelings gevormd worden en uiteen vallen . Vraag
niet, of die wereld der wetenschap bestaat, en beeld u vooral
niet in, dat die wereld een hoogeren graad van werkelij kheid bezit dan de werkelijkheid, waaruit wij ons lief en leed
puttee . Ads wij tot de wereld van het steeds identische
zijn opgeklommen, hebben wij geen retourbillet naar de
werkelijkheid van licht, kleur, geluid, van veelsoortige gestalten, to midden van welke wij levee . De wereld der
atomen is geen voorwerp van kennis, dock een middel om de
werkelijkheid zoo eenvoudig mogelijk op to vatten en als
zoodanig beantwoordt zij geheel aan haar doel .
De natuurkundige methode kan op alles worden toegepast, ook op zieleleven . Inderdaad is dan ook de zielkunde natuurwetenschap in zoover zij zielstoestanden onder
algemeene, behoorlijk gedefinieerde begrippen tracht op to
nemen . Dan tracht zij vragen to beantwoorden als de
volgende : welke zijn de elementen van het zieleleven
volgens welke wetten verbinden zich die elementenn tot
waarnemingen, gemoedsaandoeningen, redeneeringen ? Dat
wat uw en mij n zieleleven van elkander doet verschillen,
het individueele als zoodanig, wordt her opzettelij k verwaarloosd .
Ofschoon het voor ons een gesloten boek is, kunnen
wij gissen naar het zieleleven van mieren en bijen . Maar
niemand zal van het geestesleven dier insekten gewagen .
Het is omdat wij den term geestesleven bewaren voor die
hoogste vormen van zieleleven, welke men met de namen
van recht, zedelij kheid, kunst, godsdienst, wij sbegeerte,
wetenschap doopt, en welke daaraan hue bestaan to danken
hebben, dat de menschheid in den loop der eeuwen op den
grondslag van het verworvene verder bouwt . Welnu, ook
op het geestesleven kan de natuurkundige methode worden
toegepast . Dan wordt er gevraagd naar het gemeenschappelijke van alien godsdienst, alle moraal, alle kunst, naar
wat iederen staat een staat doet zijn, naar het wezen van
burgerdeugd, van rechtvaardigheid, van zelf beheersching.
In dien zin is de natuurkundige methode door S o era t e s
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op het geestelijke toegepast . Steeds is zij de methode om
den grootsten algemeenen deeler to vinden .
Wij passen alien de natuurkundige methode binnen
ruime grenzen toe . Geen twee klontjes suiker, geen twee
stukken steenkool, geen twee bladeren aan een boom zijn
volkomen aan elkander gelijk . Maar wij bekreunen ons
niet om dat verschil, als wij suiker in onze koffie doen om
die to zoeten, als wij brandstof in onzen heard werpen em
ons to verwarmen, als wij dorre bladen bij eenvegen em
daarmede onze planten tegen de winterkoude to beschermen .
In stukken suiker, brokken anthraciet, neervallende boombladeren zien wij enkel exemplaren van een snort, die
elkander vervangen kunnen . Maar als onze getrouwe huishond gestorven is, bet dier, waaraan wij zoo gehecht waren,
dan blijft er een ledige pleats . Die bond was meer voor
ons dan een exemplaar van een snort, dat door ieder ander
exemplaar to vervangen is .
Het is schier onnoozel op to merken, dat wij niet enkel
in algemeenheden belang stellen . Klassen en wetten leiden
geen afzonderlijk bestaan, maar gelden enkel van de werkelijkheid ; zij zij n hulpmiddelen em wet er is en wet er
geschiedt to ordenen en to overzien . Gelijk alle overige
ding en zijnu ook wij enkelingen . Als zoodanig ondervinden
wij den invloed van bijzondere gebeurtenissen, zijn wij
strevende, doeleinden naj agende schepselen . Een algemeenheid als de wetenschappelijke theorie der voeding is niet
in staat een ledige maag to vullen . Daarvoor zijn brood
en vleesch noodig. Als we in den donkey zitten en een
lamp behoeven, bast ons niet een juiste theorie van bet
licht . Wij willen weten hoe en wear licht voorhanden is,
op welke wijze bet to verkrijgen is .
Daaren boven gaat bet enkele, bet individueele nooit
op in een al g emeen begrip . Iedere bruiloft is een bizondere
bruiloft, ieder sterfgeval een bizonder sterfgeval . Wij willen
meer weten van N a pole o n dan dat bij een veldheer,
meer van den slag bij Waterloo dan dat bet een veldslag
was . ®ns doel is zoo'n bizonder man, zoo'u bizondere gebeurtenis in zijn of hear bizonder karakter to kennen .
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Ook zegt wetenschap van datgene, wat overal en altijd
geldt, wetenschap van wetter, niet wat er thane is, hoe datt
geworden is, wat er vroeger geweest is . Wij zien licht,,
hooren geluid, voelen warmte . Slaagde men er nu in dat
alles een onderkomen to bezorgen in een volledig ontwikkelde aethertheorie, dan zou die theorie nit getallen en
formules bestaan, welke op licht, geluid en warmte betrekking hebben, maar zelve zou zij niet de minste overeenkomst
met licht, geluid en warmte vertoonen . Die theorie zou aan
iemand, die nooit gezien, nooit gehoord, n ooit gevoeld had,,
niet duidelijk maker wat licht, geluid en warmte zijn . Van
het licht kan men vragen : was het er altijd ? Hoeveel licht
is er en op welke plekken der wereld komt het voor ? Dit
zijn vragen over welke de optiek ale natuurwetenschap niets
mee to deelen heeft . Zoo kan men vragen : wat was de
aanvang van het aardsche lever P Wat is de stamboom van
den mensch ? Bij de poging om zulke problemen op to lossen
wordt jets anders gedaan dan de werkelijkheid order algemeene begrippen to huffs brengen .
Dien ten gevolge is er ten minste tweeerlei wetenschap
natuurkennis en geschiedenis . Wij noemen de werkelijkheid
natuur, wanneer wij op haar begrippen van min of meet
algemeene geldigheid doer kloppen, wanneer wij haar nit
een classificeerend of nit een wettelijk oogpunt beschouwen . Wij noemen de werkelijkheid hi .storisch, wanneer wij
haar in haar individueel, in haar bizonder karakter aanzien .

Er is overeenkomst en er is verschil tusschen natuurkennis en historie.
De overeenkomst is, dat beiden begripsvorming beoogen
en dat beiden vereenvoudigde opvatting der werkelijkheid
zijn . Het verschil is, dat natuurkennis begrippen met een
algemeenen, historie begrippen met een individueelen inhoud
naj aagt . Verder dat natuurkennis niet met alg em een menschelijke waarden rekening houdt, terwijl historie steunt op
de erkenning van algemeen menschelijke waarden .
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Laat mij verschil en overeenkomst in het daglicht
plaatsen .
Aan de eene zijde wordt er kennis van klassen en
wetten, van algemeenheden nagejaagd . Die algemeenheden
zijn het duurzame en vaste, dat aan de wisselende werkelijkheid wordt overgesteld . Zoo maakt het begrip zoogdier
er aanspraak op een duurzaam geldig begrip to zijn . Dit
beduidt, dat, zonder to letters op massa en gestalte, ieder
dier, hetwelk bepaalde eigenschappen heeft, zoogdier moet
heeten . Aan de duurzaam geldige begrippen beantwoorden
geen duurzame werkelijkheden . Het werkelijke is hot veranderlijke, dat wat voortdurend wordt . Ook is het werkelijke
steeds eenig in zijn snort . Indien we het als zoodanig opvatten,
beschouwen wij het historisch .
Zoo wil de historicus weten wat hij van Robe s p i e r r e
of Mar a t to denken heeft, of wel hij tracht het karakteristieke van de Hollandsche schilderschool der 17de eeuw
op to sporen . Die revolutiemannen, die schilderschool
blijven niot voortdurend wat zo zijn . Zij misson de bestendigheid van het algemeene, want zij hebbon eon geschiedenis .
Om ze getrouwelijk to doers konnen diont de historicus
onderseheid to makers tusschon hot wozonlijke on hot
onwezenlijke. Hij weet veel van Rob e s p i e r r e wat hij
niet gebruiken kan, b .v, dat R o b e s p i e r r e een deel van
zijn levers slapende, een ander deel etende en drinkende
heoft doorgebracht, dat hij kind is geweest, vb6rdat hij
voiwassen kon heeten . Juist dat, wat van alle menschen
geldt, heeft voor den historicus goon beteekenis . Zijn doel
is zich een begrip van R o b e s p i e r r e to vormen, dat niet
alles opneemt wat van den workolijkon R o b e s p i e r r e
gegolden hoeft . Wie geschiedenis schrijft geeft bericht van
individueele werkelijkheid, maar eon bericht, dat velerloi
als niet ter zake dienonde weglaat, eon bericht dus, dat de
werkelijkheid vereenvoudigt, eon bericht, waarbij de werkelij kheid in den vorm van hot begrip wordt gegoten . Het
wezen van het begrip toch is de werkelijkheid om to vormen .
welnu die omvorming grijpt plaats niet enkel as de
algemeene natuur van dingen on gebeurtenissen, maar ook
0 . E .VII3
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als hunne individueele, geheel eenige natuur wordt beschouwd .
.Ale denken beweegt zich in de sfeer van het begrip,
zoowel het denken op historischen, als dat op natuurkundigen trant . Het verschil is, dat bij de natuurkundige
begripsvorming het individueele verloren gaat, terwiji historische begripsvorming juist het individueele tracht weer to
geven. Zooals van zelf spreekt geschiedt dat met woorden,
die een algemeene beteekenis hebben .
In de natuurwetenschap is het algemeene doel, in de
historie slechts middel . De eerste tracht het algemeene,
dat reeds in de beteekenis der woorden ligt, nader to bepalen en tot ontwikkeling to brengen ; zij tracht uitgaande
van algemeenheden, die nog geen wetenschappelijke begrippen zijn, op to klimmen tot begrippen van wetenschappelijke bepaaldheid, waaronder zich de rijkdom van het individueele groepeeren last. De geschiedenis gebruikt ook
het algemeene, want al de elementen van on s denken zijn
algemeen . Maar voor haar is het algemeene de omweg om
to belanden bij het individueele, can omweg, die onvermijdelijk is, ten gevolge van den aard van ons spreken en
denken .
Wat is nu het historisch belangrij ke ? Ieder man op
straat is eenig in zijn soort, maar daarom nog niet een
historisch individu . Zoo is niet iedere diefstal van koeien
of rijwielen, ofschoon hij telkens een individueel karakter
draag t, eeri waardig object van historiich onderzoek . .Alleen
dat is historisch, wat er aanspraak op wag waken voor
alle menschen van beteekenis to zijn, wat eenn algemeene
waarde heeft .
Doch zijn er wel waarden voor alien ? De een hecht
aan muziek, de ander aan oude munten, een derde aan
sport of jacht, een vierde aan godsdienst en het is mogelij k,
dat wie aan muziek hecht niets voor vroomheid, niets voor
patrijzen of jachthonden gevoelt . De awaken verschillen .
In den loop der tijden is er over goed en kwaad, over
schoon en leelij k, over waar en valsch op strij dige wij ze
geoordeeld . Ziedaar het brutale feit, dat wij hebben to
laten gelden .
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Akkoord, voor onbetwistbare feiten hebben wij to
buigen . Tot feiten behooren we onvoorwaardelijk ja to
zeggen . Doch als dat zoo is, dan is vaststelling van feiten
.geen willekeurig jets, geen zaak, waarbij verschil van smack
to pas komt, maar een handeling, die de volstrekte waarde
van feitelij ke waarheid in zich sluit .
her blijkt de zwakheid van het positivisme, dat enkel
met feiten rekening wil houden . Wie uitsluitend naar feiten
luisteren wil, vergeet, zegt hi c k e r t treffend, dat ieder
feit twee zijden heeft : het heeft een inhoud, het is dit of
dat feit, maar het is tevens een feit, en als zoodanig legt
het ous de verplichting op het to laten gelden . Feiten
wij zen boven zich zelve uit in de richting van het volstrekt behoorlijke .
Doch als reeds nit dit simpel voorbeeld blijkt, dat het
volstrekt behoorlijke geen ijdele waan is, dan mogen wij
zeggen, dat do mensch hier op aarde eon task to vervullen
heeft, dat leven en geschiedenis een zin hebben, ook al
kunnen wij dien niet noemen ; dan is het niet onverschillig,
hoe wij streven en waardeeren, hoe de heroen van ons
geslacht in vroeger eeuw gestreefd en gewaardeerd hebben,
daar menschen bij hun streven en waardeeren op geringer
of grooter afstand zijn van wat eeuwige waarde heeft .
Natuur en geschiedenis vormen een tegenstelling, maar
laten zich nogtans niet uit elkander scheuren . De eene
roept om de andere als haar aanvulling . Ieder natuurkundige is op zijn tijd historicus, b .v. hij vraagt naar den
stamboom van het menschelijk geslacht, naar den oorsprong
van ons zonnestelsel, naar hot ontstaan van Alpen en
gletschers . Ieder historicus is op zijn tijd natuurkundige,
b.v. bij vraagt naar hot verband tusschen kustlijn en menschenverkeer, tusschen klimaat en volkskarakter . Toch is
er groot verschil tusschen beider methode . Natuurkennis
vormt alg emeene begrippen . Historie begrippen, die maar
op ten men sch, op een tijdvak, op den phase der beschaving
toepasselijk zijn . Als het zeer hoog gaat, streeft de historie
er naar eon begrip to leveren van de ontwikkoling van het
menschelijk geslacht van de oudste tijden of tot op den
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huidigen oogenblik . Maar ook die ontwikkeliug is een feit,,
dat slechts 4nmaal voorkomt . Zoo bekreunt zich de
historie allerwege om wat er slechts eenmaal is, of e~umaal
was . De historie vormt begrippen met een individueelen
inhoud . vandaar dat de historische begrippen niet enkel
tot bet verstand, maar tevens tot de verbeelding en bet
gemoed des menschen spreken . Pit is een groot verschil
tusschen natuurkennis en historie .
Een ander, niet minder groot verschil, heb ik reeds
ter loops aangeduid . De geschiedenis brengt ons in aanraking met een onzienlijke wereld van geestelijke waarden .
Zeker, het is belangrijk to weten hoe en wat men vroeger
gegeten heeft. Aardig is bet to vernemen, dat ten dage
van Koningin Elisabeth de vorken van bet meer be-.
schaafde Italie uit in Westelijk Europa werden ingevoerd,,
en dat die fiere vorstin zelve denkelijk haar levers lang
met de handeu heeft gegeten . Niet minder grappig is bet
to hooren, dat de lieve gewoonte om den disch met bloemen
to versieren haar oorsprong to danken heeft gehad aan de
behoefte om de vette vingers van tijd tot tijd aan de
planters of to vegen . Intusschen is bet klaar, dat, haddenn
onze voorouders als de runderen in de wei enkel gegeten
en gedronken, zij geen plaats in de geschiedenis zouden
worden waardig gekeurd. De bevrediging van zinnelijke
behoeften is de onontbeerlijke basis van geestelijk levers
en alleen in zoover historisch van beteekenis . De algemeene geschiedenis zou, ook al beschikte ze over de noodige
oorkonden, zwijgen van die talrijke stammers, die eeuwen
lang van vischvangst en veeteelt, van doodslag en menschenroof hebben geleefd, maar overigens niets, volstrekt nietss
hebben bijgedragen tot den opbouw van bet rijk van waarheid, schoonheid, gerechtigheid en liefde, tot den opbouw
van die nieuwe wereld van geestelijke waarden, welke in
de taal der Christenen bet Koninkrijk Gods beet .
Het voorname thema der geschiedenis blijft wat bet
reeds voor Augustinus was : civitas Dei . Al bet overige is
enkel bijwerk en toevoegsel . Natuurlij k is maatschappelij ke
historie, gelijk ze heden ten dage verlangd wordt, hoogst
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belangrijk, dock hot neemt niet weg, dat eon maatschappij
zonder rechtsgevoel en belangstelling in den naaste, zonder
behoefte aan schoonheid en waarheid, indien zij kon bestaan, enkel eon kudde zou zijn en geen voorwerp van, geschiedkundig onderzoek .
Is de men sch slechts eon rad in eon reusachtige
machinerie ? Hoe zou hij dan eon leven kunnen leiden,
dat strijd is tegen hot lage en booze in en buiten hem?
De blij moedigheid, die alle echte plichtsvervulling, die hot
streven naar waarheid on schoonheid vergezelt, on zonder
welke dat alles slechts loondienst zou zijn, kan den mensch
overtuigen, dat zijn zieleleven oneindige waarde heeft . Hij
ontdekt in zich zelve normen van hot denken, van hot
handelen, van hot artistieke schoppen, welke, onafhankelijk
van zijn willekeur, zich aan hem opdringen on nogtans
niet met uitwendigen dwang hem worden opgelegd . Zoo
openbaren zij zich aan hem als ontplooiingen van zijn eigen
wezen ; hij kan, ook al wil hij, die normen niet afwijzen .
Het is, omdat zo zijn eigenlijk geestelijk zolf vertegenwoordigen.
Welnu, zoo stelt ook de geschiedenis den mensch zijn
innerlijk, zijn oneindig wezen voor oogen, en noopt hem
tevens aan eon onuitputtelijke bron van geestelijke schepping to golooven . Op welsprekende wijze is dat door
E u c ken herhaaldelijk betoogd geworden . Wie eenig oog
voor hot groote heeft on de teekenen dor tijden verstaat,
ziet met voile duidelijkheid, dat eon .AA u g u s ti n u s, eon
L u t h e r, eon G o e t ho, hun manier van beschouwen en
gevoelen niet aan hun omgeving verschuldigd waren ; dan
zouden zij goon scheppers van nieuw leven zijn geworden .
Zij waren niet de dienaren, maar de vorsten van hun eeuw,
die door wat zij brachten hun tijd omhoog beurden en op
nieuwe banen bidden . Maar juist zulke gonieen zijn hot
minst geneigd hun work aan eigen in spanning toe to schrijven.
Bij scheppende geesten wordt steeds diepe eerbied en blijde
dankbaarheid aa,ngetroffen . Men denke aan de phantasieen
van den kunstenaar, aan de hypotheses van eon oorspronkelijken vorscher, aan hervormingen van moraal on gods-
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dienst, aan technische uitvindingen . In al deze gevallen
zoekt de mensch naar waarheid, niet buiten, maar in zich,
dringt hij tot echte werkelijkheid door, put hij uit de bron
van schepp en de kracht .
De geschiedenis heeft dus een dieperen grond, een
eeuwige orde achter zich, gelijk telkens blijkt als nieuwe
krachten in omloop komen of de werelddag van nieuwe
ideeen aanbreekt . Wat een bloot verleden scheen erlangt
de frischheid en de kracht van het heden, as wij bespeuren,
dat de heroen van vroeger tijd in hue strijd om waarheid
en geluk ook voor ons gewerkt hebben, dat zij niet maar
v.ertegenwoordigers zijn van belangen, waarmede wij hebben,
afgerekend, maar dat die voorouders onze medewerkers zijn
geweest bij de poging om het rijk des geestes op to bouwen .
Daartoe is het natuurlijk noodig de blij vende kern hunner
scheppingen van haar tijdelijk omhulsel to onderscheiden,
en de uiteenloopende richtingen op geestelijk gebied als
takken van een stain aan to merken .
Stelt de kennis der geschiedenis ons in staat om de
toekomst to voorspellen ? In het verleden, zegt E u c k e n
fijn, gevoelen we ons tehuis ; wij weten nauwkeurig hoe
alles gegaan is ; wij begrij pen hoe het een nit het ander
is to voorschijn gekomen, to voorschijn komen moest ; wij
zetten die beschouwing voort tot aan den drempel van het
heden ; slecb is e~ne enkele kleine schrede en de verbinding
is tot stand gekomen, de uitkomst van langdurigen arbeid
kan worden opgemaakt en in eigen levee omgezet . Merkwaardig genoeg
die kleine schrede wil niet gelukken ;
de kloof blijft bestaan ; tusschen wereld en levee vertoont
zich een gaping. De verklaring van het verschijnsel ligt
voor de hand . Ons historisch weten is onvoldoende om to
voorspellen hoe de toekomst er zal uitzien, daar die toekomst nog jets antlers is dan de som der voorafgaande
oogenblikken en het levee telkens nit dieper wellen opborrelt dan de feiten van het verleden ons to aanschouwen
geven . Op beslissen de oogenblikken vormt de toekomst een
break met het verleden, wijst zij een verhooging van gees-
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telijk peil aan, is zij aanwinst van een nieuwe levenssfeer,
opbouwing van nieuwe werkelijkheid .
Nogtans verplaatst ons de geschiedenis niet in een
wonderland . Van een veldslag, zegt F rit z M e die u s, zou
geen sprake kunnen zijn ale de kogels regelloos, nu eene
als waterdroppels uit de monden der geweerloopen nedervielen, dan weer in allerlei grillig gekozen barren door de
lucht vlogen, ale de sabelhouwen sours de kracht van den
getroffene verdubbelden, een anderen keen de verwanten
op uren afstands doodden . Iedere historische beschrijving
onderstelt eene volgens wetten geordende werkelijkheid .
Omgekeerd onderstelt physisehe ervaring bet historisch
feit, dat ze werd opgedaan . De mogelij kheid is buitengesloten, dat op bet eene gebied van ervaring iets geldt
wat in strijd is met hetgeen op bet ander gebied voorkomt .
Er is eenheid der ervaring. Maar er is verscheidenheid van
methode, verscheidenheid van kenmiddelen, zonder welke
er geen verscheidenheid van uitkomsten zou zijn . De methode
zij dus onze indeelingsgr•o nd, niet bet voorwerp van bet
weten .
Aan bet voorafgaande wil ik nog iets toevoegen . Men
moet zich, gelijk gebleken is, in den zin van bet bestaan
verdiepen en een rijpe wereldbeschouwing hebben, men
moet voor bet meer dan historische hart en oog hebben
our op historisch gebied bet allerhoogste to bereiken . Ads
we aannemen met J . G . F i c h t e, dat de autonomic van
bet redelijk ik, of met J . G . D r o y s en, dat zelfkennis,
wereldkennis en godskennis de gemeenschappelijke task van
ons geslacht zijn, dan, maar ook dan alleen, hebben we
een maatstaf, waarnaar we beoordeelen kunnen wat van
wereldhistorische beteekenis is .
Vooral in den laatsten tijd belt men er toe over our
bet versehil tusschen natuurkennis en geschiedenis uit to
wissehen . Men roept our een historic op natuurkundigen
grondslag, our historic volgens de methode der natuurkundigen, our historic die wetten opspoort, gelijk de natuur-
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kundigen dat doen . Pat alles is schromelijk misverstand .
Met het laatste beginners wij . Men eischt van den
historicus dat hij wetten zal opsporen . Natuurlijk most
hij zich om causaalverband bekreunen . Want al heeft de
historic met het enkele to makers, dat enkele staat nooit
op zich zelf . Het behoort altoos in een samenhang tehuis .
Het is deel van een geheel . Om die reden koos prof, v a n
G elder terecht „de ondeelbaarheid der geschiedenis" tot
onderwerp van zijn inwijdingsrede . Ook is het gebruik
van wetten den historicus niet ontzegd . Maar dan zijn
die wetten middel, Been doel van historisch onderzoek . „Zelfregeering kweekt burgerzin ." Met behulp van die algelaat
meene formule noem haar een wet, zoo ge wilt
zich verklaren dat, toen T h o r b e c k e gemeentelij ke en
provincials autonomic had doorgedreven, de gemeenschapszin, de belangstelling in de openbare zaak, opleefde . Maar
de formule zegt niets aangaande het historisch beloop der
negentiende eeuw.
In den streng en zin des woords komt herhaling evenmin als onveranderd voortbestaan in de werkelij kheid voor .
Iedere wandeling, iedere springvloed, iedere geboorte is een
andere . De ideeen van cirkelloop en herhaling worden
gevormd door individueele verschillen als niet ter zake
dienende, als onwezenlijk voor algemeene begripsvorming,
ter zijde to schuiven . Maar joist om het individueele, om
het enkele, is het den historicus to doen . Ret begrip van
een wet, van een onveranderlijken vorm der verandering,
behoort niet in de geschiedenis t'huis . Het is een logische
font, een contradictie, van historische wetten to gewagen .
Immers een wet knoopt steeds het algemeene aan het
algemeene vast, een gebeurtenis van het type A aan een
gebeurtenis van het type B, terwijl het den historicus om
bizonderen causaalsamenhang steeds to doen is, b .v. om de
wisselwerking tusschen T h orb e c k e en zijn tijdgenooten .
Ret bests voorbeeld van een zoogenaamde historische
wet is zeker H e r b e r t S p e n c e r' s algemeene formule
van ontwikkeling . De zaak zelve zag hij overal : een plant,
een dier, een mensch, een besehaving, handel, nijverheid,
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taal, maatschappelij k levee, litteratuur, staatswezen, dat
alles ontwikkelt zich . `vat is nu die telkens voorkomende
ontwikkeling ? zoo vroeg hij . In bet eerste stadium bestaat
iedere kiem nit een stof, welke eenvormig is, zoowel wat
structuur als chemische samenstelling betreft . De vooruitgang is overal : verandering van bet eenvoudige in bet
samengestelde, van bet homogene in bet heterog ene . Waar
oorspronkelijk Been kontrast van deelen was, grijpt, telkens
opnieuw, „differentiation" plaats, d .i . telkens opnieuw treedt
er verschil van deelen op, dock daarmede gaat „integration"
gepaard, want de deelen bouwen een geheel op . Ziedaar
de wijze, waarop zich een embryo tot een volwassen dier
of plant ontwikkelt . Maar dit is tevens de wet van alien
vooruitgang. Die wet is dus de sleutel tot de geschiedenis
der heele wergild .
Men bespeurt bet, H e r b e r t S p e n c e r heeft ontwikkeling als een vooruitschrijdende reeks van veranderingen
opgevat . Hij heeft ons den maatstaf in de hand gegeven
om, nit een zuiver theoretisch oogpunt, lagere en hoogere
toestanden of vormen to onderscheiden . Het was een
geniale greep ontwikkeling als een verbinding van splitsing en concentratie to bepalen .
Toch zou ik er groot bezwaar in zien S p e n c e i s
formule voor een historische wet nit to geven . Immers
aan ontwikkeling staat als haar keerzijde overal ontbinding,
ondergang, verval over . vergaan is bet noodwendig complement van ontstaan . De weg der ontwikkeling loopt
steeds over lij ken henen . Het slag veld van bet levee is
bezaaid met uitgestorven varieteiten . Dood is bier voorwaarde -van levee . Maar zoo sterven ook volken, ook
stelsels van beschaving . Van de dissolutie, de noodwendige
keerzijde van integratie, zwijgt S pen c e i s wet . De vernuftige man bepaalt zich tot parallellen tusschen bet worden
van een individu nit bet embryo van een mensch, en bet
worden van een maatschappij nit bet embryo van een maatschappij . Wat geeft dat alles voor de historie ? Zij alleen
kan ons leeren, waar en wanneer ontwikkeling of haar
tegendeel plaats grijpt .
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Of men van historische wetten zal spreken is niet
louter een kwestie van terminologie . Zij, die de zoogenaamde „nieuwe methode" aanbevelen, willen dat de
geschiedvorscher op den trant van den natuurkundige zich
enkel om het algemeene zal bekreunen . Uitsluitend algemeene beschouwingen hebben volgens hem wetenschappelijke waarde . De geschiedenis behoort niet to individualiseeren . Zelfs manners als T h o r b e c k e, Caesar, Napoleon
kan de ristorie buiten rekening laten, want zij zijn enkel
het gewrocht van burs tijd en hun omgeving . De massa's
doers alles.
Zij, die zoo spreken, vergeten dat groote wendingen
op godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek gebied nooit
door bet samenstroomen van mensehen zijn tot stand gekomen, maar steeds in bet gemoed van uitverkoren jndividuen haar aanvang hebben gevonden . Zij vergeten ook, dat
massa's geen algemeenheden zijn . Er is on.derscheid tusschen
bet Nederlandsche yolk van een zekeren tijd en bet algemeene
begrip Nederlander . Natu.urlijk kan niemand zich aan den
invloed van zijn omgeving onttrekken. Maar die omgeving
is steeds jets bijzonders, een geheel eenige omgeving, was
drie eeuwen geleden geheel anders dan thans . Men vergeet
tevens dat, daar geen mensch volkomen op den ander
gelij kt, ieder een eigen invloed van zijn omgeving ondergaat, en op zijn wijze reageert . I b s e n reageert anders
dan de gewone straatslijper . De mogelijkheid bestaat, dat
een man met een sterken wil en een groot verstand zoo
krachtig zijn eigen stempel op de omgeving drukt, dat
men naar hem een geheele periode noemen kan .
Dezelfde beschouwing geldt als men den individu
product van bet verleden beet . Zeker, men groeit op in
een wereld, die zonder onzen wil voorhanden is, en langzamerhand haar tegenwoordige gestalte heeft aan enomen .
Aan de macht van bet overgeleverde zich onttrekken kan
niemand. Wie zich tegen de traditie verzet, hangt van
haar af, want de strijd, dien hij aanbindt, wordt bepa .ald
door haar karakter . Doch dat verleden is weer een bizon-
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dere invloed, die slechts eenmaal juist z66 voorkomt en op
het genie anders werkt dan op den eersten den besten
baliekluiver . Ook zoo heeft dus de historie bizondere
oorzaken en bizondere werkingen nit to vorsehen .
In onze democratische eeuw wil men het beloop der
gebeurtenissen enkel van de massa's doen afhangen . Intusschen lig t aan de stelling, dat het individueele historische beteekenis mist, met een theorie ten grondslag, die
zich waar laat waken, maar enkel een stemming, een gezindheid, welke eischt dat alle individuen aan elkander
gelijk zullen zijn, die dus de werkelijkheid anders wil dan
zij is. Dat is de reden, waarom men op natuurkundigen
trant thane historie wil beoefenen . Maar even verkeerd ale
het is den invloed der massa's to loochenen, even verkeerd
is hot voor de working van individuen moedwillig blind
to zijn .
Buiten twijfel is hot denkbaar, dat men bij alle volken,
die in de geschiedenis een plaats innemen, in groote
trekken denzelfden gang van ontwikkeling bespeurt . Zoo
zou men dan toch een wet der geschiedenis hebben 7 Volstrekt niet, want de geschiedenis verhaalt van wat anders
was bij de Romeinen dan bij de Franschen en de Japanners .
Ieder yolk ondervindt den invloed van zijn godsdienst, van
zijn oeconomische toestanden, van klimaat, voeding enz .
Gesteld dat hot beloop van taken in groote trekken bij
twee volken hetzelfde ware, dan zou volgens R i c k e r t
juist d It merkwaardig zijn en verklaring eischen . Naar de
oorzaken van die gelijkheid zou moeten worden gevorscht .
Laat hot zijn dat de „gees" of „clan", de gemeenschap
der bloedverwanten, allerwege ten gevolge van hot indringen van vreemde veroveraars voor de „civitas" of den
„staat", de gemeenschap der samenwonenden, heeft plaats
gemaakt, dan kunnen wij dat des hoods een historische
wet noemen . Maar beter schijnt hot in dat geval van een
sociologische wet to gewagen . Immers om zoo'n wet to
vinden wordt er met verwaarloozing van geschilpunten
gelet op hot gemeenschappelijke, op wat zich herhaalt bij
Statenstichting to midden van Romeinen, Grieken, Galliers,
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Azteken, Inca's enz . Wanneer de methode als grondslag
van indeeling der wetenschappen wordt gekozen, moet men
zeggen, dat her aan een yak van natuurkennis, aan de
sociologic, wordt gebouwd .
Het romantisch socialisme van een F r e d e r 1k En gels
verklaart de monogamie en het daarop berustend huisgezin
voor betrekkelijk nieuwerwetsch en bestemd om plaats to
ruimen voor vrije liefde en opvoeding der kinderen van
staatswege . Zoowel naar verleden als naar toekomst wordt
her eenvoudig geraden, met de muss gegooid. Zeker, het
is denkbaar, dat de familie haar ontbinding to gemoet gaat .
Maar dat is slechts een denkbaarheid, een mogelijkheid .
Hoe de crisis zal verloopen, welke onze tegenwoordige beschaving en maatschappij met den ondergang bedreigt,
hangt van velerlei af, o .a. daarvan, of de godsdienst steeds
meer zijn gezag zal verliezen, ook daarvan of de democratie er in slagen zal alles tot hetzelfde lage peil neer to
drukken, of wij al dan niet voor de oppermacht van het
proletariaat zullen buigen .
Hiermee hangt wederom samen de vraag of de historicus voorspellen kan .
Enkel met behulp van algemeene wetten, zonder aanschouwsels of individueele feiten, toekomst of verleden
berekenen, kan ook de natuurkundige Diet . Wel kept hij
de valwet, maar weet niet waar en wanneer een musch van
het dak tegen den grond zal sl aan . W elnu, ook de historicus kan slechts gewagen van een streven dat zich
verraadt, b .v . van de geneigdheid, welke democratic, tot
het uiterste opgevoerd, vertoont om in despotisme om to
slaan . Doch dat is enkel een mogelijkheid ; wat de uitkomst
zal zijn in een bepaald geval hangt of van allerlei geestelijke en oeconomische invloeden, ook van de ruimte van
blik, den graad van rechtschapenheid der leidende persoonlijkheden . Men kan geen historic der toekomst schrijven .
Ja men kan nit de geschiedenis leeren, want zij doet
ons mogelijkheden kennen. Doch gelukkig zijn het slechts
mogelijkheden. Zoo immers blijft er een prikkel voor ons
willen . Ons handelen zou iederen zinn verliezen, als wij
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moisten moat komen moet . Een toekomst, die niet omsluierd
ware, zou ophouden voorwerp van ons willen to zijn . Het
is een geluk, dat het begrijpen van de natuurkundigen zijn
grens vindt in het individueel en onberekenbaar karakter
van alle werkelijkheid. Juist zoo blijft er ruimte voor
bistorie niet alleen, maar ook voor menschelijk krachtbe~
toon en voor karaktervorming.
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Men heeft
zoo schreef Ohio d w i c h z u H o h e nlohe-Schillingsfiirst in 1886
dikwijls van mij gezeg d : „il se presse lentement" ; en inderdaad, de indruk,
dien zijne openbaar gemaakte schriftelijke nalatenschap
van hem geeft, is die van een voorzichtig, bezonnen man,
gewoon goed to overwegen alvorens to handelen . Deze
eigenschap schijnt niet op zijne zonen, althans niet op zijn
tweeden zoon, A 1 e x a n d e r, vererfd to zijn . De wijze,
waarop deze met de nagelaten papieren van zijn vader is
to werk gegaan, getuigt van eene groote mate van onberadenheid, en het kan natuurlijk niet tot zijne verontschuldig in g strekken, dat niets meer of minder dan een
„Oberkonsistorialpresident" aan die lichtvaardige daad medeplichtig is. Wel kan men zich verbazen, dat deze, toen hij
de documenten op verlangen van pries A l e x a n d e r persklaar maakte, niet gewaarschuwd heeft dat zulk eene publicatie onvoegzaam ZOU zijn ; maar het was ten slotte de
pries die to beslissen had wat met zijne vaders papieren
geschieden zou, en men zal toch moeten aannemen, dat hij
wel vooraf met hue inhoud zal hebben kennis gemaakt .
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In zijn telegram aan pries A l e x and e r s ouderen brooder,
Philipp zu Hohenlohe-Schillingsfiirst, heeft
keizer W i i h elm de uitgave dezer documenten „taktlos,
indiscret and vollig inopportun" genoemd ; hij heeft daarmee
goon woord to veel gezegd, eer to weinig . De private aanteekeningen van een man als vorst C h 10 d w i c h, die in
hot bezit was van allerlei ambtelijke en persoonlijke geheimen, die hot vertrouwen genoot van drie opeenvolgende
keizere en min of moor intiem in de keizerlij ke familie
verkeerde, die met den koning van Beyeren, met den groothertog van Baden, met tai van hoog gepiaatste personen
in en buiten hot duitsche Rijk korter of langer tijd in
nauwe betrekking stood, in alley handers to brengen vijf
jaren na diens dood, zulk eene daad verdient ten voile hot
brandmerk dat de keizer haar gegeven heeft . Ik zou meenen,
dat zij flog bovendien een ergerlijk gebrek aan pieteit
openbaart . Met hot wezen van den vader, zooals hot nit
doze papieren verrijst, is de handeling van den zoon in
scherpen strij d ; vorst C h 10 d w i c h, die in menig opzicht
eon hoog staand man was, zou haar, geloof ik, ten stelligste afgekeurd en zich er over bedroefd hebben . Weliswaar
heeft pries Alex and e r in een interview verklaard, dat hij
tot de openbaarmaking der papieren is overgegaan krachtens den uitdrukkelijken wil van vorst Ohio d w i c h, dock
men zal
al wordt de houding van den zoon, die de verantwoordelijkheid voor eene verkeerde handeling van zich
afschuift op zij n overieden vader, door die onderstelling
dit z66 to verstaan hebben, dat doze
ook erg stuitend
zijne Memoires wenschte gepubliceerd to hebben . Tusschen
Memoires in den gebruikelijken zin van hot woord en de
publicatie, die F r i e d r i c h . C u r t i u s, de bedoelde Oberkonsistoriaipresident, heeft bezorgd, bestaat een groot onderscheid . Dat pries A l e x and e r en de Oberkonsistorialpresident dit niet hebben in gezien, pleit niet voor hunne
scherpzinnigheid . Wat vorst C h i o d w i c h heeft gewild,
is in C u r t i u s' voorrede op hot eerste deel duidelijk to
lezen, to Maart 1901 heeft hij C u r t i u s gevraagd, of doze
hem zou willen helpers zijne Memoires to schrijven, „Er wollte"
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zoo wordt ons meegedeeld
„alle seine Papiere and
Akten nach S chilling s f ii r s t schaffen and lud mich ein s
ihn im Laufe des Sommers auf einige Wochen dort zu
besuchen . Da solite das Material der A rbeit gesichtet
and deren Plan festgestellt werden . Fur den Fall seines
Todes, sagte mir der Fiirst, werde sein Sohn, Prinz A 1 e i a nder, die Verfiigung -fiber semen schriftlichen Nachlasz haben
and in den Beziehungen zu mir, mit denen er einverstanden sei, eintreten." Het plan van den ouden vorst is dus
volkomen duidelij k : het omvangrij ke materiaal, dat bestond
uit aanteekeningen, staatsstukken, redevoeringen en andere
documenten, door hem in zijn lang bedrijvig levee verzameld, zal geschift en daarna verwerkt worden tot gedenkschriften . De dood kwam echter deze ontwerpen verstoren ; in Juli van hetzelfde jaar overleed de levensmoede
grijsaard . Wat nu ? „Freilich konnte nach dem Scheiden
des Fi rsten seine Absicht nur in unvollkommener WTeise
erfi llt werden . Er hatte gehofft, bei Durchsi cht seinen
Aufzeichnungen and Akten seine Erinnerungen zu beleben
and so sein eigner Biograph zu werden . Nach seinem
Scheiden kaun es sich nur darum handeln, die hinterlassenen Aufzeichnungen, so weft sie zur Veroffentlichung
geeignet sind, gemasz dem willen des Entschlafenen weiteren
Kreisen bekannt zu machen ." De conclusie is waarlij k verrassend ! Ongetwijfeld, eene autobiographic van vorst C h 10 dw i c h was onmogelijk geworden ; maar waarom kon pries
A l e i a n d e r, steunend op het aanwezige uitgebreide
materiaal en op de volvaardige hulp van den Oberkonsistorialpresident, niet de levensbeschrijver van zijn wader
worden ? Waarom bleef er niets anders over dan de intieme
aanteekeningen van den overledene onder ieders oogen to
brengen P Dat dit geenszins de bedoeling van worst C h 1 o dw i c h geweest was, is immers klaar als de dag ; desniettegenstaande ze toch openbaar to waken getuigt van groote
onnoozelheid of van . . . wat anders . En dan die kostelijke
opmerking, dat de aanteekeningen dienden to worden uitgegeven, „so weft sie zur Veroffentiichung geeignet waren" r
De heeren hebben derhalve geschift . Hoe, dat blijft voor-
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ons verborgen ; alleen vernemen wij, dat uit de aanwezige
uitvoerige aanteekeningen over den tijd van's vorsten rijkskanselierschap wegens „unabweisbare Rucksichten" slechts
enkele uittreksels worden meegedeeld . Iudien zij werkelijk
niet gevoeld hebben, dat zulke „Rucksichten" hen ook
elders hadden moeten intoomen, bestaat er rechtmatige
reden tot verbazing over het gebrek aan takt en discretie
bij den prins en den Oberkonsistorialpresident .
Doch hoeveel gegronde verontwaardiging hunne handelwijze in breeden kring mope verwekt hebben, de historicus,
al deelt hij in die ergernis, heeft anderzijds toch ook reden
tot vreugde . Voor hem toch is het een buitenkansje, dat
hem het materiaal ter beschikking is gesteld in plaats van
gedenkschriften, uit dit materiaal opgebouwd ; want hoe
voortreffelijk zulke memoires ook mochten zijn bewerkt, zij
zouden toch nimmer de waarde der bouwstoffen hebben
kunnen evenaren . Ret komt mij echter voor, dat bij velen
een geheel valsche voorstelling is ontstaan zoowel van card
en beteekenis der publicatie, die door prins A l e x a n d e r
en. C u r tin s onder den titel van „Denkwurdigkeite-n des F, rsten Chlodw-ich zu Hohenlohe-&hzllingsfi~ ;rst is in 't licht gegeven,
als van de persoon van vorst C h 1 o d w i c h zelf . En daaraan zijn ten deele de couran,ten schuld . Terwijl zij volkomen terecht toornden over de indiscretie van deze
zoo zijn onze manieren tegelijkeruitgave, drukten zij
tijd de meest pikante aanteekeningen over person en uit de
Denkwiirdigkeiten of en hebben op die wij ze een reusachtige
reklame voor het werk gemaakt . Op zulken prikkelenden
kost vloog het publiek of als vliegen op den honing . In
een paar weken tijds waren twintigduizend exemplaren verkocht, en de person der uitgevers zwoegden om nieuwe
duizen den gereed to waken voor de hunkerende menigte,
die hoopte een snort chronique scandaleuse to lezen . Ik
vermoed, dat velen van deze snort troopers bij de kennismaking met de twee lij vige deelen zich zelven zullen
gezegd hebben dat zij een kat in den zak hadden gekocht .
Maar niet alleen van de Denkwiirdig l eiten, ook van vorst
C h l o d w i c h zelf is een verkeerde rndruk ontstaan, daar to
U . E . VII 3
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veel uit het oog is verloren dat hij deze aanteekeningen
nooit voor openbaarmaking heeft bestemd . Daarenboven
is nog op andere wij ze eene scheeve opvatting in de hand
gewerkt. Sommige Bismarckvereerders, die steeds met
het zwaard in de hand staan om alles to weren wat ook
maar de geringste of breuk aan hue idool zou kunnen doers,
hebben gemeend de Denkwurdigkeiten to moeten vergelijken
met de Gedanken and Erinnerungen van B i s m a r e k, natuurlijk om tot het besluit to komen, dat H o h e n l o h e een
nietige dwerg was, naast wien de reuzengestalte van den
eersten rijkskanselier nog sterker uitkomt . Het behoeft
geen betoog dat die vergelijking niet alleen onbillijk maar
ook allerdwaast is . De Gedan ken 'und Erinnerungen zijn
werkelijk memoires, aan wier opstelling B i s m a r c k jaren
lang met groote zorg heeft gewerkt ; de Denkwurdig keiten
hetzij flog eens herhaald zijn niets dan materiaal .
Litterair staat B i s m arc k's werk natuurlijk oneindig veel
hooger ; de andere publicatie is er eenvoudig niet mee to
vergelijken . Doch anders wordt de verhouding, wanneer
men vraag t naar de waarde als historische bron ; legt men
dezen maatstaf aan, dan winners zeker de Denkwi rdig keiten
het van de Gedanken and Erinnerungen . De laatste doers
ons de gebeurtenissen, die B i s m a r c k goed vond zich to
herinneren, zien zooals hij ze zag, lang nadat ze waren
voorgevallen, of voorgestel d naar den indruk dien hij bij
anderen wilde teweegbrengen, eene wijze van voorstelling
die niet altijd to rijmen is met betrouwbare gegevens, welke
van elders ter beschikking staan. Gelijk alle memoirenlitteratuur eischen zij groote voorzichtigheid van wie ze
voor historischen arbeid gebruiken wil, en zij zijn, zooals
gewoonlijk bij dit slag van werk het geval is, wellicht belangrijker voor de karakteristiek van den schrijver dan voor
de kennis der gebeurtenissen die hij verhaalt . De onbescheidenheid van pries A l e x a n d e r en C u r t i u s daarentegen heeft ons de aanteekeniagen in handers geleverd, die
worst C h l o d w i c h onder den verschen indruk zijner ervaringen en gewaarwordingen heeft gemaakt op den dag zelve,
bestemd voor niemand anders dan voor hem zelf, daarom
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ook niet berekend op een werking naar buiten maar nitsluitend van privaten card .
Chlodwich zu Hohenlohe-Schillingsfurst,
in 1819 geboren, behoorde tot een vorstelijke familie, wier
in 1806 bij de stichgebied in den Napoleontischen tijd
ting van den Rij n bond
was gemediatiseerd en gedeeltelijk aan Beijeren toegewezen . Zijn vader F r a n z J o s e p h,
die Bet gebied Schillingsfurst in Beijeren bezat en erfelijk
lid was van den beijerschen rijksraad (eerste kamer), was
katholiek, zijne moeder, K o n s t a n z e z u H o h e n 1 o h eL a n g e n b u r g, protestant . Dit versehil in godsdienst van
Bet echtelijk paar heeft ten gevolge gehad, dat hunne
zoons in de katholieke, hunne dochters in de protestantsche
relig ie werden opgevoed . Het geluk van Bet familieleven
heeft hierdoor niet Bet ruinst geleden ; de band tusschen broeders en zusters was en bleef hecht, en in Bet
gezin werd naast een innig vromen zin een geest van gematig dheid en verdraagzaamheid aan gekweekt, die C h 10 d w i c h zijn gansche levee door heeft gekenmerkt . Na zijne
gymna.siale opleiding to Ansbach begonnen en to Erfurt
voltooid to hebben, studeerde hij achtereenvolgens to Gotting en, Bonn, Heidelberg, ten slotte weer to Bonn, waar
hij in. 1841 zijn examen als „Auskultator" aflegde en dus
zijn studentenloopbaan besloot . Tot de studiemakkers, met
wie hij in deze jaren vriendschapsbanden knoopte
natuurlij k meerendeel s jongelui van zijn rang
behoorde pries
Albert van S a ks e n- C o b u r g, die in 1840 de gema,al
werd vann koningin V i c t o r i a en hem nog in hetzelfde
jaar als gast to Windsor ontving .
Na h.et beOindigen zijner universitaire studies stood
hij voor de vraag, welken weg hij thane zou inslaan . Hij
had wel neiging om in Pruisen de diplomatieke carriere
to beginn.en, dock hiertegen bestond een bezwaar : de
pruisisehe regeering eischte van de toekomstige diplomaten
eenige jaren dienst bij de justitie en de administratie, en
zulk een dienst werd door manners van H o h e n l o h e' s
rang ais niet „standesgemasz" beschouwd . Hij richtte daarom
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ears den koning van Pruisen, F r i e drich Willie 1 m i V,
hot verzoek our van die verplichting to worden vrijgesteld_
dock kreeg nul op hot request . Toen besloot hij to broken
met de vooroordeelen van zijn stand, en weldra, in April
1842, zat hij to Coblenz verdiept in gerechtelijke akten .
Al gaven vrienden en kennissen sours vrij duidelij k hunne
bevreemding over zijn besluit to verstaan, hij zelf gevoelde
er zich tevreden bij en volhardde op den in geslagen weg ;
in 1843 legde hij hot examen voor referendaris af, in hot
volgend jaar word hij to Potsdam bij den administratieven
dienst geplaatst . Door onvoorziene omstandigheden word
editor de kloek begon .nen loopbaan afgebroken : hot sterven
van zijn jongoren brooder Philip p E r n s t in 1845 en eene
daarop gevolgde schikking met zijn ouderen brooder V i c t o r
bidden er toe, dat hij Schillingsfiirst verkreeg en den
pruisischen dienst verliet 1). In April 1846 nanl hij zitting in
de beijersche kamer der rijksraden en aldus deed hij zijn in-trede in hot staatkundig levers van Beijeren . Eon jaar later
huwdehij prinses Marie zu Sayn-Wittgenstein-Ber1 e b u r g, met wie hij hot slot to Schillingsfurst betrok .
Met de levendigste belangstelling volg de hij de gebeurtenissen van zijn tijd . Gelijk zoo velen verlangde
ook hij vurig eon groot, vrij Duitschland to zien verrijzen,
en hoewel de gang van zaken to Frankfort in 1848 bekommering bij hem wekte, bleef hij toch hopen op de zegepraal
der pruisisch-duitsche idee . Toenn den ook de voorloopige
centrale regeering to Frankfort hem aanzocht our aan de
hovers van Rome, Florence en A .thene kennis to gaan geven
van hear optreden, stemde hij toe, in spijt der waarschuwingen van ervaren diplomaten, die hem voorspelden dat
hot nieuwe rijk niet van duur zou zijn . In 't laatst van
1848 aanvaardde hij de rein near Athene, later bezocht
hij den pans, die nit Rome had moeten wijken, to Gaeta .
Maar de ervaren diplomaten hadden good gezien : F r i e
d rich W i 1 h elm I V sloeg de keizerskroon of en met de
heerlijkheid van hot rijk was hot nit . Eon aanbod, hem
1) De wader, F r a n z J o z e p h, was in den aanvang van 1841 overleden ; hot familiebezit was toen door erfenis reeds aanzienlijk vermeerderd>
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door den rijksbestuurder, aartshertogh aJon,
n gedaan, om
in het ministerie to treden sloeg hij af, daar hij geen lust
had deel uit to waken van eene regeering, die voortaann
alleen ten task had het rijk to begraven .
De jaren van 1850-1866 besteedde hij voor een goed
deel aan reizenn met zijne vrouw in binnen- en buitenland ;
to Parijs, in Rusland, to Rome, in Engeland, to Berlijn,
Weenen, in verschillende andere streken van Duitschland
hield hij gedurende korter of langer tijd verblijf . Eene
poging, die hij in 1859 aanwendde bij koniug Maxim i 1 i a n II, om in beijerschen staatsdienst to komen liep op
niets nit, dock door zijn lidmaatschap van den beijerschen
rijksraad bleef hij in het publieke leven betrokken en
behield hij gelegenheid van zijne inzichten to doen blijken .
Met onaf gebroken aandacht volgde hij de groote gebeurtenissen, die vooral sedert 1861 ook in Duitschland al spannender werden . Eindelijk, in 1867 na de beslissende overwinning van Pruisen, werd hij tot een post van beteekenis
geroepen : de beijersche koniug vertrouwde hem in dezen
moeilijken tijd de leiding der buitenlandsche zaken toe en
maakte hem tevens tot hoofd van den ministerraad . Daarenboven werd hij weldra afgevaardigd naar de bijeenkomst
van het duitsche tolparlemen t, waarin hij tot eersten ondervoorzitter verkozen werd. In Iaart 1870 kwam aan zijn
ministerieel leven een einde : toen de verkiezingen van 1869
aan de ultramontanen en particularisten een ameerderheid
gegeven haddenn en het regeeren hem door de oppositie
en van den rijksraad en van de kamer onmogelijk werd
gemaakt, verleende de koniug hem op zijn herhaald aandringen ontslag. Ambteloos maar natuurlijk vol deelneming
leefde hij de groote gebeurtenissen van 1870 wee, en als
lid van den beijerschen rijksraad had hij gelegenheid om
zijn invloed en talent aau to wenden voor de aanneming
van het verdrag, dat de toetreding van Beijeren tot het
nieuwe duitsche Rijk regelde . Aan de bevestiging en de
ontwikkelin.g van dat jonge Rijk kon hij weldra werkzaam
aandeel nemen, daar hij in Maart 1871 door het district
:Forchheim-Kulmbach naar den rijksdag werd afgevaardigd ;
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ook deze vergadering verkoos hem tot eersten vice-president .
In 1874 aanvaardde hij den belangrijken gezantschapspost
to Parij s, dien keizer W i l h e l m op B i s m a r c k's voorstel
hem aanbood, en ruim tien jaar lang heeft hij dien bekleed . Herhaaldelij k echter bracht hij in die periode k orter
of langer tijd to Berlijn door, waar hij in 1878 ook deelnam
aan het congres, dat de verhoudingen in h et Balkanschiereiland regelde . In 1885 verwisselde hij zijnn gezantschapspost met de waardigheid van s tadhouder van ElzasLotharingen, en met dit ambt had hij gehoopt zijnn loopbaan
to besluiten . Doch toen in . 1894 C a p r i v i als rijkskauselier
aftrad, gaf hij, hoewel noode, gehoor aan den aandrang
van keizer W i1helm I I om den zwaren last van dezen
post op zijne oude schouders to laden . Tot zijn tachtigste
jaar heeft hij dien met eere gedragen ; in 1900 vroeg hij
ontslag, in Juli 1901 overleed hij .
Dit curriculum vitae van vorst C h 10 d w i c h moet in
't oog doen springen, dat zijn levee hem geleg enheid geschonken heeft heel wat to zien en to hooren ; en reeds
vroeg was hij gewoon aan oogen en ooren den kost to
geven, zich van allerlei rekenschap to vragen, aanteekeningen to waken, brieven to bewaren . Den 3en Mei 1842
schreef hij aan zijne zuster .,AA m a 1 i e : „Ich rate Dir, meine
Briefe aufzuheben, wie ich es wit den Deinen tue, wie
iiberhaupt wit allen . Wenn wir auch keine B e t tin as c hen 1) Briefe herausg egeben wollen, so wiirde es
dock interessant rein, dieselben spater wieder zu lesen .
Sind wir dann spater zu besseren nesultaten snit uns
seibst gelangt, dann ist es erfreulich, den Weg, den man
zuriick gelegt hat, zu ubersehen." Zooals eere enkele
uitdrukking uit dit schrijven aanwijst, hield de drieen
twintigjarige zich in dezen tijd veel met zich zelf en zijne
vorming bezig ; en het zal hiermee wellicht samenhangen,
dat hij ook juist in 1842 een dag boek aanlegde en zijne
indrukken begon op to teekenen . Ofschoon dit „Tagebuch"
niet geregeld is gehouden, geeft het, to zamen met de vrij
Bettina von Arnim .
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talrijke brieven aan zijne moeder en aan zijne zuster
A m a 1 i e, voor de jaren 1842-1866 toch heel Nat materiaa1, niet het minst belangrijk voor de kennis der ontwikkeling van zijn persoon en zijne politieke inzichten . In 1866
vangt hij aan met een nieuwe serie van aanteekeningen,
thans vrij geregeld doorloopende tot het eind van zijn
leven, die hij zelf met den naam van „Journal" heeft gedoopt . Dit Journaai vormt den kern der publicatie over
de jaren 1866-1901 ; het wordt aangevuld door brieven
van en aan verschillende personen, staatsstukken, redevoeringen, bij onderscheiden gelegenheden door den vorst
uitgesproken .
Niets van dit alles, zooals het daar ligt, heeft vorst
Ohio d w i c h voor openbaarmaking bestemd, maar zijn zoon
en Fri e d ri ch C u r t i u s hebben het anders beschikt .
Hebben zij alles in 't licht gegeven ? Wij weten reeds, dat
dit niet zoo is en dat zij de papieren hebben gepubliceerd,
„soweit sic sur Veroffentlichung geeignet sired ." Vooral
flu gebleken is welke eigenaardige opvatting zij hebben
van hetgeen wel voor openbaarmaking geschikt is, zou men
wel gaarne hebben willen vernemen, op welke wijze, naar
welken maatstaf zij geschift hebben ; dock zij vertellen
ores alleen, d at zij uit de periode van het rij kskanselierschap
slechts enkele stukken hebben g enomen . I lit het ontbreken
van zulke mededeelingen bij andere tijdvakken zou men
misschien de gevolgtrekking willen waken, dat zij daarover
al het aanwezige hebben gegeven, maar zulk een besluit
zou toch gevaarlijk zijn . lit den aard der zaak is het
werk van hen, die zulk eene uitgave bezorgen, moeilijk to
controleeren, zelfs is het, zoolang men de papierenn zelve
niet onder de oogen heeft, onmogelijk tot geheel vaste
uitkomsten to geraken . Maar indien men gelegenheid vindt
tot vergelijking met andere gegevens, kan men toch tot
vrij sterke vermoedens komen . Door de bespreking van
een enkel punt Nil ik dit toelichten .
Het was tijdens H o h e n 1 o h e' s ambassade to Parijs,
in het voorjaar van 1875, dat gansch Furopa in spanning
en onrust Nerd gehouden door hardnekkige g eruchten van
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een dreigenden nieuwen oorlog tusschen Frankrij k en bet
duitsche Rijk . B i s m a r c k heeft er in zijne Gedanken and
Erinnerungen vrij uitvoerig melding van gemaakt, en men
mocht verwachten, dat de aanteekenin gen en documenten
van den duitschen gezant to Parijs hierover ook bet een
en ander zouden brengen . Inderdaad maker de Denkwurdigkeiterz er wel gewag van, maar van een optreden van
H o hen 10 h e in deze spannende weken behelzen zij niets .
In bet laatste gedeelte van Maart 1875 is H o h e n l o h e
to Berlijn, waar hij en met denn keizer en met den groothertog van Baden over bet oorlogsgevaar spreekt . Van 26
Maart tot 26 April ontbreken aanteekeningen, althans in
de uitgave ; op den laatstgenoemden datum was hij weer
to Parijs en maakte eene notitie, waarin met geen woord
wordt gerept van de bestaande spanning ; en dan brengt
ons het Journaal ineens van 26 April op 9 Mei, to Schillingsfiirst . Derhalve sedert 26 Maart tot 9 Mei
ruim
zes weken in een vrij ernstigen tijd
slechts twee aanteekeningen van den duitschen gezant to Parijs, die toch,
zooals niet anders to verwachten was, blijkens latere notifies
levendig belan g stelde in hetgeen voorviel . Maar, zal men
zeggen, misschien is hij in dien tijd slechts een enkelen
dag to Parijs geweest of is alles buiten hem om gegaan .
Ook dat niet . flier komt ons uitnernend to stade, dat
de beer H a n o t a u x juist bet derde deel zijner Histoire de
la France contemporaine heeft gepubliceerd, waarin bet jaar
1875 zeer uitvoerig behandeld is . Order den titel „L'alerte
de 1875" onderzoekt en bespreekt hij in den breede bet
bedoelde incident van dat jaar, en daarvoor heeft hij de
beschikking gehad over onuitgegeven papieren, afkomstig
van den toenmaligen franschen minister van buitenlandsche
taken, den hertog van D e c a z e s . Hieruit flu blij kt, dat
II o h e n l o h e eerst op 29 April, vervolgens tweemaal op
den .den Mei over de dreigende moeilijkheden een onderhoud
heeft gehad met den franschen minister, gedeeltelijk naar
aanleiding van depeches nit Berlijn . Met bet oog op bet
karakter van H o h e n l o h e's Journaal is bet kwalijk aan
to nemen, dat hij dienaangaande niets zou hebben aan-
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geteekend en dat hij de Berlijnsehe depeches, den van
B u l o w en eon van. B i s m a r c k, niet in afschrift zou
hebben bewaard . Natuurlijk blijft bet mogelijk dat toevallig alle spores van die stukken in H o h e n 1 o h e's
papieren zijn verloren geraakt, en met zekerheid is niets
to besluiten ; dock ik voor mij hel toch stork tot bet vermoeden over, dat de schiftende handers van grins Alexander
en F r i e d r i c h C u r tin s bier bezig zijn geweest . vraagt
men echter waarom zij deze aanteekeningen zouden hebben
uitgezonderd, dan moot ik bet antwoord schuldig blij ven ; bet
is mij volkomen onverklaarbaar, waarom andere documenten
van soortgelijken aard we!, deze niet zouden zijnu gepubliceerd . Er zijn trouwens ook wel elders bevreemdende
lacunes . Maar hoe bet dan ook zij, inn elk geval heeft dit
kleine voorbeeld duidehjk gemaakt, dat de Denkwurdigkeiten
de werkzaamheid van H o h e n 1 o h e ook nit den tijd voor
bet rijkskanselierschap niet volledig geven en dat men bij
haar gebruik op aanvulling van elders bedacht moot blijven ..
Desniettemin vormenn zij toch ongetwijfeld eon historische
bron van groote waarde, die zij ontleenen aan bet karakter
van dagboek, niet voor anderen maar voor privaat gebruik
besteind, en aan de positie en de betrekkingen van H o h e n 1 o he . Niet dat zij tal van verrassende openbaringen
brengen, die geheel nieuwe inzichten geven in de gebeurtenissen en verhoudingen gedurende eon halve eeuw,
waarover gaandeweg reeds heel wat aan den dag is gokomen en waarvan de hoofdtrekken vrij vast staan ; maar
dank zij haresn aard schenken zij bier krachtige bevestiging, daar verbetering, ginds ook onbekende bizonderheden aangaande velerlei wat elders reeds besproken
of aangeroerd is . Er is stellig ook kaf onder bet koren,
en moeilijk is aan sommige notities, vooral over personen,
historisch bolas g toe to kennen. Maar wie nog niet de
mooning zijn toegedaan dat de individu voor de historie
alle beteekenis mist, en wie met belangstelling ook tot
de kennis der handelende en invloedrijke personen trachten
door to dringen, zullen dankbaar vole aanteekeningen
over manners en vrouwen ontvangen, die de indiscretie van
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grins Alexander en C u r t i u s hun in handers geleverd
hebben .
Freigesinnt, sick selbst beschrankend,
Immer .fort das Nachste denkend,
Thatig treu in jedem Kreise,
Still beharrlich jeder Weise,
Nicht vom Weg, dem graders, weichend
Und zuletzt das Ziel erreichend,

Door doze regels van G o e t h e in een kring van politieke vrienden op H o h e u 1 o h e toe to passers, bracbt
S i m s on, de voorzitter van den rijksdag, hem in 1873 een
vleiende hulde, die echter wel verdiend schijnt . Dit is
inderdaad hot beeld vann den m aui, zooals hot nit de Denkwiirdigkeiten naar voren komt, en waarmee tevens vrij wel
in overeenstemming is de karakteristiek, die de pruisische
geschiedschrijver von S y b e 1, ook persoonlijk met den
vorst bekend, van hem geeft ; „Er war griiudlieh and
systhematisch im Erwaaen, bedachtig and umsichtig im
Handeln, erfullt von humanem Wohlwollen and warmer
Vaterlandsliebe, in jeder Stellung emn pf .ichttreuer and
zuverlassiger Charakter ." Hij is een bescheiden maar volhardend en bekwaam medearbeider geweest aan hot tot
stand brengen van hot groote work, hot duitsche Rijk .
Geen B i s m a r c k voorzeker ! Maar hot is toch al to dwaas
om, zooals ook weer naar aanleiding van de verschijning der
Den.kwi rdigkeiten geschied is, de beteekenis van een man
steeds aan die van B i s m arc k to meters en hem dan met
minachtend gebaar in een hook to duwen . Nimmer heeft
H o h e n 1 o h e zelf er aan gedacht zich met B i s m arc k
op een lijn to stellen . Van diens buitengewone bekwaamheden, diens groote meerderheid is hij zich steeds levendig
bewu st geweest ; waar hot hem maar mog elij k was, heeft
hij hem trouw en ijverig gesteund in zijn grootschen arbeid,
de vorming en de bevestiging van den duitschen bondsstaat . En evenzeer als B i s m a r c k dien steun dankbaar
erkende, schroom de H o h e n 1 o h e niet to getuigen van hoe
groote waarde die erkennin g voor hem was . Den 1eII Jan .
1878 schreef B i s m arc k hem : „Surer Durchlaucht mochte
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ich im Anschlusz an meinen Ihnen schon en clair ausgesprochenen Gliickwn sch zum neuen Jahre auch meinen
herzlichen Dank fur die so einsichtige un.d tapfere Untersti tzung sages, welche Sie mir, wie in alien Fallen, so auch
in den letzten schwierigen . Monaten in der nachhaltigsten
and bereitwillig step Weise g eleistet haben . Das Geschick
and den loyalen Willen zur Vertretung unsrer Interessen
h.nde ich leider n .icht immer vereinigt and bin deshaib um
so dankbarer fur die Ausnahmen, in denen dies der Fall ist .
Ich werde es stets dankbar ei'kennen, da :sz ich wahrend der
ganze i Zeit unseres Zusammenarbeiteus immer auf Eurer
Durchlaucht sichere wild erfolgreiche Mitwirkung zahlen
durfte, ohn e die es bei alien Anfeindungen and Intrigen,
deren Ziel ich bin, nicht moglich ware, das Unentbehrliche
zu erreichen and das Gef ahrliche unschadlich zu machen" .
En bet antwoord van. H o h e n 1 o h e luidde : „Die freundlichen Worte, welche Eure Durchlaucht zum Begins des
neuen Jahres an mich zu richten die Gi to batten, babe ich
bier (in Mfln chen) z u erhalten die Ehre g ehabt . Ich sage
Ihnen dafi r meinen herzlichen Dank . Eure Durchlaucht
haben mir dadurch eine grosze Freude gemacht . Je weniger
ich selbst mit den Leistungen meiner politischenn and diplomatischen. Tatigkeit zufri .edenn zu sein pflege, um so wohltuender ist mir die uberaus liebenswi rdig e Anerkennung,
die Eure Durchlaucht mir zuteil werden lasses . Ich werde
den Brief als das wertvollste Dokument meines Hauses
Kindern and Enkeln auf bewahren.. Ich brauche kaum
bin zuzufugen, dasz Eure Durchlaucht auch in Zukunft auf
meine voile and un.bedingte Mitwirkung zahlen konnen .
Ich kenne die Anfeindungen, welchen Sie ausgesetzt sired,
meter als andere, da Ihre Feinde stets die meinigen wares
and es auch bleiben werden . Soweit meine Krafte reichen,
werde ich den Kampf fortsetzen and stolz darauf sein, unter
Ihrer Leitung wirken zu diirfen . Moge Gott Ihnen Gesundheit geben and die Kraft erhalten, nosh eine Reihe von
Jahres die Leitung der Geschafte zum Heil des Vaterlands
zu fiihren" .
Die wensch was van harte gemeend a bet blijkt uit
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verschillende aauteekeningen dat H o hen l o h e in deze
jaren B i s mar c k' s vaste hand voor bet Rijk onmisbaar
achtte. Er is echter een tijd gekomen, waarin de overeenstemm.ing van inzichten der beide manners verminderde .
Tijdens H o h e n l o h e' s stadhoudersehap van Elsas-Lotharingen ontstond verschil van meening tusschen hen ; met
de dwangmaatregelen, die B i s m arc k noodig achtte om de
betrekkingen van Elsas-Lotharingen met Frankrijk to belemmeren of to verhinderen, kon de ander niet instemmen ;
wel voegde hij zich, then hem bleek dat keizer W i 1 h e 1 m
II ook voor de opvatting van den rijkskanselier gewonnen
was, maar hij deed het noode . Pit geschiedde omstreeks
denzelfden tijd, then bet alleng s duidelij k werd, dat op
den duur tusschen den jongen keizer die zelf wilde regeeren en den ouden rijkskanselier, die lange jaren gewoon
was geweest aan de inschikkelijkheid van W i 1 h e 1 m I, geen
samenwerking mogelijk zou zijn ; omstreeks denzelfden tijd
tijd ook, toes. H o h e n l o h e van verschillende zijden, zelfs
van den groothertog van Baden aan wiens liefde voor de
zaak van bet Rijk niet to twijfelen viel, berichten hoorde,
die B i s m a r c k' s aftreden wenschelij k schenen to makers .
Onder zulke o nstandigheden zag hij bet ontslag van den
grooten man met andere oogen aan dan hij vroeger zou
gedaan hebben ; maar toch had hij de uitbarsting met bezorgdheid zien komen . Den 24en Juli 1889, na een gesprek
met den groothertog van Baden, teekent hij aan : „Es ist
moglich, dasz es demnachst zu einem Zusammenstosz zwischen Kaiser and Kanzler kommt . Das ware schlimm trotz
alledem" . En als in Maart 1890 bet feit van B i s m arc k's
ontslag voldongen is, neemt hij niet zonder bekommering
de gevolgen waar van bet verdwijnen der overheerschende
persooulijkheid . In Juni 1890 komt hij to Berlijn en
merkt dan op : „Zwei Dinge sind mir in den drei Tagen,
die ich jetzt bier zugebracht babe, aufgefallen : erstens
dasz niemand Zeit hat and alle in groszerer Hetze sind als
friiher, zweitens, dasz die Individuen geschwollen sind .
Jeder einzelne fuhlt sick . Wahrend friiher unter dem vorwviegenden Einflusse des Fiirsten B i s m arc k die Individuen
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eingeschrumpft and gedrii.ckt waren, sired sie jetzt alle aufgegangen wie Schwamme, die man ins Wasser gelegt hat .
Das hat seine Vorziige, aber such seine Gefahren . Per
einheitliche Wille fehlt" . Ook bleven de persoonlijke betrekkingen tusschen den gegriefden reus en H o h e n l o h e
goed ; en toen de laatste in 1894 zelf tot het rij kskanselierschap geroepen was, betuigde B i s m arc k hem daarover
zijne vreugde en voldoening . Van zijn karat bracht H o h enlo h e den grooten staatsman een mooie, warme, era zooals
B i s m a r c k zelf zeide, ridderlijke hulde, toen den 2 len Maart
1896 het vijfentwintigjarig bestaan van den Bondsraad gevierd werd : „ . . . . Nu r wenig e jener Helden (stichters van
het Rijk) sired noch unter den Lebenden . . . . Einer aber,
der groszte enter ihuen, er steht noch enter uns wie eine
der Eichen des Sachsenwalds, Fiirst B i s m a r c k, der mit
sorgendem Buck die Geschicke des Reichs verfolgt and
marches mahnende Wort an die Epigonen der groszen
Zeit richtet -- der Mann, der, als wir reach den ersten Einheitsversuchen an der Zukunft Deutschlands verzweifeln
wollten, seinerseits weder die Hoffnung noch den Mut sinker
liesz, der in larger muhevoller dipiomatischer Arbeit die
Wege ebnete, die zu der eiuheitlichen Gestaltung des Reichs
fiihren sollten, and der, als der Augenblick gekommen, als
die Saat gereift war, den Augenblick zu erfassen wuszte
and die Schwierigkeiten iiberwand, die sick ihm von alien
Seiten entgegenstellten . So ist er als treuer Diener seines
kaiserlichen Herrn, der ihn heute vor fiinfundzwanzig
Jahren in den Fiirstenstand erhob, der eigentliche Schaffer
des Reichs geworden . Es ist emn schoner Zug im Charakter des deutschen Yolks, dasz es dem Manne unentwegt
treue Verehrung entgegenbringt, der sein Leben eingesetzt
hat, um die seit Jahrhunderten unbefriedigte Sehnsucht
der deutschen Nation zu erfiillen . Das deutsche Yolk weisz
es als eine kostliche Gabe der Vorsehung zu schatzen, dasz
in dieser Zeit gerade dieser Mann mit den Geschicken
Deutschlands betraut war . Lassen Sie uns
and her spreche
ich zu den politischen Gegnern des ersten Kanzlers
lassen Sie uns heute die Tage des Kam pfes and des Streits

462

DENKWUnDIGKEITEN DES FLIRSTEN

vergessen and vereinigen wir uns alle in dem Rufe : Fiirst
Bismarck lebe hock !" Deze hulde had to grooter waarde,
omdat H o hen 1 o h e met kennis van taken sprak, want
B i s m a r c k' s g ansche loopbaan had hij, de vier jaar jongere,
van den aanvang of gadegeslag en, vele jaren van zeer
nabij ; en de „unbefriedigte Sehnsucht", waarvan hij sprak,
hij zelf had die reeds vroeg levendig gevoeld .
De stand, waarin H o hen l o h e geboren werd
die
van een gemediatiseerde rijksvorstelijke familie
stelde
hem verschillend tegenover de twee groote stroomingen,
die n a 1814 door de bevolking vav D uitschland ginger,
den wensch naar eenheid en kracht van het duitsche vaderland en de begeerte in de onderscheiden duitsche landen
om den inwoners door vertegenwoordiging medezeggenschap
in het beleid van 's land taken to verwerven . Geen overwegingen van dynastieke belangen stonden bij hem het
besef van de noodzakelijkheid eener sterke rijksorganisatie in den weg ; zelfs hielp het aang egroeide familiebezit,
dat in Beijeren, Westfalen, Posers, Silezie gelegen was, de
familie los makern van een kleinstaatsch particularisme .
Maar tegenover den democratischen eisch van volksvertegenwoordiging verhief zich de overgeerfde aristocratische
of keer van volksinvloed, die door alles wat de Fransche
revolutie to tiers gegeven had er niet op verminderd was .
In de zuidduitsche Statenn hadden de vorsten in 1818 en
volgende j aren. constituties geoctroyeerd, die vertegenwoordigingen, zij het ook met zeer beperkte rechten, in 't levee
riepen, en de reactie van 1832 had ze in wezen gelaten .
De jonge H o h e n 1 o h e g evoelde aanvankelij k bitter weinig
sympathie voor die lichamen em zou ze liefst naar huffs
gestuurd hebben . In Mei 1840 berichtte hij uit Heidelberg,
dat de colleges nog niet begonnen waren . „Mittermaier
and Rau, zwei unsrer besten Professoren, sind noch auf
dem von mir schon so oft and auf j ede Weise verdammten
Landtage . Ich must mich zusammennehmen, Dir nicht noch
starkere Ausdrucke fur diese Lumpenversammlung zu
schreiben . Nie haben mich diese dummen Schwatzeran-
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stalten meter geargert als jetzt, wo wir selbst darunter leiden .
Wens ich kunftig irgend einmal kann, so soil dieser Aerger
sick nosh an dergleichen Institutes Luft machen" . Gelukkig voor de „Lumpenversammlung" was de ergernis van den
jeugdigen H o h e n l o h e niet gevaarlijk, en met de jaren
kwam al spoedig een bezadigder inzicht, dat de waarde,
helaas een zeer betrekkelijke, dier „Schwatzeranstalten"
erkende . Zijn afkeer van de democratic veranderde allengs
in eene waardeering barer kracht, en in 1861 to Weenen
de moeilijkhedeu der oostenrijksche regeering met een paar
heeren besprekend, bracht hij ontzetting to weeg door to verklaren, dat hij zou aan raden „sogar durch das demokratische
Element die Reichseinheit aufrechtzuerhalten . Diese, die Democratic, wiirde schon mit den Nationalitaten fertig werden" .
De aristocratische neigingen zijner jeugd beletten hem
niet zich voor den staatsdienst ernstig voor to bereiden .
Den 8en Juni 1842 teekent hij in zijn dagboek aan : „Sowie
ich wieder tiichtig arbeiten kann, must ich mich an eine
griindliche Bearbeitung des Staatsrechts begeben . Nichts
ist gefahrlicher als die Passivitat in Betrachtung der staatswissenschaftlichen Gegenstande . Ohne Griindlichkeit werden
wir insbesondere im Staatsdienst entweder blinde Werkzeuge odor gar Leute, die die Fahne nach dem Winde hangers, oiler wir werden einseitig and dadurch der Raub einer
Partei . Nur Grundlichkeit ist das Mittel, durch welches die
Integritat des Charakters erhalten werden kann" . En van
ernstige zelf beschouwing getuigt eene andere aanteekening
van eenn paar maanden vroeger, waarin hij bet betreurt dat
hij niet op jongen leeftijd ontslagen is uit de leiding van
een gouverneur . „Manche Torheit hatte ich begangen,
vielleicht ware ich untergegangen . Allein mir scheint,
ohne dasz ich den Verhaltnissen ziirnen will, dasz ich besser geworden ware . Einer von Natur ruhigen, traumerischen,
tatschwachen Seele 1st die Aufregung des Selbsthandelns,
des nicht bloszen Geschehenlassens durchaus notwendig,
wenuu sic wirklich zu etwas gelangen will . Ich bin, von
Natur passiv, durch diese ewige Bevormundung zu einer
groszen Ausbildung innerer Beschaulichkeit, die ich nicht
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einmal Philosophic nennen kann, gelangt, ohne dasz mein
Charakter die geringste Festigkeit erlangt hatte . Diesen
zu erharten must jetzt mein Streben sein" . Op het tijdstip,
waarop hij dit schreef, had hij reeds getoond dat hij zich
boven standsvooroordeelen moist to verheffen door ads rechterlijk ambtenaar in pruisischen dienst to treden, en zooals
na het voorafgaande wel to verwachten was, bemerkt men
later van kleingeestige vooroordeelen niets meer ; zelfs ligt er
sours jets spottends in de wijze, waarop hij over de „hohe
Gesellschaft" spreekt . Natuurlijk bleef hij wel hoogen prijs
stellen op goede vormen, en het moest hem bizonder treffen, als hij het hoofd van een staat als Frankrijk zich daartegen ernstig zag vergrijpen. „Heute bei Grevy. Er empfing mich mit gewohnter behaglicher Freundlichkeit . Er
muszte eben gefri hstuckt haben, dean er reinigte seine
Stockzahne mit dem Zeigefinger, was ihn veranlaszte, die
halbe Hand in den Mund zu stecken . Dann vertiefte er
den Zeigefinger in die Nasenlocher and bearbeitete iiberhaupt verschiedene Teile seines Gesichts mit den Fingern" .
Naar aanleiding van deze notitie to spreken van den „Vollaristokraten H o h e n 10 h e", zooals een anonymus in een
felle brochure tegen de Denkwurdigkeiten doet, is toch
waarlijk al to bel ,chelijk . Gelukkig zijn het niet alleen
„vollarictokraten", die aan goede manieren hechten . En
het schijnt mij alleszins begrijpelijk dat H o h e n 1 o h e, ads
hij 's avonds aanteekende moat hem 's daag s ervaren was,
ook van zulke on g emanierdheden van den president der
fransche Republiek melding maakte . Hem trof, hinderend
en ver nakend tegelijk, bij den hoogsten waardigheidsbekleeder van Frankrijk, wiens andere kwaliteiten hij trouwens wel wilt to schatten, het gemis aan savoir-vivre,
zooals ook uitkomt in het volgend verhaal eener ont vangst
van den groothertog van Saksen-Weimar door Grevy . Die
ontvangst was bepaald op half vijf en H o h e n 1 o h e begeleidde den groothertog . „Wir kamen ins Elysee . her
stand im Hofe eine Ehrenwache, die .Adj udanten Waren
auf der Treppe and ich war ganz zufrieden, dasz dem
Groszherzog emn anstandiger Empfang bereitet wurde . Ads
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wir aber in den Salon traten, war der gute Gre vy nicht
da. Der Groszherzog sagte mit einem unvergleichlichen
Ausdruck von Ironie, Entriistug and Resignation nichts
als : Enfin !, un d richtete sick n och steifer in die Hohe als
eon st. Als nun Gravy herauskam, wurde er nog steifer, so
dasz Grwy gar nicht wuszte was das bedeuten sollte . Er
bot uns Stiihle an, and nun begann eine recht gemutliche
Unterhalting seitens Grevys and eine sehr herablassend
hochnasige seitens Seiner Koniglichen Hoheit . Als eine
Stunde um war and der Groszherzog noch imvaer nicht
auf brach, bekam ich grosze Angst dasz Gravy plotzlich
aufstehen and sick freuen werde die Bekanntschaft gemacht
Zn haben" enz ; alles loopt echter g elukkig af . Het tooneeltje is aardig geteekend ; blijkbaar heeft H o h e n l o h e zich
met de tegenstelling tusschen Grevy en den groothertog
kostelij k vernlaakt, zoowel met het gebrek eau vormelijkheid
van den president als met de hooge hoogheid van diens
bezoeker, en con amore heeft hij het 's avonds opg eschreven .
Hierin eene citing van een hooghartig aristocraat, of zooals anderen, in zulk snort aanteekening en over personen
een kenteeken van een klein, boosaardig karakter to willenn
zien, schijnt mij al even dwaas . Naast zijne ervaringen op
politiek gebied teekent hij aan wet in verhoudin gen en
personen zijne aandacht getroffen heeft, en dit is uit den
aard der zaak wet van het gewone afwijkt ; dat dit dikwijls
jets minder g unstig s is zal wel hieraan zijn toe to schrij ven,
dat bij de menschenn de afwijking van het normale zich meer
near den slechten den near den goeden kant pleegt to bewegen .
Zoo noteert hij den g edragingeu van personen, oordeelvellingen over hen, sours ook een grap, een komische situatie,
waarmee hij zich heeft vermaakt en die hij met een glimlach op 't gelaat neerschrijft . T u r g e n j e w, dien hij to
Parijs meermalen ontmoette, heeft van V i c t o r H u g o
verhaald . Nu spreekt het toch wel van zelf, dat H o h enlo h e 's avonds zijne aanteekeningg niet begint met zijne
persoonlijke waardeering uit to drukken van flu g o als
auteur, als politicos of als mensch, maar dat hij eenvoudig
opschrijft wet hem opmerkelijk voorgekomen is in T u rO .E,VII 3
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g e n i e w' s woorden, dus : „Er sagt, V i c t o r H u g o sei auszerordentlich hoflich and liebenswiirdig als Hausherr, er
lebt her in einer gemieteten Wohnung, ist reich aber
sparsam . T u r g e n j e w hat neulich mit ihm uber Goethe
gesprochen, wobei allerlei Abenteuerliches zutage kam .
Unter anderm schrieb Victor H u g o „Wallenstein" G o e the
zu. Er haszt G o e the and ging darin so weft, dasz er sagte
,,,,Personae n'ignore que c'est ,A .ncillon qui a ecrit les
Wahlverwandtschaften et pas G o e t he" . Zoo min als er
aanleiding is om deze aanteekening aan boosaardigheid
of behag en in kwaadspreken toe to schrij ven, zoo min is
dat het geval met andere van dien aard . En daarenboveu,
hij noteerde slechts voor zich zelf, zooals dat ook zoo duidelijk blijkt uit het teekenen van een grappige situatie,
waarin hij zelf behagen schept . Als voorzitter van den
beijerschen ministerraad reist hij in den zomer van 1867
met pries A d a l b e r t van Beijeren naar Niirnberg om den
daar passeerenden sultan van Turkije to begroeten . Aan
een tusschenstation stapt hij even uit om jets to gebruiken
maar wordt door eenn bekende aan de praat gehouden, zoo-

dat hij hongerig weer in den trein moet . „Hier fand ich
nun den Prinzen vor einem Haufen von zwolf Wursteln,
vielem Brot and einer Masz Bier. Er asz alle zwolf Wiirsteln ! Mir wurde ganz flan vom Zusehen" . In 1878, tijdens
het congres van Berlijn, heeft de kroonprins de leden van
het congres
en dat waren de leiders der europeesche
politiek -- uitgenoodigd tot een partij to Sanssouci .
H o h e n 1 o h e schrijft in zijn Journaal over den tocht van
het hooge gezelschap, dat per schip en per wagern het doel
bereikte. ,,In Sanssouci erst Handewaschen in einem langen
Saal . Der Kongresz fand zwar viele Waschbecken, aber nur
emn einziges porzellanenes Gefasz, das nicht zum Waschen
bestimmt war. Um dieses gruppierte sick Europa !"
Juist zulke aanteekeningen toonen nog eens weer het
karakter van Hohenlohe's Journaal en bewijzen tevens, hoe
groot ongelijk degenen hebben, die op hem smalen alsof
hij dergelijke dingen en allerlei praatjes over personen als
Denkwurdigkeiten beschouwde . Want wie zoo spreken, ver-
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geten geheel dat vorst Ohio d wi c h zelf zijne aanteekeningen simmer voor Denkwurdigkeiten heeft uitgegeven ;
dat hij tot cigen nut, ter eigen herinnering, sours ook voor
zijn genoegen allerlci aanteekende, waarvan hij niet droomen
kon dat het ooit aan het publiek zou worden overgeleverd . Zelf beschouwingen, staatkundige aanteekeningen,
opmerkin gen . over personen, anecdotes (waaronder ook nog
verschillende, van Bismarck afkomstig), notifies over tooneel,
muziek, philosophic, religie, redevoeringen, verzen, alles
is bijeen en dooreen, en vormt een bout ailerlei . Dat lang
niet alles van historische waarde is, wie zal het ontkennen ?
Maar hoeveel trekjes ook, die men zeer noode zou misses
En dat de Denkwurdigkeiten ook nog wel wat anders
bevatten dan „praatjes" wordt al bewezen door de verontwaardiging, die hare publicatie heeft verwekt .
Van het oogenblik of dat H o h e n l o h e in 1846 door
zijn lidmaatschap van den beijerschen rijksraad met het
politieke levers in aanraking kwam, treden twee overtuigingen
naar voren, waaraan hij zijn gansche levers trouw gebleven
is. De eene, waarvan ik reeds gewag heb gemaakt, was die
der noodzakelijkheid our door aaneensluiting en organisatie
nit de duitsche veelstaterij een krachtig rijk to vormen,
ten erode aan het duitsche yolk den rang en het ontzag to
verschaffen, waarop het rech.t had . Daarom stelde hij zich
gaarne ter beschikking der voorloopige regeering to Frankfort, toes deze zijne diensten vroeg, en daarom ook werd
hij met zeker wantrouwen aangezien in de jaren van reactie,
die op de gebeurtenissen van 1848-49 volgden . De tweede
overtuiging was dat het streven der Jezuieten menschheid
en Rijk met ernstige gevaren bedreigde . Tot die overtuiging
bracht hem, den katholiek, de aanraking met de ultramontanen in Beijeren. Den 9en Mei 1846 schrijft hij in zijn dagboek : Nichts ist im politischen Leben schlimmer and besser
als jene Uebergange vom Zweifel zum festers Bewusztsein .
Schlimm, well sic am innersten Leben zehren, gut, well sic
dem Zustande des Zweifels emn Ende machen . Ich bin jetzt
soweit gekommen . Wens ich bisher noch yon der sogenann-
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ten ultramontanen Partei gut dachte, wenn ich sie fur un-gefLhrlich hielt, so ist dieser Gedanke, der mich bisher immer+
in Zweifel hielt, was ich zu tun babe, gewichen . Seit meinem
Gesprache mit H . J. hat sick meine Ansicht befestigt . Ich
sehe nun plotzlich den Abgrund, in den ich durch die
Politik der Jesuiten zu stiirzen Gefahr lief. Die Unduldsamkeit, der Hasz gegen den Protestantismus, der sick bel
ihm ganz klar darstellte, die Idee dasz die Reformation mit
alien ihren Folgen nur eine Verirrung gewesen, dasz unsrephilosophischen, literarischen un d andern Glanz-oder Groszenpunkte nur Verirrungen des menschlichen Geistes seien,,
ist eine zu absurde, meinem innersten Wesen zu diametral
entgegengesetzte Perfiditat and auf eine inhere Verworfenheit
zeigende Korruption, als dasz ich mich je entschlieszen
di rfte and konnte, ohne mein games vergangenes inheres
Leben, alle meine teuersten Ueberzeugungen zu verleugnen,,
dieser Partei such nur die geringste Hilfe zu leisten . Ich bitte
Gott um Kraft, dasz er die Versuchung dieser Teufeisgesellschaft, die nur auf Unterj ochuug der menschlichen . Freiheit,,
and zwar der geistigen, hinarbeitet, von mir fernhalten
moge, damit ich weder durch Versprechungen noch durch
Drohungen irre gemacht werde, vom rechten Pfade der
Wahrheit abzugehen . Dazu bedarf es eines offenen Bruchs
mit der ganzen Clique, den ich so bald wie nur immermoglich herbeifii.hren werde ." Zeer levendig is die vrees en
afkeer van de Jezuieten steeds bij hem geweest, en tusschen
dezen en katholieken, waartoe bij, troiiw aau bet geloof
waarin bij was opgegroeid, zich zelf bleef rekenen, maakte
bij dare ook een scherpe scheiding . Zijn jongste broeder
G u s t a v, de latere kardinaal, zou in hetzelfde jaar 1846
naar Rome gaan en zijne moeder maakte zich bezorgd over
de invloeden, die daar op hem zouden kunnen werken .
Vorst C h l o d w i c h last dare door zijne zuster Amalie aan
zijne moeder zeggen „dasz G u s t a v s Plan, den Winter reach
Italien zu gehen, gar nicht gefahrlich ist, dasz es zweierlei
Menschen gibt and geben :
must die, welche sick and der
Welt durch den freien Gedanken in der Wissenschaft and im
Staat ni tzen, and andre, die, an das Gegebene sick haltered,, .
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fiir den positives Glauben arbeiten, dessen Kulminationspunkt
die katholische Kirche ist . Dasz man aber eiues oder das
andre ergreifen konne, wean man es aber ergriffen hat, auch
ganz durchfiihren musse, dasz deshalb der A .ufenthalt in Rom
Gus t a v nicht zu einem Jesuiten, sondern zum klaren and
festen katholischen Geistlichen machen werde, wie es Diepenbrock and Schwarzenberg, welche auch in Rom wares,
geworden siud . Allen was man tut, must man ganz tun ;
unsere Zeit der Widerspruche and den Kampfes verlangt, dasz
jeder seine Ueberzeugung ausspreche, dasz er Partei nehme" . . .
Partij kiezen, zijne meening uitspreken, dat deed vorst
Chl odwich zelf ook . Moest ik niet vreezen to vermoeien en
to lang to worden, ik zou gaarne eenige stukken aanhalen
uit de voortreffelijke rede, waarmee hij in 1861, in de
kamer der beijersche rijksraden, de emancipatie der Joden
verdedigde en optrad tegen de anachronistische leer van
den christelijken, confessioneelen staat, daarbij tevens blijk
gevend van een helder historisch inzicht ; ook uit zijn betoog
van hetzelfde jaar over den lang en constitutioneelen strijd
in Keurhessen . Ket uitspreken zijner overtuiging bij zulke
gelegen heden, heel zijn verleden ook, had tengevolge, dat
zijn optreden in 1867 als hoofd van den beijerschen ministerraad en als leider van de buitenlandsche taken een bepaalde
kleur aan de regeering gaf en van den aanvang of bij ultramontanen en particularisten hevige bestrijding vond .
In een eigenaardig, deels belangrijk boek, getiteld
Kaiser T'Vilhelrn und die Begrundung den Reichs (1902) heeft
een bekwaam en scherpzinnig historio t t o k a r L ore n z
eus, die echter gaarne in de oppositie was en daardoor nog
m.i . terecht voor keizer
wel eens in overdrijving viel
W i 1 h e 1 m een grooter aandeel aan de grondvesting van
het duitsche Rijk opgeeischt das hem veelal door de
geschiedschrij ving was en wordt toegekend ; maar hij is
daarbij met buitensporige heftigheid losgetrokken tegen de
politiek van Beijeren, verreweg den belangrijksten der
zuidduitsche states . Zoodoende heeft hij de billijkheid
geheel uit het oog verloren en vergeten de moeilijkheden
in rekening to brengeD, die historisch gegroeide verhou-
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din gee, eeuwenoude naij ver, ultramontaansch e iuvioeden,
kortom velerlei belemmeringen, eene beijersche regeering
in den weg legden. De talrijke aanteekeningen over den
tijd van H o h e n1 o h e' s ministerieel levee in Beijeren
behelzen heel wat bizonderheden over de politick, het
streven, de onderliuge verhouding der zuidduitsch e sta eu
en hunne leiders, welker rol in, de geschiedenis der vorming van het duitsche Rij k wel eens wat to veel op den
achtergrond blijft . De bezwaren, die ik zooeven noemde,
komen duidelijk aan den dag ; tevens blijkt echter, dat
desniettegenstaande N a p o l e o n III, indien hij het in
1867 over de Luxemburgsche kwestie tot een oorlog gedreven had, evenzeer als in 1870 Beijeren aan Pruisen's
zijde tegenover zich zou gevonden hebben . De beijersche
regeering wilde gaarne dat de strijd vermeden wend, ma,ar
op B i s m arc k' s vragen naar de houding, die Beijeren
zou aannemen als het tot een oorlog kwam, luidde het
antwoord ondubbelzinnig „dasz, falls es in der Luxem .
burger Angelegenheit zu einem kriegerischen Konflikte mit
Frankreich konimen sollte, die bayrisehe Regierung ihre
Stellung an der Seite Preuszens and der iibrigen deutschen
Staaten als durch die abgeschlossenen Vertrage 1) feststehend
erachtet." De stukken, die bij deze gelegenheid g ewisseld
werden, schijnen er bovendien op to wijzen, dat B i s m a r c k
op dit tijdstip den krijg met Frankrijk meer waarschijnlijh
achtte dan men het pleegt voor to stellen .
Als beijersch minister kon vorst IT o h e n l o h e in zijnn
streven naar een nauw vereenigd Duitschland niet vender
gaan dan bestaanbaar was met de ha,ndhaving eener groote
mate van zelfstandigheid voor Beijeren ; voor eene andere
politick zou hij noch de goedkeuring des konings noch de
instemming der onderdanen gevonden hebben . Daarom
heeft hij, zich baseerend op art. IV van den vrede van
Praag, het daarheen trachten to sturen, dat de zuidduitsche
stateu een nauw verbon .d aangingen met den noordduitschen
Bond en deze vereeniging weer een verbond sloot met
Oostenrijk . De verbinding met Oostenrijk achtte hij nood1} De verdragen an Augustus 1866.
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zakelijk, en in zooverre is bet stellig onjuist hem als
„anti-autrichien" to kenmerken, gelijk E r n e s t D e n i s
doet in zijn korteling s verschenen werk La fonclation de
l'Empire Allemand. Door bet verbond van bet duitsehe Rijk
met Oostenrijk, dat B i s m arc k later tot stand bracht,
warden, al was het op eenigszins andere wijze ten gevolge
van veranderde omstandigheden, ook de denkbeelden van
H o h e n 1 o h e verwezenlijkt. In 1867 vonden zijne planners
to Berliju gears ingang, maar zijne politiek in . 't algemeen,
waarop ik bier niet uitvoerig kan in gaan, ward en door
koning W i l h e l m en door Bismarck hoog gewaardeerd,
en met reden . Want over de wijze en bet tijdstip, waarop
de aaneensluiting van bet Noorden en Zuiden zou g eschieden, mocht verschil van inzicht met H o h e n 1 o h e bestaan,
over de wenschelijkheid vann samenwerking en verbinding
waren zij bet sans
; en bet was van groote waarde, bet
was sane gerustheid voor den president van den noordduitschen Bond en zijn kanselier, to waters dat to 11Iunchen een vertrouwd en bekwaam man op post stood om
dit denkbeeld to verdedigen en to waken tegen maatregelen
en handelin gen, die de toekom st konden compromitteeren.
Zoo min de koning als de groote staatsman van Pruisen
hebben bet din ook H o h e n 1 o h e laten ontbreken ears de
bewij zen, dat zij zijn arbeid en streven als beij ersch minister
op hoogen prij s stelden . En toen hij in 't voor] ear van
1870 was afgetreden., schreef koning W i 1 helm hem : ,,Als
Beweis meiner hohen Achtung and meines Vertrauens
sends ich Ihnen anbei das Groszkreuz meines Roten Adlerordens, was der Welt mains Stellung zu Ihnen documentieren
wird ."
Dit aftreden was bet gevolg van de oppositie der particularisten en ultramontanen, die in de vertegenwoordi ging
de meerderheid gekreg en hadden en thane nog bizonder
ontstemd op hem waren wegens zijn handelen in sane
andere zeer gewichtige aangel egenheid, waarover de Denkwurdig keiten ook belangwekkende aanteekeningren hebben, ik
bedoel bet vacitaansch Concilie . In verband met den Syllabus van 1864 en bet drij van der Jezuleten tot de onfeil-
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baarheidsverklaring, met heel de militants houding onder
jezuIetischen invloed van Rome, dat de aanspraken van
een B o n i f a c i u s VIII weer list klinken, meende hij dat
uit bet concilie voor de onderscheiden staten ernstige moeilijkheden konden rijzen, tenzij tijdig voorbehoedsmaatregelen
werden genomen . Hij wilds geenszins, zooals bet wel voorgesteld is, bet concilie verhinderen, dock door gemeenschappelijke beraadslagingen der regeeringen bet eens werden
over de wij ze, waarop men to werk zou gaan tegen mogelijke zoodanige besluiten, die dreigden staat en kerk met
elkaar in strijd to brengen. Dit was de strekking van
H o h e n l o h e's bekend rondschrijven van 9 April 1869 can
de verschillende regeeringen, dat echter geen gevoig had,
vooral wegens den onwil van Oostenrijk en Frankrijk om
op bet denkbeeld in to gaan. Over dat rondschrijvenn werd
hij in de kamers heftig aangevallen, en hij van zijn kant
bleef bet antwoord niet schuldig . Een rapporteur had
gezegd, dat Europa met belangstelling de debatten volgde .
„Es ist richtig"
repliceerde H o h e n l o h e
, „die Entscheidung, meine Herren, welche Sie bier treffen werden,
wird von weittragender Bedeutung sein, nicht deshalb,
weil die Ereignisse unsers Konigreichs fur die Welt von
so groszer Wichtigkeit waren, sondern deshalb, weil der
Kampf, der her seit einer Woche entbrannt ist, nur sin en
Teil des groszen Kampfs bildet, der zurzeit die Welt bewegt. Es ist der Streit der beiden Anschauungen, deren
sine im modernen Rechtsstaate and in der ganzen freiheitlichen Entwicklung der Gegenwart etwas zu Erhaltendes
and zu Pflegendes erblickt and deren andre diesen modernen Staat perhorresziert and das Heil der Menschheit in
einer Neugestaltung des Staats auf andern Grundlagen
sucht, in einer Neugestaltung, welche durch die Kirche,
u_nd zwar durch eiu a im absolutistischen Sinne rekonstruierte
Kirche, vervollstandigt and getragen wurde" etc . . .
Ook na zijn ontslag als minister bleef hij met levendige
belangstelling en met groote bezorgdheid den gang der kerkelijke zaken volgen, en in zijne aanteekeningen over gesprekken met D o 11 i n g e r, in de brieven van zijn broeder, den
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kardinaal, en andere documenten is menige bizonderheid
over den loop van bet concilie, de houding der duitsche
en andere bisschoppen, den indruk der vaticaansche besluiten en hetgeen er op volgde be waard . De houding van
hen, die, omdat zij bet onfeilbaarheidsdogma niet wilder
erkennen, zich als oud-katholieken afscheidden, had echter
H o hen 1 o he' s instemming niet . Kort nadat, den 17den
April 1871, over D o 11 i n g e r de groote ban was uitgesproken, teekende hij, toenmaals als lid van den Rijksdag
to Berlijn vertoevend, aan : „Hier wird viol fiber die Dollingersche A.ngelegenheit gesprochen . Anfangs wollten die
Mitglieder des Reichstags durchaus etwas tun, namlich die
Nichtultramontanen . Ich legte aber in einer deshalb abgehaltenen Versammlung dar (deze „Darlegung" vindt men
ook in de Denkwiurd-igkeiten), dasz es sieh vor allem fur uns
darum handle, in der katholischen Kirche zu bleiben .
Solange wir keine Bischofe, keinen Klerus, keine Gemeinde,
sondern nor eine Anzahl gebildeter Laien batten, konnten
wir nicht vor einer altkatholischen Kirche sprechen . Es
komme darauf an zu warten, bis der Papst sterbe, darn
sei Hoffnung, dasz emn besserer Geist in die katholische
Kirche komme . Treten wir aus der Kirche, was dock die
Folge jedes ernsthaften. Schrittes sein konne, so verlore die
katholische Kirche so viel verni nftige Menschen meter ohne
Nutzen . Machten wir aber eine blosze Demonstration, so
taten wir etwas, was der Reichtagsmitglieder nicht wiirdig
sei . So beschlosz man denn sick ruhig zu verhalten" . . .
Ho h en l o h e beschouwde bet vaticaansch concilie niet als
oecumenisch en hoopte dat de tijd verandering en hervorming van de katholiehe kerk zoo brengen, ads zij maar
eenmaal van bet jezuIetisch juk ontslagen was . In de overheersching dier orde, in bet ultramontanisme 1} dat de
schrijft H o h e n l o h e -- „den Begriff des Ultra1) ,,Ich kann"
xnontanismus nicht anders definieren als so : Derjenige ist ultramontan,
weleher seine Meinungen and Handlungen durch die Instruktionen des
Jesuitenordens bestimmen

laszt .

Nachdem namlich das Vatikanische

Konzil die Tat des Jesuitenordens war, nachdem die Bischofe eich diesem
Konzil unterworfen haben and den Jesuiten weiter ] olge leisten, sind
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kerk boven het vaderland stelde, zag hij het groote gevaar .
A.an een 'bloedverwant, die hem blijkbaar een anti-kerkelijke houding verweten had, antwoordde hij in 1872 :
wenn Du mir vorwirfst, dasz ich als katholischer Fiirst
Unrecht habe mich dabei (de verdrijving der Jezuieten) zu
beteiligen, so sage ich Dir, dasz ich vor allem deutscher
Fiirst bin uud als solcher meine Pflicht tun must ."
De
duitsche bisschoppen, die tot de besluiten van het concilie
hadden meegewerkt, hadden naar zijne meening tegen plicht
en geweten gehandeld . ,,Was die Bischofe getan haben,
mussen sie mit ihrem Gewissen abmachen . Meine Meinung
geht aber dahin, dasz es ihre Pflicht gewesen ware, im
Kouzil Zeugnis abzulegen von dem in ihren Diozesen geltenden Glauben, nicht sick den Inspirationen der Jesuiten
in Rom zu unterwerfen . Dasz ich iibrigens deshalb, well
die Bischofe m.eines Erachtens gegen Pflicht and Gewissen
gehandelt haben, aus der Kirche austreten sollte, fallt mir
nicht em . Wenn ich weg en alley skandalosen Vorkommnisse, welche sick in der katholischer Kirche zugetragen
haben, aus der Kirche austreten wollte, so hatte ich schon
bei dem Studium der Kirchengeschichte austreten musses .
Ich meine, die Kirche hat schon Schlimmeres iiberstanden
and wird auch den gegenwartigen Zustand siegreich uberdauern ."
De botsing tusschen staat en kerk, die vorst C h 1 o d w i c h had voorzien en willen afwenden, 1) bleef niet uit .
De regeering van Beijeren klaagde weldra over onduldbare
politieke agitatie der Jezuieten, in hunne houding in Poser
vond Pruisen reden tot misnoegen . En toes de beijersehe
minister de bemiddeling van vorst C h l o d w i c h inriep om
eens to polsen, of er kans zou bestaan dat van rijkswege
auch diejenigen Katholiken, welche reach den Instruktionen ihrer Bischofe
oder der von den Jesuiten geleiteten Presse handeln, unter dem Einflusse
des Jesuitenordens,"
1) In een brief van 3 April 1874 erkende de groothertog van Baden
Sie, lieber Farst, gehoren zu den wenigen hervorragenden Personlichkeiten, welche sick eingehend mit den kirchlichen Angele genheiten beschaftigt haben and zur rechten Zeit das rechte Wort sprachen, weil Sie
die ganze Bedeutung der drohenden Gefahren erkannten" .
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maatregelen werden genomen om de Jezuleten in to toomen,
ervoer deze spoedig, dat een voorstel in dien geest zoowel
in den bondsraad as in den rijksdag gun stilt zou worden
ontvangen . Over zijn overleg met B is m arc k en met verschillende partijen van den rjksdag in deze aangelegenheid
en de daarop gevolgde JezuIeten-debatten heeft H oh en lo h e natuurlijk ook aanteekeningen gemaakt, en het behoeft wel geen uitdrukkelijke mededeeling, dat hij bet
ontwerp tegen de JezuIeten, zooal niet in zijn vorm, dan
toch in zijne strekking van harte toejuichte en verdedigde .
Den Kulturkampf, die in bet duitsche Rijk, in Oostenrijk,
in Zwitserland ontbrandde, de pogingen later, na den dood
van P i u s I X, aaugewend om eene verzoening to treffen
tusschen de strijdeude partijen, volgde hij gedurig met aandacht, ook toen hij den gezantschapspost to Parijs vervulde .
En daar trokken vanzelf de kerkelijke toestanden in Frankrijk zijne opmerkzaamheid . Met joist en scherp inzicht in
de verhoudingen voorspelde hij, dat daar de Kulturkampf
zou uitbreken, zoodra hij luwde in bet duitsche Rijk, en
hij heeft er ook nog bet begin van den strjd gezien, waarvan wij op 't oogenblik getuigen zijn . In 1875 ontmoette
hij aan een diner R en an, 1) toen deze joist van een verblijf
in Italie was teruggekeerd . R en an profeteerde allerlei
gebeurtenissen bij den dood van P 1 u s I X, waarvan geen
enkele werkelijkheid geworden is, en kwam dan op de
kerkelijke toestanden in Frankrijk to spreken . ,,Von Frankreich sagt er, dasz der Gallikanismus vollstandig aufgehort
babe . N a po 1 e on I babe ihn zerstort, indem er die katholische Kirche in Frankreich bureaukratisiert babe . Die in
unsrer Zeit liegende Zentralisation babe den Gallikanismus
unmoglich gemacht . Die BischSfe seien nor Prafekten des
Papstes" . Een der j ongste onsterfelijken der Academie Franwise, Al e x an d r e Rib o t, heeft onlaugs jets dergelijks uitgesproken, toen hij in ziju intreerede gewaagcle van bet verlangeri zijns voorgangers, den hertog d'A u driffet-Pa s qu ie r,
om eene geestelijkheid to zien opkomen die meer bet levee
1) ,,Renaii" zegt hij ,,ist in seiner ganzen Art and Weise
sober Professor. Em liebenswurdiger Mann ."

em
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der natie zou meeleven, onafhankelijker dan die geestelijkheid van ambtenaren, waarvoor hij nooit veel bewondering
had gevoeld. Eene geestelijkheid van ambtenaren, van
prefecten, die voor alles hunne in structies uit Rome ontvingen, dat juist beschouwde ook H o h e n l o h e als bet
groote kwaad, bet ernstige gevaar .
De aanteekeningen van vorst C h 1 o d w i c h uit den
tijd zijner ambassade to Parijs zijn belangrijk, en indien
H a n o t a u x er gebruik van had kunnen waken voor bet
derde deel zijner Histoire de la France contemporaine zou
wellicht zijne voorstelling der houding van bet duitsche
Rijk tegenover Franl~rijk bier en daar gewijzigd zijn . Echter
niet alleen voor de betrekkingen dier twee mogendheden
zijn zij van beteekenis : bij de veelvuldige bezoeken, die
H o h e n l o h e in deze jaren aan B i s m arc k bracht, werd
herhaaldelijk ook de algemeene politiek besproken en legde
de rijkskanselier zijne inzichten ten aanzien der andere
groote mogendheden, niet bet minst jegens Rusland, bloot .
Maar natuurlijk staat toch de verhouding met Frankrijk op
den voorgrond . H o h e n l o h e teekent aan welke aanwijzingen en instructies hij van B i s m a r c k ontvangt, minder hoe
hij die uitvoert en wat hiervan de gevolgen zijn ; van zijne
gesprekken met Mac - M a h o n, met G r v y, met de ministers vooral, doet hij verslag. Het is her niet de plaats en
van dit opstel, dat slechts een indruk van H o h e n l o h e
en de Denkwiurdig keiten wenscht to geven, ook niet de bedoeling om in details to treden . Over 't algemeen bevestigen
de aanteekeningen ten duidelijkste, dat de politiek van
Bismarck en zijn keizerlijken beer steeds op handhav ing
van den vrede gericht was, maar er bestond, niet onnatuurlijk wegens bet revanchegeroep en de nieuwe militaire
wetten en organisaties in Frankrijk, eene verdenking van
oorlogszuchtige oogmerken bij den wrokkenden buurman .
Niet minder groot was aan de andere zijde bet wantrouwen
in B i s m arc k' s bedoelingen, en die wederzijdsche argwaan
was bet ernstigste gevaar . B i s m a r c k meende dat bet
dienstig was flu en dan to toonen dat bet Rijk den oorlog
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niet vreesde ; zulke uitingen werden van franschen kant
als duidelijke bevestiging van booze vermoedens opgevat .
Geheel en al ongegrond schijnen die trouwens niet geweest
to zijn, maar zij moesten niet tegen B i s m a r c k gericht
worden, maar waarschijnlijk tegen de militaire partij, tegen
sommige leden van den staf en tegen eenige andere personen van iuvloed . Volgens H o h e n l o h e werd er inderdaad
opgehitst, en in September 1875 zei B i s m arc k, sprekend
over B ii l o W en R a d o wit z : „Seien Sie versichert, dasz
diese beiden zusammen, wenn ich nicht das Sicherheitsventil
Ware, in vier Wochen den . Krieg herbeifiihren wiirden" . De
mogelijkheid van een nieuwen krijg, ter voorkoming van
een aanval van Frankrijk, sloot ook B i s m a r c k niet uit .
In zijne gesprek .ken met H o h e n l o h e, toen deze voor denn
gezantschapspost to Farijs was aangewezen, verklaarde hij
„Wir wollen den Frieden erhalten, aber wean die Franzosen
so fortriisten, dasz sic in fiinf Jahren fertig and entschlossen
sind, dann loszuschlagen, darn fangenn wir den Krieg in drei
Jahren an . Das babe er ihnen offen sagen lassen". De vrees
was steeds dat bet wassen zijner krachten, misschien ook
bet vinden van bondgenooten., Fraukrijk tot bet ondernemen
van den revanche-krijg zou verlokken . Tilt dit oogpunt bekeek
B i s m arc k ook de binnenlan dsche toestanden van Frankrij k . In Mei 1874 instrueert hij vorst C h l o d w i c h dienaan gaande : „Ueber Frankreich sagte er, dasz wir vor ahem
dabei interessiert seien, dasz Frankreich nicht so machtig
im Innernn and so angesehen reach auszen werde, urn Verb- udete zu gewinnen . Eine Republik and in .nere Wirren
seien eine Garantie des Friedens . Eine starke Republik sei
allerdings, das gebe er zu, fur das nionarchische Europa
emn schlimmes Beispiel . Dennoch schien ihm, wie ich glaube
verstanden zu haben, die Republik weniger gef ahrlich als
die Monarchic, die im Ausland allerlei Unfug begiinstige .
Wenig gunstig w-iirde fur uns die Monarchic unter den
n r 1 e a n s sein . C h a m b o r d halt er nicht fur wahrscheinlich, da dieser keine Lust babe, sick den Unannehmlichkeiten der Regierung auszusetsen . Die B o nap art e s seien
fur uns von alien Monarchen Frankreichs noch die besten ..
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Konne aber der jetzige Zustand fortdauern, so sei das besser" .
En in November van dat jaar legde hij er den nadruk op
„dasz wir das groszte Interesse hatten, den gegenwartigen
Status quo in Frankreich zu erhalten . Die Republik uad
sonar die roteste sei uns giinstig . Die monarchische Gestaltung Frankreichs mache dieses biro dnisf ahig and sei uns
gefahrlich". Eene ongelukkige omstandigheid in 1875
en eerstvolgend e jaren was ook dat B i s mar c k van den
franschen gezant to Berlijn, G o n t a u t- B iron 1), volstrekt
niet meer gediend was . Deze, die persona grata was bij de
dames der keizerlij ke familie en gemeend had zeer handig
to zijn, toen hij zich hier een wit voetje won, was dientengevolge voor den rijkskanselier, voor wien de bemoeiingen
en de invloed van de keizerin en hare schoondochter,
kroonprinses Y i c t o r i a, eene nachtmerrie waren, een man
geworden met wien hij onmogelijk ronduit kon spreken .
H o h e n l o he's gematigd en taktvol optreden to Parijs,
dat altijd het handhaven van goede verhoudingen beoogde,
was onder zulke omstandigheden dubbel weldadig .
De Spaansche aangelegenhedea van 1874 en 1875
de
erkenning van S e r r a n o, dan het herstel van A 1 f o n s
X I I die, voor zoover de duitsche politiek er in betrokken
was, sours door middel van den gezant to Parijs behandeld
werden, brachten H o h e n l o h e, behalve met manlijke en
vrouwelijke spaansche agenten, ook in aanraking met
A 1 f o n s' moeder, de ex-koni .ngin I s a b e 11 a . Een hard
woord over haar eigen geslacht, dat hem blijkbaar getroffen
had, teekende hij aan :
Dana kam sie auf den Unterschied zwischen Deutschen and Spaniern . Die Deutschen
wien emn junges Yolk, die Spanier aber alt, uad die bourbonische Rasse tauge schon gar nichts meter. Da sie selbst
1) Diens M1 moires, uitgegeven door D r e u x in 1966, onder den
titel : Vicomte de

Gontaut-Biron . Mon ambassade en Allemagne, gaan
slechts tot eind 1873 ; zij zijn niet to verwarren met het werk van
d e B r o g lie, Mission de M . Gontaut-Biron

(1896), die G o n taut' s

papieren tot zijne beschikking had maar er vrij wonderlijk mee schijnt
to hebben omgesprongen .
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fiber theses Mot lachte, konnte ich nichts Besseres tun als
mitzulachen."
Gedurende zijn verblijf to Parijs, waar hij natuurlijk
den parlementairen strijd met groote aandacht gadesloeg,
het omkegelen der ministeries, de kansen der partijleiders
om het regeeringskasteel to veroveren, kwam hij in betrekking met verschillende politici, over wie de Denkwiirdigkeiten vanzelf ook aanteekeningen bevatten, o .a. met
Ga m b e t t a en met T h i e r s ; zoolang deze leefde, zag hij
hem betrekkelijk veel. De kleine, kranige, van zichzelf
vervulde man, die nog het levendigste aandeel nam in denn
staatkundig en kamp en wellicht dacht nogmaals president
to worden als Mac M a h o n' s positie onhoudbaar zou zijn
geworden, sprak dan over de partijen in Frankrijk, over de
europeesche politiek, over den pans (dien hij bij eene
oplossing der oostersche Kwestie naar Constantinopel wilde
verplaatsen), maar ook haalde hij gaarne herinneringen op
nit zijn veelbewogen leven . Een enkele stip ik aan . Zij
raakten in gesprek over B a z a i n e : „Thiers sagte, er sei
immer dagegen gewesen, B a z a i n e vor Gericht zu stellen .
B a z a i n e habe ihn u ra Rat gefragt, was er tun solle, als
die Enquetekommission sick ungflnstig uber ihn geauszert
habe. T h i e r s habe es abgelehnt einen Rat zu erteilen,
habe es aber sehr beklagt, als sick B a z a i n e dazu entschlossen habe ,,,,de demander des juges ." Er, Thiers,
wiirde B a z a i n e nie vor Gericht gestellt haben . Das
ganze Verfahren sei eine Infamie . Er habe es aber nicht
hindern konnen . Audi erzahlte T h i e r s, B r o g lie habe
reach der Verurteilung B a z a i n e s bis Mitternacht gebraucht,
um M a c- M a h o n zu bestimmen das Todesurteil nicht zu
unterschreiben . Darin habe B r o g l i e sick seines Vaters
wiirdig gezeigt, der als junger Pair de France allein gegen
die Verurteilung des Marschalls N e y gesprochen un .d gestimmt habe."
Toen in 1$74 to Kissingen een aanslag
op B i s m a r c k gepleegd was, betuigde T h i e r s den duitschen gezant zijne deelneming en zijne vreugde over den
gelukkigen afloop, en bij die gelegenheid gaf hij hem
eene eenigszins verrassende verklaring : „Er sei mit dem
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Fiirsten (B i s m arc k) schon seit langer Zeit befreundet
and die Friedensverhandlungen batten dies Gefiihl noch
vermehrt . Per Fiirst babe ihm die Sache sehr erleichtert
and die Bedingungen so viel als moglich ermaszigt
Je
ne dis pas cela a mes compatriotes qui trouvent qu'on a
etc beaucoup trop dur," aber seine Meinung sei es and
deshalb sei er B i s m a r c k zu Dank verpflichtet ." De
indruk, dien de Notes et Souvenirs de M. Thiers geven, stemt
met deze ontboezeming niet volkomen overeen ; maar waar
is bet, dat T h i e r s en F a v r e, toen zij hunne pijnlijke
task om over den vrede to onderhandelen aanvaardden,
nog zwaardere voorwaarden hadden verwaeht dan bun
gesteld werden. Zooals bekend is, maakte B i s mare k,
als hij in gezelsehap goed op dreef was, zijne toehoorders
nog al eens vroolijk door zijne anecdotes juist over T h i e r s,
die men wel cum grano salis zal moeten opvatten ; en als
hij waardeering van den franschen staatsman uitsprak, was
die niet van onverdacht gehalte : hij betreurde diens aftreden in 1873 als president, maar waarom ? „Frankreich
werde durch Konsolidierung allianzfahiger, and T h i e r s
war dies weniger, also war rein verbleiben fur uns niitzlich ." Maar als Thiers in 1877 overleden is, gedenkt hij
teekent H o h e n 1 o h e
hem toch vriendelijk : „Bei Tisch"
aan
„sprachen wir fiber die franzosischen Dinge . T h i e r s'
Tod bedauert B i s m are k . Wir trankenn auf seine Aufforderung emn stiller Glas zu seinem Andenken ."
Onder de personages, die wij in de aanteekeningen
ten tooneele zien treden, versehijnt ook herhaaldelijk de
vermaarde beer v o n B 1 o w i t z, alias de beer 0 p p e r t nit
Blowitz in Bohemen, de welbekende correspondent van de
Times, die inderdaad als een politieke factor gelden kon
wegens den invloed, dien hij oefende door zijne artikels
in bet groote engelsche blad en zijne relaties in de staatkundige wereld. In de Denkwiirdig keiten zien wij hem als
staatkundige grootheid, die met ministers, gezanten, parlementaire leiders verkeert en zoowaar flu en dan politiek
voert op eigen hand, en met succes . In de „alerte" van
1875, waarvan ik reeds melding heb gemaakt, speelde hij
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eene rol van beteekenis ; door zijn Timesartikel van 6 Mei
1875, dat op bet dreigend oorlogsgevaar wees en bet
duitsche Rijk booze bedoelingen toeschreef, maakte hij
alarm en prikkelde de engelsche diplomatic tot handelen .
De in zich zelf reeds onwaarschijnlijke bewering van den
hertog van Decazes
door H a n o t a u x, die hear meedeelt, ook onaannemelijk geacht , dat H o h e n l o h e
hem dit artikel in de pen zou gegeven hebben., wordt door
de Denkwiirdigkeiten gelogenstraft ; hij heeft bet proprio
motu geschreven, al heeft hij wel vooraf met H o hen 1 o h e
gesproken . Zie her wet deze den 21en Mei aanteekent
„Wenn bisher dariiber Zweifel obgewaltet haben, wer der
Verfasser des bekannten „Times"-artikels sei, so glaube ich
diese vollkommen beseitigen zu konnen . Der Verfasser
jenes A.larmartikels ist niemand anders als der bekanute
Korrespondent der „Times" in Paris, Herr v o n B 10 wit z .
Scion am 2 Mai, als ich ihn in der Soiree bei dem Due
Decazes traf, teilte mir Blow i t z seine A .nsicht mit, fiber
die bestehende Beunruhigung einen Artikel zu schreiben,
vom dem er sich einen giinstigen Erfolg verspraeh . B 10wit z erorterte mit mir die in seinem Korrespondeuzartikel
enthaltenen Punkte Meine Einwiirfe hat er unberiicksichtigt gelassen, well er, wie ich seitdem erfahren babe, der
Ueberzeugung war, durch die offene Darlegung der bestehenden Beunruhigungen Gegenerklarungen zu provozieren,
die zur Befestigung des Friedens beitragen wiirden . A.uszerdem is er welter gegangen, als er mir gegeniiber zugegeben hatte . Sein Rasonnement, das in der mundlichen
Unterredun g einen unparteischen Charakter hatte, ist das
geworden, was ich ihm scion mfindlich warnend entgegengehalten hatte, emn Angriff gegen Deutschlan d" . . . Daar is
dus die minister van algemeen europeesche taken aan den
arbeid ; hier gepolst, ginds wet opgevangen, dezen aan de
tend gevoeld, dien uitgehoord, en den in zijn lijf bled een
artikel ter handhaving van den vrede ! Nog meer in zijne
kracht ziet men dezen vertegenwoordiger van de koningin
der aarde natuurlijk op een europeesch congres, zooals bet
Berlijnsche van 1878 . Daar is hij eerst recht in zijn element
0 . E .VII3
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en gevoelt hij zijne onmisbaarheid ; zelfs de duitsche rijkskanselier versmaadt het geenszins van zijne opmerkingen,
die hij aan H o h en 1 o h e ten beste geeft, kennis to nemen
en zijne machtige hulp in to roepen. Een paar aanteekeningen om het gewicht van het personage en zijn zelfbewustzijn to doers beseffen : „30 Juni 1878 : Heute war
Blow i t z bei mir . Er ist sehr befriedigt von der Kampagne,
die er von her aus in der „Times" gefuhrt hat . Er behauptet, Beaconsfields Stellung damit befestigt and dadurch
diesen mild and nachgiebig gestimnat zu haben. Dafiir
wiinscht er eine A .nerkennung von Oesterreich, Italien,
Deutschland and der Turkei . Er hat Aussicht, dasz er die
Orders bekommen wind . Ich soil ihm den deutschen Orders
verschaffen . Ich sagte ihna, ich wi rde es probieren . Er
halt es fur unmoglich, dasz Batum an Ruszland komme,
and schlag t vor, Batum zum Freihafen zu machen .
2 Juli . Um 5 U hr nach Hause . Dann holte ich um
6 Uhr Blow i t z ab, um mit ihm zum Reichskanzler zum
Essen zu fahren . B 1 o wit z war gli cklich . Der Reichskanzler bearbeitete ihn im Interesse des russischen Anspruchs auf Batum . B 1 o wit z vertrat die offentliche Meinung in England, die gegen Batum sei and die Beaconsfield entgegen sein werde, wenn er Batum den Russen
lasse . Doch nahm seine Opposition infolge der Liebenswi rdigkeit des Reichskanzlers sichtlich ab ." . . . Men weet
dat Batoem ten slotte wel aan Rusland kwam, maar met de
beperkin .g dat het tot vrijhaven verklaard en uitsluitend
voor den handel bestemd moest worden . Of op deze uitkom st de grootmachtige v o n B 1 o w i t z, het diner en de
beminnelijkheid van den rijkskanselier invloed geoefend
hebben, durf ik iaiet beslissen, maar waarschijnlijk heeft
v o n B 1 o wit z er voor gewerkt . Hoe het met de duitsche
ridderorde gegaan is, heeft B i s m a r c k verteld ; Blow i t z
kreeg de derde klasse der kroonorde, maar was over zulke
eene onderscheiding, die, volgens B i s m arc k, buitengewoon
hoog was naar pruisische begrippen, zeer verontwaardigd,
weigerde haar en verlangde de tweede klasse !
In denzelfden tijd dat H o h e n 1 o h e deelnam aan de
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beraadslagingen van het Berlijnsche congres, had hij tevens
zijne aandacht to schenken aan de verhouding van den
kanselier en de nationaal-liberale partij . Het was het belangrijke jaar van de rijksdagontbinding wegens de verwerping der wet tegen de sociaal-democraten, van de breuk
met de nationaal-liberalen, die allengs was voorbereid, van de
zwenking van B i s m a r c k's politiek op verschillend gebied,
die toen en nog meer in het volgend jaar aan den dag
kwam. Daar H o h e n l o h e het vertrouwen genoot van
B i s m a r c k en ook met de leiders der nationaal-liberalen
op g oeden voet stood, kreeg hij berichten van beide zijden
en ko n zelfs, zooals hij vroeger ook wel had gedaan, in
het najaar van 1878 nog eene snort van bemiddelaarsrol
spelen, zonder evenwel op den duur het conflict to kunnen
verhinderen ; toen hij in Mei 1879 weer to Berlijn kwam,
vond hij B i s mar c k van de nationaal-liberalen geheel gescheiden en steunend op het centrum en de rechtsche partijen . De Denkwr rdig keiten bevestigen in hoofdzaak, wat
de Gedanken and Erinnerungen over B i s m a r c k's klimmenden tegenzin tegen de nationaal-liberalen vertellen ; de
intrigues der keizerin en de linkerzijde der nationaal-libe.ralen maakten hem het leven zuur, verklaarde hij in Maart
1877 . Ook wat Bismarck aan Hohenlohe verhaalde
over zijue onderhandelingen met B e n n i g s e n klopt met
zljne latere voorstelling ; B e n n i g s e n, gepolst over zijne
bereidwilligheid om eene plaats in het ministerie in to
nemen, stelde als voorwaarde dat nog twee zijner geestverwanten bovendien zoudeu worden opgenomen, eene voorwaarde wa:a,rvan B i s m a r c k niets weten wilde . „Er sagte
Sie konnen mich zum R-acktritt zwingen, aber dazu bringen
sie mich nicht, dasz ich emn Parteiministerium der Nationaalliberalen bilde and ihnen die Leitung der Geschafte uberlasse, wahrend sie mich wie einen madigen Apfel als Schaugericht auf den Tisch stellen" . Inderdaad, van een parlementsregeering is men in het duitsche Rijk verre gebleven,
en het is er niet slechter omgegaan .
Het is bekend, dat in de jaren tusschen 1870 en 1878
B i s m a r c k hevige aanvallen to verduren had, vooral van
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de oiidconservatieve partij, en dat ook in de onmiddellij ke
omgeving dea keizers machtige invloeden tegen hem
werkten ; flu en dan dreigde het tusschen den kanselier en
zijn keizerlijken hear en vriend zelfs tot een conflict to
komen, en meer dan eens sprak B i s m a r c k er van zijn
ontslag to nemen . Of het hem hiermee ernst was, is aan
billijken twijfel onderhevig ; hij kende zijne onmisbaarheid
voor den „ouden heer" en gebruikte wellicht dat dreigen
met ontslag slechts als een middel om zijne meening door
to drijven . Want verschil van meening bestond er inderdaad, en H o hen 1 o h e, die, ook bij beiden in aanzien, door
vorst en dienaar als vredestichter werd aangezocht, heeft
er hier en daar iets over aangeteekend . In 1874 gaf de
buitenlandsche politiek aanleiding tot misnoegen, in de
eerste plaats de erkenning van Serrano in Spanje, weldra
ook de houding jegens Frankrij k . Op den 31eII Aug . 18 74
schrijft H o hen 1 o h e in zijn Journaal : „Gestern wurde ich
telegraphisch zum Kaiser nach Babelsberg beschieden . . .
Wir sprachen von Paris, vom Konig vom Bayern and von
der Anerkennung Serranos . Der Kaiser schien sick noch
nicht dariiber zu beruhigen, dasz ihn B i s m arc k dazu
gezwungen hat . Er beklagte sick, dasz B i s m a r c k ihm
gleich mit Riicktritt drohe, um semen Willen durchzusetzen, :
dasz das nicht fortgehen konne . B i s m arc k sei in groszer
Aufregung and man wisse gar nicht, wohin er ihn, den Kaiser,
noch fii.hren werde . Man musse jetzt konservativ werden,
B i s m arc k sehe dies selbst em, aber wie sei dies moglick
zu machen, nachdem man schon so weft gegangen sei
Per Kaiser, der glaubte, ich ginge nach Varzin, bat mich,
ihm dann Bericht zu erstatten, wie ich B i s m a r c k gef unden hatte. Ich sagte, ich hatte nicht die Absicht ohne
Aufforderung von B i s m a r c k nach Varzin zu gehen, was
der Kaiser auch billigte ." Het wordt de laatste week van
October, eer H o h e n l o h e to Varzin komt en van zijn onderhoud met den keizer aan B i s m arc k vertellen kan . Deze verklaart dan de ontstemming to begrij pen en geeft een uitlegging
van hetgeen ten aanzien der erkenning van Serrano geschied
is, waardoor B ii low, de staatssecretaris, eigenlijk de oorzaak
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van het keizerlij k misuoegen wordt. Maar op denzelfden
24eII October maakt B i s m arc k melding van een nieuw
meeningsverschil . . . . (Er) „sagte mir, er habe eine Thronrede
verfaszt, d . h . den Schluszsatz, betreffend die auswartigen
.A.n gelegenheiten, in weichem den Verdachtigungen entgegengetreten wurde, mit welchen fremde Machte die deutsche
Reichsregierung verfolgten . Es werde ihm telegraphiert,
dasz der Kaiser diesen Schluszsatz als eine Drohung ansehe,
das sei nicht der Fall, man di rfe aber die Versicherung,
dasz man keinen Krieg fiihren wolle, nicht in eine Form
kleiden, die Furcht verrate . Wolle der Kaiser das abschwachen,
so konne er, B i s mar c k, nicht daneben stehen and eine
Wendun g gutheiszen, die semen Ansichten nicht en .tspreche .
In diesem Falle werde er, and das soil ich Herrn von B ill o w
sagen, die Sache nicht ernst nehmen aber irgendein
Unwohlsein vorsch - tzen and erst einige Tage spater nach
Berlin kommen . B h l o w soil dem Kaiser sagen, dasz B i sm arc k s Autoreneitelkeit zu grosz sei um diese Korrektur
auf eig ne Rechnung zu nehmen ." Den volgenden dag wordt
H o h e n 1 o h e to Berlijn door den keizer ontvangen, wien
hij, zoo zacht mogelij k, B i s m arc k s bezwaar meedeelt . .,Der
Kaiser zitierte dann die Stelle aus dem Gedachtnis and
kniipfte daran die Befiirchtung, es mochte daraus abgeleitet
werden, dasz wir mit Frankreich wieder Krieg anfangen wollten . Davon wollte er nichts wissen . Er sei zu alt, um noch Krieg
anzufangen, and er bef-iarchte, dasz Fiirst B i s m a r c k ihn
nach and nach wieder in einen Krieg hineinfiihren wolle .
Deshalb sei er so misztrauisch . Ich sagte darauf, von einer
solchen Absicht des Fiirsten m usse ich dock vor allem in
Kenntnisz gesetzt sein, ich habe aber davon nie das geringste
gemerkt. .A nderseits seien die Franzosen ungezogene Kinder,
die man mit Gi to nicht gewinne konne and die immer in
Schrecken gehalten werden muszten . Jene Stelle der Thronrede gehe nicht auf Koalitionen gegen uns sondern auf die
Verdachtigungen, die gegen uns geschmiedet wurden . Der
Kaiser strich semen Bart and sagte, ohne auf meine Aeuszerungen zu antworten : Ich werde in dieser Beziehung noch
mit dem Fiirsten B i s m a r c k in Streit kommen, and es
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wird mir lieb sein, wean Sie in meinem Sinne mit dem
Fiirsten sprechen wollen ." De houding jegens Frankrijk
bleef een steep des aanstoots . Wel teekent H o h e n l o h e
nit een gesprek met den keizer op 21 Maart 1875 aan : . . .
„Wir kam.en dann auf Frankreich . Er hatte alles gelesen,
war volkommen au fait. Verzweifelt nicht, dasz die Franzosen
riisten, um gegnn ups loszugehen, wean sick die Gelegenheit
darbietet and sieht dieser Eventualitat mit rube entgegen" ;
maar des ondanks bleef W ilh el m met zijn kanselier verschillen over de houding jegens Frankrijk . In Mei 1875 spreekt de
keizer H o h e n l o h e van „Verstimmungen zwischen item
and dem Fiirsten B i s m arc k," maar de vorst deelt van
den aard dier stribbeling en pieta mee . Doch in 1877 komt
de fransche kwestie weer duidelijk aan den dag. Op 19
. „Ich ging dann zu B is- .
Maart van dat jaar beet bet
m arc k. her horte ich nun allerlei Unerwartetes . Der Grund,
weshalb man nicht will, dasz ich die Dinge zu friedlich
schildere, ist nur, weil der Kaiser unter dem Einflusz der
Kaiserin and Gontauts sick scheut, die Armee an der franzosischen Grenze so sehr zu verstarken, dasz wir den Franzosen
gleich sind . Es stehe so viel Kavallerie and Artillerie an der
Grenze, dasz Metz bedroht sei . Die Fran zosen ko n nten jeden
Augenblick losschlagen and ups in die schlimmste Lage versetzen. Dabei sei der Kaiser nicht dazu zu bewegen, meter
Kavallerie-regimenter reach den Grenzprovinzen zu schicken,
blosz aus Furcht, die Franzosen zu erschrecken . Der Einflusz
der Kaiserin nehme immer zu, and dahinter stehe Gontaut ."
H o h e n l o he, die aanvankelijk aan dien invloed twijfelde,
kwam zelf weldra tot de overtuiging dat hij bestond en
zeer sterk werkte op den keizer, vooral na een gesprek met
dezen op 22 Oct . 1877 ; bet was daarom werkelijk gelukkig
voor de verstandhouding tusschen W i 1 h e 1 m en B i sm arc k, dat de fransche gezant op herhaald aandrin .gen van
Bismarck's zijde korten tijd later door een ander, St . V a 11 i e r, werd vervangen . Nog eenmaal, gelijk men weet, kwam
bet tusschen den keizer en den kanselier over de buitenlandsche politiek tot een ernstige botsing, maar nu niet
wegens Frankrijk dock wegens Oostenrijk en Rusland, in
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1879, toen elk van hen beiden zijn eigen staatkunde volgde,
de keizer de verslapte vriendschapsbanden met Rusland
weer aanhaalde, de kanselier daarentegen to Gastein den
grondslag legde voor eene alliantie met Oosten .rijk . Zooals
ten slotte in den repel geschiedde, liet W i 1 h elm zich ook
nu, al was bet noode, tot bet volgen van zijn kanselier
overreden, en na dien tijd vindt men ook in de Denkwurdigkeiten Been sporen meer van ernstig conflict tusschen
beide manner, die trouwens elkaar niet konden missen .
Voor W i l h elm was het een onverdragelijke gedachte dat
zijn kanselier hem den dienst zou opzeggen, B i s m a r c k,
ondanks zijne uitvallen, was innig gehecht aan zijn beer,
met wiens steun en onmisbare medewerking hij zullce groote
dingen had tot stand gebracht . Hen verbond lets meer dan
de band tusschen vorst en verdienstelijk minister, bet was
vriendschap, bet was bet grootsche verleden, de rijke geschiedenis die zij samen hadden gemaakt . .A.nders werd bet,
teen na W i 1 h elm's dood en bet kortstondige keizerschap
van E r i e d r i c h, de kleinzoon, W i 1 h e l m II, aan bet hoofd
van bet duitsche Rijk kwam .
Het ontslag van B i s m a r c k vigil in die periode van
H o h e n 1 o h e' s loopbaan, toen hij bet stadhouderschap
van Elzas-Lotharingenn bekleedde ; maar kort voor en na de
catastrophe was hij to Berlijn, en de Denkwiirdigkeiten
bevatten belangwekkende aanteekeningen van zijne, sours
uitvoerige, gesprekken met den keizer, met den groothertog
-van Baden, met B i s m a r c k zelf, met anderen die op de
hoogte konden zijn ; en deze aanteekeningen hebben in
Duitschland bizonder de aandacht getrokken, al brengenn
zij eigenlijk weinig feiten die men nog niet kende . Er was
meer dan gene aanleiding tot de uitbarsting : verschil over
de arbeiderswetgeving, over de betrekking van den keizer
met de andere ministers, niet bet minst over de russische
politiek. Maar de werkelijke oorzaak was, zooals B i s m arc k
zelf zeide, dat W i l h e 1 m I I persoonlijk regeeren wilde.
Na bet ontslag, op 27 Maart 1890, bezocht H o h e n l o h e
B i s mar c k „denn ich sehr wohl and kraftig fand . Als ich
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sagte, dasz das Ereignis mir sehr unerwartet gekommen
sei, meinte er : ,,,,Mir auch", dens vor drei Wochen hatte
er noch nicht gedacht, dasz es so endigen wiirde
Uebrigens", setzte er hinzu, ,,,,muszte ich es erwarten, denn der
Kaiser will nun einmal allein regieren" . Misschien had
hij er nog bij moeten voegen, dat op dezelfde wijze ook
hij zelf alleen wilde regeeren . Want daar zat het : er waren
twee kapiteins op den schip, en dat King niet ; natuurlijk
moest B i s m arc k wijken . Maar daarnaast kwam toch ook
nog, dat men in de keizerlijke familie, hierbij inbegrepen
den groothertog van Baden wien het rijksbelang aitijd zoo
sterk ter harte was gegaan, den overheerschenden invloed
der familie B i s m a r c k beu was . Het gold de vraag, zoo
zei men, of het geslacht B i s m a r c k dan wel dat der
H o h e n z oiler n regeeren zou ; en het lij kt mij, afgaande
op H o h e n 1 o h e' s aanteekeningen, niet onwaarschijnlijk,
dat de wijze van optreden van Herbert Bismarck tot
dit gevoel heeft bijgedragen .
In Oct . 1889 beklaagde zich de groothertog van Baden
tegenover H o h e n l o h e over Bismarck . „Dieser sei gegen
ihn erbittert, weil er dem Kaiser Gelegenheit gegeben habe,
sick ii.ber die Schweiz giinstig auszusprechen, and noch
wegen andrer Dinge. Der Groszherzog sagte dann : ,,,,Der
Kaiser hat den Fiirsten auch bis hierher"
dabei zog
er die Linie nicht am Hals, wie dies gewohulich bei dieser
Redensart geschieht, sondern an den Augers . Ebenso sei
ihm H e r b e r t zuwider" . En wanneer men keizerin Victoria
en den toenmaligen grins van Wales gelooven mag, onderscheidde Herbert zich door een buitengewone onbeschoftheid . Toen vorst C h l o d w i c h in Juni 1888 keizerin
V i c t o r i a bezocht na den dood van haar gemaal, keizer
F r i e d rich, vond hij haar bitter bedroefd maar ook verontwaardigd over de slechtheid der menscben, die het aandenken van den keizer trachtten to verduisteren en nu
zeiden dat hij niet bekwaam was geweest en niets gedaan
had, terwijl hij toch met inspanning gewerkt en zelfstandig
besluiten genomen had . „H e r b e r t B i s m arc k habe die
Frechheit gehabt, dem Prinzen von Wales zu sagen, dasz

CHLODWICH ZU HOHENLOHE-SCHILLINGSFURST .

489

emn Kaiser, der nicht diskutieren konne, eigentlich nicht
regieren diirfe u .s.w. Der Prinz habe gesagt, wean er nicht
Wert auf die guten Beziehungen zwischen England and
Deutschland legte, so wiirde er ihu zur Tur hinausgeworfen
haben . Von dem Vater B i s m arc k sag to sie, er habe nun
zwanzig Jahre unumschrankt regiert and habe es nicht
ertragen konnen, einem Willen bei dem Monarchen zu begegnen"
„Ich ging noch zum Prinzen von Wales,
der vorsichtig sprach, aber fiber die Grobheit der Familie
B i s m arc k, Vater and Sohn, entsetzt ist" . Er heerschte
eene stemming vau verbittering, van naijver tegen de familie
B i s iii arc k, tegen den vader, die in 1888, zooals keizerin
Victor i a klaagde, denn jongen keizer weer geheel in zijne
hand scheen to hebben, maar ook tegen den zoon, tegen
H e r b e r t, die door zijne wijze van optreden kwetste . Dit
komt ook uit in de woorden, waarop ik reeds doelde, van
den groothertog van Baden, die in een gesprek met H o h en1 o h e op 21 April 1890 zijne voldoening over B i s m a r c k's
aftreden to kennen gaf. „Er sagte, es habe sick zuletzt nur
darum gehan.delt, ob die Dynastie B i s m a r c k oder die
Dynastie H o h e n z oil e r n regieren solle . Hatte der Kaiser
diesmal nachgegeben, so hatte er jede Autoritat verloren,
mid alles wi rde ledig lick reach B i s m a r c k geblickt and
item gehorcht haben . Das sei nicht meter zum Aushalten
gewesen" . Het is opmerkelijk, dat de keizer in het uitvoerig
verhaal, dat hij zelf aan H o h e n l o h e over het voorgevallen e deed (te uitvoerig om hier meegedeeld to worden )
precies diezelfde uitdrukking over de dynastieen B i s m a r c k
en H o h e n z oil e r n gebruikte ; men zou hier eene aanwijzing in kunnen zien, dat de besprekingen der keizerlijke
familie op dit punt veel nadruk hebben gelegd . Voor een
jong, energiek keizer, vol vertrouwen op eigen talenten en
met een eigen oordeel over de dingen, was het inderdaad
moeilijk zijne inzichten ondergeschikt to makers aan die
van den grooten kanselier, gewoon zijn zin door to zetten,
en bij hem moesten inblazing en van B i s m a r c k's tegenstanders veel gemakkelijker ingang vinden dare bij den ouden
keizer . B 1 e i c h r o d e r, de bekende bankier, had dat zeer
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goed begrepen, then hij al spoedig na de troonsbestijging
van W i 1 h e 1 m I I bekommerd opmerkte : „Wer stehe dafiir,
dasz diese Herren nicht wieder das alte Spiel anfingen and
dem Kaiser sagten : Eigentlich bist Du dock nur eine lPuppe,
B i s m a r c k regiert . Bei dem alien Herrn habe dies keinen
Eindruck gemacht, der junge werde empfindlicher sein" .
Aan zulke inblazingen zal het wel niet ontbroken hebben .
Anderzijds wist B i s m a r c k ook in 't geheel niet van plooien
of inschikken en scheen hij nu en dan in zijne prikkelbaarheid wel wat ver to gaan, als zich verschil van inzicht
openbaarde ; en dit gebeurde reeds vrij spoedig . De prikkelbaarheid van den kanselier, de heftigheid in het vervolgen
zijner inzichten, schijnen in deze jaren groot geweest to
zijn . Naar aanleiding van een onderhoud met B i s m arc k
over de zaak van prof. G e f f c ken, die wegen s de publicaties
uit het dagboek van keizer F r i e d rich gevangen genomen
maar door het Reichsgericht buiten vervolging was gesteld,
teekende H o hen 1 o h e den 25en Jan . 1889 aan :.,,Er machte
mir den Eindruck eines geistig nicht ganz gesunden Mannes" .
Op denzelfden dag ontving hij een bezoek van den groothertog van Baden, die als zijne meening to kennen gaf,
„dasz es nicht unmoglich sei, dasz der Kaiser mit B i sm a r c k hintereinan der kommen werde, wenn er merke,
dasz man ibm nicht alles mitteile . Vorlaufig will der Kaiser
alles vermeiden, weil er den Fiirsten B i s m arc k fur die
Bewilligung der Militarvorlage braucht" . Men vraagt . onwillekeurig, hoe de groothertog dit moist, als hij niet met
den keizer over een aftreden van B i s m a r c k gesproken had .
De heftigheid, waarmee B i s m arc k in, voorjaar en zomer
van 1889 tegen Zwitserland optrad wegens de arrestatie
vann den commissaris van politie W o h 1 gem u t h, keurde
de groothertog van Baden seer besiist of : „Selbst Her b e r t
Bismarck sage"
zoo vertelde hij aan Hohen1ohe --„er verstehe semen Vater nicht meter, and viele Leute
fingen an zu glauben, dasz er nicht meter richtig im Kopfe
sei . . . ." „Die ganze Kampagne B i s m a r c k s habe die
Schweiz fief verletzt and Misztrauen gegen B i s m a r c k
erweckt, das nicht meter zu beseitigen sei . Nur der Kaiser
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werde Vertrauen gewinnen, wenn er jetzt emn Machtwort
einlege and den Streit beendige . Ob das nicht zum Rucktritt B i s m arc k s fi hren konne ? Das schien dem Groszherzog zwar bedenklich, aber dock kein ausschlaggebender
Grund um in dieser Sache B i s m a r c k zu folgen . Er
wird in diesem Sinne in Signaaringen mit dem Kaiser
sprechen ." flier oppert de groothertog weer bet denkbeeld
van B i s m arc k' s aftreden en vindt het wel bezwaarlijk
maar meent dat bet niet overwegend gewicht in de schaal
mag leggen bij het wikken der rijkspolitiek . En de houding
in bet Zwitsersch geschil was niet zijn eenige grief tegen
de staatkunde van den kanselier, ook ten aanzien van
Rusland en Oosten rij k achtte hij die bedenkelij k ; hij meende,
„B i s m arc k lasse sick jetzt nur von egoistischen Motiven
leiten and er wolle keinen Krieg meter . Deshalb mache
er den Russen allerlei Avancen, lanciere mitunder Artikel
gegen Oesterreich un.d verwirre die Geister ." Een paar
maanden later, in Aug ustus, komt hij tegenover H o h e n 1 o h e
hierop terug en verhaalt van een nieuwe zwenking in de
politiek van B i s rn a r c k . Dat onzekere, „diese Schwankun gen des Kanzlers batten den Kaiser stutzig gethacht,
dagegen sein eignes Selbstgefi hl gehoben . Dazu merke
der Kaiser, dasz man item hie un d da etwas verschweige,
and werde misztrauisch . Es hat schon einen Zusammenstosz zwischen dem Kaiser and Kanzler gegeben, and der
Groszherzog meint, man miisse die Eventualitat ins Auge
fassen, dasz der Kanzler einmal gehe . Was aber dann ?
Der Kaiser denke sick wahrscheinlich dasz er selbst die
auswartige Politik fiihren konnte, das sei aber sehr g of ahrlich." Weer zien wij bier den groothertog rekenen met
B i s m a r c k' s ontslag ; en nog twee maanden later verklaart hi j : „Der Kaiser wolle sick jetzt, solange er ihn
nosh fir die Bewilligung der Militarvorlage brauche, nicht
mit item uberwerfen . Spater werde er ihn nicht meter
halten." Nu dus is bet reeds een uitgemaakte zaak geworden, de groothertog weet er alles van . Zou de groothertog van Baden in bet ontslag van B i s m arc k niet een
grooter rol gespeeld hebben dan men veelal aanneemt ?
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Nadat de breuk eenmaal gekomen was, kon zij niet
meer geheeld worden : in Berlijn, zoo verklaarde B i s m a r c k
aan H o h e n l o he, zou hij hem niet weer terugzien . Ret
is bekend, dat hij er toch nog eenmaal teruggekomen is,
in 1894, then, na zijne ziekte en herstel, eene verzoening
volgde met den keizer, die hem to Berlijn ontving . Maar
ondanks alle vertoon van hartelij kheid was zij toch niet
rechtgemeend ; van 's keizers zijde was het een dead van
politiek ; den dag na het verzoeningsfeest zei hij tot
H o h e n l o h e : „Ja, jetzt konnen sie ihm Ehrenpforten in
Wien and Munchen bauen, ich bin ihm immer eine Pferdelange voraus (de keizer had den eersten stag gedaan) . Wenn
jetzt die Presse Wieder schimpft, so setzt sie sick and
Bismarck ins Unrecht."
Bij het heengaan van Bismarck kon Hohenlohe
weinig vermoeden, dat hij nog over eenige jaren geroepen
zou worden diens pleats in to semen ; oudanks zijn meer
den zeventig jaren heeft hij aan die roepstem gehoor gegeven en van 1894-1900 het zware ambt vervuld . Hoewel de uitgevers over dew tijd slechts weinig hebben
openbaar gemaakt, zou ik ook hieruit nog wel enkele trekken Willen meedeelen ; meer ook daarbij zou ik weer moeten
citeeren, en dat heb ik reeds zooveel gedaan dat ik vreezen
zou de mast al to zeer to overschrijden . Men nerve den
zelf de gedenkschriften ter hand, ook om er flog zeer veel
in to lezen wet ik on aang eroerd heb gelaten ; want slechts
hier en dear heb ik een greep gedaan om van den aard
der Denkwiirdigkeiten en van den man van Wien zij afkomstig zijn eenigszins een denkbeeld to geven . 1k seem er
thane afscheid van, natuurlijk nogmaals met een citaat .
hij
Het was in December 1898, de kloeke grijsaard
naderde zijn tachtigste jaar
nam ale gast van den keizer
op het jachtslot Springe met verschillende andere gasten
aan de zwijnenjacht deel ; en nadat hij 's middags in zijn
Journaal zijn jachtbuit had geboekt, verviel hij in gepeins
en schreef den : „Wenn ich so unter den preuszischen
Excellenzen sitze, so wird mir der Gegensatz zwischen Norddeutschland and Suddeutschland recht klar . Der si ddeut-
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ache Liberalismus kommt gegen die Junker nicht auf. Sie
sired zu zahlreich, zu machtig, and haben das Konigtum
and die A.rmee auf ihrer Seite . A.uch das Zentrum geht.
mit ihnen . A.lles, was ich in diesen vier Jahren erlebt
habe, erklart sick aus diesem Gegensatze . Die Deutschen
haben recht, wenn sie meine A .nwesenheit in Berlin als
eine Garantie der Einheit ansehen . Wie ich von 1866 bis
1870 fur die Vereinigung von Sad and Nord gewirkt habe,,
so must ich bier danach streben, Preuszen beim Reich zu
erhalten. Denn alle diese .Herren pfeifen auf das Reich
and warden es lieber heute als morgen aufgeben ."
Voor den man, die zich een halve eeuw geleden in
den dienst der eenheidsgedachte had gesteld, geen opwekkende beschouwing . Maar zou zij niet juist zijn, ook nog
in deze dagen ?

VERZEN
Doom
WALLIS.

KETEN EN .
Geen ij z'ren keet'nen noemt ooit zwaarste boeien,
Want met den zEiruk roast ook in hen, die sterk zijn,
Te machtiger de draug om ze of to scheidden,
De dran g naar vrij heid, die het ij zer breekt .
Veel zwaarder boeien smeedt het grijze spinrag,
Het vale, grijze spinrag der gewoonte,
Het onverdelg'bre, nimmer weggevaagde ;
Een webbe, in schij n to broos om voor to vreezen,
Maar, als men ze eens uit traagheid heeft geduld,
Steeds groeiend, dichter steeds en dichter wordend,
Tot zij ten slotte alles heeft omsponn en
En zwijgend toegedekt . N iet onder keet'nen,
Neen, onder spinrag ging de meeste vrijheid
Verloren .

STORM IN STAD .
• arme wind, die tusschen hooge daken
Gevangen, vrucht'loos u to pletter slant
Aan op elkaar gedrongen huizenmuren .,
Wat eindloos diep verlangen naar de zee,
Naar wijde velden, waar ge u vrij gevoeldet
Waar de ongemeten golven u verstonden,
De halmen antwoord ruischten, als gij spraakt
Moet u vervullen ! Arme, fiere wind,
Geboeide storm, hart dat niet kloppen mag
In volsten hartslag, dat de verte zoekt,
Die lonkt en wenkt, en
onbereikbaar blijft,
Hoe weent en woelt uw wee in 't wrokkend rukken,
Aan al de steenen banden, die u niet
Gedoogen voort to snellen op uw pad,
• zelf to zij n in woeste maj esteit .
Klinkt niet in nacht'lijke uren als uw echo
Van leger zonder slaap uit veler borst
• de eigen zucht van diep verlangen na P

TE BEVREESD.
„Wie klopt zoo mid ?"
„Mask open gezwind,
1k ben bet geluk."
„Gij zijt de wind,
De muren beven, den grendel voor !
Gij komt bier niet binnen, gij krijgt geen gehoor ."
Nu is bet weer rustig.
En als bet eens Loch
't Geluk geweest wear!
„0 keer, keer flog,
De deur is open, zie, hoe men u wacht ."
Geen woord, geen step meer, slechts zwijgen en nacht .
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MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYIER
DOOR

Prof. Dr. P. J . B L 0 K .

Onder de zeehelden, die in de 17de eeuw den naam
van Hollander en Zeeuw geducht hebben gemaakt in de
wereld, neemt D e R u y t e r zonder eenigen twijfel de eerste
plaats in . Noch H e e m s k e r c k, die, naar H o o ft's grafschrift, „dwers door 't ys en 't yzer darde streeven", noch
de om zijn „groote daden" nog altijd populaire Pie t
Hey n, noch de „vechtgrage" W i t t e d e With, noch de
„dappere" V a n G a l e n, noch de roemvolle Zeeuwsche
leeuwentrits der oudste E v e r t s e n s, noch zelfs „bestevaer" M a r t e n II a r p e r t s z ., hoe groot ook als admiraal
geen hunner heeft D e R u y t e r in de schatting van
tijdgenoot en nakomeling kunnen evenaren ; boven alley
namen uit schittert die van „Vlissinger M i chi a 1" als die
van den eerste onder zijns gelijken . En met recht . Waar
H e e m s k e r c k nog de vertegenwoordiger mag heeten van
het oudere geslacht der halve vrijbuiters, de zonen der
woeste Watergeuzen van het begin van den vrijheidsoorlog ;
waar de verweerde zeerob Pie t Hey n den ruwen roofkrijg tegen Spanje's galjoenen raet talent voert en een
begin maakt met de geregelde organisatie onzer landsvloten ; waar de lastige Wit t e d e With door zijn
O . E. VII 4
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norsche driestheid bekend is gebleven ; waar Van Gal e n
„aan 't Toskaansche strand" een roemrijken dood heeft
gevonden ; waar de Evertsens, Van Nessen, Kortenaers, De Liefdes, Banckertsen, en hoe zij meer
mogen heeten, als de voortreffelijke medehelpers en onderbevelhebbers optreden ; waar de oude T r o m p als beleidvol
admiraal het eerste tijdperk van geregelde, samenhangende
organisatie van ons zeewezen onder Fred e r i k Hen d r i k
als het ware belichaamt en zijn zoon zijn vader glorierijk
daar blijft toch D e H u y t e r de hoofdfiguur
navolgt
van den roemrij ksten tij d der zeemacht van de Republiek .
Aan de kroon zijner zegepralen over den machtigen zeestaat aan de overzijde van het woelende water glanst de
herinnering aan die Juni-maand van 1666, then in vier
zware dagen van bloedigen strijd de „Zeetriomf der Vrije
Nederlanden" werd bevochten en V o n d e l „met 's lants
triomftrompet eenen hooghen toon gezet" had, juichend,
nu de Britsche „zeegodt, wiens gezagh alle volcken overmagh" tot rede was gebracht ; aan die andere Juni-maand
een jaar later, then het voor altijd onvergetelijke uur sloeg,
waarop de „zeeleeuw op den Teems"
wederom naar
V o n d e l's gespierd woord
voor Chattam den Engelschen „standert streeck en zonder schrick en schroom" het
trotsche Brittanje voor eenmaal
de e~nige maal in de
wereldgeschiedenis
„braveerde" op zijn eigen „stroom" ;
de herinnering ook aan die benauwde tijden van 1665, then
na O b d am ' s droevige nederlaag en dood bij Lowestoff de
blijde mare klonk : „D e R u y t e r is to Delfzijl binnen" ;
aan die duistere oogenblikken, then de overwinning bij
Solebay in Juni 1672 het „radelooze" vaderland, door vier
vijanden to gelijk besprongen, een oogenblik van verademing
schonk, then een jaar later weder bij Schooneveld aan de
Zeeuwsche kust en vooral bij Kijkduin de verbonden vijanden
door D e H u y t e r' s beleid van onze bedreigde kusten waren
geweerd ; aan dat „adieu voor eeuwig", then de grij ze
admiraal uitging op zijn laatsten zeetocht, bereid om het
leven to wagen, „daar de Heeren Staten hunne vlagh betrouwen", maar voorgevoeleud het oorlogslot, dat hem bij
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Syracuse zou treffen op dien noodlottigen 22sten April 1676
in het gezicht van den Etna en hem zeven dagen later
ten grave zou sleepen .
Maar wat vermeld ik zijn zegepralen ! Even groot als
de admiraal was de mensch D e R u y t e r . Als mensch,
gelij k als admiraal wellicht, niet zonder gebreken ; dock
wat beteekenden zij tegenover zijn deugden ?
Een groot karakter was deze roemrij ke admiraal .
Hoort hem in zijn nederigheid niet aan zichzelven of aan
zijn bekwaamheden maar aan „God's hulp en steun" alleen
zijn welslagen toeschrijven . Ziet hem eenvoudig burgerman
blijven bij de schitterendste huldebetuigingen en eeretitels,
hem door vorsten en volken, door vriend en vijand als om
strijd toegekend, altijd dezelfde ronde zeeman, „niet zeer
hoofsch gezint" en zich houden d „aan de burgerlij kheid",
hij, de lij nbaansj ongen, van bootsmanszegt Brand t
maat opgeklommen tot luitenant-admiraal-generaal van
ouzen roemrijken staat, tot oppersten leider van de reuzenvloten onzer Republiek . Een reinn en kinderlijk gemoed,
niet bedorven door het ruwe matrozenleven zijner jeugd,
toen hij den onverbiddelijken tramp tegen Duinkerkers
en Spanjolen, Mooren en Turken had meegevocbten met
de enterbijl en het scheepsmes in de krachtige en gedien wilden krijg op leven en dood, die
oefende hand
naast de moeilijke walvischvaart en de ontberingrijke haringvisscherij de oefenschool was onzer zeelui . Een gemoed,
niet bedorven ook door de vermenging van handel en
krijgvoering in dienst van de Vlissingsche reeders, de heeren
L a m p s e n s, in wier lijnbaan hij, de bierdragerszoon, als
lastige kwaj on Ben het wiel had gedraaid, totdat zijn vader,
zelf vroeger „varend Bezel", den onhandelbaren Bast het zeegat uitzond, van ouds de toevlucht van zoo menigen woelwater
in onze kustlanden . Een eenvoudig vrome geest, die gees
diepzinnig onderzoek doet naar de dogma's, naar de „heimelijkheden" van zijn innig geloof of zijn kerkgenootschap, maar
„zijn hooghste vermaak" vindt in het hooren van eenvoudige preeken en het spreken met eenvoudige predikanten
, zich niet vertwee zijner schoonzoons waren dit
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moeiend met het twisters over de leer, die hij kalmweg „Gode
bevoolen" last, maar aandachtig en eerbiedig lezer steeds der
„heilige schriften", de eenige lectuur bijna van zijn vrijen tijd
thuis of aan boord . Een gewone b urgerman in zijn dag elij ksch
levers, zijn grootste geluk vindend in den hoogst eenvoudigen huiselij ken kring, diep hij sedert zijn eerste huwelij k
op 24 jarigen leeftijd met zijn eerste vrouw tot op de laatste dagen van zijn derde huwelijk met de zeemansweduw,
die hem overleefde in het onaanzienlijke huffs op het Waleneiland aan den .A.msterdamschen buitenkant, onveranderd in
stand hield. Daar kon men den gevierden zeeheld, den
met eerbewij zen en ridderlij ke waardigheden overladene, zi en
met den opengeslagen bijbel vbbr zich tegenover zijn burgerlijk
ijverige „huysvrou", de „duchesse-douairiere" geworden zeemansvrouw, met wie de hoofsche H u y g e n s na D e R u y t e
dood haar bezoekend, spot, als hij aann de deur hoort, dat
„moeder" hem niet kan ontvangen, omdat zij gevallen is bij
het ophangen van de wasch ; daar kon men hem met zijn
grove zeemansstem hooren voorlezen uit „het goddelijk woord"
of psalmen zingers, „onderwijl zijne huisvrouw met hare nicht
ijverig haar naaiwerk doet" . Een man van diep en ernstig
plichtbesef, die het bloedige handwerk van den oorlog veel
livver aan anderen had overgelaten, toen hij kort na zijn
derde huwelijk in 1652 genoeg bijeengegaard had om als
vergeten burger rustig in zijn Zeeuwsche omgevin .g to levers .
Een eenvoudig welsprekend zeeman, die evenmin het korte
gebed v66r den slag in zijn kajuit verzuimt als zijn kapiteins en scheepsvolk in korte krachtige zeemanswoorden op
to wekken tot manmoedige plichtsvervulling . Een braaf
huisvader, die zijn kinderen voorgaat in eenvoud van handel
en wandel, of keerig van alle onmatigheid in spij s of drank,
aan een weelderigen, vorstelijken disch terugverlangend naar
zijn hartige „harde" scheepskost . Een vroolijk gast, niet
afkeerig van een gemoedelijke zeemansgrap maar, als het
ernst was, diep ernstig, waardig, statig, deftig zelfs, vij and
van vloeken en razen, van onbehoorlijke of oneerbiedige taal .
Een onvermoeid arbeider, waar gewerkt moest worden, zijn
gehard en van nature sterk lichaam nooit sparend maar zijn
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onderhebbenden het voorbeeld gevend van stoere werkzaamheid en stipte plichtsbetrachting . Mensch ook hij, jaren
lang vervuld met wrok tegen C o r n e l i s T r o m p, die door
to onstuimig vervolgen van het tegenover hem gestelde
eskader de bloedige nederlaag van 3 en 4 A.ugustus 1666
had veroorzaakt
uit partijzucht voor Oranje sprak de
laster, die ook „bestevaer" Mart e n niet gespaard had ;
eerst in de dagen van het grootste gevaar voor land en
yolk zien wij den grijzen zeeheld door bemiddeling van
den jongen grins Will e m III met zijn jongeren leerling
en tegenstander verzoend . Een driftkop een enkele maal
nog als in zijn jeugd, een streng meester altijd, maar ook
een strikt rechtvaardig rechter . Onverbiddelijk streng, waar
het gold de vervullin g van plicht, en zonder genade zelfs
met den smadelijksten dood straffend, waar lafheid, plichtverzuim of verraad gestraft moest worden . Een trouw en
onvervaard vriend, die geen oogenblik aarzelt om moedig de
partij op to nemen van zijn schandelijk belasterde vrienden
J o h a n en C o r n e 1 i s d e Wit t, als het politieke rad van
avontuur hen, zijn energieke medestanders bij het organiseeren der vloot in den grooten kamp van den tweeden
Engelschen oorlog, omlaag had doen vallen
en later,
als de bittere volkshartstocht de broeders op het Groene
Zoodje als misdadigers, als schadelijke beesten had doen
sneven . Een menschelijk oorlogsman, die de dapperheid
van den gevallen vijand eert en to midden van bloed en
ijzer, „bij het dond'ren der kartouwen" en het suizen der
kogels geen oogenblik de men schelijkheid vergeet, de weerlooze bemanning van veroverde koopvaardijschepen welvoorzien naar huffs terugzendt met een vriendelijk woord .
Zoo was onze De Ruyter .
Niet zijn buitengewone bekwaamheid alleen maar het
groot en hoog karakter van dezen uit den geringsten stand
tot de hoogste sporten van den maatschappelij ken ladder
omhoog geklommen burgerjongen dat is het, wat zijn figuur
maakt tot een der meest geeerbiedigde onzer gansche, aan
groote mannen zoo rijke geschiedenis . Ofschoon niet behoorend tot de groote denkers en scheppers van zijn tijd,
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want de vloot, zijn element, was reeds vbbr hem een
geducht oorlogswerktuig en hij kon op de grootscher
organisatie daarvan door de D e Wit ten slechts van
ter zijde invloed oefenen, dienaar van de Staten to land
maar op zee de door alien erkende meester en l eider
ofschoon geen bijzondere ontdekking of uitvinding hem
roem waarborgde en zijn naam aan de verre nakomelingschap overbracht maar alleen weergalooze aanleg voor en
ervaring in zijn moeilijk beroep hem op alley bewondering
aanspraak gaf
hij behoort onbetwist tot die „great ones",
waarvan C a r l y l e spreekt, die „enlighten the darkness of
the world", die een schitterende streep nalaten als onuitwischbaar teeken hunner aanwezigheid eenmaal op deze
aarde . Tegenover hem geen twijfel inn het oordeel der
nakomelingschap, geen beweerde smetten op zijn werk of
zijn karakter : onze kibbelende natie, roomsch en onroomsch,
behoudend en vrij zinnig, clericaal en anti-clericaal, vergeet
tegenover zijn beeld hare verdeeldheden ; de gansche wereld
ziet in dezen oorlogsman van den eersten rang tevens een
der edelste vertegenwoordigers van het menschelijk geslacht,
een der meest sympathieke figuren, waarvan de geschiedenis
melding maakt .
Welk een levee, dat van onzen „bestevaer", die zijnn
van innige gehechtheid sprekenden bijnaam in den volksmond alleen had en nog heeft to deelen met den door hem
hoogvereerden T r o m p, zijn voorganger en voorbeeld, dien
hij nog verre zou overtreffen !
Ms hij op 45-jarigen leeftijd, na 35 jaren van een
ingespannen en zwervend zeemansleven op den A .tlantischen
Oceaan en de Europeesche binnenzeeen, van Groenland tot
de kusten van Barbarije en straat Le Maire, van Brazilie
en de West tot Mauritius en de Levant, in dienst van
L a m p s e n s en andere scheepsreeders
eenmaal slechts
(1641) als schout-bij-nacht van een landsvloot op de Portugeesche kust
als hij zich terug wil trekken in het
nog weinig gekende rustige levee bij „moeder de vrouw"
thuis, waarnaar hij haakt, dan komt de landsregeering van
zijn gewest Zeeland tot hem en vraagt hem haar to dienen

MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER .

in

7

den pas uitgebroken eersten krijg tegen Engeland .
Met moeite last de zwervensmoede scheepskapitein zich
overhalen om opnieuw de verraderlijke zee to gaan bevaren,
flu uitsluitend als bevelhebber ten oorlog in dienst van
den Lande . Maar hij gaat en „onze lieve en getrouwe
kapitein Mi c h i e 1 d e R u y t e r" begint op een leeftijd,
waarop honderden van zijns gelij ken, ontsnapt aan duizend
gevaren, thuis de vruchten gaan plukken van hun moeitevol bestaan, zijn nieuwe loopbaan als „vice-commandeer"
der vloot, min of meer tegenover T r o m p, dien men als
Oranjegezinde niet meer aan het hoofd der vloot scheen
to vertrouwen, tegenover den weinig beleidvollen Wit t e
d e With. Die tegenoverstelling zelve was voor D e R u y t e r,
afkeerig als hij was van alle partijzucht, van alien twist
op welk gebied ook, een der redenen voor zijn aarzeling
geweest evengoed als de wensch van zijn beminde vrouw .
Maar hij zet door . Hij toont zich aanstonds een beleidvol
en moedig aanvoerder, uitmuntend in de zeemanskunst,
die hij van der jeugd of met groote zorg en gesteund
door zijn verwonderlijk goed geheugen voor plaatsen en
stroomen, in de praktijk der zeevaart en met de geringe
hulpmiddelen van toen had beoefend ; uitmuntend ook in
de misschien nog moeilijker kunst van leiding en menschenkennis, vol zorg voor alles wet de zoo kostbare orde in
het gevecht kon bevorderen, ook aan anderen de waarde
doende gevoelen van een op onvergelijkelijke ervaring berustende zeemanschap, alle sporen van ongehoorzaamheid
en „moedwilligheid" onverbiddelijk bestrijdend .
Reeds op zijn eersten grooten zeetocht toont hij zich
een geboren aanvoerder, men geboren admiraal . Nog erkennen niet alien den pl.otseling boven hen gestelden Zeeuwschen koopvaarder ads hun meerdere in zijn voile beteekenis ;
nog heeft hij to kampen met onwil en tegenwerking onder
de hollandsch-eigenzinnig e bevelhebbers van hoogeren en
lageren rang, en zijn toenmalige opperbevelhebber, de viceadmiraal Wit t e d e With, richt zich niet zonder tegenstreven near zijn verstandigen read . Zijn eerste ondervin'
dingen omtrent cen en ander zijn niet bemoedigend en hij
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denkt er spoedig weder ernstig over, blijkbaar door zijn
zorgzame wederhelft aangezet, om „zich stil aan land to
houden" . Maar opnieuw last hij zich door „eenige voorname Heeren" overhalen den dienst van het land to stellen
boven eigen belang en neemt deel aan een tweeden tocht
in 1652, waarop hij onder den in eere herstelden T r o m p
het eskader van den zieken D e Wit h aan voert, „alzoo
den dienst van den Lande 't zelve ten hoogsten is vereischende", schrij ven de Staten, en ofschoon de wangunst
wederom den hatelijken kop tegen hem opstak, gelijk zij
dat pleegt to doen, waar zij iemand ziet stijgen boven
het gewone peil . Het was niet alleen die telkens weder
opkomende wangunst, die hem zijn werk vergalde, maar de
zwakke en kleine zeemacht van den staat der Vereenigde
Nederlanden kon naar zijne meening z6b de door C r o mwell geschapen Engelsche overmacht niet met vrucht
bestrijden . Het volgende jaar leverde daarvan het bewijs,
toen bij Portland gebrek aan munitie denn strijd moest
doen beeindigen, toen bij Nieuwpoort een droevige nederlaag door onze zwakkere vaartuigen werdd geleden, toen
eindelij k bij Ter Heyde „bestevaer" Tromp viel in de
hitte van een bijna hopeloozen strijd . De dood van Tromp
vestigde opnieuw de aandacht op D e R u y t e r' s uitnemende verdiensten en het machtige Holland begon hem
aan Zeeland to betwisten. In November van 1653 kwam
men namens de Staten van Holland het vice-admiraalschap
bij de admiraliteit van. Amsterdam aanbieden aan den
„manhaften" zeeheld, die den naijver tot zwijgen had gebracht en van wien men toen reeds kon zeggen
„Van U spreekt niemant niet dan alle deugt en eer ."
Wederom aarzelde hij zijn rustig levee op to offeren
en het was ditmaal, zegt Bran d t ons, de jonge 28 jarige
raadpensionaris J o h a n d e Wit t, die hem met zijn bekende kracht van „persuasie", waarvan men placht to
zeggen, „dat hij zelden met iemant sprak, dien hij niet tot
zijn meening bragt", na lange aarzeling in het voorjaar
overreedde om „zich to laten gezeggen" en den eervollen
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post aan to nemen
zooals het behoort, zijn neigingen
opofferend aan den plicht tegenover het vaderland .
Zoo ging de Zeeuwsche held voorgoed in Hollandschen
dienst over en vestigde zich verder to Amsterdam . Zijn
levensweg was afgebakend . Geen afgunst kon hem meer
deren, geen aarzeling kon hem langer ophouden, geen
overweging hem doen terugtreden nit de loopbaan, die hij
was ingeslagen .
Nog twee-en-twintig jaren heeft de zeeheld, reeds de
middaghoogte van het leven voorbijgekomen, den laude
gediend . De Barbarijsche roovers voelden zwaar zijn sterke
hand, de Zweden moesten bij zijn nadering van voor Danzig
wijken, de Fransche kapers en oorlogsschepen in de Middellandsche Zee werden door zijn optreden in toom gehouden,
zelfs op het gevaar van een oorlog af, de Portugeesche
kust werd door hem van vijanden schoongeveegd, bij
Nyborg op Funen bedwong „de braefste R u i t e r" opnieuw
den Zweedschen „stoockebrant", als Deensch edelman keerde
hij zegevierend en gelauwerd naar huffs terug . Slechts voor
korten tijd, want de Barbarijsche roovers maakten welds
wederom zijn tegenwoordigheid in de Middellandsche Zee
noodig. Zoo hield deze „schrik des Oceaans" de zeeen in
bedwang, dan hier, dan daar zijn gespierde vuist latende
neerkomen op den vijand, op den roover .
Maar het hoogst steeg zijn roem in de dagen van
den tweeden Engelschen oorlog, het hoogtepunt van
ons zeewezen, toen, dank zij de energie der beide D e
Wit t e n en de slapheid der Engelsche regeering onder
K are 1 II, de Nederlandsche vloot eindelijk tegen de Engelsche bestand was, en meer dan dat . Reeds voor het
begin van den krijg sloeg D e R u y t e r dien handig door
Jan d e Wit t in de vergaderzaal der Staten voorbereiden
slag, die een aantal reeds verloren bezittingen in Afrika
en Amerika deed herwinnen, op een avontuurlijken tocht,
getuigend van meer zeemanschap misschien dan een zijner
groote zegepralen . Zijn terugkeer uit Amerika in Aug.
165 na de catastrophe van Lowestoff, waar O b d a m in
de lucht was gevlogen, was een triomftocht : de vreugde
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over den behouden terugkeer van den luitenant-admiraal
D e R u y t e r „vervulde tgansche land", van provincie tot
provincie overslaande. Met bewondering nam men kennis
van de moeilijkheden, die hij op dien plotseling bevolen
tocht, zonder zeekaarten, zonder kennis van stroomen en
havens of van 's vijands bewegingen, had overwonnen, den
Engelschman verschalkend of in den mist voorbijsnellend
als „ships that pass in the night", als het spookschip met
zijn Hollandschen naam . Ms opvolger van den ongelukkigen O b d a m werd hij door de Staten-Generaal verkozen
tot opperbevelhebber van 's lands vloot, en weldra vin g flu
die onvergelijkelijke reeks van schitterende zeeslagen en
merkwaardige zeetochten aan, die zijn roem voor altijd
zouden vestigen .
De wereldgeschiedenis kept die reuzengevechten in
de Noordzee, kept zijne „Zeven Provincien" als het beroemde admiraalschip van den zeeheld, houdt in herinnering de wapenfeiten, die hem naast, ja boven N e l s o n
recht geven op den naam van den grootsten vlootvoogd,
dien de wereld ooit gezien heeft . De weldra zestigjarige, geen grijsaard nog, gespierd en nog altijd in de
ongebroken kracht zijner breede zeemansgestalte, overtrof
zichzelven, nog altijd overstelpend van geestkracht, nog
altijd iudruk makend door zijn overweldigend eenvoudige
persoonlijkheid, zijn ongerepte eerlijkheid en Zeeuwsche
goed-rondheid, zijn onvermoeide oplettendheid, waaraan
niets in lucht en water ontgin g, zijn ongeevenaarde kennis
van vaarwater en gronden in de van der jeugd of bevaren
zeeen, zijn onovertrefbare zeemanschap, zijn aanstekelijken
moed, zijn schitterend beleid, zijn menschelijkheid, zijn ernst,
zijn vroom vertrouwen . De vierdaagsche zeeslag in Juni,
de meesterlijke terugtocht na de nederlaag bij Schoonevold in A.ugustus, de nieuwe zeetocht naar het Kanaal
in September 1666 wekten bewondering, verrukking bij
vriend en vijand : hot vb6r T r o m p en hem roezige vechten
ter zee was onder hem eon wetenschap en een kun st to
gelijk geworden, en de vijand leerde even good van zijn
voorbeeld als zijn onderhebbenden zelf, zijn vloot werd een
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leerschool zooals v66r een halve eeuw de legerkampen van
Maurits en Fred erik lien drik waren geweest .
En dan komt die schitterende tocht naar Chattam van
17 tot 23 Juni 1667, waarvan V o n d e 1 in hooggestemde
feestvreugd zingt
„Maer wat kan een keten baeten,
Ais de Leeu van Hoilant bruit
En de zee met dootschrick vuit ?
Hij ruckt stael ais ragh aen flarden,
Sioopt kasteelen laughs het strant,
Steeckt met zijn gezicht den brant
In de schepen ; wie kan 't harden?
Voor het vier van 't leeuwenoogh
Vlieght het magazijn omhoog."

En als D e R u y t e r de Britten heeft opgesloten in
hun eigen havens en stroomen, dan buigt de trotsche
S t u art het hoofd en sluit to Breda den vrede, hem afgedwongen door onze kartouwen op de Theems . Nooit hooger
steeg de roem van Holland's naam en die van zijn grooten
admiraal, en welke Hollander ook de Medway invaart, hij
voelt nog op het gezicht van Sheerness' sombere veste zijn
borst zwellen van trots bij de gedachte aan die dagen .
Maar nag kon hij niet, zooals hij vurig begeerde, eindelijk „zijn oude daagen gerustelijk en godtvruchtelijk ten
einde brengen" . Het gevaar van het vaderland dreef hem
in Juni 1672 weder de Noordzee op . Bij Solebay joeg hij
opnieuw de thans verbonden vloten van Engeland en
Frankrijk van de eigen kusten de havens in . Doch het
land zelf, van alle kanten besprongen en grootendeel s reeds
in 's vijands macht, eischte weldra alle krachten ter verdediging : matrozen moesten dienen op de Hollandsche waterlinie en D e R u y t e r moest een deel zijner schepen van
kanonnen ontblooten om de Hollandsche vestingen en kustbatterijen to voorzien . En ook flu toonde hij zich de man op
zijn plaats, wakend en zorgend, nu eens de Zuiderzee en de
Wadden, dan de lange kustlijn inspecteerend, rusteloos
rondtrekkend om den vijand alle kansen op een welgelukte
landing to benemen
groot ook in het kleinere ! Eerst
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een jaar later, onder de onvolprezen leiding van den jongen
Oranj eprins, was de vloot wader in staat hat in voile zee
tegen den vijand op to nemen . Bij Schooneveld in Juni,
bij Kijkduinn in Augustus toonde D e R u y t e r, die zelf
niet ontkomen was aan den volkshaat tegen de vrienden
der D e W i t t e n en zijn eenvoudige mooning door een opgeruiden volkshoop had moeten zien aanvallen, dat hij hat
land begeerde to dienen, zoowel onder den Prins als onder
de Staten, en als opperbevelhebber van de vloot met en
naast den prinselijken legeraanvoerder den zwaren last van
den oorlog wilde dragen, hij tar zee en de Prins to lande,
de Vlissinger zeemanszoon naast den spruit van Oranje .
En nogmaals bevecht hij de zege van zijn beroemd
admiraalschip uit, walks naam een tooverkracht scheen
to bezitten : ndg had de vijand „eerbied" voor zijn „Zeven
Provincien" . En hoog steeg zijn roam, hooger steeds, als
die van
„Den Held, der Staaten rechterhand,
Den Redder van 't vervallen Vaderland,
Die in den jaar twee groote Koningrijken
Tot driemaal toe de trotse vlag deed strijken ;
Het roar der vloot, den arm daar God door sired .
Door hem herleef de vrijheit en de vred "

Zoo zong een tijdgenoot hem vol geestdrift toe .
Nog en grooten zeetocht heeft hij op zijn geliefd
vaartuig gedaan, dien van 1674 naar de West, toen hij to
vergeefs de Fransche eilanden aldaar trachtte to bemachtigen en onverrichter zake moest terugkeeren. Op verzoek
van de voor de Fransche vloten beangste Spaansche regeering
volgde toen twee jaren later nog die laatste vaart naar de
Middellandsche Zee op de Eendracht, toen hij, in antwoord
op hat bekende onhebbelij ke verwij t van hat tot zijn geluk
nog altijd anonieme lid der admiraliteit, die vlijmende
klacht liet hooren, dat de Staten „de vlag zoo veil hebben
en waagen", en ondanks alle bezwaren en ongemakken,
half ziek toch de rein wilde doen, „al zou men mij naar
't schip dragen ."
Het is een pijnlijk verhaal, dat van D e R u y t e r' s
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laatsten tocht, een verhaal van deerlijk gewroken schrielheid bij de landsregeering, van onvoldoende zorg voor
het kostbare levee, van Spaanschen bluf bij den zwakken
bondgenoot, die in gebreke bleef den grooten admiraal,
om wien hij gevraagd had, met voldoende macht to steunen .
Maar ook flu toont D e R u y t e r zijn onverzwakte geestkracht, met zijn zwakke vloot den bekwamen D u Q u e s n e
het hoofd biedend ; ook nu toont hij zijn edelaardige gezindheid bij gelegenheid van het bevrijden der arme Hongaarsche predikanten nit de galeien to Napels : een groot
karakter tot het einde toe, bij het volbrengen van zijn
plicht niet omziende ter rechter of linker zijde .
En zoo is hij strijdende gevallen, nog toen hij door
den noodlottigen kanonskogel, die, zijn beide beenen verbrijzelend, hem van de campagne nedersmakte, doodelijk
gewond was, zijn „kinderen" aanvurend om moed to houden
en „den zeegen to verkrijgen", nog tot op zijn roemrijk
sterf bed daar in de haven van Syracuse allen lof afwerend
en alie geluk „aan God alleen" toeschrijvend . Zoo heeft
hij geleefd, zoo is hij heengegaan van deze wereld in de
schaduwen des doods .
Welk een levee, welk een karakter, dat van dezen
man, die thans na driehonderd jaren geeerd is door het
gansche yolk, van de Koningin tot den armsten schoolknaap, en wiens wieg en graf plaatsen van eerbiedige herdenking waren voor landgenoot en vreemdeling .
Zoo lang Neerland Neerland zal zijn, zoo lang zal ons
yolk zijn groote mannen blijveneeren . Zoo lang wij, menschen,
ons zullen bezig houden met de grootsten onder ons in karakter en talenten, zoo lang zal de naam van onzen D e R u y t e r
geeerd blijven als die van een der edelste figuren in de
wereldgeschiedenis, want groote mannen behooren niet aan
hue yolk alleen dock aan de menschheid . En wanneer de
dankbare nakomelingschap in pries Will e m van Oranje als
den, vader des vaderlands, in R e m bran d t als den grooten
kunstenaar roemt, daar mag zij naast hen M i c h 1 e 1 D e
Ru y t e r plaatsen als den derden der groote Nederlanders,
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wier naam met schitterenden glans prijkt in het boek
harer schoonste herinneringen .
Ons last hij na het lichtend spoor van zijn heerlijk
leven, opwekkend tot eerbied, bezielend tot vervulling
onzer plichten, tot navolging zijner hooge deugden, die
strekten tot eer der menschheid en tot behoud van het
dierbare vaderland, dat wij met trots het onze noemen .
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VI.
Vroege lente en groene Paasch i
Luwe, van vruchtbaarheid zwangere, lenteregen was,
als verwellekomd met plechtige stilte, langzaam, droppel
voor droppel, neergedaald, en daarvan dronken gemaakt
hadden tot de oudste, ernstigste boomers toe hun bezadigdheid verloren en in zalige, alles-wagende lentevreugde zich
gehuld in rose of zilverschuimige bruidsluiers en teerkleurig
kleed, met rijke franje versierd . Zwoele weelde wasemde
loomgeurend uit de opengaande aarde en uit teerblauwen
hemel duizelde jeugd en vreugd, die door duizende vogelkeelen uitgeschald 't boschgewelf deed klinkenn en weerklinken van gej ubel, en door ontelbare lentebloemen en
goudbronzen kevers ingedronken den grond deed wemelen
van levende kleuren .
De oude, slanke peppel aan den vijver had zich heel
omhangen met de roode franje zijner katjes, de dikke wilg
liet zijn zilverwitte reeds vallen, de heel-oude perzikken
bekleedden de tuinschutting met roserood, waar tusschen
gonzende hommels driftig rondbonsden, en om bloeienden
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hazelaar, bloemheester, berk, teer-groene larix, en 'n enkele
vroege beak stonden alom, in wijde wacht, de den .nen, op
hun zwartgroen reeds de kaarsjes van 't jonge lot, flu nog
onder 't lichtbruine dompertje, maar gereed dit of to werpen
en to gaan illumineeren, als ook de laatsten, de eiken, zich
in 't nieuwe kleed hadden gestoken . En vroeg en last
was 't 'n gekwinkeleer, getriller, getsjielp en getsieng van
merels en lijsters, meezen en winterkoninkjes, terwijl spreeuwen, als echte plagiarissen, alley lied na$oten, vinken, vast
in de mast, hen overtroefden met hun breed onderstreepten
slag, teruggekeerde kievieten renden over de weide, en
gele wielewaal en vlaamsche gaai met hun schitterende
kleuren 't vroolijk gekwinkeleer nog aphaalden . 'n Inhammetje van de babbelende Laarbeek was besneeuwd met
witte waterranonkels, overal lonkte de anemoon, glimlachte
de klaverzuring, vonkte het speenkruid, terwijl citroengele
en blauwpurperen vlinders, als exotische bloemen zich zonnend in het zand, dan als zichtbare muziek opfladderden en
neertuimelden in de blauwe, lenteblauwe lucht .
Stank in haar grij s-taken costuum en als terugleunend
op haar dankbaarheid dat 't oude teed achter haar lag, liet
B e r t h a nog even de oogen dwalen over deze nieuwe heerlijkheid, en stapte dan in 't tentwagentje . Naast vader op
de achterbank gezeten, en rustig, tangs voor haar zittende
Louis en H a n n e s, over 't levende land ziende, waar
warm-groen winterkoren, tusschen bronzen akkermaalshout
met oud-goad dorblad, in de zon juichte, voelde ze zich
plechtig gestemd dat ze to samen hun Paschen gingen
houden, nu eindelijk 't oude was voorbij gegaan . Hoe a1
to moeilijk waren de laatste weken ook geweest ! Had ze
niet, eens des ochtends op bevroren grond een worm ziende
kruipen, hulpeloos en doelloos, 't zich zelve aangezegd dat
zbb haar leven flu was ? De Veltkamp spotgoedkoop verkocht, en to voorzien dat Louis, met z'n al weer nieuwe,
in uitzicht gestelde plannen, 't geld zou opgebruikt hebben
voor 't binnen was ! vader zich boos gemaakt, de schuld
gegeven aan den schoolfrik van 't Schroevelde, die met
zijn markeverdeeling den grond tegeef had gemaakt, zoodat
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iedere arbeider 'n plaatsje bouwde, en iedere pachter 'n
boerderij kocht ; en, in plaats van tegen L o u i s op to
durum, met dew troost gaan zoeken in den wijn ! Zij zich
herinnerd, hoe tante de gelegenheden dat er wijn gediend
werd stelselmatig had beperkt ; en, vaders bevende handen
ziende dwalen naar 't glas door L o u i s steeds gevuld
die lachte dat wijn oud bloed verjongde, erkend to staan
voor 'n jeugdhartstocht van hem, door tante's voorzorgen
gebreideld, flu door zijn wanhoop weer over hem heerschend. 't Had haar door de ziel gesneden enn in haar
machteloosheid, had ze, vuriger dan ooit voor zichzelf, voor
hem gebeden . Maar tevergeefs . . . Allen, voor 't eerst
zoolang ze zich kon herinneren alleen, was ze op Goeden
Vrijdag aan bet Avondmaal geweest . 0, wat had ze zich
daar verlaten gevoeM, verlaten van God en menschen !
Slechts de overtuiging dat dominee Hack h u y z e, die zoo
rustig 't plaatsbekleedend lijden en sterven van Christus
had beleden as de eene blijde troost des levees, zelf 'n
levee van eenzaam leed achter en voor zich moist, had haar
kracht gegeven toe to treden . En kleintjes naar huffs
kruipend had ze geglimlacht : wie zou 't dien boerschen
dominee met zijn vollemaansgezicht aanzeggen, dat hij de
arme uitlooper van 'n aristocratische regentenfamilie, zich
de vreugde had moeten ontzeggen freule d e C h a t e l a i n
to huwen, zoodat die nu, genadebrood etende, 'n verlepte
en dat alleen omdat hij arm was
bloem was geworden
en geen gewild preeker ? Als hij zijn levensleed in Christus'
kracht zoo kon dragen, moest zij 't dan ook niet kunnen ?
en met dit „moest" als 'n ijzeren plicht
Zij moest bet
was ze thuis gekomen, vaag gevoelende dat er iets anders
was mee to dragen van bet Avondmaal, dan dit „moest" .
Tot vader haar had gevraagd :
Kind, waarom heb je
me niet meegenomen naar 't Avondmaal ? Ze had tevergeefs z'n oogen gezocht, en zelve geen antwoord gevonden .
Geef me den bijbel, kind ; had hij toen gezegd, en
dien aanreikende had ze hem moeten kussen op 't voorhoofd .
't Was 'n zalige avond geworden ; vader voor den ouden
familiebijbel, L o u i s schichtig, verlegen en eindelijk verO . E. V11 4
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dwenen, en zij, zwijgend tegenover vader, weer met hem een,
en rondom hen de geesten van tame en moeder en alle
goede v a n H e e s e 1 e's . En de Stille Zaterdag was zoo gebleven . Gisteren had vader den wijn zob beslist geweigerd, dat
L o u i s matig was geweest als 'n vogel ; en van ochtend had
vader zelf Hannes den kerkgang besteld . Zou 't dan mogelijk ziju da,t ze nu to samen 'n nieuwe levenslente inreden?
De zekerheid was er nog niet, maar de verwachting wel . .
de plechtig-, rustig-stemmende verwachting .
Kalm keek ze over 't blijde land, waar de met stormen
gekomen lente flu liep to zingers in de stille morgenzon ;
sours ineens weg, als 'n droge wind snijdende guurheid
voor zich uitj oeg, maar dan weer, als in luchtig spel, verschenen, waar aan warmers slootkant of in hoekje op 't zuiden
schitterbloemen opfleurden tusschen jong gras .
En wat waren de weg en vol, en kwamen van alle kanten op de kerkpaadjes, de dikke boeken met zilveren sloten
in de hand, er veel kerkgangers! En ze onder't voorbijrijden
toeknikkend, glimlachte ze verbaasd gezichten toe, anders
widen in de kerk to zien . Kwamen die werkelijk voor 't
feest, of dorsten ze niet wegblijven? was 't misschien omdat
dominee H a c k h u y z e niets dan z'n kerk had, dat hij
daarvoor van iedereen passieven en actieven eerbied eischte?
En gelukte hem dit door alien, van den burgemeester tot
den waard nit de Roskam, en van Schroevelde tot den
kleinsten keuter toe, als keizers to behandelen, en daarvoor niets to vorderen, dan de erkenning dat de kerk in 't
midden en boven alien stood ? Dat beaamden ook de boeren
als ordelijk en plichtelijk, en waren overtuigd daarmee
genoeg gedaan to hebben, en zich niet verder to moeten
afsloven voor zending of dergelijke, noch minder voor tractementsverhooging . Trouwens : „achttien gulden ien de
weke, doarvan kan 'n alleenloopend minse 'n buul moaken
veur den olden dag", had B ar t o m e u j e v a n 't S c h o o n ev e 1 d haar eens verzekerd . Intusschen, die gemoedelijkmonarchale neigingen van den dominee moesten meer ziju
dan de parmantigheid van 'n arm man, die niets heeft
dan z'n ambt ; 't waren zeker de ouhandige openbaringen
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van diepe, echte levensbeginselen . Ze had dit vermoed in
vaders absolutes, hoewel nog al passieven eerbied voor hem,
en in taste's warme hoogachting, die haar nooit toegestaan
had to lachen over z'n harkerige preeken, zelve 't ook instinctmatig gevoeld op z'n catechisaties, ook waar hij zoo
nuchter plomweg kon prates over geestelijke realiteiten,
door hooge poezie nauwelijks to benaderen . Zou hij heden
de wondere bekoring van de Paaschboodschap wel ongerept
laten met z'n woorden P
. floor, daar begon de kerkklok
to luiden . . . Ja, 't wares de Paaschklokken ; ze beierden
op sonoren bas vroolijker das antlers, niet zoo dof-dreigend
met oordeel, maar blijder, hoopvoller . En droegen ze ook
niet wij der, alum bet stifle veld roepen d tot vreu gde ? Ah,
dat m oest zoo blij ven : zij, met zacht-gestemden vader en
als H a n n e s zwijgenden L o u is, omringd door alle bekenden, onder belovend klokgelui zoo voortrijden, in verwachting van 't n.ieuwe leven dat er reeds was, in verwachting
van de eeuwige lente . . , zao moest 't altijd blij ven . . .
o wee, daar was de kerk reeds . Als dominee nu eens moist
moat ze zooeven gewenscht had . . . Insubordinatie ! Nu, zoo
kwaad had ze 't niet bedoeld . Wie weet, misschien moist hij
ook wel, dat zijn preeken maar was trachten benaderen van
bet leven, dat gelukkig niet stood of viel met meer of mjnder gel ukkige woorden . Zeker, 't zoo 'n mooie Paaschmorgen blij ven . . , floor, die Paaschklokken . . .
Onder 't naar bun plaats gaan merkte ze met lichten
schrik dat H e n d r i k v a n E s s e n teruggekomen was, en
naast z'n vader in de bank zat . Ineens zag ze weer hoe heerachtig die S c h r o e v e 1 d e s toch wares . Kijk, nu de andere
boeren nog alien onder de kerklinden stonden to prates,
tot de voorlezer begonnen was, zaten zij daar to zwijgen,
wel echte boeren, maar in bun snort aristocratischer das
menig beer ; zooals 'n gave, volgroeide den voornamer deed
das 'n kankerige elk. En typisch zooals H e n d r 1k, onder
en magerder van gezicht, met z'n donkerder snor en
zwarte, op 't voorhoofd vallende haarlok, om to zien veel
meer 'n beer geworden, toch was gebleven de boerenzoon,
met zoo jets knoestigs, ongepolijsts in z'n wezen . Zeker,
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't verheugde dat hij teruggekomen was ; 'n verstandig
mensch meer in je omgeving deed je eigen levee aansterken .
En
hij hoorde er zoo echt bij op dezen zonnigen morgen . . .
op dezen veelbelovenden Paaschmorgen . . .
Ja, ook her bleef het Paschen . Eerst had ze, luisterend
naar H a c k h u y z e' s preek, weer stilletjes moeten glimlachen over z'n parm antigheid . Hij had weer zoo echt gedaan ; zoo heelemaal a la H a c k h u y z e : 't Paaschwonder
geponeerd, bijna afgekondigd als 'n wet . voor hem was dit
het wonder ; en het wonder held 't ontzag in den mensch,
en 'n mensch zonder ontzag was geen mensch . Haar ziel had
hem toegeknikt, bijna vroolijk om z'ndapperheid toen plots
stil geworden, stil als opengeploegde akker onder regen of
zon . Dat scheen gekomen door 'n teederen toon in z'n stem,
toen hij gezegd had, dat zoo Christus niet was opgewekt
ons geloof ijdele opwinding zou blijken en wij blijven de
oude zondaars . 't Was alsof, onder z'n dappere woorden
door, z'n ziel geklaagd had over de ijdelheid van dit levee
toch eigenlijk enkel 'n gestadig sterven, alsof hij z'n heele
kerk kwijt was, z'n geliefde orde en plicht den rug had
toegekeerd, en ergens ver weg met hen stood voor God, en
dankte :
Gij zijt! .Ales is weg, dood ; bestaat niet ; Gij
alleen zijt . En wij dwaze, slechte menschen weten dit door
Hem, die dood was, en ziet : Hij leeft . O, wat zijn wij U dankbaar voor Christus, voor Hem, die mensch was als wij, en
dood, zooals wij
en nu levee wij als Hij, en nu wij,
doode men schen, dit kunnen zeggen, midden in dit levee
van gestadig sterven kunnen roemen in Hem, die het levee
is, weten wij dat wij levee als Hij, als Hi j!
verbijsterd, verwonderd reed ze terug . 't Terugrijden
was niet zoo mooi als 't heenrijden . 't Waas van den
morgen, de zon en de verwachting waxen weg, de wegen en
kerdpaadjes leeg, er woei 'n vernijnige, nijdige wind
en
toch het was Paschen, nog meer Paschen dan zooeven .
Levee was herrijzen ; wederopstandin.g uit de dooden, Gods
eeuwig-tegenwoordige lente . Doodgaan konden de menschen
vanzelf, weder opstaan uit de dooden deden ze door God !
Ze wandelde over geloofshoogten, waar de verbeiding even
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ge makkelij k scheen to realiseeren, als 'n bloem to plukken .
Was 't niet zelfs natuurlijk, dat nu God werkte 't heranders
leven even natuurlijk werd as . . . lja, as God
kon ze 't niet zeggen . 't Was natuurlijk, dat voor haar,
en vader, en alles om hen, herleving kwam, juist omdat
alles verloren was, de steep verzegeld over 't graf hunner verwachtingen, 't mooiste in hen dood ; en zij zelf heelemaal dood . Zeker flu gebeurde hit, nu zou God ht geven
het onverwachte, dat zelfs de dood niet kon ontnemen,
het leven, echt en natuurlijk als . . . ja, als God, anders
kon, anders wou ze 't ook niet meer zeggen .
Met 'n blij knikje lachte ze opeens, z'n hand vattend
Verbeeld u, vader, wat ik vergeten heb !
Nu kind? vroeg hij, niet angstig door haar vroolijke
stem .
De kin deren uit de buurt zeggen dat ze Paascheierenn moeten komen zoeken ! Dom, he? Maar 't kan nog .
'k Zal dadelijk de jongens van M a n n e s H a v i n k 't
laten rondzeggen dat ze morgen komen . .
V a n H e e s e l e knikte haar vriendelijk toe . Z66 zag
Daarbij was 't beslist goed met
hij z'n B e r t h a 't liefst .
zulke kleine largesses z'n stand op to houden Eer z'n beminde zwagers hem geplukt hadden, was 't voor de oolghemsche autoriteiten 'n levensvraag geweest of ze met
Kerstmis 'n Dullerdtschen kalkoen, dap maar 'n Dullerdtschen kapoen zouden eten . 't Was al erg genoeg dat ze
nu alleen maar kinderen op De Dullerdt konden blij waken
maar dit kon dap ook, zelfs al was de Veltkamp verkocht .
J a n n a echter pruttelde, of 't eigenschap gaf nu royaal
to doen, dock toen B e r t h a met 'n mandj a eieren nit den
kelder kwam opgedoken, kreeg ze er plezier in, en werd
er zelfs trotsch op dat 't dit keer zoo lukte de eieren
egaal gekleurd to krijgen, paers-violet door ze met lakmoes, geel-bruin door ze met uien to komen .
En 't werd den volgenden middag 'n eierenzoeken, zoo
mooi als B e r t h a er zich geen herinnerde . L o u i s en
vader hadden meegedaan ze prachtig to verstoppen, en de
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miniatuurboerkes, de lakensche pette al parmantig schuin
op 't vdasharen hoofd, en de peuterige boerinnekes, de geveerde bonnet met zilveren gesp op de gele Karen, brachten
'n warm lentezonnetje mee . Zelf vonden zij 't mooiste 'n
palmpasehen, 'n platte eend van wittebroodsdeeg met een
krent als oog, en 'n palmtak als kuif, in gevlochten
krans, en gedragen op 'n stok . Die was van H a r m 0 b b ei i n k, en dezen drongen ze als banierdrager vooruit . V a n
He e s e 1 e en L o ui s moesten 't prachtstuk bewouderen, en
Berth a plaatste 't daarop tegen 't venster .
Nu eieren zoeken ! Ads ik drie heb geklapt, onderrichtte ze de in 'n kring voor de stoep staande kleuters
dan zoeken ! Maar voorzichtig ! Dat je ze niet kapot
trapt ! Ze zitten overal . Een . , . .
Dear schoot reeds 'n road boerken 't gazon op, naar
den zonnewijzer, 't geen met ontzetting werd afgekeurd
door de anderen, toch in twijfel, of ze niet zouden volgen .
Neen B art e s k en! lachte ze :
Eerst als ik drie
heb gezegd, dan begint het . Dus opgepast ! en in haar
handen klappend telde ze :
Eon, twee, drie !
Weg waren ze . De een schreed met hooge stappen,
als 'n haan, over 't gazon, bang de begeerde eieren to vertreden ; 'n ander waggelde, voorover gebogen als 'n gaps,
gebukt voort, Keen en weer spiedend ; 'n derde draaide als
'n hondje, dat in z'n staart wil bijten, road elken beukenstam ; en alien snaterden als eenden, 't stilie park vervullend met schel gekakel, zoodat 't oude huffs begon to
gliml achen over zooveel jeugd .
L o u i s hielp 'n boerken 'n beak in, want kijk, nit den
oksel van een zijner takken kwam 'n blauw eitipje piepen,
en toen wilden ze alien als eekhoorntj es klauteren ; v a n
H e e s e 1 e morrelde voor 'n bang J e a n eke met z'n stok in
't dorblad onder een struik, waar hij 'n rood had verstopt ;
en B e r t h a was overal tegelijk . Vinken riepen en sloegen,
als aangevuurd door 't kindergeschreeuw, om 't hardst mee,
en Jan n a zelfs kwam kijken in de dear .
Dan ging 't laid gesnater over in gebabbel, flu ze,
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elkaar hun vondsten toonend, weer vanzelf terugkwamen
voor de stoep om to bedanken .
Kiek 's juffer, 'k hit er tweej e !
Frulle, moj -zegge ! En ikke viere, frulle !
Barter bet niks as roof en !
Nu moet je de heeren 'n hand geven, en dan gaan
we weer . Ieder heeft er toch? Och, Al b e r t M ar sink
niets !
Klagelijk stood 'n road propje op klompjes to grienen,
de roode vuistjes in de oogen duwend .
Kom 'ns bier, .A.1 b e r t, zei ze, en then naast hem
neerhurkend, fluisterde ze :
Zoek 'ns her in mijn mantelzak, hier !
Een rood vuistj e dook er in, en kwam er uit met 'n
blauwe !
En flu hier, fluisterde ze . En de blauwe oogjes,
waarin nog dikke tranen beefden, glansden van zaligheid,
then hij uit den anderen zak ook nog 'n bruine haalde ;
en plots ging hij er met zijn buit vandoor .
Zie zoo! riep ze opspringend
Na gaan we !
En then ze de babbelende kleuters teruggeleidde, die
met schelle stemmetjes elkaar toesnaterden waar ze dezen
hadden gevonden en dien, was 't haar of de goede dagen
van tante waren weergekomen . H a r m 0 b b e 1 i n k, trotsch
z'n palmpaschen dragend, werd naast haar gedrongen ; een
begon, en dan vielen alien dadelijk in met schelle klaterstemmen, zingend
Palm-palm-Pasehen !
Hei, koerei ! Hei, koerei,
Nog een Zundag, dan hebben wi 'n ei!
Een ei en is geen ei,
Twee ei is een ei,
Drie ei is 't rechte Paaschei !

't Schel gezang weerklonk kletterend onder de hooge
beuken, beantwoord door fellen vinkenslag . B e r t h a bleef
nog lang 't zin geode troepj e nakijken, tot bet uit den
Heerendij k verdwenen was, en keerde then langzaam huiswaarts, met 'n lack in de blijde oogen luisterend naar 't
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vogelengekweel, dat de beukeng ewelven deed weerklinken
van geschal, als klaterden er fonteinen van vreugd .
Des to weeer deed 't haar aan later op den middag de
heeren verdiept to vinden in de Dullerdt-politiek, z66 verdiept, dat ze niet bemerkten hoe geregeld de port in de karaf
slonk. En die schaduw verj oeg haar zonnige stemming
geheel, toen L o u i s zelf voor 't diner met 'n paar flesschen
fij n merle kwam aangedragen .
Op echte hoogtijden heb je dat niet noodig, om 't
feestelijk to makers! zei ze hem, met 'n verwijtenden blik
naar z'n flesschen .
'n Verdienstelijke paradox, niet waar oom ? Maar
'n paradox eischt, als 't ware, dat de meesten zich houden
aan de gewone opinie. Dus . . . P lachte hij overmoedig terug.
Kom, als 't kasteel de buurt nog lean tracteeren,
hoeft 't zelf niet op 'n droogje to zitten, vergoelijkte van
H e e s e 1 e, aan tafel schuivend .
B e r t h a bad niet 'n zegen voor 't eten, maar 'n vloek
over den wijn. Maar 't hielp niet ; ze voelde zich genegeerd door 't belangrijke, fijne merle . 't Eten werd haar
warm zand in den mood, en nog voor 't dessert, waaraan
ze moeite had besteed, werd opgediend, stood ze van tafel
op.
Tanhopig, wijl 't niet lief was en toch moest, om jets
ergers to ontloopen, sloeg ze 'n sjaal om en ging naar
buiten. Goo eindigde dus haar Paschen ! In 'n dood erger
dan de vorige . Och, dat ze De Dullerdt ging verliezen,
wat beteekende dat bij 't verliezen van vader, van zichzelf ?
Want was zij niet schuldig aan vaders neergang, juist omdat zij dien niet kon tegenhouden ? Wat toch baatte blij
geloof, als dat niet op de een of andere manier de omgeving ophief ? Was haar wandelen op de geloofshoogten
wel jets anders dan ijdele opwinding geweest, flu zij met
a1 haar Paaschvreugde onmachtig bleek tegen eon neertrekkende hebbelijkheid ? Een ding kon ze nog doers
doodgaan ; misschien dat haar heengaan vader tot zichzelf
bracht
en dat e6ne kon ze niet . Daarenboven : doodgaan ; en : misschien ; ja dat was 'n uitgezochte Paasch-
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stemming ! 0 God, Meek er dan niets zeker als 't verlies ?
He, daar had 'n vogel gefloten ! Ze keek op ; ze was
dus langs den vijver door 't beukenlaantje gegaan en daar
uit 't elzenboschje tegenover den Heuvel was 't gefluit
gekomen. Zou 't al 'n vroege nachtegaal zijn P Die wachtten
anders tot 't akkermaalshout begann nit to loopen ; en dat
deed nog niets . Wel begonnen al enkele beuken bun teergroen blad to ontplooien . Ja, de lente was er ; eu haar
lente zou nooit meer komen, nooit meer
Gebukt was ze den Heuvel opgeklomm .en, en zie, in 't
westen vlamde de hemel nog van reeds verschietend rood
en oranje . Slechts 'n enkele vroege beuk, in z'n top den
wegstervenden glans vasthoudend, stood leven en licht belovend mooi-vreemd tusschen z'n nog-dorre broeders . Doch
op den grond begon 't reeds nevelig to grauwen ; en ruigvaal lag over den vijver de marsch, bier open gescheurd
door gele slootgeul, daar overbolderd door 'n hoop afgehakt
hoot en uitgemaakte stobben .
De Goudmijn in ontginning ! lachte ze bitter.
Maar hield dan plots op, jets achter zich hoorende in
't kreupelhout . Kijk, H end r i k v a n E s s en! Nu had ze
totaal niet op hem gerekend, hoewel gisteren, in de kerk,
dadelij k geweten hebbende herem to zullen zien .
Ze bleven elkaar even aankij ken . Ja, ze had gisteren
goed gezien : hij was meer 'n beer geworden en toch gebleven de boerenzoon, of liever in dezelfde mate meer
boerenzoon geworden . Zeker hij voelde zich al meer thuis
in zijn heerenkleeding en -manieren, maar miste toch dat
gecompliceerde, onerkenbare van 'n beer .
Hij was pijnlijk verrast dat ze hem met die droeve,
groote, blauwe oogen weer zoo open aankeek . Wist ze
dan niet dat hij daarvoor gevlucht was, en alleen daarom
dag en nacht werkte om maar niet die groote, hulpsmeekende oogen to zien, die ondertusschen, en terecht, alle
aangeboden hulp zouden afwijzen P En hij had zich nog wel
zoo voorgenomen haar niet to zien ! Vooral flu de oude
beer hem van alles de schuld gaf en aan ieder, die 't
hooren wilde, zei, dat alles goedgegaan, was totdat die
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aap van 't Schroevelde had gaan tornen aan zijn rechten ;
'n ongeluk voor z'n naaste werd 'n men sch die niet in z'n
stand bleef, ook voor zichzelf, want die schoolfrik zou nog
'n communist, 'n sansculotte worden . Hij moest haar ook
't pijnlijke besparen, to toonen hoe bespottelijk haar vader
zich maakte met z'n woede . En daarom was hij nu juist
gekomen, nu zij er niet zou zijn !
Neem me niet kwalijk, ik dacht dat u zeker n .og
aan tafel zoudt zitten .
Haha ! Dus als 'r 'n half vermoeden bestaan had,
dat ik bier had k nnen zijn, lachte ze hem met den
vinger aanwijzend, 't eigenlijk heerlijk vindend, dat hij
blij kbaar , zoo met haar bezig was en al ontloopende haar
toch zocht :
Dan weggebleven ! Wel beleefd, meneer
v a n E s sen! Doen we z66 in Yelp? Ja, ja, 't was dus
snoode moedwil dat we u nooit meer zien, zoodat ik u nog
niet eens kon feliciteeren met uw examen in 't Fransch .
Van harte boor !
Nu, of 't kasteel op 'n bezoek van mij . . , betwijfelde
hij, vluchtig haar hand drukkend en z'n hoed afnemend,

om dan weer 'n pas terug to treden :
Dank u wel .
Bang, dat m'n neef de aangebeden T o u s s a i n t nu
tot dansmeester zou degradeeren P vraagde ze, niet lettend
op z'n bitter, ironisch lachje .
U vond zeker haar Theeuurtje op den baize Arkesteyn
in de Gids van September mooi ? Geen lichte kost ; zwaar
en donkey als 'n oud bosch, en even rijk ! Wat 'n rustig
inzicht in oude en nieuwe kunst ! !
Daar is her weinig gelezen dezen winter. U hadt
ons tie veel to doen gegeven .
Ik? U?
Me dunkt . . , die markeverdeeling ! 'n Heel hapje
en je weet al minder, of we er ons ziek of gezond aan
zullen eten .
Ja, nu 't gebeurd is, komt de twijfel . . , ons ook !
Wat ? 't Schroevelde ook ? En dat is er mee be!
gonn en . . .
We konden evengoed zeggen dat meneer D u bar c q
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er mee begon . . , maar zoo is 't niet . 't Kwam, omdat 't
komen moest . 't Zat in de lucht, en 't gebeurt overal .
Was de vreedzame oplossing niet gevonden, dan zou 't er
flu zeker hoeksch en kabelj auwsch uitzien . Hoewel . . , flu
we de peren zullen aden,
br, is het vuur uit.
En 't Schroevelde legt al maar akkerbosschen aan !
Neef zegt dat 't een kasteel wil worden . . .
Haha ! ! Ja, 't was ook beter als vader de plaats
verdeeld had . . . dan had E g b e r t 't huffs met de akkers
er omheen kunnen krijgen ; H e n d r i k a en J e n n e k e n de
akkers in den enk met wat nieuwen grond, en H e n d r i k
de dennenbossehen . . . .
Kom, 't wordt frisch ! zei ze den Heuvel afdalend
Nu vader Schroevelde had gelijk : al dat gesnipper
maar dat won zeker grootgrondbezitter zijn ! lachte ze over
haar schouder.
Ben ik al ! klonk 't lachend terug : -- Ik kreeg immers
de dennen en deed afstand van de plaats ! Zoo jets hadden de
zusters ook maar moeten doers . Nu steekt vader al z'n geld
in akkermaalshout, dat op z'n vroegst over tiers jaar rente
afwerpt . Komt hij voor den tijd to vallen, dan moet
E g b e r t hypotheek nemen om de zusters hun deel to geven,
en met

zoo'n

zwaar dak

op 't

huffs heb je 't springen

wel verleerd .
Verschrikt keek ze hem aan . Dat was toch geen toespeling ? Gelukkig niet ! Maar nu wilde ze dan ook op z'n argeloos woord ingaan, en zei :
Ja, hypotheken verleeren 't
springen . Maar 't levers legt ze op alles, letterlijk op alles
op je geloof zelfs, op je zekerste verwachtingen . En die
hypotheek moet altijd eerst betaald worden . .A1 gehoord,
dat Veltkamp verkocht is om de marsch productief to
makers ?
Hij knikte ; hij moist nog veel meer van De Dullerdt, en
ging toen tegen haar wanhoopsironie in : En toch heeft
m eneer D u b a r c q in beginsel gelijk, al neem ik de nitvoering . . . .
Gelijk P verbaasde ze zich, als was nu de nacht licht
en de dag donkey geworden :
L o u i s gelijk?
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Och, de boeren en ook de meeste kasteelen hebben
teveel grond, dien ze maar half braak later liggen . . .
0 ja, z66 bedoeld ; ja zeker . . .
Intensieve landbouw en goede bebossching is alleen
mogelijk bij hoogstens de helft van den grond .
Jawel ! knikte ze ongeduldig, daar hij nu alleen wat
beginselen en niet L o u i s' toepassing daarvan verdedigde
Zeker, dat is zoo . . . Maar, is 't niet ongelooflijk-komiek
dat wij hier als twee collega's rentmeesters loopen rijk to
worden ?
Hij bleef plots staan, ziende dat ze, bij den vijver gekomen, voor 't kasteel zichtbaar waren, en lachte :
Loopen
rijk to worden ! U mag niet spotter met 'n schoolmeestertj e ! Ik zie : u is al tehuis . Goeden avond !
He ja! bevreemdde ze zich, dat hij flu den hoed zoo
vormelijk afnam, en terugging : Tot ziens dan collega ;
we moeten nog eens confereeren .
Er is nog heel wat of
to praten ! Adieu ! wuifde ze met de hand .
Opgevroolijkt ijlde ze naar huffs . Vader hield niet van
schemeren ; ze moest gauw de lamp gaan aansteken . In 'n
vaartje wipte ze de stoep over, de deur in, en rumoerde,
terwijl haar sjaal op den kapstok vloog, de eetkamer
binn.en :
Goedenavond ! Wat 'n egyptische duisternis hier!
maar ook
Ze schrok werkelij k van die duisternis
van 'n vijandige sfeer hier . Tastend naar lucifers op 't
dressoir zag ze vader en L o u is, zonder weergroet ieder
voor 'n venster naar buiten starende, zwart silhouetteeren
tegen 't valsch-weerlichtende vijvervlak, en voelde de sfeer
al vijandiger worden .
Waar toch die lucifers zijn ! Zeg Lou is, heb jij
de lucifers ?
Met wien liep je daar B e r t ha??
Gaat vader naar den bekenden weg vragen ? U
kept toch Hendrik van Essen nog wel!
Neen ! Bedriegers en verraders ken ik niet ! Die
vervloekte schoolfrik zal hier . . .
L o u is, waar zijn toch de lucifers ?! Dat u zich flu
boos maakt om niets !
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Om niets ! Haha ! lachte v a n H e e s e 1 e schor, terwijl hij z'n leuningstoel naar zich toetrok, en L o u i s de
kamer uitstormde, de deur dichtslaande :
De eer van je
geslacht niets !
Wat is dat voor 'n comedie P riep ze, na eindelijk
de lucifers to hebben gevonden, de lamp aanstekend . Maar
dan de flesschen fijn merk geledigd ziende, antwoordde ze
ze zelve :
Ah, die fijne wijn heeft bier de feestvreugde
zoo verhoogd !
Ga zoo maar door ! riep v a n H e e s e 1 e, huilerig,
z'n gezicht achter de handers verbergend en dan snikkend
En jaag jij . . . als 'n brave dochter . . , je vader maar
van De Dullerdt, die eeuwen . . , eeuwen . . .
Kom vader, suste ze hem en zichzelve :
Zoo
kwaad is 't niet bedoeld . . . Waarom ook dat uitvaren tegen
van E s s e n ? Dat maakt Louis al haniger en onredelijker !
't Was ook
snikte v an H e e s e 1 e voort :
voor
den braven jongen zoo erg . ., hij betuigde me juist dat
hij . . , nooit zonder jou . . . kon levers
. en door trouwe
volharding hoopte . . , en toen jij met diesn verrader . . .
Maar, wat heeft die nu gedaan ?
Vraag . ., wat hij niet zal doers! knikte van H e e s e 1 e,
met z'n zakdoek zich 't gelaat afwisschend, en dan voor z ich
starend :
Bedenk toch kind, wat er op 't spel staat . . .
Dat begrij p ik juist heelemaal niet, vadertj e, zei ze
hem naderende . . .
En brief van L o u i s naar den Haag . . , en we zijn
verloren !
Vadertje, vadertje, last toch dat complotteeren !
Anders zie-je nog boomers samenzweren en boor-je kikkers
nog latijn kwaken . Heusch ! glimlachte ze droevig om dien
dwazen angst voor 'n brief van L o u i s naar oom C a r e 1 :
Heusch, zulke gekheden makers je dom, en, slecht v66r je
bet weet !
En beslist ging ze aan de schel luiden, waarop Jan n a
de tafel kwam afruimen .
't Bleef den geheelen avond in haar ziel doorklinken :
je wordt slecht voor je 't weet . L o u i s kon zwij gen en
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plechtig doen, plechtig als was er 'n doode in huffs, en
wader grootsch-berustend, als 'n martelaar, zij tornde er
met gewilde lu chthartigheid tegen op, en 's nachts liggende
luisteren naar den eersten nacb tegaal, besloot ze dat to
blij yen doen . Vader en L o u i s noemden 't zeker hun plicht
Hen d r i k to verguizen ;
't was ook geen rapaille maar 'n
college van vroede regenten geweest dat Jezus gedood
had, wie weet ook nit plichtsbesef . Zij zou daartegen-in
dat verdachtmaken breken door frank en open to blij wen
omgaan met van E s s e n . Blauw porcelein en 'n goeden
naam kon je maar ~~ns breken
en verder krammen . En
daarvoor was hij toch to good onu met 'n gekramden goeden
naam road to loopen . Wat ? Zij bang moeten zijn voor
opspraak ? Ze zou ieder toonen dat eerlijkheid de atmosfeer
veel zuiverder hield dan preutsche vormen . En H e n d r i k
to vrij tegen haar ? Voor 't zoover kwam zou zijn verlegenheid wel de positie redden
en met dien glimlach viol ze
in slaap .
Was 't niet onuitstaanbaar dat hij dit prachtig plan
nu zoo contrarieerde ?
't Werd eon lento, zooals de oude Dullerdt er nog
geen had gekend ; en ontdekte ze niet, ontdekte ze niet
dagelijks van alles
, behalve 'n tipje van hem ? A nemonen,
ja, er waren altijd anemonen op De Dullerdt geweest, en
altijd warenn ze door eon zonnedag to voorschijn getooverd,
om plots, onvoorzichtig bijua, den kouden, zwarten grond
to tooien met hun teergroen, hun rose-en .-wit bloemblad
om 't gouden hart maar zooals dit voor] aar ! Letterlij k
overal
niet alleen onder 't akkermaalshout, maar ook
onder hazelaars, die al met kreukelblaadjes begonnen nit
to loopen, onder de dennen, op 't gazon, zelf midden op 't
wandelpad
overal lonkten, straalden en blonken lachende anemonen ! En schitterde, glan sde en vonkte 't speenkruid met z'n geel-glimmende bloemen op z'n stork, glad
groen niet, waar ze 't nog nooit ontdekt had ?
Maar de won .derlijkste ontdekking was en bleef toch
wel die van de lelietjes van dalen . 't Deed buiten va.lsch,
zoo valsch als alleen de lento kon zijn . 'n Warme zon
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lokte 't jonge groen to voorschijn, dat dan stood to bibberen voor 'n nijdigen oostenwind, die 't in eon vriesnacht dood en zwart kon bijten . Ze kwam van 'nn morgeuwandeling den Marschdijk terug, maar verveeld van de
warme zoo op den rug en den bijterigen oostenwind in 't
gezicht, verliet ze 't open wan delpad, om in de luwte van
't akkerm aalshout 'n terug weg to zoeken .
't Werd 'n bukken en worstelen om door 't veerkrachtige, inn elkaar gegroeide struweel been to kruipen, en juist
grog ze lachen om haar eigenzinnigheid niet op 't gebaande
pad to blijven, toen ze 'n opening in bet bout zag . vlug werkte
ze zich door de laatste struiken, en zie, daar grog ze op 'n
oud schoffelpad, nu dicht begroeid met heide en boschgras .
Hoeveel jaren geleden hadden bier vader en moeder ge; naar den
wandeld ! En de tantes ! En zie, 't liep road
Heuvel ? Neen, daar draaide 't op den vijver aan
en
kijk : 'n intiem pleintje, omsloten door struweel en water .
Spiedend naderde ze, op haar teenen, vreezend iemand to
overvallen . Ongeloof.ijk, wat 'n wijd gezicht over den vijver
in z'n heele lengte ! En de Laarbeek zag je in de verte
wegkruipen in 't dennebosch ! En wat was 't bier warm ;
en daar 'n dik propje van een beuk, zbb gekerfd van ingesneden letters, dat z'n stain wel 'n oude runentafel leek!
Zoowaar, voor den beuk 'n vermolmde, omgevallen bank,
en voor de bank 'n perkje lelietjes van dalen, n .u al in
bloei ! Met 'n kreet van verrassing bukte ze over de teere,
wasachtig-witte bloemklokj es, aan 't gebog en steeltj e zoo
rein-statig hangend tusschen mooie, breede bladeren ; en
bun zoeten, warmers geur inademend, fluisterde ze
Eindelijk gevonden oom C are 1 ! U weet wel dat
u altijd begon : „nietwaar, Stijf kopje, lelietjes van dalen
willen niet op De D ullerdt ?" En als ik dan toegaf: „Ja
onder de linde voor 't huffs en op den Heuvel staan er wat
to bleekneuzen," u altijd de handers wreef en grinnikte
„Dus nergens zoo'u perkje! Bijvoorbeeld aan den vijver!"
1k voelde wel dat daar wat achter stale, en nu weet ik bet
bier was uw peekje, van u en tame, en u was blij dat er
niemand meer kwam . Arm oompje, met je geroosterd ge-
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zicht en je zwarte oogen
wees maar niet bang ; 'k zal
't niemand vertellen ; 'k zal 't je zelfs noon schrij ven."
En onder't opstaan't langvergeten, intieme pleintje, waar
luwte en zon woonden, rondziende, was 't als gingen oude
idyllen en romances herleven : - De beuk schiet in 't blad en
begint to fluisteren, de bank richt zich op, en daar komt
'n jong man in Biedermeier-kostuum, den vroolijken kop
op de boob e, zwarte halsdas, en 't slanke figuur in de lange
sluitjas . Aan z'n arm vleit zich 'n lief meisje, in wit mousseline, en hij buigt zich voorover om onder den luifelhoed
haar in de stralende oogen to zien, en dan bukt oom
C are 1 zich over 't perk, en reikt tante E r n e s t i n e 'n
ruikertj e lelietj es .
Nauwelijks zij n ze verdwenen, of daar
komt 'n slank, jong vrouwtj e, steeds kij kend naar 'n kind] e,
gereden door 'n bonne . Met 'nn zucht gaat ze zitten op de
bank, want ze is moe en zwak, toch altijd glimlachend
naar 't kindje, dat de armpjes uitsteekt . . . .
Moeder ! fluisterde ze, daarmee de idylle verjagend,
en met tranen in de oogen rondziende, waarom ze zich dit
niet herinnerde van heel, heel vroeger . In zaligen weemoed wandelde ze verder 't oude, als heilige, pad, schuchter hopend dat 't nog lan g, laug zou duren . . . maar keek
teleurgesteld op, toen 't aldra ging doodloopen in 't elzenboschj e hij den Heuvel, en spoedde zich naar huffs .
Binnengekomen vroeg ze vader, die in z'n leunstoel voor
de schouw droevig zat to staren :
vader, in dat groote
akkermaalsbosch, tusschen den Marschdij k en den vij ver,
hebben daar noon schoffelpaden door geloopen ?
Tusschen den Marschdijk en den vijver P vroeg v a n
H e e s e 1 e, de hand aan 't voorhoofd brengend :
Zeker,
daar was de Doolhof en 't Elyseum . . . Drie arbeiders deden
niets dan de paden in orde houden . . , maar Binds mijn
beminde zwagers . . .
Kom vadertje, niet tobben ! suste ze hem de hand
En moeder wandelde daar ook ?
op den schouder leggend .
En dat zal alles in z'n ouden staat hersteld worden,
als jIj maar wilt . . .
Doch met L o u is, die binnenkwam, viel weer 'n scha-
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duw over haar ontdekking. 't Wilde niet lukken met zijn
draineeren ; flu ook al gezeur met 't Waterschap ; hij vermoedde geheime tegenwerking, niet to vragen van wien .
Maar flog meer dan L o u i s' verdachtmaken en vaders
angstig zwijgen hinderde haar H end r i k's schuwheid . De
Paaschvacantie duurde geen eeuwigheid, en zou hij zoo laf
zijn, heen to gaan zonder haar goedendag to zeggen ? Die
domme mannen dachten natuurlijk alien dat her de liefde
in 't spel was . Zoo waren zij zeker : and man schliesst
von sick auf Andere ! Ze zou echter wijzer zijn . Daaraan
laboureerde je als je vijftien was, maar zij, bijna meerderjarig, had ern.stiger dingen aan 't hoofd .
En dus : was H end r i k bang, goed, zij zou koud worden .
Derhalve zocht ze haar klompen, en ging met H a n n e s in
den tuin werken . Even luisterde ze op, schoolkinderstemmetjes op den Heerendijk hoorende snateren .
De
Paaschvacantie dus reeds voorbij ? Geed zoo ; en ze werkte
dat H a n n e s 's avonds lachte : Noe hef de juffer 'n
vollen daghuur emoakt, m'r wee betoalt de juffer?
De rentmeester niet, H a n n e s! lachte ze terug.
Maar den volgenden morgen was ze boos op haar koelheid . Aan 't ontbijt verweet ze zich dat gisteren misschien
H end r i k haar gezocht had in 't park, terwijl zij in den
tuin werkte, en zoo spoedig mogelijk ging ze naar buiten .
't Was weer 'n stralende lentedag, maar ze voelde zich
dubbel neerslachtig na die heidhaftigheid van gisteren, die
haar flog niet paste . Ze vond 't flog niet natuurlijk dat
't levee machinaal z'n gang ging, en niet op haar lette .
Was zij dan niets, dat niemand iets om haar gaf, dan die
ontoerekenbare L o u is, op wiens hulde ze waarlijk niet
trotsch behoefde to zijn ?
En o, wat maakte die hemel van enkel zonnezang haar
weemoedig ! Hoe rein was 't teere, oplichtende groen van
de oude beuken, flu al meer uitgeloopen ; hoe dartel danste
de zon op 't zilverglanzende beukengroen, op de blauwgrijze stammen, op anemoon en speenkruid schitterend op
den zwarten en van dorblad oranjen bodem !
Daar danste
en haar lente was voorbij, voorbij, ongekend,
de Lente
3
o .E,VIl4
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ongenoten ! Daar was jets g esprongen van 1 innen
't zou
nooit meer zingers in haar ziel
't kind in haar was dood .
Hoe had ze nog de vorige lente den Heuvel opgerend
ze zag zich nog rennen, om de overstroomende blijdschap
to uiten dat haar neef zou kamen, de interessante neet
uit Indie, de zoon van tante, de steun van vader ! En nu
den Heuvel opkruipende voelde ze zich van weedom in den
grond zinken, zooals De Dullerdt zonk, en vader zonk en
zij zelve, reddeloos ! Ze liet zich vallen voor een boom ; zag
nog even over, den vij ver, de gele zan dsloten van de marsch,
en toen sprongen haar de tranen nit de oogen . De handers
voor 't gezicht zat ze daar, gebukt, de ellende-zelve . En
aldoor kwamen de tranen, van zelf, als ademhalen . 't Was
ontzettend
en 't was goed tegelijk ; 't was tenminste
echt, als de grond waarop ze zat . Hoe lang zat ze zoo?
Hoorde ze daar niet wat ? Och kom, L o u i s moest nil haar
met rust laten ; ze moest al haar ellende eens uitsnikken !
Neen, nu niet storen ; dit tenminste haar laten . . . o
. o !
.
Neem me niet kwalijk, ik kan u toch niet van
dienst zijn ?
Wreed verschrikt door die haar doortintelende stem,
keek ze schuw even achter haar handers om, maar drukte
die dan angstiger voor 't geiicht . O wee, en goddank,
daar stood hij! 't Was goed dat hij gekomen was, heerlijk
maar flu moest hij heengaan ! Zoo kon ze hem niet
zien
neen, ze zou hem niets kunnen zeggen van dat
alles, wat ze hem to zeggen had . Want ze moest hem verzekeren dat zij in z'n oprechtheid geloofde, van niets hem
de schuld gaf
maar nu niet ! Elk woord zou nil een
lange klacht worden ! Ze kon niets zeggen ; 't was nu al
to ellendig ! O, kon ze maar verzinken in den grond ! En
ze bukte 't hoofd nog dieper in den schoot ; en snikte,
snikte.
Versteend stood H end r i k . vader wou den wagers zoo
gaan aanspannen, waarmee hij wegging
en wegbleef om
haar ; hij had nog maar even bier van den Heuvel ongezien
't huffs willen goedendag zeggen ; hij moest nil, m oest direct
weg ; maar konn toch zbb niet, flu hij haar overvallen had ;

BOETE .

35

en in doodsangst fluisterde hij : -- 'k Ga weg
Poor
goed . . . 1k kan 't niet helpen dat alles . . , Kan ik jets
doen voor u ? . .
Doch als door elk zijner woorden geslagen bong ze
zich dieper, dieper, hoorbaar snikkend, als om hudp roepend
tegen haar wil . . .
Eer terugwijkend, dan naderend, fluisterde hij :
Vergeef me dat ik u
. maar ik ga. Tot weerziens !
H e n d r i k! Blijf toch ! kreet ze, zich doodschamend
op 't zelfde oogenblik, en met bevende tanden op haar
lippen bijtend.
Hij werd duizelig en licht in z'n hoofd, zoo licht dat
hij zoo den blauwen hemel in kon stijgen tusschen 't
glanzende lentegroen . Zij had hem geroepen ? Bij z'n
naam ? Zij had hem noodig, hem P Hij waggelde naar voren,
met oogen blind van zaligheid. Wit heele wereld, wat
hij, arme schoolfrik, zij, B e r t h a , had hem geroepen ! !
Hij bong zich over haar, trillend van ontroering ; en
diep, mild als 'n zegen, k wam het :
B e r t ha . . . wat Is
er toch a . . .
Doch ze kromp ineen ; 't snikken werd onbedaarlijk ;
en hij, in z'n angst hulp to brengen, legde z'n hand op
haar schouder, en erkende : Ik heb zeker je verdriet gedaan ; zeg 't maar, Berths
.
Met gesloten oogen beurde ze even 't hoofd, om heftig
neen to schudden, maar bong 't dan weer dieper neer,
snikkend achter de handen .
Hij voelde de warmte van haar schouder hem als 'n
zaligheid doorstralen ; ze had zijn hand niet weggeduwd . . .
ze zou jets zeggen . . , of mocht hij nu . . . ?
Eindelijk de schelm betrapt ! schetterde het achter
hem .
Als geelectriseerd sprong B e r t h a op, daardoor half
under den rand van den Heuvel wegglijdend . H e n d r i k
had met 'n schok zich opgericht, en keek verwezen naar
den tegenovergelegen heuvelrand, trillend op z'n beenen,
ads zag hij daar 'n geest .
't Was v a n H e e s e 1 e .
Vlammig rood van gezicht
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en wildoogig, de groote flambard wat achterover, de witte
baard trillend van 't beven der lippen, kwam hij halverlijve boven den heuvelrand, zich met beide harden op z'n
stok steunend, zonder, door woede overmand, de macht to
hebben den laatsten stag to doen . Hij zag alle€n z'n dochter ;
en Hen d ri k hoorde, voelde bijna v a n H e e s e 1 e's stem,,
snijdend langs z'n beenen gaan, onbewust van hem of welk
ander ding ook, alleen z'n dochter bevelend, schor, gromLast ons alleen ! A.nders gebeurt er
mend van woede :
'n ongeluk !
Dan wendde v a n H e e s e 1 e zich even, en daar onder
hem stood D u bar c q, 't geweer in den arm, en wilde
naderen . . , dock ijlde plots beslist, ale besteld, onder langs
den Heuv el . . . Wat ? Berths na ! . . . Die zwij geed den
Heuvel afzakte, bijna reeds beneden was . . . Maar dat
werd . . . H end r i k, stampvoetend over dit dol-melodramatische gebeuren dat 'n vonnis uitvoerde, niet eens geveld,
wilde haar na, om zbb toch niet heen to gaan, want er
was immers gees schuld, dock kreet, hiervan teruggehouden
door v a n H e e s e 1 e' s woede, tot dezen :
Waarachtig
meneer, er is niets ! !
Grommend van woede schampte v a n H e e s e 1 e' s blik
vernietigend even langs hem, om standvastig B e r t h a na
to staren . Waarop H e n d r i k, haar lichte gestalte in de
zonnige beukenlaan ziende wegschemeren gevolgd door
D u bar c q, in razernij zich tot hem keerde :
Meneer, u
doet onrecht . . . ik heb niets . . .
Van Heesele nam nil hoonend dien Schroevelde
op, en sarde : -- Neej, ie hef Bike edoan ! Zie hef 't edoan !
Pa's zoo boerengebruuk, he, den ander veur oe to loaten
betoalen ?
zoo waarachtig ale God, U
God . . . hijgde hij :
m Akt her slecht, wat . . .
-- Neet vleuken, jungske! 'n Meister mag Beet vleuken !
En 't Schroevelde milt van De Dullerdt of blieven, begriepie me! Maar dan voelende hoe dit sarcasme hemzelf verSchadelijk wild
nederde, vervolgde v a n H e e s e 1 e :
; en dieven behoeft men niet to recipieeren !
schiet men Beer
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Pas op, dat ik je nooit meer tref, of ik neem andere
maatregelen ! draaide zich om, en strompelde near beneden
de beukenlaan in, op huffs aan .
Verwilderd keek Henn d r i k om zich, zoekende . Was
alles weg ? De lichte lentehemel straalde boven hem ; de zoo
danste op 't jonge, glanzende bled ; vlak bij foot 'n merel ;
girds stood vader hem to wachten met den wager
. en
't geluk, het levee was hem ontgaan, op 't oogenblik dat
hij 't zou grij pen, onherroepelij k on tgaan ! Zij had zichzelve
niet gekend, maar hij had in die wanhoop hear liefde zien
naderen . . . Toen zij z'n op hear schouder gelegde hand niet
had afgeweerd, was 't in hem gaan jubelen . Hij zou kostschoolhouder worden, van 'n deftige kostschool, en tot dear kon
zij, in hear eenvoud, tot hem afdalen . . . Zij had 't niet
geweten, hij wel . . . Maar die oude trotschaard eveneens !
Dat 'n S c h r o e v e 1 d e de hand dorst leggen op de erfgename van De Dullerdt, dat was 'n zonde, niet to vergeven
in deze, noch in de toekomende eeuw !
maar hield ineens op, verschrikt
Hij lachte schel
dat 't kasteel hem kon hooren ! 't Bloed steeg hem in 't
gezicht, z'n hart hamerde hoorbaar, en tegen 'n den leunend
verborg hij 't gezicht in de hander
en zag nu eerst de
diepte van zijn leed . 't Gebeurde was niets ; maar dat hij
't z66 had later gebeuren . .A1 deze ellende zijn schuld !
Klaar als zijn liefde was 't : hij had niet gedurfd ! De boer
had weer in hem gebukt voor den kasteelheer . Zijn aanroepen van God-zelf was kleinzielige angst geweest, geen
dapper beroep op 't recht . Hij had niet durven zeggen
Weet, meneer van Heesele, dat ik, Hen drik van
E s s en, 't beter meer met uw dochter, den wie ook, den
gij-zelf misschien ! En z'n schuld was : hij zou dit nog niet
durven, nog niet durven gaan near 't kasteel, en zijn liefde
belijden als 'n man . De boer in hem zou dood gaan van
angst, in die mime kamers en gangen met familieportretten,
en 't natuurlijk vinden als hij met de hondenzweep de
dear werd uitgejaagd, wijl hij, niet wetende wet dear goed
of slecht, mooi of leelijk was, ten diepste had beleedigd,
Wear hij bedoelde to prijzen . De beer in hem, 't heertje,
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't aankomende heertje, och die had z'n levee en manieren
nit 'n boekj e, nit lectuur
en gebeurde er iets, niet
voorzien in 't boekje of de lectuur, iets, wear uit eigen
innerlijk 't eigen levee moest komen, den bleek 't gemis
aan heerenervaring, heerencultuur van eeuwen en geslachten her, denn abdiceerde de beer in hem, en hij was weer
de boer. Ook al heette die v a n E s s en, die er konden zijn !
voor vader mochten alle boeren opstaan, en ze deden 't
ook
en moeder zou in 't betere levee deftiger pleats innemen den menige dame . Maar rogge was nu eenmaal geen
fuchsia ; rogge bleef rogge, al werd ze veredeld . Nu weer
had 't boerenras in hem gesproken, gelij k in hen 't heerenras . Of liever in hem gezwegen . 'n Boer toch moest eenmaal acht dagen op 'n ding turen voor hij 't zag, en den
acht dagen zich bedenken op 't woord . Jewel, daarom ging
't boerenwoord dieper, was standvastiger den 't vlugge
heerenwoord
maar daarom ook had hij beteuterd gestaan
met z'n schichtige verlegenheid, en door z'n zwijgen, z'n langzaamheid hear en hem schuldig gemaakt . 0, o, wet was hij
hear tegengevallen ! Dat hij hear zoo had laten gaan ! Dat
hij hear zoo door z'n boersche onhandigb eid verdeemoedigd
had ! Neen, to beloven, zich voor to nemen, nooit weer to
keeren was onnoodig . Zij was been gegaan, en nooit zou
zij weer keeren . Hij kon nu near vader, die lang genoeg
gewacht had
en den near school, en straks in de zomervacantie reizen, near 't buitenland
en her nooit weerkeeren ! Nooit ! !
Hij liet zich den Heuvel afzakken, en ging met gebogen
hoofd 't bosch uit, zonder eens om to zien . Hij liep als
naast zichzelf, als dragend 'n doode, die moest verwijderd
worden, uit de hooge, lichtgroene arkaden der beuken om
den vijver, die 't hart was, maar ook uit de schrale zuilengang der grij smossige, als versteende eikj es van den Marschdijk, die de zoom was van De Dullerdt, dat halfwezen van
natuur en heerencultuur . Eerst op 't akkerpad van 't
Schroevelde begon hij weer zichzelf to worden, flier was
hij wet ; ja veel ! Het levee steeg hem als 'n roes near
bet hoofd . Wat ? Wenkte hier niet hem mooier toekomst
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dan dien vervallen v a n H e e s e l e? Ging de Schepershoek
niet 'n nieuwen tijd in, met 't Schroevelde als gids ? Kijk,
van die velden tusschen Marschdijk en . Holtsteeg was hij
flu eigenaar geworden, en van ziju geld ping hij bunders
toepooten met jonge dennen, en ais die eens groot waren . . .
Wacht, vooral niet vergeten E g b e r t to zeggen goede
kluiten aan de pootdennen to steken en volg ende week
direct to beginners ! 't Was zb6 Mei, en waren ze dan niet
gepoot, dann verlaatten ze zich ! Kijk, daar kwam E g b e r t
hem joist tegen . Vreemd, hoe dwarrelde alles dwars
dooreen !
Tusschen Boksens-Dime en z'n ouster Jenneken
kwam E g b e r t aangebeend . Ze droegen alien den hak geschouderd, om 'n hoekj e heel-vroege aardappelen, 'n weelde
geoorioofd aan 't Schroevelde, to gaan hakken . E g b e r t
danste inn z'n klompen over 't zonnige pad, uitgelaten
gekkend met de mooie, ronde B o k s e n s- D i e n e, die hem
met haar vochtige, blauwe oogen vragend aankeek . Mank
J e n n e k e n, sterk overzwaaiend, en telkens na 'n kleineren
pas met 'n grooten vooruitschietend, snaterde vroolijk mee,
zielstevreden dat zij ook deugde voor 't werk, en, precies
als 'n o.ugebrekkig mensch, naar den akker ping .
-- Morgen soamen . Bag J e n n e k e u! ! en haar hand
vattend keel: H e n d r i k lachend, liefkozend in de zachtebruine oogenn van ziju mank zusje :
E n g b e r t, wacht 's!
Dag Hendrik! Goe' reize! zei Jenneken, dan
vroolijk doorloopend met B o k s e n s- D i e n e, die masks
over haar schouder riep : Morgen m eister of perfester,
wa' mo'k zegg e ?
E n g b e r t, ie wilt subiet mit mien dennen beginner ? 'k Heb mSoder veurschot elangd !
Joa, joa, knikte E g b e r t, met glinsterende oogen
Boksens-Diene volgend .
En as wiejleu neet ruum ien onze pootdennen
zitten, kunt ie van H arm G i e t e l i n k's veld . . , dock
ziende dat E g b e r t niet luisterde en met glinsterende
oogen B o k s e n s- D i e n e bijbleef, zweeg hij, hem scherpironisch aanziende .
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Nu keek E g b e r t 'm aan, 'n beetje spotachtig smoezelend om den meester, die van al die boeken zoo wijs kon
doen als 'n oudvader :
Ie kunt er op aan, Hen d r i k,
't za' gebeuren !
Doch flu staarde Hendrik Boksens-Diene na, en
kwam ironisch :
Alit heur zol 't mangs ok neet gebeuren ?
Ie meint : ikke mit Die n e ? . . .
't Liekt er mangs vinnig noar . Ieleu zinc rechtevoort as sprouwen ien de Meie .
Haha ! 'n Potse ! Haha !
Noe E n g b e r t : 't is voaker 'ezeen . Moar ie begriept : mooder zou . . .
Ie 1st to vulle ien de booke
doar kriegt 'n
minx gal van ien de kop . B o k s e n s- D i e n e op 't Schroevelde . . . Haha . . . En ikke of ie zekers up 't kaste~l !
't vlij mde H e n d r i k door 't hart ; maar E g b e r t stood
daar zoo argeloos in z'n klompenn op de zonnige lenteakkers, dat hij mede glimlachte :
Joa, eer dat gebeurt . . .
Zult wiejleu neet meer kloagen over tandzeerte,
jong. Noe, dag Henn d r i k ! riep hij vroolij k doorstappend,
-en met de hand omhoog wuivend .
Hoofdschuddend haastte II e n d r i k zich naar z'n vader,
dien hij al zag wachten bij den wagen . Wat was 't levee
toch wreed en snel ! Had de zoo ooit zoo mooi en jong
geschenen., als toes hij, ja, hoelang was 't geleden ! straks
her over 't hooge akkerpad liep in enkel lente
naar
naar 't graf van zijn jeugd? En had E g b e r t' s nitroep : „ikke of ie up 't kasteel !" hem niet laten voelen, hoe
't levee 'n loopje met hem nam ? En werd er nil reeds
humor en ironie gemaakt van wat z'n hart verscheurd en
z'n jeugd vermoord had, wat dan morgen ? En dat hij
daar liep in enkel lentezon, hij de benijde oudste van 't
Schroevelde, ondertusschen van binnen gekneusd, gewond,
o zoo pijnlijk
en wie weet straks door ieder nagewezen
als D u bar c q 'n v erhaal kon bedenken, waarbij B e r t h a' s
en was dat niet 't pijnlijknaam ongerept bleef ; en dat hij
a
zelf
onderwijl
aiweer
voor
zijn
toekomst had gezorgd,
ste
en over dennen.-pooten had staan denken, als was dat zijn

BOETE .

41

levensdoel ? vanwaar die wreede en toch zoo komische
humor in het levers? Werd er flu met je gespeeld of
speelde je zel f ?
Tingelinge ! tingelinge ! tingelinge !
Die luidruchtige, tweede etensbel had 't blijkbaar op
haar gemunt, von d B e r t h a, op haar kamer tusschen deur
en vensters been en weer loopende . Zou ze foci naar beneden gaan ? Ze had 'n aartshonger . Dat kwam flu van
dat uitstellen ! 't Was natuurlijk geweest dat ze den plechtig
haar van den Heuvel volgenden L o u i s had afgecommandeerd : - Zeg, je behoeft geen veldwachtersdienst to vervullen ; 'k ben bier thuis, boor! Ook, dat ze die warmverontwaardigde heeren maar alleen had laten koffiedrinken .
Als ze flu maar moist of ze al moat opgekoeld waren, zooals
zij zelf want ze had 'n aartshonger ! Dat zou editor to
bezien staan ! Want, dat ze van 'n nietsj e zulk 'n scene
hadden gemaakt, was 't bewijs dat er lang jets bij hen had
zitten, en nog zat to wurmen . Alleen lang-verholen oud
zeer deed zob afschuwelijk, als 't eindelijk losbarstte, en
gelukkige menschen en vroolijke gewetens maakten scenes
noch relletjes . Doch zij dan was zij de onschuld-zelve ?
Nu ja, ze had gehuild ; dat was heel ellendig geweest . Maar
'n vrouw die n ooit huil de was geen vrouw, en de manners
begrepen dat niet . Want in plants dan voor zoo'n vrouw
eerbiedig cep zij to gaan, kwamen ze aangeloopen, liefst
met bun drieen, om 't flog erger to makers . H e n d r i k
moat had ze naar hem verlangd, om to zien of bij uitweg
wilt uit haar onzekerheden, waarover ze met niemand, zelfs
met oom C a r e t of dominee H a c k h u y z e niet, kon spreken !
En daar was bij gekomen om to toonen, dat ook bij onzeker
was . Want bij had zacht gedaan, hartelijk, en verbouwereerd, gelijk under boos en opgewonden, en L o u i s priesterlijk-nullig . Maar krachtig en kracht, toch geen zenuwen,
verwachtte je van 'n man ! krachtig was er niet een
geweest . Er scheen groot gebrek aan manners to komen .
In alle geval, God had haar flu duidelijk gemaakt, dat ze
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't zelf moest weten en doers . Met dit inzicht kon ze beginners die on redelij ke boosheid van vader en die onbenullige plechtigheid van L o u i s kalm to ontzeilen, en onverstoorbaar eigen koers to houden, hoewel 't voorloopig
duister bleef, waarheen die wees . Ze voelde zich nu door
dit onweer wel opgesterkt, maar ook armer in verwachting .
H e n d r i k was dus weggestormd
en wat was voor hem
in de plants gekomen ? Als zij zoo door ging met opsterken
door verliezen, en haar horizon steeds opklaarde door al
kleiner to worden, wat restte Berth a op den duur, dan
B e r t ha? Ondertusschen, bier blijven ging ook niet, en
die proza'ische aartshonger, dien ze voelde . . .
Haastige voetstappen, an .gstig geroep, de dear opengeduwd door Jan n a, die hij gde :
Kom toch juffer!
Meneer left
. van zen zelve !
Ze schoot J a n n a voorbij, vloog de trap af, de gang
door, de eetkamer binnen, waar 't benau wen d was door
Hu ! ! Hu !!
'n doodsch, angstig, voortdurend gehuil :
Ga weg ! !
Was dat haar deftige vader, deze erbarmelijke vreemde,
die met woeste, augstige oogen, en wild-wegduwende handen, in z'n leunstoel weggezakt, aldoor met hol geluid
schreeuwde :
Hu ! Ga weg ! ! Hu ! ?
Ontzet stored ze 'n oogenblik, als moest ze wegvluchten, als mocht ze in dat ontredderd, ontluisterd wezen
dock ze klemde de tanden
haar eigen vader niet zien
op elkaar, en, als door 'n zee van ellende en weedom
wadend, deed ze 'n stag reader, legde den verslagen-toekij kenden L o u i s de hand op denn schouder, en zei : ---- Dadelijk
den dokter halen ! En hem meebrengen ! !
Afwezig, spook ,chtig, 't g elaat doodsbleek in z'n zwarten kop, keek deze haar aan, begreep toen, en vloog de
kamer uit.
vadertje, laat B e r t h a u nu eens helpers ! suste ze,
'n stoel naderbij trekkend en z'n slapneerhangende beenen
daarop beurend :
En wat is er nu ? Benauwd ? en vlug
z'n boord en bovenkleeding losknoopend :
Zoo? Helpt dat ?
Als de verte beluisterend, dan moeizaam zich bezin-
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nend, keek hij met doorborende, wild-angstige oogen haar
even aan, maar wendde plots in wanhoopsschrik, als dat
andere, 't vreeselijke weer vernemend, woest 't hoofd met
den eerwaardigen, witten baard naar weerszijden, huilend
Hu ! ! Daar is 't weer ! met wildbevende handers en
Daar ! ! Daar ! Op
doodsch-starende oogen, wij zen de :
dien weg ! Hu ! !
Ze schaamde zich 't aan to zien . 't Zweet parelde hem
;
op 't voorhoofd en om den scherp-vooruitstekenden news
de wijd-open mood hapte naar adem ; de zwoegende borst
deed 't arme, oude lichaam trillen
hij ging door 'n
nacht van helsch lijden, en zij kon hem niet volgen !
Vader ! Lieve vader ! snikte ze, knielend haar arm achter
z'n rug schuivend, en met haar zakdoek hem 't tweet
luchtig afwisschend :
Vader, we zijn samen ! Thuis !
Hu ! ! Hu ! ! huilde hij als voortgezweept door helschen angst, om dan, na 'n oogenblik van versteend wanhoopsstaren, als tag hij de eeuwige smart zelve, weer op
nieuw to beginners
Hu!! Hu!!
A.ngstig zocht ze de geheele kamer met de oogen road .
Was er dan niets dat kon helpers ? Zou hij zob van haar
heengaan ? Ni juist, na, na die verschrikkelijke . . . En als
'n slag op haar hoofd kwam de gedachte : dat is van van
ochten d ! !
Nu niet, zbo niet, neen ! !
O God ! kermde ze :
Hu ! ! En!! kwam weer 't gehuil, regelmatig als 'n
doodsklok, en dit wanhopige gehuil was nog eer uit to
houden dan zijn versteend wanhoopsstaren .
Toch mocht ook dit n .iet langer duren ; voor hem niet ;
ook voor haar niet ! Neen, 't kon niet ; ze wilde 't niet . . .
Wat ? Ratelde daar de tilbury eerst weg ? Was ze bier
pas zoo kort ? 't Leek haar of ze reeds altijd in deze doodsche duisternis had gezeten
alleen . Heel in de verte
en licht punt, 'n zonnig plekj e : dat was haar jeugd, maar
hoe eeu~ig-wijkende lag die achter haar, onbereikbaar als
'n ideaal !
A.ch, 't was dus pas zob kort ? ! Hoeveel
eeuwen moest 't duren v66r de tilbury terubkeerde, met
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den dokter ! ! Zoolang k6n vader 't niet uithouden ! En hij
macht zoo niet van haar heeng aan ; nu niet ! Ze moest 't
hem eerst uitleggen, hoe eenvoudig 't . . . tRadeloos zocht
ze rond met de oogen . Er moest toch iets zijn dat hielp,
voor 't oogenblik althans, totdat . . . He, daar stood wijn
op de gedekte tafel en leek 't niet of die flesch haar
aankeek, vragen de waarom zij niet zou helpers? Waarom
zou L o u i s daaraan niet gedacht hebben P
Hu ! ! Daar is 't weer . . . Daar in die bosch ! ! .
Vadertj e, u kept B e r t h a toch ? suste ze opstaande,
en haar arm achter hem terug trekkend, terwij 1 ze twijfelde
of 't het allerslechtste of het eenig-goede was, wat ze nu
ging doers . xij uoemde den laatsten tijd : 'n glas Bordeaux
de medicijn tegen de zenuwen ; en zij zag dit als zijn vergif. Mocht ze hem toegeveu . . , tegen beter weten in . . . ?
Daar !
Hu ! ! Zie, dan toch ! ! 0, o!!
Beslist greep ze de wijnflesch, schonk 'n water gas vol,
vlug, als bang op 't laatst nog to wordenn tegengehouden, en
zei :
Zob, drink nu 's, misschien zal dat goeddoen !
Pijnlijk-scherp keek hij haar onderzoekend aan, vragend ; greep toen gretig naar het glas, en begon gauwgulzig to drinkers .
Zoo, precies zoo, had hij, met vlammend-rood gezicht
boven den heuvelrand plots opgedoken, haar aangestaard .
Ze voelde zich 't bloed naar 't hoofd stijgen . . . Ze had
dan toch schuld ? Dat gretig wijninzwelgen . . . was ook zij
er oorzaak van
P
.
De oogen gesloten liet hij afgemat zich in z'n stoel
terugvallen, met bevende handers haar 't ledige glas reikend .
Ze zette dit op tafel, haalde van den kapstok haar sj aal
dekte hem die luchtig over, en ging voor 't venster staan .
Kleintjes voelde ze zich, slap en rillerig . Was ze dan alleen
aangesterkt om plots op duisterder tegenstand to stooten,
en zou 't zoo doorgaan ? 't Begon reeds to avouden ; doodsch
en zwart grauwde de marsch aan tegen de verre den .nen,
maar spookachtig-valsch blonk 't vij vervlak . Daarboven
stond somber tegen aschgrauwe lucht de bloeiende peppel,
waarin roeken en kraaien schor-schreeuwend vochten om
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slaapplaatsen . 't Werd 'n koude nacht met vorst ! Hoeveel
bloesem zou doodvriezen ! En ach, dat jonge lot, zwart,
verschrompeld door de nachtvorst, 't had ook geloofd in
de lente ! ! Die wreede, wreede lente . . .
'n Droef gekreun riep haar terug van 't venster, en ze
griezelde zoo spookachtig als vaders witte baard in den
schemer n.aar voren kwam . Medelijdend knielde ze bij hem
neer, en vroeg mild :
Wat beter, vader ?
Maar 't kreunen Werd heviger, en sours kwam er 'n
snik uit z'n schokkende borst .
Zeg toch wat 't is! Wij zijn alleen ; u en uw kleine
meid, weet u wel : zoo noemde u me vroeger, en dat ben
ik toch nog ?
Maar . . . begon hij met holle stem, die in 'n snik
smoorde :
Niemand . . .
Wat niemand ! vadertj e ?
Nie nie mand begrij pt het en niemand en
nu weende hij als 'n kind :
Niemand . . , houdt . . , meer
van me . . . . allemaal . . . .
In oneindig medelijden streek ze hem over 't gezicht,
over del] baard en suste :
Niet zeggen ! Bert h a was
eventjes stout .
Maar we houden allemaal . . . .
Jawel

niemand . . ,.
.o o . . .

't is . . . ! en z'n

stem Werd harder, holler, en z'n bewegingen wilder als
begon hij weer dat erge to zien .
Neen, niet zeggen ! Nu kalm zijn ! Misschieu wat
eten ? Niet ? Dann nog een glas wijn ?
Gretig knikte hij . Zuchtend stood ze op : dat had ze
niet moeten vragen en half op den tast schouk ze 't glas
weer in, veel to vol .
Ze was blij dat ze hem niet meer zoo gulzig zag drinken, maar hoorde toch hoe snel hij 't inzwolg .
't Glas weer aannemende, overtuigde ze kalm :
Nu
en
ik
blijf
bij
u
zitten,
kijk,
bier
op
gaat u wat slapen ;
'n voetkussen .
Werkelijk sluimerde hij in ; 't Werd donkey en stil .
Door de schemervensters zag ze in den blauw-zwarten
nachthemel 'n enkele ster flikkeren . En zonder 't hoe to
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kunnen nagaan wilt ze opeens : dat begreep H end r i k
niet, hoe diep er op 't kasteel geleden werd . Be heer van
Be Dullerdt, die huilde als 'n kind
omdat niemand van
hem hield, en hij zoo alleen was ! Neen, dat zou Hen d r i k
nooit begrijpen ! Zij zag 't ook eerst nu
en 't was 'n
ontzettende zonde dit niet vroeger gezien to hebben ! Haar
lenteleven-alleen had ze deze Paaschdagen loopen to verwachten, in plaats den n aar z'n graf tastenden vader to
steunen . Haar toekom st-alleen had haar opstandingsgeloof
gegrepen, en haar wankelenden vader had ze overgelaten
aan de zorg van Louis! Aan de zorg van Louis! Ze
moist toch wel, dat er altijd voor vader gezorgd was, zelfs
voor z'n geloof ? Bat hij altijd op anderer verantwoording
had geleefd, dat dit hem onvermijdelijk, dat dit hem zijn
levers was geworden ? Zeker moist ze het
maar 't goddeloos vergeten ! En zoo had ze na tante's dood de zorg
voor hem aan Louis opgedragen, wel niet met zooveel
woorden, maar feitelijk, door vaders zorgen vervelend to
vinden en to negeeren ! 0, o, zij was schuld aan zijn
ellende ! Verzuim bleek sours erger dan misdaad, hatelijker
nog dan boos opzet. Haar verzuim had hem, den steunbehoevende, neergestort . Had ze hem niet zien wankelen,
als zien grijpen naar steunsel, als zien bidden our voorzienende zorg P Blind had ze zich gestaard op eigen geluk
en zoo hem doers vallen. Zij was hem 'n steep des
aanstoots geweest ; zij had hem doers struikelen
en als
hij straks stierf, had zij haar vader gedood, had z'n eenig
kind haar grijzen vader vermoord ! !
Handenwringend keek ze op in den blauw-zwarten
hemel, waaraan nu meer sterren $onkerden, droevig, mat .
Ze moist zich doodsschuldig, verworpen, veroordeeld . 't Was
alsof zij alleen was in de nachtelij ke wereldzaal, alleen, als
beschuldigde naast 't lijk van haar vader, en alsof nu 't
vonnis was geslagen, en God en alle goede menschen 't
moisten, dat zij, Berths van Heesele . . .
En niet de straf was 't ergste, maar de schande, de
eeuwig in haar hart bijtende schande . . .
Neen, de straf gewillig gedragen zou al verlichting
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zijn van de wroeging, 'n verkoeling van 't eeuwig-brandend
verwijt . Eerst als de straf was gedragen, kon alles terecht
komen
eerst nadat 't recht z'n loop had gehad . Ja . ze
wilde de straf ! En de oogen groot-open en de wringende
handen geheven naar den mat-gestarnden nachthemel bad
ze :
0 God, ik zal boete doen ; ik zal elke boete doen,
die Gij me oplegt, als hij dan maar z66 niet sterft ! !
Ze knielde newer, enn bukte voorover . Huiverend voelde
ze 'n vreemde last op zich drukken, die haar nog dieper
deed bukken . Diep zonk ze weg, heel diep beneden haar
zonnig gevoelsleven . . . Ja, ze zou willen wat moest . . .
Door die boete zou ze haar verzuim, haar schuld uitwisschen. . . .
Ze richtte zich op, moede, dock kalm en zag dat nog
niet alles verloren was, dat vader nog leefde, en herstel
zelfs mogelijk werd . Ook, dat zij zich wan 'n task genet
had, onberekenbaar, als 'n nachtelijke tocht op onbekenden
weg . . . 'n Zwaar leven ; echter, goddank, zonder zelfverwijt, in rustig zelf bezit . . .
Kwam daar geen wielgeratel ? Ja, daar draaiden buiten
vreemde lichtbundels door 't park, daar vlogen ze reeds
door de kamer, over de gedekte tafel en den slapende . . .
Met kalme beslistheid ging ze den dokter tegemoet,
en kwam de gang binnen, tegelijk dat deze gevolgd door
L o u i s nit het duister in de deuropening trad. De hanglamp wierp 'n zacht gouden licht over z'n kleine, plompe
gestalte, en deed sterretj es stralen beneden wan z'n brilleglazen, waarachter z'n groote, goedige schrik-oogen haar
aanstaarden . Ze voelde dat hij rust meebracht. Blij en
hartelij k reikte ze 't dikke, grij ze mannetj e de hand .
Goeie morgen, swam ! schreeuwlachte hij :
Daar
zijn we! Meteen keek hij rood, trok z'n jas nit en hing
die wan den kapstok . vroolijk knikte hij zichzelf toe
Zie zoo, weer 'ns op De Dullerdt ! Ook lang geleden sinds
hij met z'n vrouw, die 'n groote was in de oogen van
mevrouw Dub a r c q, her wel was komen theedrinken .
Daar den oude had hij nooit kunnen lijden ; die deed hem
to grafelijk en to dom ; en met B e r t h a moest je to freule-
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achtig omgaan ; anders 'n aardig ding, veel to geed em to
zien dat De Dullerdt in de wijnflesch moest
tech scheen
de oude 't daarop aan to leggen, tenminste naar hij van
den Dolle begrepen had . ., zoo wat alcohol-gespook .
A.lle J oden, freule ! bulderde hij :
Wil de ouwe
heer nou al in de lappenmand ? We kunnen dat tech niet
toestaan, hm ?
Als u dan maar niet zoo commandeert, dokter ! U
lij kt wel 'n doove generaal, en vader slaapt, fluisterde ze
hem daarop voorgaande in de eetkamer .
'k Moet zeker licht aansteken, nietwaar ?
Nu mag ik niet vloeken ? gromde hij terug, in z'n
baard .
Glimlachend begon ze de lamp aan to steken, waarnaar L o u i s en de dokter keken, als hadden ze 't nooit
gezien .
Wie is daar ? vroeg v a n H e e s e 1 e zacht, schichtig
met groote oogen verdwaasd om zich ziende : Bertha. . .
Laudanum en won derolie ; anders niemand ! Ik kwam
maar 'ns kijken . . .
Doch B e r t h a, die moist dat vader dokters jovialen
teen in 't geheel niet ken zetten, schoof zich vlug veer
dezen, sussend :
Och vader, u weet wel, zooeven . . , en
nu vonden Louis en ik . . .
Maar v a n H e e s e 1 e, nu beginnende to begrijpen, vatte
sterkbevende de losgeknoopte bovenkleeding samen, klagende :
Neen, kind . . . moat ben je . . . Zeg den dokter dat
hij boven komt, op mijn slaapkamer . . . Ik kom direct . . .
Krak ! zei 'n steel, waarin booze dokter zich liet vallen,
blij dat niet al z'n patienten op kasteelen woonden .
Wacht oom, riep Louis, die zag dat hij wilde
eh
opstaan :
'n Moment . . . ik zal . . , .
Zbb ! suste B e r t h a, hem helpend bij 't ordenen
zijner kleeding :
Nu is alles weer in orde .
L o u i s kwam met H a n n e s, dien hij commandeerde
-- Jij, aan dien karat . Oom, flu ieder van ons 'n arm
geven, dan marcheeren we samen . . , naar boven . . .
't Gaat prachtig, prees B e r t ha, hen volgend .
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Toen ze terugkeerde zag ze den dokter ironisch de
wijnflesch zitten fixeeren .
Hoeveel keer is daar nu uit geschonken ?
Twee glazen ; ik merkte . . , verontschuldigde ze
zich, 'n kleur krij Bend, en vaders wrevel tegen den dokter
wat meer begrijpend
hij was ook to brutaal . . . :
Ik
merkte dat 't vader goeddeed .
Hm, drie, vier glazen ! Pat zijn kleine flesschen
op De Dullerdt. En afwennen is moeilijker dan aanwennen .
Weet je wel, vroeger was papa 'n lief hebber van thee ;
en daarna Princesse noble . . .
Ja, en de hazelnoten ! knikte ze, eerst zich de
staatsie herinnerend waarmee tante de vruchten deed opdienen in oud-blauw en zilver, dan plots 't hoofd bukkend,
als voor 'n onloochenbare beschuldiging
want zoo verstandig was zij niet geweest . . .
Maar, vervolgde de dokter luchtig :
'n Mensch
1 eeft n jet zoo droog als 'n eekhoorntj e, ook niet zoolang
als M e t h u s a 1 e m . Is papa al ver in de zeventig ?
Hij moet 't nog worden, in 't najaar !
Hij moet 't nog worden ? Ja, ja, dan moet hij 't
nog worden !
H a n n e s kwam om de geopende deur jets mompelen,
en met 'n :
U permitteert even, dokter ! snelde B e r t h a
naar vaders slaapkamer .
Achter 'n hoog kamerschut stood 'n yak licht, opglanzend tegen de witglimmende balkenzoldering, maar verder
waarden er geheimzinnige schaduwen road de zware meubelen der groote, lage kamer . Om 't schut komend zag ze,
bij 't schijnsel der moderateurlamp, vader hoog, wit en
eerwaardig in 't groote mahonie-ledikant liggen, de oogen
gesloten, de handers op 't laken ; en niet de oude, triumfantelijke maar 'n nieuwe, bleeke Louis zat to staren op
den grond . De lamp oppompend vroeg ze :
Slaapt,
vader ?
0, ben je daar ?
en 't viel haar op hoe arm en
onzeker Louis' oogen zochten, en z'n handers weifelden
Neen, hij vroeg naar je . . .
O . E . V11 4
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Vadertj e ! en meteen gaf ze Louis 'n wenk dat
hij heen moest gaan
: Hoe is 't nu ? Wat beter P en
medelijdend vaagde ze hem luchtig 't parelend tweet van
voorhoofd en wangen .
'k Ben to moe . . , hijgde hij met gesloten oogen
om den dokter to ontvangen . . . Laat hij vertrekken . . .

Maar vadertje . . . 'k Zal u eens 'n bouillon met ei
brengen . . .
Doch hij schudde energiek 't hoofd, en bleef met geloten oogen liggen hijgen, al harder .
Ze wachtte
maar toen 't al erger werd, fluisterde

ze, als tegen haar wil :
Dan nog een glas wijn ?
Ja, kwam 't hard :
Dat is 't ~enige . . .

Ze schaamde zich voor hemzelf, en ze schaamde zich
dubbel voor den dokter . Maar toen ze, binnentredende,
dezen Lou i s to lijf hoorde gaan, want L o u i s stood blijkbaar nog beduusd van 's dokters woorden, zei ze :
Schenk

jij vader 'n glas wijn in ! verontschuldigde zich vernederd
en neerslachtig tot den dokter :
Vader wou niets anders ;
en ging zonder antwoord te= wachten weer heen .
Eigenlijk schrok ze er van, zoo spoedig als hij van
dezen wijn weer bij kwam, en op z'n gewonen toon zei
Hij kan dan even komen ; natuurlij k alleen . . .
Ze haaide den dokter en fluisterde op de bovengang
Vader wil u alleen zien ; 'k wacht u wel ! en liet de
dear op 'n kier .
Ze hoorde den dokter eerst bulderen :
Even 'n onderzoek in loco, meneer v a n H e e s e 1 e! Waarop vader deftigU kunt uw gang gaan, dokter !
zacht zei :

Toen werd het stil . . . Wat duurde dat lang . . . Je
kondt de stilte hooren suizen . . . Zei hij niet wat ? . . . En

antwoordde vader niet P . . . Eindelijk zuchtte de dokter met
'n stem, of de vensters er ult moesten :
Gezond als 'n
visch, en krachtig als 'n jong peerd . . .
'k Wist 't wel dokter
altijd gezond geweest ;
maar m'n dochter maakte zich . . .
Jawel, maar 'k was nog niet uitgepraat : als 'n jong
peerd, ja, maar dat to veel haver krijgt . Weelderig, meneer,
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is uw lever geworden, to volbloedig . U leeft hier als in
'n klooster, en de potage is als van 'n paleis . Pat komt
niet overeen uut, straf voer en teumig gown, zeggen de
boeren .

Kinderkostj es, en meneer v a n H e e s e 1 e haalt
makkelijk de honderd !

Ze kon niet hooren wat vader antwoordde . Als dokter
nu maar niet toegaf ! Daar zei vader nog wat, en dokter
lachte . . . en kwam al terug .
Gees gevaar P fluisterde ze, hem met groote oogen

opwachtend .
Gevaar P Wat 'n ouwe-juffrouwen-vraag ! bromde hij,
met haar de trap afgaande : -- Gevaar is er altij d en nooit .
Als er her gevaar is, zit het beneden ! en dan handewrijvend
de eetkamer binnenstappende, bulderde hij :
Dat gaat
best met den ouden heer, meneer Dub a r c q !

Louis stood op uit z'n verslagenheid, sloeg blij de
oogen op, en begon aan z'n snorpunten to draaien, terwijl
de dokter voortbulderde : -- 'n Corpus gaaf als 'n jong
peerd ! Zuinig levee met je gezondheid
niets doer en
zoo kom je in den hemel, haha ! Ads wlj zoo
veel later
de zeventig hales, meneer P u b a r c q, verdienen we daar

meer dan 'n staanplaatsje !
L o u i s stood met half-lachende, half-vragende oogen
to weifelen naar 'n antwoord, waarop de dokter echter niet
wachtte . Want de wijnflesch tegen 't lamplicht houdend
Precies nog twee glazes, meneer D u b arc q,
lachte hij :
haha ! schonk eerst zich zelf 'n glas in, dan L o u is, en
toastte, 't glas in de hand, hem aankijkend
Pit is de eerste en laatste medicijn_, die we den
ouden heer toedienen, dat we zijn flesch leegdrinken, zijn
laatste ! ! En z'n goedige, blauwe schrikoogen werden zoo
groot, als wilder ze order de brilleglazen uit komen roller,

toes hij verder commandeerde
Want tot de oude heer weer klaar is, heeft De
gees
Dullerdt Been wijn meer meneer D u bare q

drup !

eerewoord en, zich wendend tot
op uw
U werkt met bouillonkoppen, jawel met die
Berths
:
soepterrinetjes, en dan tot belooning 'n glas melk, en tot
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verfrissching 'n rantsoen thee toe. Dear gaat de oude
heer, proost, meneer Dub arc q, ad fundum !
Toen L o u i s begon to begrij pen, zette hij z'n mond
open om to protesteeren tegen dien platlandicus, die onkiesch her wetten kwam voorschrijven, maar Berth a' s
groote oogen voelende zinken in z'n ziel, bong hij zich
onwillekeurig near dien vreugdestralenden dikzak, stootte
met hem onder de lamp aan, dronk in een teug 't glas
leeg, en zette 't neer met gefronst gezicht, terwijl hij begon
to hoesten .
Dat was 'n goed glas wijn ! smekte de dokter : 't
gars me voor u spijten, meneer Dub a r c q, dat er geen
drug meer van is ; maar binnen 't half jeer, doers we van
't zelfde merk 'n ankertj e op ! Nu ken H a n n e s me zeker
thuis brengen ?
-- Pardon, dokter, ik heb u gehaald, ik zal u ook . . .
Neen L o u is, je moest flu eerst wet eten ! Dat
vindt de dokter wel goed ? Maar als je H a n n e s even
wilt waarschuwen dat hij inspant P • . .
L o u i s hoorde op. Zoo vriendelijk-bezorgd sprak ze
over hem? Zoo zonder ironie ? Vroolijk, gelukkig vloog
hij de kamer nit.
B e r t h a ademde diep, en hief den dankbaar hear
warmstralende oogen tot den dokter op.
Maar deze keek voor zich en bromde :
't Eenige
wet je kunt doers, is wet laten . Dat zei al Hip p o c r ate s,
en anders zegt het de Oolghemsche kwakzalver . Met 'n
mensch to vertrouwen doe je veel ; 't is maar 'n belabberd
ding : je moet 'm niet controleeren . Graaf je de wortelss
telkens op, om to zien of de plant leeft, den mask je 'm
dood. 't Blijft 'n waagstuk ; en je waagt liever wet met
't wildste paard, den met het tamste mensch. Ja, ja, die
lieve hollandsche vrijheid . . .
Toen lachte hij luid op, en schaterde :
U zei toch
niet wet ? Ja, 'k zeg maar : de vrouwen hebben het verstand ! Dus afgesproken ! We moeten zien of mijn eerste
medicijn, die mijn laatste was, 't wil doers . Ads ik bij gelegenheid door den Schepershoek kom, den hoor ik in 't
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fangs-rijden wel eens van H a n n e s : dat 't met den olden

heer vinnig best vooruut geet ! Daar is hij al met de tibury .
Smakelijk eten, en de scha inhales ! Neen, seen, meneer
Dub arc q last me wel uit . En zorg flu maar, dat ik voor-

eerst niet terugkom . 't Gaat best zoo . Smakelijk eten,
semen !

(Wordt venwolgd.)

VERZEN
noox
II. E. Y.

SONNET .
Ik weet niet, of ik zwijge' of spreken zal .
Mijn woorden zijn als dwalenden, als blinders,
In donkey tastende om licht to vinden,
Dat voor burs blindheid licht ontsteken zal .
Zijt Gij bet, God, geweest, die ze op deed staan
[lit duistre zielsgewelven, nit zeer diepe,
Stille vertrekken, waar ze veilig sliepen ?
En kunt Gij wenschen, dat ik ze uit liet gaan a
Neen, last ze rusten en de hoofdjes vlijen,
In veiligheid geborgen aan de borst
Der moeder, die ze weer in slaap wil schreien,
Opdat ze tastend niet, in blindheid, breken
Het hoogste, dat mijn ziel bezitten dorst . . . .
Ik weet niet, of ik zwijgen zal

of spreken .

De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrij zelt .
Het fijngetakt geboomte zit
Met wittenn rij p beij zeld .
De wind houdt zich behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
't Kristallen kunstwerk breke,
De klank zelfs van mijn schreden wil
Zich in de sneeuw versteken .
De grond is wit, de nevel wit,
Wat zwijgend tooverland is dit P
Wat hemel loop ik on der ?
Ik vouw de handen en aanbid
Dit grootsche, stille wonder.

Ik heb de heide rijk gezien,
In zwart fluweel gekleed .
Ze schoof haar gouden zonnemunt
Door d'open wolkereet.
Onder haar hooge koningstent
Van gele en purpren zij
Daar schreed ze, 't hoofd met goud gekroond,
Mijn koninklijke hei.
Daar atonal ze, toen het gouden licht
Des hemels was gebluscht . . . .
Ik heb den zwart fluweelen zoom
Van haar gewaad gekust .

IRRIGATIEENLANDBOUW
OP JAVA
DOOR

J. NUHOUT

VAN

DEE

VEEN.

. . . , En de Javanen sullen onze
$egeering slechts dan een goad hart
toedragen, wanneer hat hun blijkt,
dat Haar streven er steeds op gerieht
is, hunne belangen to bevorderen .
H. DE BRUTE 1).

De rij stcultuur is in Indie seer oud . Wat in hat bijzonder Java aangaat, heeft men lang in de meenin g verkeerd,
dat zij daar gebracht is door de undoes en dat de oorspronkelijke bevolking zich met gierst voedde . Dit schijnt
echter niet juist to zij n geweest ; ook op Java was de rij stbouw reeds lang voor hat begin onzer jaartelling bekend 2).
De undoes sullen echter, zooals op zoo menig ander
gebied, door hun hoogere beschaving op de ontwikkeling
der natte rijstcultuur veal invloed hebben uitgeoefend .
Eeuwenlang is daze cultuur uitsluitend onder inlandsch
beheer en zonder hulp van westersche techniek gedreven .
1) Zie : levensbericht van H, d e B r u y n, door E . B . K i e let r a, in
hat tijdschrift v. h . Kon . Inst, v, ingenieurs 1886-87 .
2) Zie : Encyclopaedia van Ned . Indie II! bladz . 476
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Ten tijde der oost-Indische Compagnie, en nog lang na haren
ondergang, kwam daarin geen of uiterst weinig verandering .
Een uitzondering hiercp werd reeds meer Jan anderhalve
eeuw geleden gevonden in de residentie Batavia, in verband
met een onder de 0 .1. Compagnie ontstanen vorm van grondbezit, ni . de particuliere landerijen . Hoogst belangrijke irrigatie-werken werken daar in de 18de eeuw tot stand gebracht .
.fin de eerste plaats de Oosterslokkan, met de prise d'eau bij
Katoelampa, 5 palen boven Buitenzorg, op den rechteroever
der Tjiliwong, welk werk werd aangevangen in 1736, bij
tusschenpoozen voortgezet, en eindelijk, onder de pressie
van den Gouverneur-Generaal V an I m h off, door de belanghebbende landeigenaren voltooid en doorgetrokken tot
Weltevreden in 1753 . In de tweede plaats de Westerslokkan
in 1776 van Regeeringswege aangevangen met bet Joel, bij
Empang, nabij Buitenzorg, water van de Tjisedani to brengen naar de Tjiliwong, tot doorspoeling van de grachten to
Batavia, maar die, allengs gewijzigd, een zelfstandig irrigatiekanaal is geworden voor eenige particuliere landerijen,
tusschen Buitenzorg en Batavia gelegen . Deze werken, later
in hun geheel in beheer en, met uitzondering van de aan
de particuliere landeigenaars toebehoorende stuwen c.a., in
onderhoud genomen door de Regeering, zijn in den loop
der tijden verbeterd en gewijzigd, en op 's lands kosten van
vele permanente kunstwerken voorzien . Zij doen nog op
den huidigen Jag dienst 1).
Tegen bet midden der 19de eeuw valt bier en daar
iets to bespeuren van de bemoeienis van technici van
Regeeringswege met enkele werken, ten behoeve van den
landbouw, welke wegens hun omvang bovenn de krachten
der bevolking gingen . Als een van de eerste pogingen van
dien aard, is to beschouwen de opstuwing van de Sampean,
in de residentie Bezoeki, door middel van een houten
raamdam in 1832 2). De dam bestond tot 1849 . Andere be1) Zie bet verslag over de Burg. Openb . werken in N . Indie over 1895,
2) Zie de aflevering 1886/87 van bet tijdschrift v .h, Kon . Inst. van Ingenieurs, afdeeling Ned . Indie, Beschrijving der Menentengleiding .
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langrijke Werken waren : de opstuwing van de Tjisanggaroeng, aangevangen in 1843 1), de opstuwing van de Tjikeroe,
een zijrivier van de Tjimanoek, tot voeding van de Sindopradjaleiding in 1847 en de .I ambattandam 2), die kort na
zijn indienststelling in 1855 bezweek, alle drie in de residentie Cheribon . Voorts de dam to Glapan 3) in de Toentang
(residentie Semarang), aangevangen in 1852 . Dit lijstje zou
gemakkelijk nog met eenige andere kleinere Werken zijn
aan to vullen. Zij zijn bijna alle de inleiding geweest van
jarenlange lijdensgeschiedenissen, die op enkele uitzonderingen na, zooals de Glapandam, die in 1859 is voltooid,
eerst in de laatste dertig jaren der 19de eeuw tot een goedd
einde zijn gebracht . Lijdensgeschiedenissen, die duizenden
en duizenden hebben gekost aan geld en bovenal aan door
de bevolking geleverde, onbetaalde heerendien step ; in sommige gevallen hat resultant van betweterij van niet-deskundigen, en in elk geval to wijten aan een allergebrekkigste
organisatie van den waterstaatsdienst .
Een eenigszins volledige behandeling van de lotgevallen van den Indisehen Waterstaat is in verband met
hat onderwerp van dit opstel onnoodig, en ligt niet in de
bedoeling . Wie zich van die lotgevallen op de hoogte
wenscht to stellen laze hat belangrijke artikel „Waterstaat"
in hat vierde deal der Encyclopaedia van NederlandsehIndie, blz . 708-737 . Een uitstapje op dat gebied is echter
tot een goed begrip van taken onvermijdelijk .
De geschiedenis van een zelfstandig Departement van
Burgerlijke Openbare Werken vangt aan in 1854, toen bid
Kon . Besluit van 4 November N °. 40 een nieuwe organisatie van hat W aterstaatspersoneel ward afgekondigd, en
to Batavia een Bureau van Openbare Werken ward
opgericht, onder een Chef met den rang van I n s p e c t e u r
van den Waterstaat en met den titel van Directeur
der Burgerlijke Openbare Werken . Ret nieuw
1) Zie de aflevering 1886/87 van bet tijdschrift v . h . Kon . Inst . van
Ingenienre, afdveling Ned. India : Beechrijving der Menentenpleiding .
2) Zie de aflevering 1876/77 van idem .
3) Zie de aflevering 1891/92 van idem .
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georganiseerde corps was, de e1 ev e-opz ichters m edegeteld,
82 man sterk . Al spoedig bleek, dat deze bescheiden
formatie niet voldeed en dat aan de zoo hoog noodige
leiding bij de uitvoering van irrigatiewerken nog nagenoeg
alles ontbrak, wat geen verwondering kan baren, indien
bij de kleine getalsterkte van het corps in aanmerking
wordt genomen, dat behalve de vele landsgebouwen, van
allerlei aard enn bestemming, de bruggen, welke, uitgezonderd in den grooten postweg en in en kele groote binnenwegen, voor het meerendeel in een verregaanden staat
van verwaarloozing verkeerden, en in vele niet onbeteekenende wegen bij tientallen ontbraken of waren ingestort,
den tijd en de aandacht van het personeel geheel in
beslag namen .
Onder de mannen, die destijds op het bestaande euvel
met nadruk de aandacht hebben gevestigd, n eemt de bekende, latere Directeur der Burgerlij ke Openbare Werken
H, d e B r u y n, de allereerste plaats in .
Na de gelukkige voltooiing onder zijn voortreffelijke
leiding in 1857 van de in 1852 aangevangen waterwerken
van Lengkong, in de residentie Soerabaj a, waardoor de
.Brantas-delta van irrigatiewater werd voorzien, en die, in
verband met den in 1847 voltooiden overlaat met schutsluis to Melirip, veel tot de verbetering van den waterstaatkundigen toestand in een groot gedeelte dier residentie
hebben bijgedragen, voegde hij zijn denkbeelden, betreffende
een reorganisatie van den waterstaatsdienst met het oog
op de belangen van den landbouw, in een memorie samen,
welke in 1858 aan den Directeur der Burgerlijke Openbare
Werken U h l e a b e c k werd aangeboden .
De ontworpen reorganisatie omvatte
le. het oprichten van een algemeenen waterstaat ;
2e. idem van een gewestelijken waterstaat ;
3e. de benoeming van architecten op alle hoofdplaatsen, voor den stedelijken dienst en voor de betrekkingen van algemeen brandmeester en rooimeester ;
4e. het in het levee roepen van een inrichting ter oplei-
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ding van Europeesch en Inlandsch ondergeschikt personeel 1).
Met het in het levee roepen van een algemeenen
waterstaatsdienst werd o . m . beoogd, het verbeteren van
het irrigatiewezen, door Java to verdeelen in een zeker
aantal irrigatie-distrikten, naar de stroomgebieden der
voornaamste rivieren, onder beheer van in genieurs . De
irrigatie-distrikten van D e B r u y n, zijn inn beginsel de irrigatie-afdeehnyen van tegenwoordig .
Hoewel met de denkbeelden van D e B r u y n instemmende, achtte de genoemde Departementschef den tijd
niet gekomen, ze onder de aandacht van de Regeering to
brengen. Bij de Regeering in het moederland, waarheen
D e B r u y n inn hetzelfde jaar wegens ziekte vertrok, verging het hem niet beter . Wel werd en door den Minister
van. Kolonien J . J . R o c h u s s en, en door dies s SecretarisGeneraal Mr . J . L o u d on, den lateren . Gouverneur-Generaal, ingenomenheid met de denkbeelden betuigd, maar
aan een reorganisatie, die tot einddoel had een corps,
bestaande uit 181 ingenieurs, 30 architecten en 515 opzichters, viel niet to denken . Na de bekende studiereis
naar Italie, van 29 Maart tot 20 Juli 1860 2), ging D e
B r u y n met de toezegging Directeur van Openbare Werken
to zullen worden naar Indie terug .
In April 1861 volgde zijn benoeming tot dat ambt .
De bestaande organisatie van het waterstaatscorps gaf meer
en meer aanleiding tot klachten ; een nieuwe werd afgekondigd bij het Kon. Besluit van 26 December 1864 No . 70,
waarbij het technische personeel wel werd vermeerderd,
maar lan g niet inn die mate, als D e B r u y n ter verwezenlijking zijner planners noodig achtte, en inn zulk een ongunstige rangverhouding, dat binnen tiers jaren de toestand
opnieuw onhoudbaar werd . Nieuwe voorstellen tot reorganisatie werden gedaan door den Directeur Jhr . W . H . F .
H. v an R a d e r s, die gedurende een tweede verlof naar
Nederland van D e B r u y n, na P . J . G . B eye r i n c k, in
1)
2)

Zie het reeds aangehaalde levensbericht, door K i e 1 s t r a, bl . 123 .
Zie verb . v .b . Kon . I . van Ingenieurs 1862 63, 3e a$.
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1870 als Departements-chef was opgetreden . Doze reorganisatie kwam tot stand in 1874 .
In 1872 werd D e B r u y n, inmiddels in 1871 in Indie
teruggekeerd en op n onactiviteit gesteld, benoemd tot lid
der in dit jaar ingestelde commissie voor de regeling van
hot irrigatiewezen op Java . De andere leden dezer commissie
waren de reeds genoemde Directeur der Burgerlijke Openbare Werken Jhr . W. H . F . H. v a n Bad e r s, Mr. D.
ale Pauly, Directeur van Justitie en W . Fitz Verploegh,
Directeur van Binnenlandsch Bestuur . D e B r u y n, die
trouwens den meesten tij d beschikbaar had, was er de ziel
van. De arbeid dezer commissie werd in 1885 in een rapport nedergelegd, aan de Regeering aangeboden, maar heeft
niet tot een wettelijke regeling van hot onderwerp geleid.
Het doel, dat met een regeling vann hot irrigatiewezen,
overeenkomstig haar voorstellen, door de commissie werd
beoogd, vindt men in hot rapport als volgt omschreven
„Vole ruimere oogsten, verkregen door meerdere zorg voor
„hot gewas, als gevolg van een behoorlijke en doelmatige
„waterverdeeling, waarnaar moot worden gestreefd en het„welk door een volledige toepassing van de regeling van
„hot irrigatiewezen oak ongetwijfeld zal worden bereikt .
„Hot bovenstaande is gegrond op de berichten van water,,of landbouwkundig e technici" 1) .
Hoe weinig D e B r u y n van zijn denkbeelden verwezenlijkt heeft mogen zien, er zijn toch teekenen to bespeuren, dat zijn vertoogen eenigen indruk hebbeu gemaakt,
en dat de Regeering de kwestie van den inlandschen landbouw bij de Residenten ter sprake heeft gebracht . In hot
koloniaal verslag van 1871 staat toch op bladz . 155 onder
hot hoofd : Werken in hot belang van den landbouw, ontgvnningen, enz, to lezen
„Dat de plaats gehad hebbende ontginningen en de
„met doze in zoo n.auw verband staande aanleg van irri„gatie-werken, als onmiddellijke oorzaken van vermeerdering
„van productie van goeden invloed op de volkswelvaart
bI . 3 .

1) Zie de herdruk van hot rapport, Landsdrukkerij Batavia 1897
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„zijn geweest, valt nit den aard der zaak niet to betwijfelen .
„Er wordt echter op gewezen, dat deze middelen van voor„uitgang als zoodanig niet alleen staan, maar dat naast
„hen een breede plaats innemen de verbeterde regeling en
„trapsgewijze verlichting der heerendiensten, de intrekking
„van sommige Gouvernementscultures, de betere betaling
„bij de twee overgeblevene, gepaard met minder druk, de
„afschaffing van gedwongen leveringen en dergelij ke meer .
„De invloed van deze laatste is in sommige streken zelfs
„van meer beteekenis to achten, dan die teweeggebracht
„door ontginning van gronden en aanleg van irrigatie„werken . Toch verkeert het irrigatie-systeem in Indie nog
,,in zijn kindsheid . Toen in het laatst van 1870 aan de
„Hoofden van Gewestelijk Bestuur de vraag werd gericht,
„wat zou kunnen gedaan worden tot verbetering en uit„breiding der rijst- en andere volkscultures, bleek maar al
„te zeer hoe ontzaglijk veel op dat gebied flog to verrich,,ten valt, om streken, die nu als moerassen, rawahs of
„onvruchtbaar land onbebouwd liggen tot weelderige rijst„velden to herscheppen en hoevele reeds bebouwde gronden
„door den aanleg van irrigatiewerken op enkele plaatsen,
„ook door afvoer van water, voor dankbaarder cultuur ge„schikt zou den kunnen gemaakt worden. In menig gewest
„wordt dan ook een verdere deugdelijke ont`vikkeling van
„den lan dbouw door gebrek aan een behoorlij k irrigatie„stelsel belemmerd."
Tijdens zijn tweede verlof naar Nederland was D e
B r u y n, die het niet bij officieele correspondentie liet, o .a.
to Utrecht opgetreden in de „Maatschappij tot nut van
den Javaan," met een lezing over „bevloeiingen op Java 1)".
Daarin was opg enomen „een geschiedkundig overzicht van
„den aanleg der waterleidingen in de residentie Bagelen,"
van de hand van wijlen den bekenden ingenieur G . A .
P e t. Inn dat overzicht werd, om D e B r u y n's eigen woorden to gebruiken, „under mededeeling van hetgeen met
„betrekking tot de verbetering der bevloeiingen in de
1) In druk verschenen bij d e B r e u k en S m i t a . Leiden 1870 .
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„laatste jaren is verricht, duidelijk aangetoond, hoe onkunde
„en gebrek aan personeel, nadeelig zijn voor land en yolk
,,in Indict ."
Zooals bekend is, heeft Pt,
e
gedurende de jaren
1861-71, zeer veel gedaan voor de verbetering van het
irrigatiewezen in de genoemde residentie en zijn daar onder
zijne leiding vele goede werken tot stand g ebracht, zoodat
Bagelen op irrigatiegebied destijds ver boven de andere
gewesten uitblonk, en in dat opzicht als een modelgewest
to boek stood .
vijf jaren nadat Pet Bagelen had verlaten, werd bij
het Gouvernementsbesluit van 25 December 1876 het voor
Java zoo rampzalige tijdvak ingeluid, gedurende hetwelk
de uitvoering en het onderhoud van een aantal openbare
werken, zoogenaamd van eenvoudige constructie, aan de
technische ambtenaren ontnomen en aan die van het Gewestelijk Bestuur werden opgedragen . Wanneer men daarbij
in aanmerking neemt, dat tot de werken van eenvoudige
constructie bij voorkeur werden g erekend to behooren
die, waarvoor veel koeliediensten noodig zijn, zooals dijken,
dammen en waterleidingen, dan zal het geen verwondering
wekken, dat tiers jaren later, in 1886, de toenmalige Resident van Bagelen aan de Regeering schreef : „In geen
„andere residentie is het irrigatiewezen vroeger zoo alg e„meen ontwikkeld geweest, zoo algemeen met de volksin„zichten en volkswelvaart samengegroeid . In geen andere
„residentie wellicht is bet, ale geheel beschouwd, thane zoo
„deerlijk in de war . In de laatste 20 jaren, terwijl de
„bevolking met 300.000 zielen toenam, verminderde het
„aantal geregeld to bevloeien bouws van 114 .344 op 91 .4781}" .
Na zulke klachten, welke vermoedelijk ook wel uit
andere residencies werden vernomen, is het verklaarbaar,,
dat men zich to Batavia en to Buitenzorg, wellicht na
herlezing van de mededeelingen der Residenten in het laatst
van 1870, waarvan sprake is in het hierboven aangehaalde
1} Zie : G r iii w i
1895, blz . 410 .

P 1 a at. Bevloeiingen in Noord-Italic en Spanje,
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uit het Koloniaal verslag van 1871, D e B r u y n begon to
herinneren, en diens voorstellen nit de archieven liet opzoeken .
In het koloniaal verslag toch van 1888 leest men op
bladz . 136 : ,,Is door de oprichting der irrigatiebrigade de
„eerste stag gedaan tot verbetering van het irrigatiewezen
„door de uitvoering van nieuwe werken, thans ligt het in
„de bedoeling om ook een begin to maken met het over„brengen in technische handers van het eigenlij ke water„beheer en zulks door oprichting, voorloopig nog als proef,
„van een uit een ingenieur en vier opzichters bestaande
,,irrigatie-afdeeling, welke in een niet door administratieve,
„maar door natuurlijke grenzen afgebakende streek, name„lij k in het stroomgebied der &raj oe-rivier, in de residen„ties Ban j oemas en Bagelenn en in het stroomgebied der
„andere rivieren in Bagelen, er voor zal hebben to waken,
„dat het onderhoud van bestaande leidin gen, de verbetering
„daarvan en de aan to brengen uitbreiding behoorlijk ver„band houden met de planners, welke voor het benuttigen
„van den hoofdstroom met zijn vertakkingen zijn of worden
„vastgesteld, iets dat vanwege de ambtenaren van het
„Binnenlandsch Bestuur alleen niet op voldoende wijze kan
„plaats hebben, allereerst", omdat zij er geen verstand van
hebben, zou de lezer wellicht verwacht hebben,
„omdat",
zoo gaat de verslaggever voort, ,,de administratieve grenzen
„niet of slechts zelden samenvallen met die van een water„schap ."
De tijden waren rijp geworden ; de nood was ten top
gestegen . Tengevolge van verwaarloozing, en tengevolge van
het jarenlang door allerlei onbevoegden ingrij pen in denn
waterstaatkundigen toestand, zooals het zonder eenig stelsel
en zonder rekening to houden met de gevolgen, maken van
open aftappingen uit de rivieren, het aanleggen van veel
meer waterleidingen, dan eigenlijk wel noodig waren, enz .
was een chaos ontstaan, waarin geen sterveling meer den
weg moist en die elke contrSle op het gebruik van water
door particuliere ondernemingen onmogelijk maakte . Op
dit gebied vooral bestonden hoogst bedenkelijke praktijken,
waarvan zij, die ze niet hebben aanschouwd, zich ter nau0 . E . VII 4

5
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wernood een denkbeeld kunnen waken, en welke nog niet
overal geheel tot het verledene behooren .
Intusschen was in 1885 een ander denkbeeld van D e
B r u y n, de verdeeling van den waterstaatsdienst in twee
onderdeelen : den Algemeenen en den Gewestelijken Dienst 1),
tengevolge van de krachtige impulsie van het lid van den
Raad van Indie J . A . D e G e 1 d e r, den energieken leider
van den bouw der havenwerken to Tandj ong-Priok, verwezenlijkt en daarmede een nieuw tijdperk in de gesehiedenis van den Indischen Waterstaat geopend . Een nieuw
reglement 2) en een daarbij passende organisatie 3) van het
personeel werden afgekondigd . Bezuiniging was daarbij het
wachtwoord . De formatie van 1874, bestaande nit 75 ingenieurs en 164 architecten en opzichters, werd tot 39 ingenieurs en 156 architecten en opzichters teruggebracht . Tot
deze sterkte is het in de praktijk, ondanks de onvermoeide
pogingen van den Directeur H . L . Jan s sen v a n R a a y,
nimmer gekomen, en reeds in 1890 werd onder den Directeur M . J, v a n B o s s e nogmaals een nieuwe formatie vastgesteld, bestaande uit 60 ingenieurs (w .o. 6 hoofd-ingenieurs)
en 178 architecten en opzichters (Ind . Staatsblad 1890 No . 60) .
Een der nieuwe taken in 1885 ingevoerd was, wat Java
betreft, de „irrigatiebrigade" (van irrigatieafdeelingen werd
in het nieuwe regelement niet gerept) . De task deter brigade
werd in hoofdzaak omschreven als „de volgens een door
„den Directeur vastgesteld plan, volledige voorbereiding
„der bevloeiing van alle Gouvernementsgronden, die voor
„den rijstbouw in aanmerking komen ." De wijze, waarop
daarbij in onderdeelen to werk moest worden gegaan, werd
reader gedetailleerd . Vijf ingenieurs waren voor de brigade
beschikbaar . Zij heeft als zelfstandig orgaan slechts een
kortstondig bestaan gehad en is in 1889 veranderd in een
afdeeling van irrigatiezaken bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken, de afdeeling E .
Zoo werd de Regeering en op het algemeene gebied van
1) Zie het reeds aangehaalde uit het levensbericht door K i e 1 s t r a .
2) Kon. Besl . 10 Febr . 1885, Ind, Staatsblad No 82 .
3) Ind. Staatsbl . 1885 No 173 .
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den Waterstaatsdienst, en op het meer bijzondere gebied
der irrigatie door de omstandigheden gedrongen in de richting, door D e B r u y n dertig jaren vroeger aangegeven .
Wat de groote irrigatiewerken betreft, werd in 1890
door den Directeur der Burgerlij ke Openbare Werken een
„algemeen irrigatieplan" aan de Regeering aangeboden . Dit
plan omvatte 16 irrigatiegebieden, waaronder eenige, waarin
met de terreinopnemingen en met de uitvoering van Werken
reeds vroeger een aanvang was gemaakt . De kosten der
Werken na 1890 werden geraamd op road 35 .000.000 golden,
waarvoor road 577 .000 bouws zouden kunnen worden bevloeid. Het zoo to ver voeren de geschiedenis van dit
irrigatieplan to willen nagaan ; in verband met het doel,
in dit opstel beoogd, is dat trouwens onnoodig . Eenige
Werken zijn nimmer tot uitvoering gekomen, zooals in
Kendal en Grobogan, in Zuid-Banj oemas en Bagelen, en z . ;
die in de Solovallei werden in 1898 gestaakt en andere
Werken, die aanvankelijk niet op het plan votrkwamen,
zooals bijvoorbeeld in de districten Waroedjajeng en Kertosono in de residentie Kederi, werden onderhanden genomen .
De eerste irrigatieafdeeling is, na van 1889 of to hebben
bestaan bij wijze van proef, in 1892 „opgericht" . Zij draagt
haar naam naar de voornaamste rivier binnen haar gebied,
de S&i ajoe, en omvat de residentie Kadoe (met de voormalige residentie Bagelen) en een deel van Banj oemas .
In hetzelfde jaar werden twee nieuwe proefafdeelingen
ingesteld, eveneens genoemd naar de daarin voorkomende
belangrijkste rivieren de Serang en de Brantas . De eerstgenoemde omvat het stroomgebied van de &rang en van de
Toentang, alsmede de gebieden der rivieren in de voormalige
residentie Dj epara (tegenwoordig behoorende tot de Residentie Se m arang) en een deel der residentie Rembang .
Binnen haar gebied liggen de beroemde Werken van. Demak,
het meesterstuk van V a n H o u t en . De afdeeling Brantas,
de grootste van alle, met een oppervlakte van ± 15 .630
KM2. ( d. i, ongeveer de helft van Nederland), waarbinnen
± 500 .000 bouw of ± 350 .000 H .A . in cultuur gebrachte
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gronden liggen, omvat het geheele stroomgebied der Brantas,
benevens de stroomgebieden van een aantal kleine naar
Java's zuidkust en naar straat Madoera stroomende riviertjes . Binnen haar gebied liggen o .a. de hoogergenoemde
waterwerken van Lengkong, met de groote beweegbare
stuw in de Porrong rivier (Brantas) met 10 openingen, door
evenveel ijzeren schipdeuren gesloten .
Op de begrooting van 1907 zijn gelden uitgetrokken
voor een vierde irrigatieafdeeling, in hoofdzaak omvattende
het stroomgebied der Sampean en der Pekalen, in de residencies Bezoeki en Passoeroean . De oprichting deter afdeeling is de bestendiging van een reeds gedurende eenige
jaren bestaanden, voorloopigen toestand . Binnen haar gebied
liggen o .a. de bekende Pekalen-werken van L a m m i n g a .
Bij de inrichting der irrigatieafdeelingen is als beginsel aangenomen, dat het algemeen beheer over en het toezicht op de bevloeiing en den waterafvoer, op de rivieren
en de daarlangs gelegen dijken, en op alle werken, aangelegd in het belang van de irrigatie, den waterafvoer en
de binnenlandsche scheepvaart, berusten bij de Hoofden
van Gewestelijk Bestuur .
De dadelijke bemoeienis, voorspruitende nit dat beheer
en toezicht, gaat geleidelijk van de ambtenaren, die daarmede voor de oprichting der afdeelingen waren belast, over
op een door den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken aan to wijzen Chef der afdeeling .
De instructies van deze Chefs bevatten o .m . een aantal
artikelen, regelende hunne bevoegdheden en verplichtingen
in het algemeen, en bepalende in het bij zonder, wat zij
hebben to doen, tenn aanzien van de verschillende werken,
verdeeld in de volgende rubrieken
1e. volledig door den Waterstaatsdienst ontworpen en
uitgevoerde irrigatiewerken, waarbij ook werken zijn aangelegd voor de stelselmatige onderverdeeling van het water ;
2e . belangrijke irrigatiewerken, oorspronkelij k door de
bevolking aangelegd, dock die in den loop der tijden belangrijke verbeteringen hebben ondergaan door den aanleg van
permanents kunstwerken ;
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3e. irrigatiewerken an Inlandschen aard, waarin slechts
minder belangrijke permanents werken, of geheel op Inlandsche wijze van tijdelijke materialen aangelegde kunstwerken
Voorkomen ;
4e. rivieren en afwateringskanalen met de daarin of
daarlangs in het belang van den waterafvoer en de binnenlandsche scheepvaart voorkomende werken .
De werken sub . 1° zijn dadelijk bij de oprichting der
afdeelingen onder het beheer der Chefs gekomen . Eveneens
die sub . 2°, voorzoover betreft de hoofdleidingen . Het
beheer der werken slab . 3° is gebleven bij de dessa's of bij
de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur en gaan
geleidelijk over, met dien verstande, dat het onderhoud
van enkele in de leidingen voorkomende permanents kunstwerken dadelijk bij de irrigatieafdeelingen is gekomen, en
dat Been verandering van beteekenis in de waterverdeeling
mag worden gebracht, zonder voorkennis van den Chef
der afdeeling .
De groote meerderheid der werken valt onder deze 3de
rubriek . Zij omvatte bijvoorbeeld bij de instelling der
afdeeling Bran~as ongeveer 277 leidingen met 433 inlandsche
dammen, tegen 19 hoofdleidingen met 237 permanents
kunstwerken in de tweeds, en sen in de eerste rubriek .
Den Chef eener afdeeling is voorts tot task gesteld
zich zooveel mogelijk op de hoogte to stellen van alles
wat op de irrigatie en den waterafvoer binnen zijn afdeeling betrekki ng heeft ; irrigatie-kaarten samen to stellen ;
gegevens to verzamelen en to rangschikken omtrent benoodigde en beschikbare waterhoeveelheden, waterstanden, afvoeren, regenval, enz . ; monografieen to waken betreffende
bestaande toestanden en aangevende de middelen om daar
waar noodig, verbeteringen aantebrengen ; registers aan to
leggen van de irrigatieleidingen en van de daarbij behoorende kunstwerken, met vermelding van allerlei bijzonderheden, o.a. de kosten van aanleg, herstelling, vernieuwing
en onderhoud daaraan besteed ; eindelijk aan to leggen
statistieken, betreffende de uitgestrektheid der nit elks
leiding bevloeide velden, van de jaarlijksche opbrengsten
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der velden 1), met vermelding van den aanvang en den duur
der bewerking en bevloeiing ; van de snort der tweede gewassen, van de eventueele mislukkingen van den oogst,
van de oorzaken daarvan en verder van al die bij zonderheden, welke voor een geregeld overzicht van de uitkomsten
der bevloeiing noodig kunnen zijn . De bijna uitsluitend
technische richting, waarin de Chefs zich krachtens harm e
instructie to bewegen hebben, vindt hare verklaring in de
op landbouwgebied gehuldigde opvatting, dat men zich
kon bepalen tot het zorgen voor een regelmatigen wateraanvoer en voor de verdeelin g van het water, het beginsel
der commissie van 1871, dat ook bij het ontwerpen
van de groote werken heeft voorgezeten . Ret technische
personeel der irrigatieafdeelingen heeft in het volkomen
besef van zich Diet op een gebied to mogen begeven, waarop het vreemd is, er tot flu toe zorgvuldig voor gewaakt
zich Diet met den landbouw to bemoeien, hoewel het dikwijls zeer moeilijk is, in dat opzicht consequent to blij ven,
wegens den innigen samenhang tusschen irrigatie en 1 andbouw . De verleiding op dit laatste gebied to gaan liefhebberen is echter groot.
De uitkomsten der groote werken, waardoor bestaande
bevloeiingen zijn verbeterd en min of meer uitgebreid, en
die to rangschikken zijn in de rubriek sub 1°, zijn zooals op
blz . 287 van het verslag van de commissie van advies
nopens de werken in de Solovallei, door het lid dier commissie den toenmaligen Directeur den Burg . Openb . Werken J. E . d e M e y i e r in het licht is gesteld, over het
algemeen ver beneden de verwachting gebleven . Van hoogere opbrengsten over groote uitgestrektheden, van to voren
twee a drievoudig voorspeld, is Diets gekomen, en van toenemende welvaart der bevolking zijn geen uiterlijke kenteekenen to bespeuren . Bedoeld verslag is wel zes jaren
oud, maar het gezegde op de aangehaalde bladzijde heeft
1) Van het aanleggen van deze statistieken is tot Dog toe Diet veel
gekomen ; de proefsneden op de rijstvelden gesohieden onder de ambtenaren van het Binnenlandsoh Bestuur.
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nog niets vann zijn beteekenis verloren 1). De resultaten der
werken zijn bepaald gebleven tot hat terugbrengen van de
mislukkingen tot een minimum ; tot hat verzekeren alzoo
van den oogst, voor zoover daze van een geregelden aanvoer
van hat water afhankelijk is . flit resultant ware, onder de
bestaande toestanden op laudbouwgebied, even goad to bereikeu geweest met minder tot in alle bij zonderheden
voortgezette, minder kostbare werken, naar de inzichten
van een vroeger regime, waarbij de hoofdzaak der mislukkingen, hat wegslaan der dammen menigmaal op hat tijdstip,
waarop aan hat water de meeste behoefte bestaat, is weggenomen door de zwakke inlandsche dammen to vervangen
door permanents werken . Waar particuliere ondernemingen
binnen de rayons der werken liggen hebben die hat meest
er van kunnen profiteeren, omdat bij de op die ondernemingen gedreven intensieve cultuur op de meest rationeele manier van hat water wordt partij getrokken, wat
bij den in landschen landbouw n iet hat geval is . A.an de
werken zelf ligt dit alles zeer zeker niet . Ontworpen op
zuiver wetenschappelijke grondslagen en met zorg uitgevoerd, zijn zij in hun snort werken van den eersten rang
en doen in niets onder voor wat in andere landen is to
vinden.
Fern a n d B e r n a r d zegt in zijn ,, .A.menagemeut das
Eaux a Java" van de werken in Demak 2)
,,I1 est difficile de connaitre exactement les depenses
„qu'ont entrainees les travaux de Demak. Commences it y
„a un demi-siecle (de schrijver heeft hier hat oog op de
„hoogervermelde Glapanwerken), us ont ate poursuivis
1) De productie der velden binnen hat gebied der Keningwerken,
waarvan in de Encyclopaedia van N . India, Deel I op bi. 192 is aangeteekend, dat zij na hat totstandkomen der werken driemaal grooter i~
geworden, is in hat vervolg van tijd wader gedaald tot hat cijfer van v66r
den aanleg der werken . Zij warden bij de behandeling der plannen van de
Solovalleiwerken meermalen als voorbeeld gesteld .
2) De Demaksche werken kunnen strikt genomen niet gerekend
worden to behooren tot de werken, tot stand gekomen onder hat regime
na 1885, maar behooren toch tot hetzelfd .e type . Zij hebben in menig
opzicht gediend als voorbeeld bij hat ontwerpen van andere werken .
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„pendant long temps sans m&thode ; depuis 15 ou 20 arcs
„cepenclant on a apporte a leer amelioration un sovn, une inge-

„niosite remarquable . Its ofrent une infinite d'ouvrages de construction et de types diferents . Si l'on bent compte du regime
„inegal des cours d'eau, des conditions climateriques speciales, de
„la disposition du terrain, on peat afcrmer, que l'on a tire de
„la situation le meilleur parti . On a resole d'une fawn complete les diferents problemes d'irrigation, de drainage, de protection et de navigation ; on a en outre organist minutieuse-

„ment 1'exploitation et noes verrons plus loin comment
,,on dirige avec certitude la raise enn valeur d'une region
„sujette autrefois a de terribles famines 1,)."
Geen wonder, dat de scherpzinnige Franschman zoo enthousiast was ; vooral wanneer men in aanmerking neemt
den voortreffelijken toestand van onderhoud, waarin de
werken, en ook de kanalen en leidingen destijds verkeerden, en het uitmuntend beheer, waaronder zij stonden,
waarover de schrijver, toen ik hem na zijn rein over Java
ontmoette, niet was uitgepraat . Zijn aangehaalde woorden
zijn, voorzoover cursief gedrukt, in meerdere of mindere
mate op de andere werken van toepassing . Mogen de uitkomsten nit een zuiver technisch oogpunt alzoo glansrijk
zijn ; met het oog op de economie geldt : dankbaar, maar
verre van voldaan .
Over de uitkomsten in de irrigatieafdeelingen valt het
valgende op to merken .
In den chaos begint eenige orde to komen. Langzaam,
nit den aard der zaak, maar zeker, schrijdt men voort op
den weg, die naar volledige kennis zal voeren van het
bestaande op een gebied, waarmede de welvaart op Java
zoo nauw samenhangt . Gegevens betreffende den regenval
en den waterafvoer worden verzameld, die later bij het
1) F e r n a n d B e r n a n d heeft de irrigatie ook in andere landen,
zooals Indo-China en Siam bestudeerd, en op last der Fransche regeering
(in 1900) Java bezocht. De titel van zijn op dit eiland betrekking
hebbend rapport luidt : „Amenagement des Eaux a Java . Irrigation des
rizi8res . Rapport Otabli a la suite d'une mission d'etudes aux Index-Neerlandaises" . Paris 1903-
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opmaken van nieuwe planners goede diensten zullen bewijzen . Bij het oplossen van kwesties op het punt der
waterverdeeling tusschen particuliere ondernemers en inlanders, of tusschen die ondernemers en inlanders onderling,
is het afdeelingspersoneel menigmaal tot tevredenheid van
alle partij en als scheidsrechter opgetreden . Zulke kwesties
hebben in vele gevallen geleid tot het vaststellen van waterregelingen . flier en daar werden binnen de rayons der
werken sub . 1° krachtige stappen gedaan, om tot een
goede verdeeling van het water to geraken .
Bij het vroeger stelselloos aanleggen en verleggen
van waterleidingen, waren tijdelijke doorlaten in de wegen
gemaakt ; deze werden gaandeweg op 's Lands kosten door
permanents werken vervangen, dock later bleek wel eens,
dat zij overtollig of to groot waren . Met het oog op zulke
gevallen is als regel aangen omen, dat aangaande de voorstellen van den gewestelijken waterstaatsdienst betreffende
den aanleg, de vernieuwing of de belangrijke herstellingen
van bruggen en duikers, het advies van den Chef der irrigatieafdeeling wordt ingewonnen, wat tot aan zienlijke besparingen heeft geleid .
Irrigatiekaarten zijn in de mask en worden, naar mate zij
gereed komen, gedrukt en voor het publiek verkrijgbaar
gesteld .
Om geheel dezelfde reden echter als binnen de rayons
der groote werken, hebben in de irrigatieafdeelingen de
particuliere ondernemingen het meest van den nieuwen
toestand kunnen profiteeren .
Toen de eerste roes der groote werken voorbij was, is
men meer aandacht gaan schenken aan kleinere werken .
Zooals dan ook uit de verslagen over de Openbare werken
blij kt, worden jaarlijks een aantal werken van kleineren
omvang binnen en buiten de irrigatieafdeelingen tot stand
gebracht .
wanneer de heete Oostmoesson ten einde loopt en de
regens beginners to vallen, ontrolt zich op Java's velden
alomme een tafereel van landelijke bedrij vigheid . Overal is
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men bezig met ploegen ; de akkers worden onder water
genet, en her en daar teekenen zich enkele mooie, groene
plekken scherp af. Dit zijn de kweekbedden met de zaailingen, welke na het gereed komen der akkers door rappe
vrouwenhanden zullen worden uitgeplant . De grijs-grauwe
tint van het landschap gaat langzamerhand over in peel
en enkele weken na het uitplanten der zaailingen ontwaart
het oog overal het mooiste groen in alle denkbare schakeeringen . Dit tafereel heeft reeds menigeen in verrukking
gebracht, en is het onderwerp van min of meer dichterlijke
beschrijvingen, waarin het niet ontbreekt aan lof voor den
„nijveren landman" en aan hooggestemde verwachtingen
van een overvloedigen oogst . Er valt niet aan to twijfelen,
of zul ke beschrijvingen hebben bij gedragen tot het ontstaan
van de vrijwel algemeen verspreide meening, dat op Java's
rijstvelden alles puik in orde is . Dit is echter een dwaling,
en wanneer men in de gelegenheid is de zaak van meer
nabij to bekijken, blijkt al spoedig, dat de werkelijkheid
aanmerkelij k van de idylle verschilt. Ontegenzeggelijk bezit
de Javaan als landbouwer goede eigenschappen ; de gebreken,
welke zijn gansche wijze van doers aankleven, zijn echter
van dien aard, dat zij bij opmerkzame waarneming zelfs
den leek in het oog vallen .
In de jaren 1888-91, tijdens den bouw van de stuw met
irrigatiesluizen in de Waloeh, in de afdeeling Pemalang,
als ingenieur van dat werk verblijf houdende in de dessa
Soengapan, was ik in de gelegenheid het landbouwbedrijf
van nabij gade to slaan . De opdracht een uitgestrekt sawahcomplex uit to zoeken voor het verzamelen van gegevens
betreffende benoodigde hoeveelheden water op rijstvelden,
bracht mij in nauw contact met dessahoofden en landbouwers .
Van de waarnemingen is ten slotte niets gekomen, omdat
het terrein minder geschikt bleek to zijn ; maar eenmaal
begonnen de werkwijze der landbouwers to bestudeeren,
ben ik daarmede voortgegaan. De op het veld gemaakte
opmerkingen werden menigmaal met Javanen van goeden
huize in mijne omgeving, en of komstig nit Bagelen, Banjoemas en andere streken van het eiland besproken, mijner-
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zijds wel eens met kwalijk verholen ergernis, maar onveranderlij k was de m eening van de andere zij de : „salamahnj a
„bagitoe toewan" (zoo gaat bet altijd, zoo is bet altijd goweest), uitgesproken op een toon, alsof men zeggen wilde
hoe is bet mogelijk, dat ge u over zulke taken druk maakt .
De onuitwischbare indruk is destijds bij mij ontstaan, dat
het bij den natters rijstbouw vrij slordig en onverschillig
toegaat en dat sleur en bijgeloof daarbij een groote rol
spelen 1), een indruk, die door latere waarneming en door
bet bestudeeren van de terzake bestaande litteratuur en
ambtelijke rapporten, die ik als Chef der afdeeling E bij
het Dept. der Burg . Openb . Werken onder de oogen heb
gehad, slechts versterkt is .
De voor korten tijd door den Leidschen hoogleeraar
Dr. A . W . N i e u w e n h u i s in bet Indisch- .Genootschap
verdedigde stelling, dat de Javaan Diet in staat moet worden
geacht de rijstcultuur tot een hoogeren trap op to voeren,
moet mijns inziens juist worden geacht . De landbouwer op
Java weet natuurlijk van een bedrijf, dat daar eeuwenlang
is uitgeoefend, heel veel, maar bij weet er toch lang Diet
genoeg van . Zijn kennis raakt bet hart der zaak Diet . De nijvere landman der idylle is in veel gevallen eenn klagende,
zuchtende tobber, die hard een steuntje noodig heeft .
Met de kennis der Hoofden is het Diet beter gesteld.
Het oprichten der hierboven vermelde irrigatiebrigade
valt nagenoeg samen met de suikererisis van 1884, toesn de
prijs van 114 .- a f 15- per pikol suiker No . 14 daalde
tot 18 .- a f 9.- en de suikerindustrie op Java ten doode
scheen opgeschreven . De doortasten.de en ferme wijze, waarop
de suikermannen bet hen dreigend onheil destijds hebben
1) Dit was reeds geschreven, toen mij in handers kwam bet Verslag
omtrent de to Buitenzorg gevestigde technische afdeelingen van bet Departement van Landbouw' over 1905, met een inleiding van de hand van den
Directeur van Landbouw Prof . Dr . M . T r e u b . In een daarin opgenomen
versing over de in dat jaar in bet belang der inlandsche cultures verrichte
werkzaamheden, bewerkt door den adjunct-inspecteur van den inlandschen
landbouw H. C . H . de B i e, vindt bet bier gezegde volkomen bevestiging .
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weten of to wenden en daardoor Java voor een debacle
hebben helpen behoeden, behoeft niet to worden uiteengezet. Volstaan kan worden met aau to stippen dat zij,
met terzijdeschuiving van alle beunbazerij, door een doelmatige reorganisatie van het plantersbedrijf op zuiver wetenschappelijken grondslag, de opbrengst der velden tot een
zoodanige hoogte hebben moeten op to voeren, dat de
tegelijkertijd hervormde en thane op wetenschappelijke
wijze werkende fabrieken, bij nog veel lagere prijzen schoone
winsten opleveren .
Terwijl de suikerindustrie alzoo alle dilettantenwerk
van de rietvelden en uit hare fabrieken voor goed met
zorg heeft geweerd, en het woord heeft gelaten aan de
wetenschap en aan de techniek, duurt bij den in landschen
landbouw het liefhebberen van bestuursambtenaren, zoowel
van Javaanschen ale van Nederlandschen bloede, onverdroten
voort . Aan dit euvel dient een einde to komen . De weg,
dien de Regeering heeft to bewandelen, is bij de rietcultuur
in beginsel aangegeven . Alleen de wij ze, waarop het beginsel in praktijk moet worden gebracht, zal in verband
met de omstandigheden, waaronder de inlandsche cultures
worden gedreven, een andere moetenn zijn . Bestuursbemoeienis zal in langen tijd nog niet kunnen worden ontbeerd,
maar zij zal gegron d moeten worden op adviezen en inzichten van deskundigen, buiten het eigenlij ke bestuur
staande . Waar bij de rietcultuur kan worden volstaan met
eenvoudige aanwijzingen en het bevel zoo en niet andere
to handelen, zal bij de rijstcultuur c .a. moeten worden
gewerkt met goede voorbeelden, met overreding en her
en daar wellicht eens met eenigen dwang . Men neme geen
aanstoot aan dit w'oord ,,dwang" . Het is niet to ontkennen,
dat men bij de behandeling van koloniale vraagstukken in
de laatste jaren wel eens vervalt in een zekere sentimentaliteit, onder den invloed der Multatu .li-litteratuur, ale een
reactie op vroegere regimes, wel eenigszins verklaarbaar,
maar waartegen toch niet genoeg kan worden gewaarschuwd . De Javanen zijn nuchtere, praktische menschen, met
een goed ontwikkeld gevoel voor recht, maar zonder neiging
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tot een zekere ziekelij ke overgevoeligheid . Men behandele
hen goed, vooral recht vaardig ; maar ferm en vastberaden .
Een krachtige hand, die weet wat zij wil, maar die daarom
nog niet ruw en willekeurig behoeft to zijn, kunnen zij
best verdragen ; zij wekt hun vertrouwen .
Indien men in aanmerking neemt, hoe de Westerling
door allerlei wetten in zijn persoonlijke vrijheid wordt beperkt, en hoe de Nederlanders, nog niet zoo heel lang
geleden, bij de wet gedwongen zijn, in het algemeen belang,
hun kinderen op een bepaalden leeftijd naar school to
zenden, dan kan er toch geen bezwaar tegen bestaan de
Javanen, in hun alley belang, met eenigen aandrang to
leiden in de richting eener meer rationeele cultuur, en met
gebruikmaking der bestaande bepalingen (Indisch staatsblad
1903, No . 269), krachtig to dwingen tot het opvolgen van bij
keur vasttestellen regelingen op de waterverdeeling, enn hen,
wanneer zij dit, om welke reden dan ook, tot eigen schade
en die hunner medeburgers niet doen, als overtreders to
straffen. Men versta mij wel ; hier wordt geen dwang bedoeld,
naar luim en inval van niet-deskundigen, met eigen uitgedachte plannetjes, waarvan het Javaansche yolk in den loop
der jaren zoo menigmaal het slachtoffer is geweest, maar
een dwang, uitgeoefend op grond van deskun dige voorlichting, die opvoedt en ten slotte zal leiden tot voile medewerking van de zijde der belanghebbenden . Ret kostbare
irrigatiewater moet worden beschouwd als een gemeen goed,
waarmede maar niet een ieder mag knoeien en worsen naar
welgevallen, zelfs niet op zijn eigen grond . Mocht dit niet
overeenkom.stig de bestaande wetten zijn, dan zullen deze
moeten worden herzien . Omtrent het recht op irrigatiewater vindt men het een en ander aangeteek.end in het
hoogeraangehaalde rapport van de irrigatie-commissie van
1871 . Op bladz . 6 luidt het : „Toch bestaan er op Java en
„Madoera schier op alle plaatsen vaste regelingen, dat wil
„zeggen ,,,,adats", die zeer niteenloopen, maar die toch
„opgegeven worden als goed to werken, omdat er betrek„kelij k zoo weinig verschillen ontstaan . In vele gewesten
„wordt aangenomen, dat alle sawahbezitters gelij ke rechten
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„hebben op bet water . Is er voldoe .n de water, dan worden
„de velden ook meestal gelijktijdig besproeid . Bij gebrek
„wordt de verdeeling bij toerbeurten geregeld" enz .
Indien bet ooit tot een algemeene wettelijke regeling
mocht komen, dan zal, vooral wanneer de Regeering de
werken maakt, wel de meest natuurlijke opvatting, zooals
in „vele gewesten", dat de sawahbezitters gelijke recbten
op water hebben, als grondslag moeten worden aangenomen ;
men verdiepe zich dan niet angstvallig in eindelooze beschouwingen over de „adat", want dan zal men er niet
komen . Er bestaat echter in deze materie een „adat", die
afgescheiden van alle andere wel eenige nadere aandacht
verdient, n .l . de willekeur der Hoofden, in bet bijzonder der
dessahoofden en dessabestur.en, al of niet in samenwerking
met de meergegoeden in de dessa . Een „adat", die, overal
in meerdere of mindere mate voorkomende, in sommige
streken tot knoeierijen leidt, ten nadeele van den kleinen man .
Een „adat", die krachtig behoorde to worden tegengegaan .
Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat de fbilandsche boer, op landbouwgebied bij bet groote publiek
ongeveer dezelfde reputatie genoot van zijn standgenoot
op Java van „er alles van to weten ." Dit is wel anders
gebleken, nadat de wetenschap zich met de zaak is gaan
bemoeien, tot niet gering voordeel van den boer . Zoo moet
en kan bet op Java ook gaan . Aangezien echter de Javaan
geen kapitalist is, en aangezien in de Javaansche samenleving bet particulier initiatief nagenoeg ontbreekt, moet
de Regeering helpen en in bet algemeen belang krachtig
ingrijpen. De Javaan is zoo conservatief en van nieuwigheden niet gediend ; ik boor bet al zeggen . Zeker ; de
Javaan is, zooals reeds is opgemerkt, een nuchter en praktisch man, en bij dankt oude dingen niet spoedig af ; heeft
bij echter gezien, dat de aangeboden nieuwe goed zijn, dan
neemt bij ze toch wel over . Hoevele nieuwe den landzaat
op Java voorheen totaal onbekende taken zijn er in
de laatste jaren niet grif ingegaan, trots de zoo menigmaal
gevreesde bezwaren van de „adat" . Hoe levendig herinner
ik mij uit mijn jongensjaren den strij d in Kiezersvereeni-
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gingen en in de Staten-Generaal over den vrijen arbeid op
Java. In de vreeselijkste bewoordingen warden de gevolgen, welke daarvan waren to duchten, afgeschilderd . In
die dagen deed ook de „adat" hoog opgeld . Er waren
conservatieven in den laude en Residenten op Java, die
den Javaann verdachten uit gehechtheid aan de „adat"
van eenige meerdere vrijheid niet to willen weten . Van de
destijds in uitzicht gestelde ellende is niets gekomen . De
nieuwe toestand is kalm en rustig aanvaard . Zoo zal bet
ook met bet nieuws bij den landbouw ;aan. Een zeker
wantrouwen zal moeten worden overwonnen ; een wantrouwen ontstaan, tengevolge van een jarenlang geknutsel
van dilettantes . Trouwens, heel veal nieuws zal dadelijk
niet behoeven to worden ingevoerd . hit een ambtelijk
rapport is mij bekend, dat de beer D u B o is, administrateur van bet land Gondang-Wedelan, in de afdeeling
Bojolali, in zeker jaar op van de bevolking gehuurde
gronden gemiddeld 70 pikol padi per bouw maakte, tengevolge van betere grondbewerking, rationeel planten
(voornamelijk naar bet systeem H 011 e), in bet algemeen
tengevolge van meer zorg voor de cultuur. Proefsneden in
een volgend jaar verricht op dezelfde twee sawahcomplexen,
onder controle van belangstellende ambtenaren van de
irrigatieafdeeling Serang, leverden de gemiddelde cijfers op
van 83 .2 pikol en 83 .3 pikol padi per bouw . Die gronden
leveren onder inlandsch beheer niet meer op das 20 a 25
pikol per bouw. De vermelde cijfers van 83 .2 en 83.3 pikol
betreffen padi in min of meer vochtigen toestand ; in drogen
toestand moat ± 70 pikol worden gerekend .
Van zulke hoogere producties, zonder in de eigenlijke
methode veal verandering to brengen, bestaan meer voorbeelden ; men zie dienaangaande o .a, bet hoogst belangrijke
artikel „Rijst" in de Encyclopaedia van Nederlandsch-India
deal III, blz . 476-500, van de hand van den beer C . J .
van L o o k e r e n C a m p a g n e . In dat artikel is tevens
bet fait vermeld, dat over geheel Java in de laatste 25 a
30 jaren op weinig of Been vooruitgang in de opbrengsten
der rijstvelden is to wijzen . Met bet oog op de steeds

80

IRRIGATIE EN LANDBOUW OP JAVA .

toenemende bevolking van bet eiland (bet zal niet lang
meer duren of dertig millioen monden vragen dagelijks om
eten) en met bet oog op de omstandigheid, dat de voorraad onontgonnen gronden, geschikt voor rijstcultuur, gaandeweg aanmerkelijk is geslonken, moet daarin verbetering
komen. Een aanmerkelijke vermeerdering in de opbrengst
der sawahs is volgens den bij uitstek deskundigen schrijver
van bet aangehaalde artikel to verkrijgen door verbetering
der cultuur en zelfs zonder directe verbetering der irrigatie .
Daarom is het een dringende eisch, dat er deskundige hulp, deskundige leiding kome . De Regeering
heeft door bet oprichten van een afzonderlij k Departement
van Landbouw, een niet genoeg to waardeeren daad, die eenmaal in de geschiedenis van Java met golden letters zal
worden opgeschreven, den eersten stag in de goede richting
gedaan . Door Mr . N. P . v a n Berg is in zij u bekende voordracht, van enkele jaren geleden, over „de economische belangen van Nederlandsch-Indie" o .m . gezegd, dat de inlandsche
landbouwer door „r a a d e n daad" tot bet besef moet wordenn
gebracht, dat zijn belang mede brengt, zijn akker beter to
bebouwen, volkomen juist; door „r a a d e n daad", maar deze
beide zullen dan moeten reiken tot o p den akker toe . Met
een paar landbouw-inspecteurs ; met naar inhoud en uiterlijk goed verzorgde verslagen en publicaties ; met mooi gedrukte irrigatiekaarten enz . enz ., hoe waardevol op zich zelf
ook, zal men er niet komen . Dat alles gaat over de hoofden der eenvoudige landbouwers been ; bet bereikt hen niet .
Den Residenten, die bet oppertoezicht uitoefenen op
alles in bun gewest, moeten voor landbouwzaken deskundige adviseurs worden terzijde gesteld . Deze adviseurs moeten tegelijkertijd optreden als Chefs der irrigatieafdeelingen,
welke in bun geheel moeten worden overgebracht naar bet
Departement van Landbouw . voor den dienst in die afdeelingen zijn twee korpsen ambtenaren noodig. Een klein
corps Europeanen, bestaande uit met zorg to kiezen landbouwdeskundigen ; een tweede, grooter, bestaande uit Inlanders . Bij de organisatie van dit corps moet door bet instellen
van rangen, gelijkwaardig in bezoldiging en aanzien met
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die bij het Binneulandsch Bestuur, een einde worden genlaakt aan het euvel, dat de irrigatiemantries, na eenige
jaren dienst, een goed heenkomen zoeken bij het Binnenlandsch Bestuur, omdat zij bij de irrigatie niet vooruit
kunnen komen . Voor zoover diensten van waterbou wkun digen .
noodig zijn, zullen die door het Departement der Burgerlijke Openbare Werkeu fangs den weg van detacheering
kunnen worden geleverd . Veel van do werkzaamheden,
waarmede het waterstaatspersoneel zich thans bezig houdt,
of waarop het toezicht uitoefent, zooals het letters op het
nakomen van gestelde waterregelingen en -verdeelingen ; het
verzamelen van gegevens betreffende den regenval ; hot doers
van peilschaalwaarnemingen ; het bepalen van debieten vann
kan alen en leidingen ; het m aken van statistieken e . d. kan
zonder eenig bezwaar en zonder dat het waterbeheer en de
waterpolitie daaronder lets behoeven to lijden, door of
onder toezicht van laudbouwpersoneel worden verricht .
Daardoor zullen minder waterstaatsambtenaren noodig
zijn en dit niet alleen, maar zij zullen van lageren rang
kunnen zijn, dan in de bestaande irrigatieafdeelingen .
In den regel zal men kunnen volstaan met ingenieurs
van de 3e klasse ; ervaren opzichters zijn enn blijven noodig
voor het onderhoud der werken . A1 wat voorts die werken
betreft zal moeten komenn onder de controle van de Chefs
der Wat .erstaatsafdeelingen, wat zonderling genoeg, thans
in de irrigatieafdeelingen niet het geval is . Een gevolg o .a.
van het toekennen aan hot landbouwelement van d e pl aats,
die daaraan nit den aard der zaak toekomt, zal zijn, dat
er minder zal worden gebouwd. Een waterbouwkundige is,
door eon een zij dige technische opvatting, allicht geneigd
het to zoeken in nieuwe werken . De landbouwkundige zal
niet laten bouwen, indien hot niet dringend noodig is ;
dat zal tot besparing leiden., of hover, daardoor zal geld
beschikbaar komen, dat nuttiger kan worden besteed .
De overgang van de afdeelingen naar het nieuwe
Departement moot zoo spoedig mogelijk geschieden, opdat
de Directeur van Landbouw de hoofdleiding in handers neme,
onverschillig of hij dadelijk al dan niet kan beschikken .
0 . E . VII 4
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over voldoend landbouwkundig personeel . Vermoedelijk i~
dit laatste het geval . In elk geval zullen de ingenieurs en
opzichters, die thans in de irrigatieafdeelingen werkzaam
zijn, tijdelijk moeten overgaan naar „Landbouw" . Een
overgangstijdperk is onvermijdelijk, want al kon het nieuwe
flepartement dadelijk over het noodige personeel besehikken, dan zou dit maar niet op eens de teugels in handers
kunnen nemen . De waterstaatstechnici zullen, voor zoover
zij overtollig worden, moeten blijven totdat andere ambtenaren beschikbaar komen, deze de noodige plaatselijke
kennis hebben opgedaan en zij met den gang van taken
zijn vertrouwd geraakt . Voor de vrijkomende ingenieurs is
nog elders in Indie werk genoeg .
Onder de tegenwoordige hoofdin genieurs van den
waterstaat zijn er vier, die langen tijd in de irrigatieafdeelingen hebben gediend ; gedurende het overgangstijdperk zou van de ervaring, welke deze hoofdambtenaren
hebben, veel partij to trekken zijn door een hunner tijdelijk
toe to voegen aan den Directeur van Landbouw . Men talme
met deze overbrenging niet ; het moet er ten slotte toch
toe komen . Het geldt her aan gelegenheden, wel ke een
aandachtige, grondige studie, dus tijd vereischen . Hoe eerder
flu alles in het juiste spoor en in de goede handers is gebracht, des to beter . Het geldt bovendien een hoogst gewichtige zaak. De suikerindustrie moge, zooals door gezaghebbende manners is gezegd, „de hoeksteen van Java's
„welvaart" en een „levenskwestie voor Java" zijn, d e i nlandsche landbouw is het fundament van het
gansche volksbestaan .
Een voornaam punt is voorts het oprichten van de
noodige proefstations in (en buiten) 1 ) de irrigatieafdeelingen
onder deskundig beheer, in den trant der bekende proefstations der suikerindustrie, in welke stations per slot van
rekening voor een groot deel het geheim van de mooie
resultaten bij de rietcultuur is gelegen .
1) Dit met het oog op de ometandigheid, dat het denkbeeld van
D e B r u p n, gaandeweg in zijn ganeohen omvang, due over geheel Java,
werkelijkheid zal moeten worden .
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De irrigatieafdeelingen zullen voor den inlandschen
1 andbouw nimmer hot effect hob bon, dat er algemeen van
wordt verwacht, zoolang zij niet in den hierboven aangegeven
zin zijn vervormd . Daaraan viol v&$r hot bestaan van een
afzonderlijk Departement van Landbouw niet to denken en
waren zij bij Openbare Werken nog in de beste handers .
Door de oprichting van hot nieuwe Departement is hierin
nu verandering gekomen . Daardoor is tevens de mogelijkheid ontstaan bij hot in studie nemen bij hot Departement
van Burgerlijke Openbare Werken van nieuwe irrigatieplannen (men behoeft her niet dadelijk aan zeer groote werken
to denken) veel moor dan tot nog toe, rekening to houden
met de eischen van een good gedreven landbouw . Eigenlijk
zou hot gansche landbouwvraagstuk in studio mooten
worden genomen, alvoren s men ooit weder eenige millioenen
in groote werken ging steken . Zoo zou, om eon voorbeeld
to noemen, wel eons aan een grondig onderzoek mogen
worden onderworpen de vraag, of hot wel juist is gezien,
alle boil to blijven zoeken in hot voortdurend uitbreiden
van den natters rijstbouw, zonder to letters op den acrd der
gronden . De teelt van andere gewassen verdient inderdaad
evenveel aandacht . In tijden van misoogst bij de rijst (misoogst
komt in den rogel niet bij a11e gewassen tegelijkertijd voor)
is hot een uitkomst, indien ruimschoots andere voedingsmiddelen voorhanden zijn . Eon mooie „sawah" moge een
schoone bezitting wezen, een goede „tegallan" is dit niet
minder . voorts zou hot goon overdrijving to noemen zijn,
indien van Regeeringswege wat moor aandacht word geschonken aan de teelt van veevoeder, zoomede aan de
weiden . Wat doze weiden aangaat, wordt alles vrijwel aan
de natuur overgelaten ; in hot treurig uiterlijk van hot
vee, dat men op Java to aanschouwen krijgt (minder
bij karbouwen) spiegelt de toestand zich duidelij k af . Eon
rijke, krachtige veestapel is onmisbaar voor eon goede uitoefening van hot landbouwbedrijf . Onvoldoende en niettijdige grondbewerking . zijn in vole gevallen alleen to wijten
aan gebrek aan hot noodige ploegvee .
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Landbouw, irrigatie 1) en veestapel zijn in een land
als Java, zoo innig samenhangende zaken, dat van een
voldoende behartiging der volksbelangen eigenlijk goon
sprake kan zijn, zoolang die drie niet onder een Departement staan . De Burgerlijke Veeartsenijkundige dienst is
dadelijk onder „Landbouw" gebracht ; dat flu ook de irrigatie
volge !
Wie in Indio heeft gediend weet wat samenwerkinb
van verschillende diensttakkeu in vole gevallen beteekent ;
hoe men elkander dikwij is m eer tegen werkt dan loyaal
samengaat . Dit behoorde wel niet zoo to zijn, maar hot is
zoo, en daarom moot alles, wat uiteraard bijeen behoort, in
een hand zijn . Dat zelfs de Regeering dit nog niet geheel
inziet, ten minste niet in praktijk brengt, valt op to waken
nit Haar besluit van 9 October 1906, waarbij de heeren
P, d e Boo d e l a Faille, Inspecteur voor agrarische
zaken, en R . van den Brook d' O b r e n a n, Ingenieur
der 1e klasse van den waterstaat, ter beschikking gesteld
van den Voorzitter van de Welvaarts-commissie, zijn aangewezen voor de voorbereiding, de invoering en hot toezich
op de uitvoering van regelingen
a. tot hot heffen van retribution van landbouwondernemingen
n ter gedeeltelij ke goedm akin g van de kosten,
voortvloeiende uit de indienststelling van personeel, ten
behoove van h et lokaal toezicht op de waterverdeeling ;
b, tot hot verstrekken door ondernemingen van voor-melden aard van geregelde contribution ineen s, ten behoove
van de voorbereiding, den aanleg of de verbetering van
plaatselij ke werken, in hot belang van de bevloeiing, afwatering en waterkeering ;
c, tot verdeeling en verstrekking op systematische
wijze van bevloeiingswater, door de Hoofden van Gewestelijk
Bestuur, met in achtneming van zooveel mogelijk algemeen
geldende beginselen vast to stellen .
De her bedoelde commissie handelt in overleg met
1) In dit verband onder „irrigatie" to veretaan hot beheeren en .
ezploiteeren van irrigatiewerken, groote en kleine .
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bet Lid van den Raad van Indie C. J. d e J a a g e r en
brengt driemaaudelij ks een rapport uit omtren t haar bevindingen en verrichtingen 1 ) .
her worden alzoo verschillende belan grij ke onderwerpe.n, nauw samenhangende met landbouw en irrigatie, en
thuisbehoorend, hetzij dan bij bet Departement van Landbouw, hetzij bij dat van Burgerlijke Openbare Werken, ter
behandeling gegeven aan een commissie, buiten die Departementen staande, en onder een Lid van den Raad van
Indie, alsof bet een speciale, op zichzelf staande zaak gold .
Is eenmaal fangs den bier aangegeven weg een algemeene vooruitgang van den landbouw verkregen, en is,
door proefnemingen en studie o .a, bet groote vraagstuk der
zaadselectie en dat der bemesting van rijstvelden tot een
praktische oplossing gebracht 2), dan zal geleidelij k gedacht
kunnen worden aan bet invoeren van een zeer intensieve
c ultuur. Dit zal vermoedelijk bet eerst zijn binnen de
ray ons der groote irrigatiewerken . Tot zoolang stake men
gerust bet bouwen van groote werken inn streken, waar een
eenigszins bruikbare inlandsche irrigatie bestaat, en bepale
menn zich tot bet instandhouden en verbeteren van de
vele bestaande werken van inlandschen oorsprong 3 ) .

In de eerstvolgende 29 a 25 jaren wijde men alle aandacht aan de irrigatie-afdeelingen, onder leiding en beheer
van landbouwkundigen . De leuze zij, om een bekend woord
van een onzer staatslieden nit de 19e eeuw met een kleine
variatie to gebruiken : r e m m e n met bet bouwen van groote
werken, s t o ken in de irrigatie (landbouw)-afdeelingen .
In denn aanhef van dit opstel is gezegd, dat de Hundoes door bun hoogere beschaving op de ontwikkeling van
de natte rijstcultuur veel invloed hebben uitgeoefend ; moge
door den lateren geschiedschrij ver gezegd kunnen worden,
1) Zie „De Ingenieur" . 1906 No . 45 .
2) Zulke proefnemingen zijn reeds jaren geleden aangevangen door
wijlen den bekenden Heer K . F. H oil e, zie o .a . Tijdschrift van Landbouw en Nijverheid IX, bladz . 347 .
3) Men stake niet de reeds aange vangen werken .
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dat de landbouw in 't algemeen op Java tot grooten bloei
werd gebracht door de Nederlanders .
De Nederlandsche voogd, die van de grijze nevelen
van zijn mistig vaderland uit, den natuurlijken ontwikkelingsgang van het trouwe, bruin e yolk van het zonnig
eiland, zoo menigmaal heeft verstoord, met forsche grepen,
waarvan het nog niet geheel is bekomen, en die nagelaten
heeft door doelmatig onderwijs tijdig de noodige kennis
under het yolk to verspreiden, is verplicht to zorgen, dat
dit yolk, dat in allerlei richtingen zoo uitmuntenden aanleg bezit, maar zichzelf nog niet helpen kan, niet verworde
tot een yolk van proletariers, ten slotte van vagebonden .
Is de luider en luider klinkende klacht over de toenemende onveiligheid in de inlandsche maatschappij wellicht een teeken, dat het verwordingsproces is aangevangen ?
Zoo ja, dan dubbel opgepast en de hand aan den ploeg !
Het belang en de eer van Nederland, beide staan op
het apel.

DE ECONOMISCHE STAATKUNDE DER DEMOCRATIE
DOOR,

I(NQTUS .

De, in het toekennen van staatkundige rechten aan
de massy bestaande, formeele democratic heeft in Europa
een aanmerkelijkenn voorsprong genomen op de wezenlijke
democratic, welke alleen op de staatkundige rijpheid der
volkslagen en op de wetenschap een behoorlij k gebruik
van deze rechten to makers, gegrond wordt . Hierin ligt
een der oorzaken van de, in 't algemeen, uiterst langzame
ontwikkeling der democratische economische staatkunde en
zulks ondanks het feit van staatkundige democratiseering
der hedendaagsche maatschappijen. Afgescheiden van de
staatkundige n ivelleering der staatsbu rgers, welke of reeds
volbracht is, zooals in Frankrijk, of, zooals het in andere
landen 't geval is, gedurig vooruitgaat, bevindt zich de
hedendaagsche staat
zij het monarchic of republiek
de facto, in handers van een weinig talrijke minderheid, die
de sociale macht, d . w. z. kapitaal, beschaving en ondervinding van 't staatkundige levee bezit . Wel is waar, last
zich, ter zake der bevatting van staatkundige vraagstukken,
ook bij de massy een vooruitgang bespeuren, het proces
vordert echter langzaam en, gegeven zijnde het feit, dat
deze vraagstukken hoe lan ger hoe meer ingewikkeld worden,
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mag men er zelfs aan twijfelen, of bet yolk door bet algemeene stemrecht een practische kennis van bet staatkundige levee zou gaan opdoen, zonder door de school van
plaatselijk self-government to zijn gegaan . Het voorbeeld
van 't hedendaagsche Frankrijk is, in dit opzicht, zeer
welsprekend .
Ondanks een algemeen kiesrecht en een formeele
almacht van bet yolk, weet bet eigenlijke yolk niet voor
het behartigen zijner meest gewichtige belan gee to waken,
en zijn vertegenwoordigers, om 't even of ze socialisten of
radicalen heeten, beschouwen bet als een minderjarigen
monarch, in wiens naam, zoo beet bet
alles in den
staat geschiedt .
Maar, bet feit van den on .voldoenden invloed der yolkskiasse put de quaestie niet :pit ; bet zwaartepunt ligt niet
uitsluitend daarin, dat de rijke klassen bet stuur der
regeering in handen hebben .
De democratische economisehe staatkunde, d . w . z.
bet organiseeren van bet huishoudelijke levee van den staat
in een democratisehen geest, is een der moeielijkste door
een beschaafde natie to volvoeren ondernemingen . Om bun
staatkunde to leiden, behoeven de materieel bevoorrechte
klassen geen nieuwe vormen to organiseeren, maar dienen
slechts de reeds bestaande tie verbeteren en ze aan de zich
telkens veranderende productiekrachten toe to passen, terwijl de democratic, die naar een verandering dier vormen
streeft, niet alleen kracht moet bezitten, maar oak over een
grooter scheppin.gsvermogen dient to beschikken, dan de
tot nu toe bevoorrechte gunstelingen van bet lot.
Tijdens de Fransche Omwenteling, toen de tot een gegevenn oogenblik zegepralende bourgeoisie door een nieuwen
meer radicalen rukwind van 't tooneel weggeveegd is geworden en toes, in 1793, nieuwe hervormers aan 't gezag
waren gekomen, wilden dezen tegen de geldelijke voorrechten optreden . Toen bleek bet echter dat bet niet
voldoende was de macht in handen to hebben
zelfs zulk
een macht als die waarmede de dictators van bet Comite
du Salut Publique bekleed waren
om een nuttige en
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blijvende economische hervorming door to kunnen zetten .
Door haar economische staatkunde
indien men dien
naam aan een reeks van onbekookte en barbaarsche verordeningen, verbeuringen, contributies enz . mocht willen
geven
heeft de revolutionnaire regeering slechts het
algeheele economische levee van Frankrijk gedesorganiseerd ;
er volgde een geweldige crisis, welke de voornaamste oorzaak van den val der regeering is geweest . 't Zou overbodig zijn alsnog in bijzonderheden to gaan treden om to
bewijzen, dat heden, bij de steeds toenemende ingewikkeldheid van het economische levee der maatschappijen en bij
de ontwikkeling der internationals betrekkingen, het door
de Fran sche Jacobij een gekozen regeerin gsstelsel een economische crisis van veel grootere afmetingen, dan toen,
ten gevolge zou hebben . Gelijk aan natuurlijke krachten
alleen hij bevelen kan, die de wetten der natuur heeft
leeren kunnen en dezen in een zekeren zin gehoorzaamt,
kan alleen hij socials krachten beheerschen die noch haar
natuurlijke uitwerking noch haar ontwikkeling tegen wil
gaan werken .
De kunst
de economische functien eener maatschappij
to leiden, m . a. w .
de economische staatkunde mag,
natuurlijk, haar tack niet gaan zoeken in 't verleenen aan
de sees klasse 't geen ze aan de andere had ontnomen ;
ze most vooral 't geheel van 't economische levee en van
de voortbrengeude kracht van een yolk in 't oog behouden
en deze kracht zorgvuldig kweeken. Ret opheffen der
lagers volksklassen, dat ten koste der algemeene economische belangen van het yolk zou geschieden, zou niet
blijvend kunnen zijn noch eenig nut aan bedoelde klassen
kunnen brengen . Indien men, b .v., in een der Europeesche
Staten, zonder vooraf met de voorhandeu krachten behoorlijk rekening to hebbenn gehouden, ineens den werkdag van
8 urea zou gaan invoeren en indien ten gevolge hiervan
een reeks faillissementen, de vlucht der kapitalen naar 't
buitenland enz . plaats zouden grijpen,
zouden dan de
werklieden zich tot dank tegenover de onfortuinlijke hervormers verplicht achten ? Waarschijnlijk niet.
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net aangehaa,lde voorbeeld
en men zou er meer
kunnen noemen
leert ors, dat de huishouding van den
staat order geen voorwendsel op plundering mag berusten,
vooral niet wanneer bet de volksbelangen geldt, want de
gevolgen van lichtzinnige experimenter slaann voornamelijk
en 't zwaarst op bet yolk terug .
Een hervorming kan nuttig of schadelijk worden, al
naar gelang van de wijze van haar aanwending, van bijkomende omstandigheden, van bet wel dan niet treffen van
de noodige maatregelen tot bet bezweren eener tijdelijke
crisis, welke door deze hervorming zou kunnen of moeten
uitgelokt worden . In 't belang van een geregeld economisch
levee dient, tijdens een economische evolutie, een mogelijke
voortduring bewaard to worden, want men heeft bier met
een gebied to doer, waarin, op 't gevaar of van een nit
elkaar raken der maatschappelijke grondsl agen, bet werk
zelfs geen onverdeeld oogenblik gestaakt mag worden .
Op bet gebied der economische staatkunde ouderscheidt
zich de demagogisehe tactiek door twee kenmerken : ze
verheelt voor bet yolk de objectieve moeielijkheid in bet
uitvinden en in bet doorzetten der gewen schte hervormingen ;
dit feit moet zij verbergen, daarbij op den onwil der' bezittende kiassen wijzende, als op de eenige hindernis tot de
verwezenlijking dier hervormingen . A.nderzijds heeft de
demagogic bet yolk ten alien tijde gevleid en, bet achter
zijn rug bespottende, bet een voldoende rijpheid en bekwaamheid tot bet doorzetten van alle gewenschte hervormingen
toegekend.
Alhoewel bet hedendaagsche socialisme op wetenschappelijke grondslagen aanspraak maakt, is bet niet moeielijk,
in zijn prin cipieele concepties en nog meer in zijn tactiek,
een demagogisch element to ontdekken . Dit word+, o .a.,
door B e r n s t e i n openhartig bekend in zijn vergelijking
der aan de Duitsche arbeiders door bun socialistische aanvoerders toeg evoegde complimenten met de zienswij ze der
werkelijk intelligence arbeiders, die hij in Engeland had
ontmoet. De populaire historiosophische theorie van 't socialisme zegt, dat, gelijk de bourgeoisie door revolutie of
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door vreedzamen druk den adel overwonnen en het economisch regime in overeenstemming met haar eigen belangen
gewijzigd had, zoo wacht nu een dergelijke task het proletariaat, dat ten opzichte der bourgeoisie als dier historische
erfgenaam optreedt . Deze rol gebiedt het, zich in een strijdpartij to organiseeren, zich van 't gezag meester to maken
en de rest zal wel van zelf komen . Zoa stelt zich, in een
beknopten maar hier volstrekt niet tot cariatuur gemaakten
vorm, het historiosophisch wezen der socialistische leer voor.
Bij de vergelijking-zelve der door de volken heden
to volbrengen hervormiugen met die waarmede de heerschappij van 't kapitaal geinaugureerd is geworden, wordt
het principieele versehil over 't hoofd gezien, dat, waar de
burgerlijke omwentelingen het opruimen der hindernissen
van het ancien regime en het losmaken der vrij e concurrentie tot haar taak hebben gehad, zoo geldt het heden een
organischen, positieven arbeid, want bet is juist er om to
doers, dat de mensch, zich tot meester van de natuurkrachten hebbende gemaakt, ook de economische machten in een
op z'n minst gelijken graad beheersche
't geen hem, tot
flu toe, slechts in een zeer geringe mate is molten gelukken .
Meer dan eens hebben de socialistische schrijvers den
hedendaagschen toestand met den naam van industrieele
en handels-anarchie bestempeld ; om ech.ter dien toestand
to hebben doers ontstaan, was het voldoende, alles wat
deze anarchie in den welt stood op zijde to schuiven, terwijl, om deze laatste to beperken, en overeenkom stilt met
de belangen der breede volksmassa, aan banden to leggen,
't niet voldoende is een negatieven arbeid to verrichten,
zich van 't gezag bij overrompeling meester to maken ; men
behoort gansch dien reusachtigen arbeid in positieven zin
door weten to zetten, en wel niet alleen voor maar ook
door bet yolk, dat dus de bekwaamheid daartoe dient to
bezitten. Deze kan echter door bet yolk worden verworven
op den welt van een breede practijk in het econ o mische en
staatkundige levee, door oefening inn zelfbestuur en selfhelp enz ; hierin, dunkt ons, bestaat de voornaamste task
der democratic en niet in bet vormen van kaders, die
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alleen daarvoor bestemd zijn, om den aanvoerders en vwoelgeesten in het veroveren van het gezag to helpers . In aanmerking genomen de hedeudaagsche voorwaarden, den
graad van economische en staatkundige ontwikkeling der
arbeidersmassa's, zooals by . die in Duitschland, kan de
„dictatuur van het proletariaat",
zeg t B e r n s t e
,,niets anders beteekenen das een regeering van socialistische dagbladschrijvers, voorzitters van clubs, advocates,
in een woord
van hen, wien het is mogen gelukken de
heerschappij over dit proletariaat in hander to krijgen ."
Terwijl deze, demagogische en altijd eenzijdige agitatie der
socialisten order 't yolk, waarin ze slechts, in 't allerbeste
geval, hun leger voor de vero vering van het gezag zien,
een verontwaardiging bij de werkelijke democraten op moet
wekken, wij zen de socialisten deze verwij t en zon der gewetenswroeging van zich af, deze als klein .-burgerlijk bestempelende.
't Is echter het lot der demag ogie o m het „bags boven
bass" op zich to zien toepassen en steeds door een meer
brutale en meer onmiddellijke demagogic overtroefd to
worden . Er worden ook zulken gevon den, voor wie het
socialisme van M a r x „burgerlijk" is, die het georganiseerde
element hates -- zelfs wanneer dit zoo eenzijdig, als door
de socialisten, begrepenn wordt ; die tegen bet in den socialistischen boezem bestaande gezag protesteeren, die, ten
slotte, een onmiddellijke omwenteling en met deze ook het
einde der oude wereld wenschen to zien . Zeer leerzaam en
karakteristiek was de indertijd tusschen M a r x en B a k o e n i n
gevoerde strijd : een strijd tusschen een hoogbegaafden en
beschaafden doctrinair en een onbeschaafden barbaar die
in de Europeesche beschaving zijn muiters-instincten uit de
bosschen van Moerom trachtte to brengen . 't Was opmerkenswaardig dat in dezen, voor den areopaag der Internationals gebra :chten tweestrijd van ideeen, niet Marx maar
B a k o e n i n gezegevierd had . Door eon gevoel van verbittering en van verontwaardiging over den desorganiseerenden arbeid van B a k o e n i n overmand, wierp M a r x op zijn
tegenstander de verden king, dat doze een agent en spion
van Rusland is geweest . Een onrechtvaardige en onverdiende
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verdenking . Zonder eenigen twijfel achtte B a k o e n i n zichzelven als een echten niet opportunistischen revolutionnair
en 't was de schuld niet van een onbeschaafden roan, dat
zijn brein de ingewikkeldheid der sociale processes niet
heeft kunnen vatten .
Tot heden toe verwijten de anarchisten den socialisten,
dat deze of omgekochte of bewuste ag enten der bourgeoisie
zijn, in Frankrijk, wa,ar het socialistische tramp Been aaueengesloten geheel vormt, beoorloogde de zich als 't meest
radicaal beschouwende fractie van G u e s d e de socialisten
onder 't vaandel van J a u r e s en Mill e r a n d . U it een
democratisch standpunt gezien, bewijst deze strijd ten overvloede de onvruchtbaarheid van 't hedendaagsche socialisme
in Frankrijk ; over en weer besehuldigen elkaar de aanvoerders, verraad tegenover 't yolk to hebben gepleegd,
alsof een staatkundig rij p yolk zich chronisch verraad zou
laten welgevallen en niet in staat was, zijn wil op een
ondubbelzinnige wijze to does kennen. In hun jacht op het
gezag, vergeten deze kampioenen een nit het democratisch
standpunt 't meest gewichtige zaak : 't ontwikkelen in 't
yolk der bekwaamheid over zijn eigen belangen zelfstandig
to kunnen beslissen . - jets, dat noch door de meest radicale, noch door de meest revolutionnaire wachtwoorden
vervangen kan worden .
Een breed verspreide meening ziet in het socialisme
een uiterst en alzijdig stelsel der democratische, economische
staatkunde . In de werkelij kheid heeft deze richting niet
veel gemeenschappelijks met de echte, economische staatkunde, noch heeft zij eenige nieuwe methodes op dit gebied
geschapen .
Hier moeten we over de beteekenis van 't woord
„socialisme" 't eons worden, want het kan meerdere, niet
alleen verschillende, maar zelfs elkaar tegenstrijdige begrippen uitdru kken . Zoo drukt 't, b. v., het streven uit van den
hedendaagschen staat, naar een uitbreiding der sfeer van
reglementeering op 't economisch gebied, het semen onder
zijn onmiddelbaar beheer van spoorwegen enz. ; als zoodanig
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heeft het socialisme zijn bron in de principieele factoren
der dynamiek van denn hedendaagschen staat enn maatschappij
en vindt zijn aanhangers in verscheidene, vbbr- en achteruitstrevende volksklassen, terwiji het zijn theoretici eveneens
nit alle klassen aanwerft . Sommige Pruisische „Junker",
voorstanders van het Kanitz-voorstel, eischten b .v. dat de
staat den graanhandel inn han.den zou nemen. In militairbureaucratische rijken, zooals Rusland en Pruisen, telt het
staats-socialisme vele belijders onder de bureaucratic, die
iederen stag tot uitbreiding van denn invloed van den staat,
als een rechtstreeks door haar zelf gemaakte buit beschouwt.
Over 't socialisme sprekende, bedoelen wij de staatkundig e beweging, wier theoretici Marx en E n gel s waren
en die haar uitdrukking in de Duitsche Sociaal-Democratic
en, van daar nit, in de partijen gevonden had, die nit gene
haar voorbeelden puttee, zoowel in de sfeer van theoretische
beschouwingen als in de methodes van den strijd, in de
tactiek en, over 't algemeen, in geheel den geest, die zich
in dezen arbeid openbaart .
Zoowel in 't gebied der theorie als in dat der staatknndige praktij k, heeft de Duitsche S.-D . tot haar principieele conceptie het begrip van den klassenstrijd, dat zij als
een hoofdmotor der geschiedenis beschouwt. De originaliteit
dezer theorie ligt in de monsterachtige overdrijving met
welke de theoretici van het socialisme een feit beschouwen
dat, reeds sedert duizenden jaren, zoowel aan alle theoretici
als aann practische politici overvloedig bekend was . 't Zou
ons to ver brengen, over de historiosophische zijde dezer
conceptie, zooals zij door de socialismn wordt voorgesteld,
alsnob nit to gaan wijden, to meer omdat de historische
en economische wetenschap tot de orde van denn dag
over
de algeheele theoretische zijde van 't socialisme van Marx
heen
is overgegaan .
Een der vroegere belijders van M a r x, L o r i a, noemt
het eenige jaren geleden verschenen Tile deel van ,,'t
Kapitaal" eenvoudig een zelfmoord van 't socialisme, en
zulks nit hoofde der daarin aangebrachte wijzigingen en
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beperkingen der volstrekte beweringen, welke in het Ie
deel van genoemd werk geopperd zijn geworden .
Laat ons tot de socialistisehe partij-zelve overgaan,
daarbij de wijze opmerking van M a r x tot onze lens makende :
dat men den mensch op grond van de rneening welke hij
over zich zelf verkon digt, evenmin mag gaan beoordeelen
als zich over een staatkundige partij een oordeel gaan
vormen op grond van hear in officieele programme's vervatte verklaringen . Dit oordeel mag eerst op grond van de
werkelij ke rol, welke deze laatste in de reeele verhoudingen
spelen, geveld worden .
Een natie
als een tot een bepaalde gemeenschap
verbonden geheel
bestaat voor de socialisten niet ; er
bestaan slechts kiassen wier onderlinge verhouding of een
onbewust antagonisms of een open strijd is . In overeenstemming met deze zienswijze, wordt de task der arbeiderspartij tot d.e verscherping der tegenstellingen der kiassen
herleid ; deze verscherping leidt tot een negeeren der economische, staatkundige en zelfs der geestelij ke belangen der
natie, tot een organiseeren der arbeidersmassa's in een
gedisciplin.eerd leger, dat dens het staatsgezag tot zich zal
rukken en dat, heden reeds, door zijn druk, de bevoorrechte
kiassenn en de regeering tot gedeeltelijke concessies most
gaan dwingen . Uit de wijze waarop de quaestie gesteld is,
vloeit de een .zijdige richting voort, welke de Duitsche
sociaal-democratische partij, van den beginne af, kenmerkte ;
eenzijdig
niet alleenn nit het standpunt der democratic
maar ook uit dat der arbeiders .
Het partij programme bepaalt zich uitsluitend tot een
opsomming der aan de regeering en aan de parlementaire
meerderheid gestelde eischen, alsof er, voor de arbeidersklasse, buiten de wetgeving niets meer to verrichten overMeef, zoowel om de materieele positie to verbeteren, als
om het geestelij k peil hooger en de organisatorische bekwaamheid op 't gebied van eigen bestuur en van eigen
hulp grooter to doen worden . 't Is bekend, dat de socialistische theoretici, begin nende met L a s sail e, zich onwelwillend ja zelfs vijandig verhouden tegenover de ontwik-
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keling der arbeidersgenootschappen, der cooperatieve
vereenigingen en andere dergelijke verschijnselen van eigen
hulp, welke, al mochten ze geen breedere economische beteekenis hebben, toch een practische school voor de massa's
zouden vormen ; een school, welke door geen, voor de
geestelijke ontwikkeling der mesa's zelfs 't best toegankelijke, theorieen vervangen zouden kunnen worden .
De eischen, waaruit het programme der sociaal-democratie bestaat, zijn zoodanig geformuleerd, om voor opruiende en niet voor -- in nauwen zin des woords
staatkundige doeleinden to dienen ; er wordt geen onderscheid in gemaakt tusschen de eischen waaraan het wel, en
die aan welke 't niet mogelij k is to voldoen . Men zou
denken, dat joist deze eerste, zorgvuldig en overeenkomstig
de eigenaardigheden en de economische krachten van den
staat uitgewerkt, het wezen van een „minimaal"-programme
zouden moeten uitmaken . We behoeven hier niet op de
bijzonderheden van dit programme in to gaan ; ieder lezer,
die van huishoudkunde eenig begrip heeft, zal, na de iijst
der eischen gelezen to hebben, 't met ons eens worden, dat
de verwezenlij king dier eischen een onmiddellij ken staatkundigen en economischen ondergang van een staat na
zich zou slepen, zoodra deze laatste zou gaan beproeven
de vingerwijzingen van het „wetenschappelijke" socialisme
op to volgen. Niet alleen dus op 't gebied der positieve
dead blijkt de sociaal-democratic onvruchtbaar, terwijl zij
den eigenlijken, scheppenden arbeid op 't gebied der nieuwe,
hoogere organisatie-vormen aan de regeering en aan de
bevoorrechte klasse overleaf ; ook op 't gebied der theorie
komt zij niet buiten den cercle vicieux van programme's,
die alleen een verzameling van eischen opleveren, zonder
de geringste poging tot het ontwerpen al ware het slechts
van een schets der wegen, waarlangs near het doel gestreefd
behoort to worden . 't Is eigenlijk een negatie van de
economische staatkunde als kunst om het huishoudelijke
levee van den staat to leiden .
De socialisten kunnen de verschijnselen van het sociale
levee alleen nit een statisch maar niet nit een dynamisch
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standpunt beschouwen en beoordeelen ; ze weten Diet den
weg maar alleen het doel aan to wijzen, dat zij to bereiken
wenschen . Zulk een statisch karakter hebben al hun, zij
het minimale of maximale, eischen, om 't even of het den
werkdag van 8 urea of den „Zukunftstaat" geldt . Laat ons
het vraagstuk van den vrijhandel en van de protectionistische invoerrechten tot een voorbeeld nemen . Tot heden
toe verklaarden zich officieel de socialisten v66r den eersten
en tegen de invoerrechten welke ook ; Marx heeft zijnn
zienswijze over den vrijhandel Dog v66r 1848 in een kleine
dissertatie bloot gelegd en de socialisten zijn aan de daarin
geopperde meeningen tot heden toe trouw gebleven of
eigenlijk
ze doers, tot heden toe, alsof zij eraan trouw
.
zijn gebleven In deze dissertatie verklaart M a r x zich voorstander van den vrijhandel, omdat deze de landrente ondermijnt, zoodat er alleen het kapitaal overblijft, om bestreden
to worden ; bovendien is de uitwerkin g van den vrijhandel
revolutionnair, doet de oude nationaliteiten uit elkaar
spatters enz .
Dit werd v66r 1848 geschreven . Had nu Duitschland
toen deze vingerwijzingen opgevolgd, den „Zollverein" opgeheven en zijn grenzen voor den buitenlandschen invoer
geopend, zou zijn geschiedenis andere barren op zijn gegaan ?
Zou de landbouw, onder den invloed der Russische en
Amerikaansche concurrentie Diet in verval zijn geraakt en
de nij verheid zich behoorlij k kunn en hebben ontwikkeld ?
Zou het heden daagsche, economisch sterke Duitschland
bestaan, zou men een vereenigd rijk met algemeen kiesrecht
hebben gehad, en zou ook het lot der socialistische partij
anders zijn geworden ? Qui6n sabe !
De socialisten meenen 't dan ook Diet ernstig met
hunn e eischen . Ze beschouwen deze vooral als een opruiings-manoeuvre . Ze laten aan de Regeering en aan de
parlementaire meerderheid de zorg over, wat met die wenschen gedaan moet worden ; zijn deze onbekookt en voor
om 't even, want 't valt
verwezenlijking Diet vatbaar
toch altijd gemakkelijk aan de arbeidersmassa's een reden
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der niet-verwezenlijking op to geven en het aan den kwaden
wil der gezaghebbenden toe to gaan schrij yen .
De sociaal-democratic heeft haar werkkring tot het
spelen eener critiseerende en negatieve rol beperkt ; wel is
waar, dwingt zij, langs dezen weg, de regeering en de bevoorrechte klassen tot zekere hervormingen op 't gebied der
fabriek-wetgeving, dit is echter niet veel . Tot hervormingen
wordt de staat ook door elementaire arbeidersbewegingen
gebracht, zelfs door zulke, welke zich in geesn andere strijdvormen nit weten to drukken das b .v . in 't vernielen van
machines en werktuigen .
De Duitsche sociaal-democraten schiepen een krachtige
en gedisciplineerde organisatie, waartoe voldoende is geweest de in een yolk van korporaals voorhanden psychische eigenaardigheden tot haar recht to laten komen,
maar zulk een organisatie vereischt gees hoogere staatkundige ontwikkeling der massa's Zij vervult slechts eenu task
waarom het den s.-d . 't meest to doers is, n .m . een task,
bij de verkiezingen, zonder echter de bekwaamheden tot
self-government to ontwikkelen en, zonder die bekwaamheden, is het bestaan eener echte democratic niet denkbaar .
De task der democratische economische staatkunde is
met het arbeidersvraagstuk niet geendigd. Wel spiegelt
ons de socialistische model-leer voor, dat er weldra slechts
arbeiders en ondernemers overblijven, terwijl alle andere
klassen verdwijnen zullen, maar deze ideologische schemata
en min of meer dwaze doctrines kunnen alleen de verbeelding der eigene aanhangers, maar niet de wezenlijke gebeurtenissen, noch den reeelen loop van het levers beheerschen .
Noch zij u de arbeiders de eenige maatscha ppel ij ke laag, die
een productieven arbeid yerricht, noch is het industrieele
kapitaal de eenige macht, die den arbeid van anderen
exploiteert . Er bestaat nog het fin ancieele kapitaal der
bankers en bankiers
deze reus die over de beurs heerscht,
die reusachtige syndicates van geheele nij verheidstakken
organiseert en tot welken de afzonderlijke industrieele
ondernemers in dezelfde verhouding staan als de kleinhan-
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delaars tot den groothandel . Indies de arbeider een slaaf
van den industrieel beet to zijn, zoo verkeert deze laatste
in gelijke verhouding tot den beurzenvorst, aan wien niet
alleen de boer en de arbeider maar ook de industrieel en
ten slotte ook de staat bun schatting betalen, terwijl de
industrieel tot een schuldeischer van den staat wordt .
Dikwij is ook hoort men verwij ten, dat al de aanvallen
der s.-d. uitsluitend of in hoofdzaak tegen bet industrieele
kapitaal
't meest productieve en 't nuttigste
gericht
zijn ; bet beurzen- en bankers- kapitaal blijft van deze aanvallen verschoond, want de tegen dit laatste gerichte
platonieke verklaringen mag men niet in ernst opnemen .
In de vereenigde Staten is de vorm van 't antagonisms
tusschen arbeiders en industrieelen lang niet zoo scherp
uitgesproken als in Duitschland ; ginds gordt zich de openbare messing der gansche maatschappij hoe langer hoe
duidelijker tegen de geldkoningen, tegen de organisateurs
van trusts en eischt zij van den staat bet semen van maatregelen, om deze kolossale macht, welke de financieele
potentates op 't levee der natie uitoefenen, to beperken .
Waar bet beet dat bet industrieele kapitaal den arbeider
qua producent
exploiteert dan schrijft bet groote
kapitaal der geldvorsten aan de geheele maatschappij, in
haar hoedanigheid van consument, zijn wetten voor, want
bet monopolie in een bepaalden tak der productie machtig
geworden zijnde, beheerscht bet de markt en maakt de
prij zen.
't Is duidelijk dat men, met behulp der wetgeving,
gemakkelijker tegen de fabrikanten en industrieelen das
tegen de financiers kan strijden ; 't is gemakkelijker den
arbeider tot den strijd met bet industrieele kapitaal, waarmede hij in een onmiddelbare aanraking komt, to organiseeren, en hierin ligt de bron van de eenzijdige aanvallen
der socialisten tegen 't kapitaal . Maar de weg van den
geringsten wederstand is niet altijd die der verstandigste
doelmatigheid . lit de hoogten der socialistische theorie zou
bet antwoord kunnen luiden, dat bet handels- en bankkapitaal toch alleen de sappers nit bet industrieele kapitaal
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opzuigt en dat dit laatste dus als de voornaamste grondslag der economische slavernij geacht meet worden : maar
zulk een antwoord, dat zelfs uit het standpunt der socialistische doctrine als zuiver theoretisch beschouwd mag worden, kan den practischen man van de daad noch overtuigen, noch bevredigen . De economische staatkunde is een
kunst, welke niet op abstracts economische categorieen
maar op den werkelijken loop der economische verschijnselen terug werkt en het socialisme geeft, op dit punt, geen
verstandige vingerwijzingen aan deze staatkunde .
't Blijft een feit, dat 't meest roofzuchtige, 't meest
tyrannieke, 't minst produceerende groote beurskapitaal
deze allergevaarlijkste socials woekerplant
buiten de
gevechtslijn van den socialistischen aanval is gebleven ; de
socialistische critiek en tactiek torn en aan fabrikanten en
industrieelen, terwijl zij de groote financiers niet kunnen,
of niet willen bereiken .
Er is nog en element, dat door de socialisten in de
practij k vergeten is geworden, en waaraan zij een and ergeschikte plaats in de theorie ingeruimd hebben . We bedoelen het kleine bemiddelaars- en woeker-kapitaal ; door
dit laatste worden de groote Staten slechts in geringe mate
geplaagd, in economisch achterlijke rijken daarentegen vormt
het een niet over 't hoofd to ziene factor . Dit heeft men,
b.v. in Polen (vooral Oostenrijksch-Polen), waar de geheele
„meerwaarde", welke door de arbeiders aan de ondernemers
betaald wordt, slechts een klein gedeelte uitmaakt van 't
geen de geheele maatschappij, met de arbeiders samen, aan
de tusschenpersonen in den handel meet offeren. Niet
alleen wordt het publiek door deze laatsten geexploiteerd,
maar het ligt in hun belang, dat de maatschappij op een
laag economisch peil blijve, dat het initiatief deter laatste
in het organiseeren van eigen hulp, van genootschappen
en van andere vormen van cooperatie gestremd words . De
socialisten ig noreeren dit element, van 't beginsel uitgaande,
dat de ontwikkeling van het kapitalisme het wel vanzelf
met dit element klaar zal spelen en het geleidelijk tot niet
zal herleiden . Ons op dit standpunt verplaatsende, vermeenen
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we gerechtigd to zijn tot deze gevolgtrekking : in 't belang
van 't socialisme ligt een zoodanige economische ontwikkeling van een gegeven land, waardoor het type der kapitalistische landen het meest nabij wordt gebracht ; deze ontwikkeling wordt door kleine woekeraars en door bemiddelaars
in den handel met goed gevolg tegengewerkt
terwijl
deze laatsten niet zoo spoedig, als de theorie zulks uitwijst,
terzijde gesteld kunnen worden . Ergo, de bevrijding van
dit element zou, in den geest der socialistische theorie,
een der voornaamste door de maatschappij na to streven
doeleinden moeten zijn, wanneer de natuurlijke loop der
taken het niet tot stand zou hebben gebracht .
Indien we van dit vraagstuk, al was het slechts terloops,
gewaagd hebben, zoo is het met het doel, om den lezer
alsnog overtuigend de waarheid voor den geest to doen
treden, dat, in weerwil van de, om ze zoo to noemen
unitaire doctrines, een ieder land zijn eigen economische
task bezit, voortvloeiende nit concrete voorwaarden, welke,
overal, bijzondere eigenaardigheden vertoonen . Zelfs in 't
geval, dat de Duitsche socialistische theorie en praktijk
geen aanleidin g tot tegenwerpingen zouden geve n, dan
zelfs zou men 't ernstig mogen betwijfelen, of de, uit de
economische, beschavende en staatkundige voorwaarden van
het Duitsche Rijk voortgesproten methode en middelen van
actie ook elders, onder andere voorwaarden, toepasselijk en
doelmatig zouden zijn.
Waar het de agitatie geldt, zoo kan het socialisme,
naar gelang van omstandigheden, waar het noodig of wenschelijk toeschijnt, onder verscheidene kleedij optreden ; nu
eens is h et
het bekende schema van M a r x, dat voor
zijn belijders een consequence en in zich afgesloten wereldbeschouwing vormt : dan heet het de eenige fakkel, die de
wegen van het men schdom verlicht ; elders, neemt het
socialisme een zeer breede beteekenis aan, alle vormen der
arbeidersbeweging omvattende en dit is vooral 't geval
wanneer de socialists voor de vraag : „wat zij net hun
beweging tot nu toe tot stand hebben gebracht ?" gesteld
worden. Dan zijn ze genegen, om zoowel de beweging over
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het gemeentebestuur in Engeland, als de grootsche cooperatieve beweging in Belgie ; den toestand van het arbeidersvraagstuk in Zwitserland, en de vrijheidsbeweging in Rusland . . . , ears eigen verdiensten toe to gaan schrij ven .
Toch behoort er een onderscheid tusschen de arbeidersbeweging en het socialisme gemaakt to worden : de eerste
ontwikkelt zich, in den een of anderen vorm, overal wear
arbeiders zijn en hear beteekenis voor de maatschappij
wordt des to grooter, naarmate in een land de groote
industrie meer ontwikkeld, de arbeidersmassa talrijker wordt .
Het socialisme
wij bedoelen het socialisme van het
Duitsche type
is een speciale vorm deter beweging ;
een vrij nauw begrensde vorm in het oplossen van het
arbeidersvraagstuk, maar waaronder alomvattende aanmatigingen schuilen . Volgens de zienswijze van het socialisme,
dat de maatschappij als een groote fabriek beschouwt, vereenigt het arbeidersvraagstuk in zich al het gesukkel der
tegenwoordige wereld ; intusschen wordt de overgang der
kapitalistische maatschappij in een socialist ische zoo mechanisch en doctrinair begrepen, dat de Marxisten zich tot
heden toe de vraag nog niet gesteld hadden, of de werkelijkheid deze historiosophische marschrichting bevestigt en
of den volken slechts deze eenige weg openstaat, om de
hedendaagsche huishouding in democratischen geest to
kunnen wijzigen. En, dit is toch het meest gewichtige .
„Het einddoel is niets, de beweging is alles" zeide B e r ns t e in, tegen de naieve conceptie van den „Zukunftstaat"
to velde trekkende .
De beteekenis van een programme wordt met de overweging gemeten, in hoever het een breeders grondslag oplevert voor een scheppenden arbeid, en zulks niet in de
verre toekomst maar in het naaste oogenblik . Intusschen
houdt zich het socialisme alleen met de arbeiders bezig ;
de boer, de landbouwer
't is een reactionnaire masse,
die, tot geluk van 't menschdom, alleen tot de misere en
tot het lot van het proletariaat voorbestemd is ; vb6rdat
het zoover is gekomen, wordt den boer-landbouwer geen
beteekenis in de maatschappelijke evolutie toegekend, ter-

DE ECONOMISCHE STAATKUNPE PER DEMOCRATIE .

103

wijl hij alleen door de „dictatuur van het proletariaat" in
de behoorlijke richting geleid zou kunnen worden . Nog
minder welwillend ziet het socialisme op de kleine bourgeoisie neer, en in de socialistische letterkunde is de „kleine
burgerman" haast tot een scheldnaam geworden . 't Socialisme is dus niet alleen een ten opzichte van intellectueelen
gezichtskring bekrompen richting, maar het leidt tevens
tot een economische staatkunde, welke slechts onder veel
voorbehoud ten aanzien van principieele momenten democratisch genoemd mag worden .
In den strijd tegen 't kapitaal keert het zich duidelijk
en uitsluitend tegen het industrieele ; in den str ;d om
economische hervormingen heeft het alleen de arbeiders op
't oog, de overige arbeidende klassen ignoreerende
't
geen zelts in 't industrieele Duitschland van een exclusief,
een zeer beperkt democratisch karakter getuigt . Stellen we
de vraag welke de eigenlijke rol is van 't Duitsche socialisme als factor eener sociale evolutie, dan zou men er
dit alleen op kunnen antwoorden, dat zich deze rol, op
economisch gebied, tot een speciale bescherming der arbeiders,
tot het voorop stellen der uitsluitend den arbeider aangaande vraagstukken bepaalt ; op staatkundig gebied heeft
het socialisme den post der radicale oppositie in den Duitschen Rij ksdag bezet, een post die aldaar
dit diem erkend
to worden
door geen der burgerlij ke fracties werd gewild .
't Zou onjuist en onverstandig zijn, de socialistische beweging in Duitschland alle verdien ste ter zake van het
arbeidersvraagstuk to ontzeggen, alleen behoort, bij het
opmaken der balans, vergelijkender wijze to werk to worden
gegaan, n . m . een parallel getrokken to worden tusschen
de resultaten der socialistische beweging in Duitschland
en 't geen op 't zelfde gebied bereikt is geworden by . in
Engeland of Zwitserland, d . w . z . d r, waar de arbeidersbeweging zich anders ontwikkelt en waar zij tegenover den
staat en de maatschappij niet vijandig gesteld wordt . Dan
zal het kunnen blijken, dat het in Duitschland ingeslagen
pad niet 't beste is geweest.
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Er is her reeds gezegd, dat nieuwe stappen op 't gebied der democratische economische staatkunde tot de
moeilijkste vraagstukken behoorden, welke de practische
staatkunde ooit op to lossen had . Instellingen kunnen
alleen daar een behoorlijk werk verrichten, waar tusschen
haar en de bevolking een zeker evenwicht tot stand is
gekomen, waar zij niet alleen aan de instincten en behoeften, maar ook aan de bekwaamheden en begaafdheden der
natie beantwoorden .
Indien het Engelsche parlementarisme een voor anderen
moeilijk to bereiken voorbeeld vormt, zoo is het niet, omdat daar de grondwet op de wijste manier samen is gesteld,
maar omdat het, door zijn eeuwenlange organische ontwikkeling, beter bij de eigenaardigheden der natie past,
dan de constituties op 't vasteland, welke op een veel
meer kunstmatige wijze zijn ontstaan .
Het' lijdt geen twijfel, dat de invloed der instellingen
de bevolking langzamerhand omwerkt en deze laatste zich,
in een zekere mate, naar de eerste doet schikken, toch mag
deze invloed niet overschat worden . Laat ons vooral het
cardinals feit niet uit 't oog verliezen, dat, bij gebrek aan
overeenkomstige geestelijke, morsels, beschavende begaafdheden, de instellingen-zelve tot een fictie worden, zich tot
heel wat anders vervormen en dus den zooeven besproken
invloed niet meer kunnen uitoefenen . Daarom kunnen de
hervormingen in de democratische economische staatkunde
slechts uiterst langzaam vorderen, vooral waar het geldt,
geheel nieuwe en elders onbeproefde stappen to doers . Ware
het zelfs mogelijk geweest, een uitgewerkt, gedetailleerd
plan van nuttige economische hervormingen vooraf to ontwerpen, dan nog zou men deze laatste langzaam, omzichtig,
geleidelijk en op een met de geestelijke conformatie der
maatschappij overeenstemmende wijze ten uitvoer mogen
brengen, en zulks opdat aan de maatschappij tijd words
gelaten, zich aan de nieuwe instellingen to gewennen en
ze, in overeenstemming met eigen psychiek, to leeren toepassen .
Ongeacht echter de groote moeilijkheden, schrijdt de
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democratiseering ook in 't gebied der economische staatkunde, langzaam maar zeker vooruit .
We stipten reeds aan, dat het niet de staten zijn geweest, waar de sociaal-democratic en de klassenstrijd zich
't meest ontwikkeld hebben, die op dezen weg 't verst
vooruit zijn gekomen, maar zij, die de gesehiedenis met de
grootste hoeveelheid van gun stige voorwaarden had bedacht .
Onder deze voorwaarden verstaann we, eenerzijds, het menschenmateriaal, zoowel ten opzichte van ras als van beschaving, andererzijds
het door de bevolking bewoond
territoir en zijn economische beteekenis . Zoo is het, o.a.,
duidelijk, dat een uitgestrekt, aan verscheidene voortbrengselen rijk territoir aan de natie, die het bewoont een
grootere mogelij kheid van een machtige vlucht to nemen
verschaft ; hierdoor kunnen eenige stappen voorwaarts godaan worsen, zonder naar anderenn om to kij ken, indien
deze den gelukkig en mededinger niet bij kunnen houden.
Tot zulke bevoorrechte landen behooren Rusland en de
Vereenigde Staten, maar alleen deze laatste moisten van den
rijkdom hunner voorraden enn van hue gunstige geographische ligging to profiteeren ; Rusland, sat meer dan een s
met de v .-St . werd vergeleken, ontbreekt de eerste der
door ons genoemde voorwaarden, n .m . het menschenmateriaal. Daarom heeft ook sit reusachtige rijk, sat de rijkdommen van s van den aardbol bezit, het niet verder op
't economisch gebied gebracht, dan achter de Europeesche
beschaafde staten aan to kunnen sukkelen en van de ondervinding der v66rgangers slecht to profiteeren . De eenige,
groote, zelfstandige hervorming, tot welke het Tsarenrijk
het in de laatste jaren gebracht had, was het spiritus-monopolie, sat een bij kans fiscale beteekenis heeft en tot de
economische organisatie der maatschappij niets bij heeft
gedragen .
Volgens een vrij verspreide meening zijn Duitschland
en Frankrijk geroepen om, zoo niet een nieuw economisch
regime to scheppen, dan toch, ten minste, hervormingen en
instellingen in 't levee to roepen, welke het tegenwoordige
regime in economischen zin zouden democratiseeren . 't Heette,
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dat zulk een optimisme verklaarbaar zou zijn uithoofde van
het voorwanden zijn
zoowel in Duitschland als in Frankrijk
van een talrijke socialistische partij . Wat ons aaugaat, zoo veroorloven wij ons to betwijfelen, of de klassenstrijd in deze Staten een scheppende factor zal blijken to
zijn, en of hij het gemis van aangeboren voorwaarden tot
de ontwikkeling eener ec.onomische ouafhankelijkheid wel
zou kunnen vervangen ; 't is bekend, dat geen dezer twee
rijken een zelfs bij benadering geschikt econ omisch territoir
bezit, dat hun een al ware het voorwaardelijke on of hankelijkheid van de ruwe grondstoffen produceerende landen zou
kunnen verzekeren . Bij deze voorwaarden, m.oeten zij
Duitschland vooral
er voor zorgen om goedkoop to
produceeren, want alleen lan gs dezen weg erlan gen zij de
noodige hoeveelheid vleesch, graan en andere voortbrengselen, welke zij zelf niet in staat zijn in voldoende hoeveelheid to produceeren . Een afsluiting of beperkin g van kunnen uitvoer zou hen met een ern .stig economisch cataclysms
bedreigen ; de productie van den landbouw zou de in verhouding tot het territoir to talrijke bevolking niet kunnen
voeden ; hongersnood, massa-emigratie zouden intreden en
dienten gevolge natuurlij k ook een socials verzwakkin g,
welke op den toestand van den staat niet zonder invloed
zou kunnen blij ven .
K a u t s k y, de bekende theoreticus van het socialisme,
bespreekt in zijn werk „Das Erfurter Programm" deze
quaestie en, op de lichtgeloovigheid van den gemiddelden
„genosse" vertrouwende, lost hij dit vraagstuk nogal gemakkelijk op. „Opdat ieder socialistisch gemeenebest in
„staat zij, al het tot zijn onderhoud benoodigde zelf voort
„te brengen, is het voorloopig voldoende, dat het de af„metingen van een modernen staat aanneme . Deze afmetin„gen zijn echter volstrekt niet lets onveranderlijks . Op de
„keper beschouwd, is de hedeudaagsche staat slechts een
„schepping en een werktuig van het kapitalistische stelsel
„der productie. Met het grooter worden dezer laatste en
„harer behoeften, wordt n let alleen de macht maar ook de
„uitgestrektheid van den staat grooter ."
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We hebben dus her twee stellin gen : 1 0. Het Duitsche
Rijk
want 't is K a u t s k y toch hoofdzakelijk daarom to
kan tot een socialistisch gemeenebest worden
doer
een in haar grondslag geen steek houdende meening, want
't is toch voldoende bekend, dat aan dit gemeenebest de
eerste levensmiddelen al spoedig zouden gaan ontbreken ;
2°. in het economisch belang der bevolking ligt een uitbreiding van het territoir en zulk een uitbreiding volvoert
zich onder den invloed van het „kapitalistische" stelselL
flier wordt de eerste der stellingen beperkt, of liever ontzenuwd door de tweede ; in deze laatste, bovendien, schuilt
een zekere, alhoewel genoegzaam verborgen verdediging
eener veroveringsstaatkunde, door de behoorlijke ontwikkeling der produceerende krachten van een gegeven staat
geboden.
't Hedendaagsche Duitschland beseft zeer goed, dat
het nog geen, al ware het voorwaardelijk onafhankelijk,
economisch territoir bezit, en daarom heeft zijn staatkunde
zich een tweeledig duel gesteld : in staatkundig opzicht
de verovering van al ware het buiten Europa gelegen territoir en welke als een aanvulling van de geringe afmetingen des rijks zouden dienen, terwijl men er in economisch
opzicht, koortsachtig aan 't werk is, om, door de goedkoopte
der waar en door de voortvaren dheid der agenten, de oude
markten to behouden en telkens nieuwe machtig to worden .
Frankrijk, dat in zijn staatkunde voor radicale experimenter niet terugdeinsde, bleek op 't gebied den huishoudkunde veel conservatiever to zijn . 4verigens, kunnen de
nieuwe, in democratischen geest on dernomen, economische
proefnemingen niet dezelfde beteekenis in dit land hebben
op dit
als in Duitschland, want Frankrijk geeft ors
het schouwspel van een wel is
oogenblik tenminste
waar zeer rijk land, maar dat, in economisch opzicht, volstrekt niet snel vooruitgaat, en waar de bevolking haast in
't geheel niet toeneemt . Bij deze exceptioneele voorwaarden, zouden zekere, sedert lang aldaar aangekondigde democratische hervormingen, op zichzelve, nog niet tot voorbeeld
voor anderen mogen strekken, aangezien het vaststellen
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van haar nut, alleen aan de uitwerking in de verdere ontwikkeling van bet economische lever getoetst zou kunnen
worden . Indian Frankrijk, dank zij gunstigen omstandigheden en den arbeid der vervlogen eeuwen, tot een rijk
land is geworden, indien er ten gevolge van den geringen
toewas der bevolking, de loosen nog heden hoog hebben
kunnen blijven, terwijl bet vraagstuk der „overbevolking" er
niet bestaat, zoo mag men de maatregelen die bier doelmatig
zijn gebleken, toch niet in toepassing brengen in andere
landen, die minder rijk aan middelen van bestaan das aan
de met ieder jaar toenemende bevolking zijn .
De van de Europeesche 't meest afwijkende modellen
en ook de meest radicale sociaal-economische hervormingen
vonden bun toepassing in de jonge Anglo-Saksische maatschappij en, die de aanwin step der Europeesche beschaving
in den maagdelijken, door een large geschiedenis nog niet
geploegden bodem ginger planter . We bedoelen Australia
en Nieuw-Zealand, die door P . L e r o y- B e a u lie u „een
echt laboratorium der sociale wetenschappen" genoemd zijn
geworden . Menige innovaties, welke in Europa tot heden
toe slechts in den vorm van postulates zijn gebleven en
die daar girds verwezenlijkt zijn geworden, bevinden zich
daar nog steeds in een stadium van proefnemingen, en de
toekomst alleen zal kunnen beslissen, hoe zich de jonge
maatschappijen, op dezen grondslag, verder zullen ontwikkelen .
Tot bet semen dier proefnemingen bevinden zich genoemde kolonien in bij zonder gunstige voorwaarden : uitgebreide, vruchtbare territories die door een vrij gelijkslachtige bevolking snel bezet zijn geworden, terwijl daze
laatste, nit een land met een hoog on twikkelde modern e
techniek of komstig, zich van allerlei banden nit bet in
Europa zoo machtig verleden vrij had gevochten . Om ors
dit voor den geest to roepen, is 't voldoende op 't fait to
wijzen, dat haast al bet territoir van bet land tot eigendom van den staat is geworden, en zulks zonder omwentelingen, noch onteigeningen, maar eenvoudig door de macht
der omstandigheden .
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In dergelijke voordeelige voorwaarden geplaatst, trachtten deze kolonian menige democratische desiderata to verwezenlijken en zijn zij in die richting vrij ver vooruitgekomen . Hoe hat ook verder zou mogen loopen, hat sociale
laboratorium in den Stillen Oceaan heeft hat wel verdiend,
our door staatkundigen, sociologen en economisten zorgvuldig
bestudeerd to worden . Er zijn twee eventualiteiten mogelijk
de jonge maatschappij en zullen den in geslagen w eg blij van
volgen en verdere elementen van sociaal-staatkundige vormen
ze zullenn van dozen wag afwij ken en
gaan scheppen, of
de Europeesch-A.merikaansche regimes gaan volgen . L e r o yB e a u l i e u heft veeleer tot hat laatste alternatief over ;
hij wijst op de lichtzinnige huishouding der Australische
democratic, die, eenerzijds, den staat in schulden doet geraken en, andererzijds, de overzeesche kapitalen afschrikt,
terwijl toch deze laatste door landenn als Australia en
Nieuw-Zealand, voor hat ontstaan en gedijen van nieuwe
prod uctietakken moeielij k gemist kunnen worden . 't Is ons
to does our hat felt aan to teekenen, dat zelfs in landen
met aangeboren, voor een democratische economische staatkunde bij uitnemendheid gunstige voorwaarden, en met een
overeenkomstig staatkundig regime, en met ministers die
door den Franschen liberalen

economist

voor socialisten

worden uitgemaakt
dat zelfs in zulke landen de staat
slechts een trapsgewijze invoering van hervormingen beproeft en zelfs dikwijls terugdeinst, of de to haastig ingevoerd gebleken zijnde hervormingen beperkt . Voorts springt
in 't oog eon omstandigheid, waarop wij met nadruk wenschen to wijzen : de belijders en warme voorstanders der
socialistische economische postulates verbinden hieraan
goon radicale den staat vijandelijk gezinde theorieen, welke
in de oogen van eon socialist nit Midden-Europe met zijne
economische theorieen nauw verbonden, en sours zelfs voor
hem van grooter beteekenis zijn, das zijn economische
desiderata . De onlangs overladen premier van Nieuw-Zeeland, Mr. S e d don, die tot do uiterste democratic behoorde
en dies de Fransche economist voor socialist verklaart,
was tevens eon warme imperialist en een overtuigde voor-
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stander van de annexatie der Zuid-A.frikaansche republieken .
Laat ons er nog bij voegen, dat de economische hervormingen in de zooeven besproken landen, een uitgesproken
democratisch karakter dragende, toch niet in de nauwe
lijst van de een of andere doctrine geperst zijn ; zoo bestaat
er, b .v. op de reusachtige, den staat toebehoorende territories gees huishouding van den staat ; in stede hiervan
heeft men er een streven om de vorming van groote grondeigendommen tegen to gaan ., d.w .z. een „klein-burgerlijk"
streven .
De moeilijkheid van het doorzetten van democratische
hervormingen wordt door een blik op de economische
practijk in de verschillende landen ten overvloede bevestigd .
Tilt het standpunt van den klassenstrijd, vormen deze hervormiugen een quaestie van kracht en invloed der democratische elementen in den staat ; uit het standpunt der
democratische economische staatkunde is ieder economisch
postulant
b.v . de werkdag van 8 urea ook, bovendien,
een sociaal-economisch vraagstuk, waarvan de oplossing
echter nag volstrekt niet ontwijfelbaar is zelfs dan, wanneer
men over een voldoende macht beschikt, om den tegenstand
den bevoorrechte klassen to kunnen breken .
Indies we ons rekenschap gaan geven van het meest
algemeen karakter der economische staatkunde in de
Europeesche rijken, dan verschijnt voor onze oogen het
feit, dat zij er overal naar streeft, om de industrie, den
landbouw en de andere takken der productie niet als een
zaak van eenlingen, noch zelfs van klassen weike een gegeven tak vertegenwoordigen, maar als een belang van
gansch het yolk en van zijn orgaan
den staat
to
behandelen.
Met het algemeene streven
em de spoorwegen en
andere, voor 't geheele huishoudelijke leven een bijzondere
beteekenis hebbende, economische instellingen onder 't rechtstreeksche bestuur van den staat to does overgaan, wordt
het wezen van deze strooming nog niet uitgeput ; deze
pogingen zijn slechts als een den uiterste uitdrukkingen
van dit algemeene karakter to beschouwen .
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Aihoewel de staat een bepaalden tak der productie
niet onmiddellijk in zijne handen neemt, zoo most zijn
nieuwerwetsche practijk er toe leiden, em dezen tak als
integreerend deel in een stelsel van economische staatkunde
to doen opnemen, terwijl lit stelsel zelf met de krachten,
met de behoeften, in een woord
met gansch het karakter
van den gegeven staat in overeenstemming zijn most . De
natie
ads yolk en staat
is 't er om to doen, dat haar
't geen niet mag worden geacht als
welvaart toeneme
een equivalent van de welvaart der afzonderlijke den staat
samenstellende eenlingen ; deze laatsten kunnen, wat tijd
en ruimte betreft, op een dicht n abij gelegen doel afgaan,
terwijl de staat verplicht is, met verder grijpende overwegingeu rekening to houden . Meer dan eens gebeurt het
dat een op ongezonde speculaties steunende kortstondige
economische bloei ten slotte belangrij ke verliezen na zich
sleept, alhoewel zij, die hun kapitalen bijtijds in veiligheid
gebracht hadden, fortuinen hebben gemaakt . Den eenling,
die in den regel, geen ruimere doeleinden voor de oogen
heeft, is 't onverschillig, of hij de bronnen der nationals
welvaart ontwikkelt dan wel deze, door een plunderin gshuishouding uitput en vernielt ; voor den staat, voor de
natie is lit

verschil beslissend en uit 't zelfde standpunt

is 't geen onverschillige zaak, welke soorten van industrie
en, in 't algemeen, welke takken van productie in 't land
aan 't ontstaan zijn . Voor den ondernemer zal hier de gewichtigste vraag zijn
hoe de gegeven onderneming rendeert ; voor den breederen kring in hoever deze onderneming voor een verder bestaan en ontwikkelin g vatbaar
is, in hoever het geen ephemere speculatie geldt, welke
alleen daarop berekend is, em den oprichter wat geld naar
de zakken to doen stroomen . Daarom ook beijvert zich
iedere staat em sen zoo mogelijk consequent, duurzaam en
onaf hankelijk stelsel van economische staatkunde to scheppen, aangezien de toekomst der natie van eens doelmatige
oplossing van lit vraagstuk zal afhangen . 't Is zaak, dat
de natie de bronnen van haar economische macht stevig in
eigen bezit behoude, en ze veer een overmeestering door
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vreemde krachten wete to beschermen, en zulks in het
belang van haar zoowel in- als uitwendige onafhankelij kheid, want hoe beter zij de factoren, van welke haar
inaterieele welvaart of hankelijk is, in haar macht heeft,
hoe ongemoeider en rustiger zij op den weg der wetgeving
voort kan schrijden . De voorbeelden zijn voor 't grijpen.
Men zal zich nog herinneren, welke ongerustheid, in
Duitschland en Engeland, de pogingen der Amerikaansche
milliardairs, om de handelsvloten deter beide rijken op to
koopen verwekt hadden ; op algemeen aandringen names
de regeeringen der genoemde rijken de meest energieke
middelen to bast, om zich door de overzeesche med edingers
economisch niet to laten vastketenen . Ties jaren geleden
werd de wereld door een .A.merikaansch blad het voorstel
medegedeeld, dat de Russische minister Wit t e den presiden C1 e v e 1 and zou hebben gedaan ; 't gold tusschen Rusland en de Ver.-St . een kartell tot stand to brengen om
een reusachtige rijzing der prijzen van tarwe to veroorzaken .
De kosten van het kartell zouden de voornaamste consumenten, d .w .z . Duitschland en Engeland moeten betalen .
A.fgescheiden van deze voorbeelden, welke het bestaan
van een met den dag sterker wordende economische mededinging tusschen de volken bevestigen, mag door een omzichtige economische staatkunde niet wenschelijk worden
geacht, dat de inheemsche ondernemingen al to veel door
buitenlandsche kapitalen beheerscht worden . Zoo kan, o .a.
de toestan d in het voormalige koningrij k Poles tot een
welsprekend bewijs dienen, dat de buitenlandsche immigranten-ondernemers het land slechts als een terrein van
exploitatie beschouwen, 't gees zich in den aard der huishouding en in hunne verhouding tot de inheemsche be .
volking moet afspiegelen ; deze laatste immers, profiteert van
't ontstaan van nieuwe industrieele brandpunten in 't geheel
niet en wordt, buitendien, van de indirecte voordeelen
verstoken, welke zij zou kunnen behalen daar, waar de
eigenaars en de bestuurders tot de inheemsche bevolking
behooren . 't Is niet moeielijk een verband waar to semen
tusschen het algemeene streven der states om een eigene
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staatkunde to scheppen of, om zoo to zeggen,
o.m deze laatste to nationaliseeren en in de democratische
strooming to doers geleiden, met welke alle Staten
ongeacht of zij 't wel dan niet wenschen
mee moeten
gaan .
't Ligt in 't belan .g vooral der breedere volkslagen,
dat de bronnen van arbeid en van broodwinning beveiligd
moeten worden, niet alleen tegen de veranderlijke conjunctures van den wereldhandel, maar ook tegen de macht der
financiers en der klieken, die een exploitatie der menigte
tot hun deel hebben gekozen. De crisissen en de economische schokken, welke een industrieel land des to gemakkelijker kunnen teisteren en waartegenover een regeering
des to radeloozer staat hoe meer het gegeven land in een
economisehe afhankelijkheid van het buitenland verkeert,
richten verscheidenen nit de bezittende klassen to gronde,
maar er zullen onder deze ook zulken zijn, die er bij rijk
kunnen worden ; 't hangt van de handigheid en van 't geluk
af. Wie echter onder deze crisissen 't meeste lijdt en 't
meeste verliest, dat zijn de arbeidende klassen, want ze
zijn daarbij hun middelen van bestaan kwijt . Een enkele
kapitalist of een groep van kapitalisten kunnen, wanneer
het mis gaat loopen, hun kapitalen elders overbrengen,
maar wat moet de volksmassa beginners, voor wien de ondergan g vann een gegeven industrietak over haar bestaan beslist ?
Er kunnen vele voorbeelden aangehaald worden van een
dergelijk proces
wanneer een plotselinge vlucht van een
bepaalde industrie de massa's naar zich toe doet stroomen ;
met den onder- of zelfs alleen achteruitgang dezer industrie vervalt de daarin werkende massa in ellende en
demoralisatie, welke des to onvermijdelijker is, hoe meer de
massa aan eenn andere levenswijze reeds gewend is geraakt .
Indies men zich uitsluitend op 't standpunt der
belangen vann de arbeidersklasse gaat plaatsen, dan zou
men de zooeven besproken vraagstukken kunnen ignoreeren
en alleen de quaestie van de hoogte der loosen en van den
duur van den werkdag als de gewichtigste beschouwen .
Dit zou echter beteekenen, dat men den eigenlijken arbeid
econo Lnische
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der organisatie en van het scheppen der industrie aan
anderen zou willen overlaten, den arbeider slechts de rol
toekennende van een loontrekkende, wiens eenige zorg zou
zijn
dit loon zoo hoog mogelijk op to drijven . Dit strookt
echter niet met het streven van omen tijd, waarin men den
arbeider tot een staatsburger makers en hen rechten toekennen wil, hierdoor ook op zijn schouders een overeenkomstig deel van verantwoordelijkheid ladende . De uitgebreide arbeidersquaesties zijn met 't geheel van het economische levers van het land nauw verbonden ; de eerste van
het laatste afscheidende, zal men gene noch begrijpen, noch
op kunnen losses en, haar algeheele eliminatie nit het
complex der nationaai-economische raadsels zal tot inconsequentie in de theorie en tot vertraging in de oplossing
der reeele vraagstukken moeten leiden .
De hedendaagsche staat stelt vooral een organisatie
van economische belangen der natie voor en de gewichtigste
doeleinden zijner staatkunde behooren in de lijn van het
streven to liggen
aan deze belangen een behoorlijke ontwikkeling to verzeker. en.. Hiervoor immers leidt men een
dure buitenlandsehe staatkunde, verovert kolonien our een
grondslag en een bodem voor economischen arbeid to winners?
't Is geen ijdelheid der regeeringen, noch een doellooze
zucht zich met deze aanwinsten to gaan vermaken, wat de
hedendaagsche states tot een koloniale actie aanspoort ; er
liggen in dit alles zeer reeele economische doeleinden, ongeacht dat in enkele, concrete gevallen deze middelen
kunnen falen en, sours, de natie geen voordeelen uit deze
aanwinsten gebracht worden .
Van welken kant wij het geheel der economische belangen eener natie ook gaan beschouwen
en 't is de
plicht der democratic over de onafscheidelijkheid dier belangen to waken -- zal steeds voor ons verrijzen het postulant
eener overeenstemming tusschen de staatkundige en economische belangen, m, a . w. het postulant van een eigen en
onaf houdelijken staat .
De postulates der economische staatkunde zijn, in hunn
hoofd- en principieele punters overal bijkans dezelfde, aan-
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gezien ze overal bepaald zijn door bet mechanisms van ruil
en productie, terwijl zelfs de zich afzonderende landen in
den draaikolk mede gesleept worden en zich ears de wetten
en eischen van dat mechanisms onderwerpen moeten . Dar
waar zich de moderns nijverheid heeft ontwikkeld en naar
mate zij zich heeft ontwikkeld, treedt de noodzakelijkheid
op, van sen beschermiug van den arbeid tegen 't kapitaal .
In landen, waar sen langdurig self-government organisatorische bekwaamheden in de massy ontwikkelt en deze tot
den strijd om eigen belangen voorbereid had en dus, voornamelijk, in Engeland en in de Ver .-St ., dear hebben de
oplossing van dit vraagstuk de machtige arbeidsvereenigingen
en met eeuig succes op zich genomen, zonder in dezen
strijd naar de hulp van den staat om to zien ; niettemin schijnt
de algemeene strekking van onzen tijd de rol van beschermer der arbeidende klassen en die van hoogsten scheidsrechter tusschen den arbeid en bet kapitaal juist aan den
staat toe to wijzen . Immers, is de staat alleen geroepen,
om wetten op de fabrieken to scheppen en to ontwikkelen,
hierbij niet alleen sen normalen werkdag vaststellende, maar
ook zijn invloed over 't geheele gebied der onderlinge verhoudingen uitstrekkende . Een opsomming van gedetailleerde
punters achten we bier overbodig, want overal waar de groote
industrie bestaat, worden de door de democratische staatkun de op dit gebied gestelde eischen op sen min of meer
gelijke wijze geformuleerd . In bet socialistische programme
vinden we niets anders, den sen vulgarisatie deter principieele postulates, die, door de democratic, in sen min of
meer uitgewerkten vorm, overal voorop wordenn gesteld .
Maar met bet zelfs zeer breed begrepen arbeidersvraagstuk wordt de quaestie eener overeenkomstige staatkunde
nog niet uitgeput . We hebben van de misbruiken van bet
bank- en beurskapitaal gewaagd ; de democratische partijen
wenden zich tot den staat, opdat deze sen meer nauwkeurige
controls over de beursoperaties, publieke fondsen en acties
uitstrekke ; den termijnhandel met wares, waardoor kunstmatige prijzen ten bate der speculanten geschapen worden,
beperke of zelfs verbiede ; de wetgeving op de maatschap-
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pijen verbetere of zelfs nieuwe wetten invoere, ten einde
de oprichting van fictieve ondernemingen to bemoeilijken .
Op den staat rust de plicht, in zijn handers de controle
over de trusts en de syndicates van groote kapitalisten tenemen . Zoo zien we, dat zelfs in A.merika, waar de staat
weinig macht bezit en de vrije concurrentie 't minst is beperkt, talrijke stemmen opgaan door wie passende maatregelen geeischt worden, en dat er naar die stemmen aandachtig geluisterd werd door den President, die zijn meening ten deze zelfs in de schaal zijner laatste verkiezingskansen
geworpen heeft.
Wat de kleine productie en den kleinea producent
aangaat, zoo worden zij door de socialistische doctrine ten
ondergang bestemd en, uit het standpunt der socialistische
zien swij ze op de economische evolutie, zou deze ondergang
zelfs zeer wenschelij k zijn . In zijn „Erfurter Programm"
zegt K a u t s k y zeer duidelijk, dat de socialistische partij
den kleinea producent wel steunen kan, alleen niet als
zoodanig, maar als consument .
In weerwil van deze doctrine, die, overigens, in het
bewuste tramp hoe langer hoe minder belijders gaat tellers,
is de quaestie van het kleine bezit juist een van de gewichtigste zijden der democratisohe staatkunde . Ze is, aan
het vraagstuk der cooperatieve beweging in groote matenauw verbonden en, als zoodanig, behoort zij, onafhankelijk
van het initiatief of van het self-help, een steun in de
overeenkomstige wetgevende middelen van den staat to
vinden .
Namens dit beginsel zou men dus mogen v erlan gen
het tot stand brengen van verplichte of de bescherming
van den Staat genietende beroeps-organisaties, zoowel van
zelfstandige producenten (landbouw- en handwerk-syndikaten), als van ambachts-genootschappen van werklieden ;
den steun van den Staat
al ware het onder den vorm
van dwang
voor „Konsum-Vereine" als cooperatieve
vereenigingen, voorschot en deposito-genootschappen, ver-zorgings-kassen enz .; eindelijk, het overnemen door den
Staat of door de gemeente van alle economische functien, .
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welke een rechtstreekschen invloed op de belangen der
g eheele maatschappij uitoefenen., als : vervoer van personen
en goederen, emissies van papiergeld, verlichting van steden .,
industrieele exploitatie der bewegende kracht van rivieren
voor zoover de technische overwegingen zulks toeenz .
laten . 1)
Overeenkomstig de zooeven opgesomde nastrevingen
op economisch gebied, dient ook de financieele staatkunde
van den staat een passende richting to volgen ; dit heeft,
vooral, betrekking op 't belastingstelsel, waarin een overgang van de indirecte op consumptie geheven tot directe
of progressieve inkomstenbelasting noodzakelijk wordt geacht . her dient echter aangestipt to worden, dat de financieele staatkunde van den staat op meer technische hindernissen dan iedere andere kan stuiten, zoodat men bij iedere
hervorming op dit gebied, behalve met den tegenstand der
belan.ghebbende kringen, ook met de moeilijkheden in het
ten uitvoer brengen en in het doorzetten dier hervormingen
rekening moet houden.
In den loop der laatste twintig jaren is, zelfs in de
minder beschaafde landen, den mensch als factor der productie
een hooger plaats aangewezen geworden . Onder den invloed
der socialistische letterkunde werd in deze landen de meening der Westelij ke corypheeen der socialistische beweging
veelal gehuldigd, n.m . : dat hoe gauwer de boer tot bankroetier
zal worden, des to voordeeliger het voor den vooruitgang
zijn zal, want „eerder zullen de ezels nit Poitou de gedichten
„van Victor Hugo leeren declameeren, dan de boeren het
„nut der cooperatie zullen begrijpen ." 2) Onder den druk
van den strijd om het bestaan valt deze zienswijze ook zelfa
in 't socialistische tramp in gruis ; ook daar begint men op
de klein e huishou din g en op den boer met andere oogen to
kij ken en als uitdrukking deter verandering kunnen we het
werk van den Duitschen socialist Eduard David aanhalen .
In de vrijwillige cooperatie van kleine landbouwers, die op
1) Het zou, by ., niet doenlijk zijn, het bankwezen geheel en al tot
den staat to doen overgaan .
2) Lafargue .
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de hoogte der moderne landbouwtechniek zijn, ziet hij
den weg der toekomstige economische evolutie . 't Komt
alleen hierop aan, dat de menschen een voldoende-hoogen
graad van beschaving en van geestelijke ontwikkeling bereikt
zouden hebben .
Men zij erop bedacht, dat de arbeid in de cooperatiebeweging, de gewichtigste task der democratische staatkundige actie zijnde, ook breede gezichtseinders voor de
verder afgelegen toekomst opent, want door middel van
een overeenkomstige practische school zal deze arbeid ook
het menschen-materiaal omwerken en voorbereiden en
de hoedanigheid van dit materiaal is de machtigste en de
belangrijkste factor van staatkundigen en economischen
vooruitgang.

POPULAIRE GESCHIEDSCHRIJVING
DER OUDHE1D
DOOR

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

A.lgemeene Gesohiedenis door Dr . H .
v a n G e 1 d e r, buitengewoon Hoogleeraar
aan de Rijksuniversiteit to Utrecht . (Groningen J . B . W o 1 t e r s) Deel I en II . Tot de
verbreid.ing van het Christendom .

De verschijning van deze populaire geschiedenis der oudheid, n.iet eene tweede-hands-compilatie dock de op eigen,
uitvoerig ouderzoek berustende arbeid van een zelfstandig
geleerde, gaat zooals in on.s van reclame warsche vaderland
pleegt to geschieden, met stifle bedaardheid Karen gang .
Toch is het feit van niet geringe beteekenis voor de studie
der oudheid, en bestaat er alle aanleiding om bij de thane
verschenen eerste twee deelen iets langer stil to staan dan
eene bespreking voor „Onze Leestafel" zou gedoogen .
Theoretische beschouwingen over de v erkieslijkste
methode van historisch onderzoek, over idealistische en
materialistische historiografie, over de vraag, wat eigenlijk
geschiedenis is, zijn door bijzondere omstandigheden in de
laatste jaren dikwijls, en in eenen vorm die tot nadenken
prikkelde, onder onze aandacht gebracht . Heeft due thane
een historiograaf den moed om zijne eigene opvatting van
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de task des geschiedschrijvers om to zetten in eene daad,
en een omvangrijke populaire wereldgeschiedenis in de
handers der Nederlandsche lezers to leggen, dan rekent
hij er op, dat dezen niet maar eenvoudig met de gemakkelijke weetgierigheid die graag hoort vertellen zich zullen
schikken tot luisteren, maar allereerst zullen willen weten,
onder welk licht de schrijver bij zijnen arbeid de geschiedenis der volken heeft getracht to stellen .
In ondubbelzinnige termen aan die weetgierigheid to
voldoen is voor den historicus moeilijk genoeg. Indien hij
antwoordt dat hij de ontwikkeling der menschheid gaat
beschrijven, dan zegt hij feitelijk niets ; want wat is ontwikkeling ? Evolutie ? Bewustwording ? Opstijging naar
hooger moreel besef en levers ? Maar staat het dan vast, dat
de geschiedenis der menschheid van zelf is de geschiedenis
van Karen vooruitgang ?
Dit zijn slechts zeer enkele van de vrageu, waarover
de geschiedvorscher zoowel als de geschiedschrijver het min
of meer met zich zelven moet zijn eens geworden, vbdr hij
aan den arbeid kan gaan . Eigenlijk nog meer de geschiedbeschrijver dan de eigenlijke vorscher . Partieel onderzoek,
feiten- of materiaal-verzameling, constateeren van bepaalde
verschijnselen, dat alles gaat in iedere wetenschap tot op
zekere hoogee nog wel zonder besliste keuze vann beginsel ;
maar de synthese kan niet werken, voor ze zich duidelijk
heeft gemaakt waartoe ze arbeidt . Is het dan wonder, dat
populaire arbeid -- zal hij goed worden verricht
zoo
moeilijk is ?
Voor den schrijver der „Algemeene Geschiedenis", die
ik het voorrecht heb thans bij de lezers van Onze Eeuw in
afgescheiden van de vraag, in hoeverre
to leiden, ligt
de wereldgeschiedenis ons den voortdurenden vooruitgang der
het karakteristieke
menschheid zou kunnen doers zien
kenmerk waardoor volken, stammers of persoon aanspraak
kunnen doers gelden op historische belangstelling in hunne
differentieering . „Hoe hooger de mensch in beschaving stijgt
zoo luidt in de heldere zegswijze, die zijn geheele werk
„des to meer gaat hij zelfkenschetst, zijne expositie
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standig over de dingen denken, des to meer scheidt hij zich
of van wat anderen rondomm hem denken en voelen . En
zoo lost de menschheid, die eerst eene homogene snort
scheen, zich op in rij k geschakeerde individuen ; zoo wordt
het algemeen menschelijke de onderlaag, waar het individueele steeds dichter op voortwoekert . Individuen, stammers
volkeren, die tot dat peil van ontwikkeling zijn opgeklommen, die zich zelf zijn geworden, algemeen enn bijzonder
tevens, hebben zich daarmede veroverd, wat men geschiedkundig levers noemt ."
In hoofdzaak acht dus Prof. v . G e 1 d e r de tack van
den geschiedschrij ver deze, dat hij den kamp der mensehenn
in de worsteling van den vooruitgang schildert, derhalve
in laatste instantie cultuurhistorie geeft . Sterk persoonlijk
ondanks deze zeer
gekleurd zal dit is onvermijdelijk
onpartijdig bedoelde keuze van standpunt ook zijne geschiedschrij ving blij ven ; immers bij zijn afwegen van het
aandeel nieuwe eigen gaven door ieder yolk, of iedere historische persoonlijkheid toegevoegd aan het nude materieele
of geestelijke bezit, houdt ten slotte altijd zijne eigene waardeering de weegschaal in handers : hij beslist wat gaven zijn
en wat verlies moet worden geacht .
Bij een populair historiewerk van zoo geweldigen
omvang als eene universeele geschiedenis is, maakt evenzeer de beperktheid van het menschelijk omvattingsvermogen
als de uitgebreidheid der stof het begrijpelijk, dat die op
eigen onderzoek berustende waardeering van personen en
feiten niet overal in dezelfde mate zelfstandig kan zijn .
De twee thans voltooide deelen echter van v a n G e 1 d e is
geschiedboek brengen ons de vruchten van jareniang onderzoek op een terrein dat in den striktsten zin zijn eigen
mag heeten . Echter is ook hier nog het gebied to omvangrij k om schrede voor schrede in eene korte bespreking den
invloed van des schrij vers opvatting op zijnen arbeid na to
gaan . Maar dat is ook niet noodig . Ten einde to doers uitkomen, van welke beteekenis de toepassing der door hem
gehuldigde historiografische beginselen voor zijne geschiedschrijving is geweest, acht ik het voldoende en gewenscht
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mij in hoofdzaak to bepalen tot enkele gedeelten der geschiedenis van Griekenland .
Aan de zelfverloochening waarmede de schrij ver zich
onthoudt van de overweging flier ver-reikende hypotheses
over herkomst en oorsprong der alleroudste Grieken, wier
expositie o.a. aan de overigens zoo boeiend geschrevene
Griechisehe Geschichte van E r n s t C u r t i u s zulke verwarrende bladzijden heeft toegevoegd, danker wij een zeer
heldere beschrijving van dies vroegsten historischen tijd
van het Grieksche yolk, dies men sinds de archaeologische
onderzoekingen to Mycenae en . Tiryns, to Troje, op Cyprus
en op Creta, gewoon is het AegeIsche en het Myceensche
tijdperk to noemen. A .an onbeantwoorde vragen is flit tijdvak
zeer rij k ! Menige uitspraak moest hier zonder bewij zende
adstructie worden gegeven, enn sommige lezers zullen das
ook bij de schets van de heerschappij van Mycenae wel
even vragen of waarlijk de vorsten van Mycenae „Grootkoningen van geheel Griekenland" wares (I . 166) en het
Hellas van die dagen „eene staatk .undige eenheid" (I . 168).
Zulk een twijfelend lezer vindt nauwelijks rust bij het antwoord van Dr . v a n G e 1 d e r : „de taal wijst het uit, die
in haar oudsten ors bekenden worm veel minder scherp geteekende dialectische eigenaardigheden vertoont das eene
eeuw later ." De onderstellin g van een oorspronkelij k gemeenschappelijk Urgriechisch blijve hier onweersproken
maar
kunnen wij wel auders das door vrij onzekere Riickschliisse
over de taal van het Myceensche tijdperk oordeelen ?
Intusschen is de onzekerheid op zulk een punt van geringe
beteekenis tegenover de eenheid van schildering, op grond
van archaeologisch en mythologisch onderzoek thans verkregen ten opzichte van Achaeische maatschappij, cultuur
en godengeloof . Vooral ten opzichte van het laatste . Veel
van hare oude verwardheid heeft de oudste Grieksche mythologic verloren sinds men begirt de draden to ontwarren in
het weefsel van natuuraanbidding en fetichisme, van Ahnencult en stamgodendienst, flat aan Hellas eerst zijne Daemonen en toes zijne Olympiers heeft gegeven . Ook van deze

POPULAIRE GESCHIEDSCHRIJVING DER OUDHEID.

123

differentieering geeft ons de schrijver (I 178 en v.v.) een
zeer fielder en levendig beeld .
Wat aan de Oude Geschiedenis
bepaaldelijk aan de
Grieksche
hare groote aantrekkelijkheid verleent, dat is
ondanks het vaak toevallige en fragmentaire karakter der
overlevering, hare begrijpelijkheid . Men moge al of niet
bereid zijn om de historie leermeesteres der toekomst to
noemen, onze belangstelling voor een tijdvak klimt toch
en daalt, naarmate wij meer of minder duidelijk in de geschiedenis de krachten zien werken en strijden, die ook
ons eigen leven bewegen . Die historicus zal ons boeien, die
de kunst verstaat uit de onder gansch an dere dan moderne
gezichtspunten bijeengebrachte feitenschat der nude geschiedschrijvers, met schijnbare verwaarloozing van fief incidenteele, to grijpen en in vorm to brengen wat van blijvende
beteekenis is ; want dan ontstaan karakterbeelden, die, men
moge dan enkele lijnen to scherp geaccentueerd vinden of
andere niet juist zoo getrokken als de eigen herinnerin g
ze ziet, in hoofdzaak gelijkend en sprekend moeten zijn .
Nog altijd blijft, ook voor den modernsten lezer het Sparta
van L y c u r g u s belangrij k, niet minder de democratische
Staat in zijn eersten aanvang, straks fief A .thene van 501 o n
en P i s i s t rat u s, al to zamen vaak geschetste perioden,
dock in Nederland nog zelden met zoo duidelijke en door
het persoonlijke inzicht des schrijvers zoo levendige kleuren
als door v a n G e 1 d e r is geschied . Treffend en duidelijk
geformuleerd is o .a. zijn oordeel over de Lycurgische staatsregeling, schijnbaar zoo ver van ons afstaande en in waarheid zoo leerrijk voor onzen tijd (p . 192)
„Deze socialistisch getinte staat, waarin alle burgers
ongeveer gelijk van bezit, gelijk vann levenswijze waxen,
heeft bereikt, wat hij in de eerste plaats beuogde . Geen
standsverschil is hier binnengedrongen ; noch den glans
noch ook het wee en de ongerechtigheid van den riddertijd
heeft men to Sparta gekend . En dat is niet gegaan ten
koste van den natuurlijken groei van het gemeenwezen .
Sparta is in de achtste en in de zevende eeuw een door
en door gezonde staat, conservatief, ja zeer conservatief
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van neigingen, maar bereid om alles op to nemen, wat de
zedelijkheid, de burgerdeugd, het patriotisme zijner burgers
nog kan verhoogen . De band, die de burgers onderling,
die hen alien aan den staat verbond, was hecht en edel .
Pikant mag het zeker heeten, dat terwijl ridderlijke veeten
en roemruchte oorlogsdaden de negende en de achtste
eeuw vervullen, dat nergens tot eenig merkbaar resultant
heeft geleid : geen enkele staat is systematisch veroverend
opgetreden . Sparta alleen, de staat zonder adel en zonder
ridders, heeft kalmpj es aan meer dan twee vij fden der
Peloponnesus geannexeerd, en aldus denn grondslag gelegd
tot eene oppermacht over Griekenland, die het helaas in
latere eeuwen, then het geen modelstaat meer was, evenzeer is gaan mis- als gebruiken ."
Ik wil niet beweren, dat ik in deze schets overal het
„Sparta der achtste en zevende eeuw" tern g vind, dat mij
tot nu toe voor den geest staat . Burgerkrijg en opstand
ontbreken niet in de Spartaansche traditie van die tijden
en wie de fragmenten van T y r t a e u s' elegieen niet voor
onecht houdt, zal zeker de task van dezen dichter minder
eng om.schrijven d.an de Heer v a n G e 1 d e r doet, wanneer
hij T y r t a e u s om zoo to zeggen huldigt als poeet van de
infanterie, „die door zijne pakkende marschmelodieen en
zijne vaderlandslievende woorden daarop de soldaten opgewekt in den pas wilt to doen loopen en op eene rij hield ."
Maar op de hoofdzaak werpt de her boven aangehaalde
schets het juiste licht en zij bereidt den lezer voor op de
merkwaardige uitkomst van den worsteistrij d tusschen
Athene en Sparta, die van de geheele oudhelleensche geschiedenis het boeiendste, het aan grij pendste en door de
daarin werkende oorzaken het meest actueele gedeelte is .
Mijn doel
velen op to wekken tot de lectuur van Prof .
is
vanGe1de
boek zou ik ver voorbij schieten indien ik
niet, zijn voorbeeld volgend, alleen de hoofdpunten zijner
historiografische methode releveerde . In het scherp trekken
der groote lijnen, in het streng vermijdenn van alles wat
naar pathos zweemt, in het eerlijk uitspreken van zelfstandig oordeel zoekt hij zijne kracht, wanneer straks de groote
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tijden en de gecompliceerde cultuurverschijnselen naderen .
En het eigenaardig familiars karakter van zijnen stijl, de
opzettelijke onthouding van bloemrijkheid of beeldspraak
verbergt voor den deskundigen lezer niet de kunst van
arrangement . Over de geestelijke machten in Griekenland
v66r en na de Perzische oorlogen werkzaam, over mystiek
geloof en mystische praktijk, over ongeloof en rationalisme
schrijft hij zoo, dat menig min bekende dichternaam ook
hen, die nooit sen Grieksch boek in handen hebben gehad,
gaat interesseeren, flier is sen man aan het woord, voor
wien de Grieksche poezie haar eigenlijkste beteekenis heeft
in verband met de moderns lyriek . Natuurlijk zal juist
daarom sours zijn oordeel ons verrassen . Z66 beslist A r c h il o c h u s „zonder tegenspraak de allergrootste onder de
Grieksche lyrici" to hooren noemen, m, a, w . aan hem als
lierdichter den zelfden lof to zien gebracht, dien A l f r e d
C r o i s e t hem toekent als jambograaf, doet ons vreemd aan,,
omdat wij juist van hem nog maar zoo heel weinig lyrische
poezie meer bezitten, met zekere verbazing zien we hoe
A 1 c m a n, de fijn gevoelige zanger der uiterst melodieuze
jonkvrouwen-koren, zich most to vreden stellen met de twijfelachtige loftuiting dat hij „de schalk onder de Grieksche
poeten" is . En naast A l c a e u s, Sap p ho, T h e o g n i s achten
wij S o 1 o n wel zeer karig bedeeld, wanneer de schrijver met
sen bij hem zeer ongewone algemeenheid van hem zegt dat
hij „verdient vermeld to worden ." Doet hem dan de gloedvolle en manlijke vroomheid van S o 10 n s elegieen niet instemmen met P l a t o' s verklaring (Tim . 21 B .) „dat 501 on,
indien hij de poezie tot meer dan eene bijzaak in zijn leven
had kunnen waken, ~n H o m e r u s en H e s i o d u s zou hebben overtroffen ?"
Zulke vragen zijn ons geoorloofd
wits ze als vraag en
niet als aanmerking worden geuit . Het oordeel in de hoofdstukken over kunst en literatuur door Prof, v a n G e 1 d e r
nooit ondoordacht ;
uitgesproken is dikwijls afwijkend
bovendien zoekt hij in de eerste plaats niet zoo zeer aesthetische waardeering als historische appreciatie to geven . Wie
wil weten hoe hij daarin slaagt, die leze de uitnemend
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levendige karakterstiek der drie groote tragische dichters
van Athene (I . 442-452), begrijpelijk en helder vooral
omdat in de daaraan voorafgaande schets op zoo bijzonder
duidelijke wijze de economische ontwikkeling van den
A.theensehen staat is beschreven, de opkomende „heerlijkheid van het Attische rijk" en bovenal de persoonlijke
werkzaamheid van Per i c 1 e s . P e r i c 1 e s in zijve verhouding
tot de Atheensche conservatieven en radicalen to teekenen
dat is voor iederen geschiedschrijver der Helleensche oudheid een piece de resistance, een van verre lokkende en
tevens verschrikkende task die de kroon zal zetten op zijn
arbeid, een werk waarbij het bovenal aankomt op die
niet to omschrijven en niet to ontberen fijne onderscheidingsgave ten opzichte van waar en onwaar, die den echten
historicus kenmerkt .
Waar en onwaar ! De tijd ligt ver
achter ons, dat men de waarheidsliefde der antieke historieschrij vers bepaalde met den maatstaf der moderne historiografie ; maar al erkent flu ieder dat H e r o d o t u s en T h uc y did e s van historische juistheid geheel andere begrippen
hadden dan een R a n k e of een NI a c a u 1 a y, elk van ons
moet toch
voor hij zich tot schrijven zet, in bijzonderheden vragen beautwoorden als deze : ,,Is H e r o d o t u s verblind en onbetrouwbaar door zijve voorkeur voor Athene ?
valt het vernietigend oordeel van T h u c y d i d e s over
C 1 e o n, den grooten Atheenschen demagoog, samen met
zijve verbittering over C l e o n s aandeel in zijn verbanningsvonnis wegens hoogverraad ?" De karakteristiek door den
Heer v a n G e 1 d e r over de beide groote historieschrij vers
gegeven (I. 481 en II 48-50) wettigt het bezadigd antwoord dat hij door zijve beschrijving van den Peloponnesischen oorlog op de hierboven gestelde vragen geeft : wie
in de Herodotus- en Thucydideskritiek tehuis is, zal, waar
des schrijvers voorstelling van de algemeen bekende opvattingen afwijkt, grondig nadenken over de belangrijkste
strijdvragen zelden of nooit vermissen .
Niet uitsluitend het felt, dat voor de jaren die volgen
op den bloeitijd der groote historici de directe historiebronnen zooveel troebelder zijn, maakt den geschiedschrijver
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hat schetsen van hat tijdvak dat ligt tusschen Athena's val
en de worsteling met Macedonia zoo moeilijk . Van ease
periode die zijnen lezers oneindig veal minder duidelijk
voor den geest staat dan de bloeitijd, moat de schrij ver hier
begrijpelijk makers, wat in de steeds meer verwikkelde machtsverhoudingen van Sparta, van Thebe, van Athena, van de
Thessaiische tyrannen en straks van Macedonia eigenlijk
de beslissende be weegkrachten zijn geweest ; in de daden
van manners als Lysander en Agesilaos, van Epamin o n das en Jason van P h e r a e, alien of de meesten
althans zooveel moderner karakters dan eau Per i c 1 e s of
een C i m o n waresn geweest, moat niet slechts zijn kritiek
maar goeddeels ook zijn in geschiedkunde en politiek geschoolde fan tasie begrij pelijke motieven waarnemen en aantoonen, de klimmende beteekenis van financieele vragen
en sociale eischen mag hij niet verwaarloozen
en als hij
eindelijk in de verwarrende veelheid van die worsteling der
kleine states eenheid voor zich zelven heeft gebracht, dan
moat hij zeer veal van de bijeen geschikte stof wegwerpen
om de groote lijnen van zijn verhaal niet to zeer to bedekken . Daze periode nu, waarin on .der Perzia's overwicht
Sparta Hellas beheerscht en met Thebe worstelt om de
hegemonie, heeft Dr . v a n G e 1 d e r met groot talent in
hat eerste honderdtal bladzijden van hat tweede deal geschilderd. Het is een helder cn begrijpelijk tafreel, tot
walks schildering meer inspanning en meer ged~tailleerde
kritiek ward vereischt dan tot hat schrijven van de zooveel
aantrekkelijker hoofdstukken over Athena's worsteling met
Macedonia enn over Alexander den Groote .
Maar is dan werkelij k
zoo zal men vragen
in
een populair geschiedenisboek voor onzen tijd uitvoerige
bespreking gewenscht van zoo particularistische woelingen,
als in dies namiddag van den Griekschen statenbloei Hellas
indien toch de „cultuurg eschieverdeelde P Kon dat alles
denis" hoofdzaak is
niet zeer in hat kort worden
Het boeiende hoofdstuk door Dr . van
besproken ?
G e 1 d e r aan de behandeling der Helleensche cultuur van
de vierde eeuw (kunst en letteren, wijsbegeerte en weten-
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schap) gewijd, geeft op die vraag een beslist ontkennend
antwoord . „Dezelfde overmatige zucht naar individualisme,
die elk staatkundig gemeenschappelijk optreden met lamheid sloeg, heeft op het gebied van wetenschap en kunst
eenen wedij ver in het leven geroepen die haar, wat intensiteit en verscheidenheid van cultuurleven betreft, in de
wereldgeschiedenis tot de eenige parallel van hare voorgangster, de vijfde, maakt . Kennis van staatkundige geschiedenis is de noodzakelijke ondergrond voor kennis van
gelijktijdig cultuurleven ; de staatkundige geschiedenis der
vierde eeuw is daarom vann het allerhoogste belang, omdat
in hare omlijsting P l a t o geleefd heeft en A r i s t o t e 1 e s,
Praxiteles, Lysias, Scopas en Apelles" .
Hoe
onbetwistbaar juist deze woorden zijn, zal elkeen gevoelen,
die n a de inl eiding het veertigtal bladzij den leest, waarin
de schrijver
een zeldzaam rijke stof binnen de engst
mogelijke grenzen condenseerend
de historische beteekenis van Praxiteles en Plato, van Menander,
Demosthenes en Aristoteles in scherp geteekende
portretten toont, zooals hij zelf ze ziet . Hoeveel n ader brengt
deze „populaire geschiedenis" ons het Hellas der vijfde en
vierde eeuw dan menig volumineus historiewerk over de
oudheid !
Aan schrijver en lezers beiden stelt het tafreel van de
wereldhistorie na A l e x a n d e r d e n G r o o t e nog weer
zwaardere eischen dan het Griekenland der vijfde en vierde
eeuw . Rome's ontwikkelin g tot de wereldheerschappij mope
het den historicus gemakkelijk waken ook hier weer de
groote lijnen to trekken die eenheid in den chaos brengen,
H a n -nn i b al's krijgstocht moge
om zoo to zeggen
zich zelf verhalen, persoonlijkheden als M . P o r c i u s C a to,
de Scipiones, Sulla en bovenal straks Julius Caesar
mogen de gelegenheid aanbieden in zeer sprekende trekken
de mann .en to teekenen wier persoonlijke kracht de wereldgeschiedenis heeft geleid, toch brengen zoowel de hoogst
ingewikkelde toestanden van den diadochentijd, als de particularistische woelingen van het ten ondergang nijgende
Griekenland zeer groote moeilijkheden mede . Voor het
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grootste deel heeft
meen ik
de stoere arbeidskracht
en de zeldzame zelfbeperking van den geleerden schrijver
deze moeilijkheden in de politieke geschiedenis op uitnemende
wijze overwonnen . Ook in de cultuurgeschiedenis ? Tot aan
de verbreiding van het Christendom blijft de cultuur in
hoofdzaak hellenistisch : hoe zij dat ook in de Romeinsche
wereld is geweest, vindt men met groote d uidelij kheid uiteengezet in het hoofdstuk over de „vergrieksching van
Rome" (II. 312-391) en in het algemeen genomen is zeker
het standpunt goed gekozen, waaruit v a n G e 1 d e r haar in
hare eerste, Alexandrijnsche, periode waardeert : „weinig
toeneming in diepte, geweldige uitbreiding in breedte, ziedaar het Grieksche beschavingsbeeld in den tijd, die volgde
op A l e x a n d e r s veroveringen" . Maar heeft hier in de
in.derdaad overstelpende veelvuldigheid der verschijnselen
en personen zijn oordeel steeds het evenwicht bewaard ? Zijn
in deze schets der hellenistische beschaving alle historisch
gewiehtige elementen gelij kelij k tot hun recht gekomen ? Van
de beteekenis van het Joodsch hellenisme o .a, zal de lezer nit
dit hoofdstuk niet meer dan een zeer flauw denkbeeld krijgen,
P h i l o J u d a e u s wordt niet genoemd !
en vooral in
het laatst behandelde tijdvak, den Romeinschen keizerstijd tot
aan het eind van de heerschappij der Flaviers, wordt de
schildering steeds vluchtiger, de karakteristiek korter, de
namenlijst beknopter . Herleest men dan de zoo duidelijk
gestelde schetsen van P l a t o en E p i c u r u s, de levendige
karakteristiek van H o r a t i u s en C i c e r o, de fijne waardeering van V e r g i 1 i u s, dan wordt men teleurgesteld, van
P l u t a r c h u s slechts vernemend dat hij „een Boeotier"
was, „een tijdgenoot van T r a j anus en H a d r i a n u s, die
boeiende, warm gevoelde levensbeschrijvingen van beroemde
Grieken en Romeinen en schoone verhandelingen over zedeleer heeft geschreven" of van L u c i a n u s, dat hij „een
schrijver van allerlei sours zeer fraaie opstellen (was), beslist
goed aangelegd, maar zonder ernst, en die zijn talent meest
verkoos to begraven onder goedkoopen, onwaardigen spot" .
Is hier des schrijver autipathie tegenover de decadence
niet een oogen blik machtiger geworden dan zijn a onpartijO . E .VII 4
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digheid ? Het antwoord op deze voor de handliggende vraag
geeft Prof, v a n Gel d e r zelf wanneer hij (p . 502) de
cultuur van den keizerstijd aldus karakterizeert : „mooi en
voortreffelijk als zij veelszins is, is zij toch aan den anderen
karat niet anders dan de laatste en minst eigenaardige
schakel aan het eind eener lange ontwikkeling. Zij is, schreef
ik haast, de verschrompeling en verstij ving dier ontwikkeling, eene cultuur, die partij trekt van het beste wat
eeuwen lang gevonden is, maar die ter nauwernood meer
bij machte is zelf jets nieuws voort to brengen . Beziet men
haar in haar geschiedkundig verband, dan is zij slechts
matig interessant."
Deze uitspraak bewij st afdoende dat v a n G e 1 d e r niet
zonder overleg, neen juist op grond van de hoofdbeginselen
van zijn geheelen arbeid aan de la,at-grieksche cultuur
zoo'n uiterst bescheidene plaats in zijn boek toekende . Niet
op grond van eenigerlei aesthetische waardeering, maar
uitsluitend met het oog op de historische beteekenis van
dit tijdperk van letterkunde koester ik ernstigen twijfel, of
Dr . v an G e 1 d e r wel deed met in dit hoofdstuk zoo beknopt
to zijn . Over de schoonheid der geschriften van E p i c t e t u s
en Dio van Prusa, van Lucianus of A .elius A.rist i d e s kan men verschillend oordeelen, maar juist de belangrijkheid deter literatuur voor het tijdperk van worsteling tusschen de antieke cultuur en het Christendom kan
naar mij voorkomt nauwelij k to hoog worden aan geslagen .
In hoeverre Dr . v a n G e 1 d e r s' s opvatting met die
meening slechts schijnbaar in strijd zijn zullen wij to zijner
tijd vernemen. De schets van de Geschiedenis van het
Christendom in de eerste eeuwen, de zware maar aantrekkelij ke taak die hem in het derde deel wacht, zal daarop
het antwoord geven . Moge het zijn aan een zoo groot aantal lezers als dit voortreffelijk werk verdient .

ONZE LEESTAFEL.
Mr. W . M. H . B o e r s, rechter in de err .-rb. t o Utrecht.
Staat en Rechtsorde in Nederland .
Afl. 2. Arnhem,
S . Gouda Quint, 1907 .
Eenige maanden geleden kondigde ik de eerste aflevering van
doze wetenschappelijke handleiding aan en moest daarbij tot mijn
leedwezen de aandacht vestigen op de buitengewone slordigheid
van stij l, teal en correctie, die de lezing van schrij vers belangrij ke
uiteenzettingen on beschouwingen bijna tot eon straf maakte . Met
voldoening nam ik wear, dat de tweeds aflevering zich in dit
opzicht zeer gunstig van de eerste onderscheidt . wel ken ik ook
in dit vervolg den stijl niet bewonderen, die dor blijft en zich in
zinnen van Duitsche afmeting moeilijk voortsleept - maar er is
flu althans voldoende zorg aan besteed, bepaalde fouten zijn zeldzaam, de teal is gezuiverd en de correctie behoorlijk waargenomen .
De afl. bevat hot slot van hot hoofdstuk Regelende organen,
hot hoofdstuk Wetten en wettelijke voorschri ften en hot begin van
hot hoofdstuk De Adininistratie en administratieve rechtspraak . Met
den geest waarin hot werk geschreven is, ken ik mij, gelij k ik
reeds vroeger schreef, zeer good vereenigen, al wij kt b .v . des
schrijvers opvatting van den invloed dien do toekenning van hot
recht van amendement aan de Eerste Kamer op den gang dor
wetgeving zou hebben (sen zeer actueel onderwerp) van de mijne af .
Voor hot geheele work compleet is (wet nog wel eenigen tijd
zal duren) moge de uitgever de ontoonbare eerste aflevering voor
eon grondig herziene en verbeterde inwisselen . De thane verschenen
2de aflevering geeft mij hoop dat hij en de schrijver de noodzakelijkheid daarvan zullen inzien .
P v. D.
Dr. A . J . T h . Jon k or. Voor de Praktijk der Godzali ;heid . Rotterdam . J. M . B rodeo .
„Dit boekje bevat eon aantal opstellen, beschouwingen, meditaties -- hoe wil men ze noemen 2 liefst zoo ondeftig mogelij k
die vroeger reeds in de „Zondagsbode voor Dordrecht en om-
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streken" verschenen . Het bedoelt natuurlijk niet een systematische
uiteenzetting of een volledig overzicht to geven van al hetgeen
tot het levee der godsvrucht behoort . Het wil slechts op enkele
plekjes van dat groote terrein een beetje licht laten vallen, een
paar wenken geven, meer niet."
Zoo karakteriseert de schrijver, thane hoogleeraar to Groningen,
in z'n Woord voora f dit werkj e, dat in den waren zin des woords
een stichtelijk boekje is . Juist door zich to onthouden van zoete,
pluimstrij kende woorden, die trouwens nooit op een eerlij ke wij ze
gekomen zijn aan hue reputatie to kunnen stichten . Neen, zooals
elke ware prediking, richt deze zich niet tot het gevoel, maar tot
het geweten, grijpt 't aan en schudt 't wakker . Aangrijpend werkt
due dit woord, dikwijls eerst verschrikkend door 't zoo absoluut to
nemen met de eischen Gods, en eerst daarna vertroostend door to
laten zien dat juist dit 't heerlijke is van Gods woord, dat 't op
deze verkeerde wereld, waar alles relatief is en blijft, absolute
eischen, normen en beloften geeft .
Als 'k een bezwaar wilde noemen, dan zou 't zijn dat de
schrijver sours meedoet aan die vermoeiende mode van korte zinnen .
B .v. „Van het mindere tot het meerdere . Zoo wil het de Heiland .
Klein beginners . Eenvoudig. In diep zwakheids-besef. Zonder glorieuzen opzet ." enz ., 30 zinnetj es op een bladzij de van 29 regels
(bL 12/13) . Doch dit vermoeiende is er slechts flu en dan, misschien wel our niet gewoon to raken aan 't frissche, levenwekkende
deter echt stichtelij ke lectuur.
G. F . H .
P . B i r o e k o f f. Tolstoi's Levee, 1828-1863 . Geautoriseerde vertaling naar het Russische handschrift door
E m m a B. van d e r W ij k. Met of beeldingen . Amsterdam . P . N. van Kampen en Zoon .
Dit is flu een dier boeken, waarvan to voorzien was dat 't
moest komen, rinds ear zoo iets ale 'n Tolstoi-cultus bestond . Ook
bezit 't de verschillende eigenschappen van zulk 'n boek, want 't
is vooreerst lij vig, buitengewoon lij vig, daar dit 1 e deel, our one to
brengen tot 1863, reeds 455 blz . noodig heeft ; verder is het minutieus-nauwkeurig, zoodat onze ooren tuiten van namen van voorouders, tantes en bedienden - en natuurlijk van wanhopig-russische
namen ; en eindelijk is het geschreven ale 'n heilige task, of zooals
de schrijver in de Inleiding 't noemt „dit mij heilige werk : het
schrijven van eene biographic van den grooten ouden man, van
mijn onderwijzer, van L e o T o 1 s t o i" ; (bi. 7) en zoo draagt hij „dit
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boek, hat groote werk van mijn leven" dan ook behoorlijk aan
zip n vrouw op .
Tot zoover is dus alles ongetwijfeld in orde.
Maar dan komt de vraag wat 'n gewoon mensch, die zich niet
de luxe veroorloven kan Tolstoiaan to zijn, flu aan dit boek zal
hebben . Me dunkt niet heel veal aan daze verbazing- en bijna
vervelingwekkende nauwkeurigheid, die zich vermeit in mededeelingen als :
daze „Zoo is b .v. de Duitscher K a r e 1 I w a n o w its c h
Mayer niemand anders dan Feodor Iwanowitsch Rjessel,
de Duitsche onderwijzer, die in werkelijkheid bij de familie T o 1s t o i heeft gewoond, en dien wij reeds vroeger vermeld hebben . . .
F e o d o r I w a n o wit s c h stierf to Jasnaj a Palj ana en ward begraven bij de kerk ." (bl . 6819) . Meer zal hij genieten van T o ls t o i' s „persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen",
door hem in handschrift den schrij ver meegedeeld en door dezen
in zijn boek ingelascht . Tusschen veal al to uitvoerigs van 'n
praatgragen bestevaer zijn daar allerliefste tooneeltjes to bewonderen van den grooten romanschrij ver . Slechts weinig zal hij
vinden van hetgeen waarom T o 1 s t o i 't meest belangrijk schijnt, wijl
zijn „bekeering" lang na 1863 plaats greep . Niet meer dan vage
aanduidingen, waaruit hij kan opmaken, dat T o l s t o i reeds vroeg
aanleg had to worden, wat hij nu is n .l . meer een geestverwant
van 'n Stoicijn als M a r c u s A u r e 1 i u s, dan van een Christen als
Lucas of Paulus .
G . F. H .
Elite K n u t t e l F a b i u s . Der Ziele Wonderland .
Amsterdam . W . V e r s l u y s, 1905 .
Wie 'n aangename herinnering behield aan de tragedie in
verzen van daze schrijfster getiteld Derdriu, gepubliceerd in den
tweeden jaargang van dit tijdschrift, zal met belangstelling haar
prozawerk Der Ziele Wonderland, tar hand nemen, en er van genieten ook .
Het is geschreven in den stijl van 'n prozagedicht en begint
aldus
„Hat oude Ierland, 't wilde land der sagen, der zieners en
der feeen, der zielen van weemoed en van hartstocht, droomt in
windestillen manelichten nacht . Droom houdt omvangen de zilveren
zee, die wijdom deint en zacht klotsend spoelt tegen den voet der
oude rotsen . Hat eentonig gelispel en geplas der branding tegen
de steenen onwrikbaarheid is als een eeuwig herhaald vruchteloos
verlangen en rusteloos vragen" .
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De man, in wise de mel van dit land als geincarneerd is, heet
M o r a n n, een dichter-zieger, geliefd leerling der Druiden, die 't
land beheerschen . Van de fee Woud edroom leert hij verrukkelij k
zingers, wil haar echter niet volgen naar 't feeenland, dock werpt
zich in 't voile levers . Hij wordt beroemd, „Erins eerste dichter,"
gevolgd door 'n stoet geestdriftige leerlingen, rijk en gelukkig
met 'n schoone, geliefde vrouw. Dan most hij getuigen tegen der
Druiden bloedige offers ; hij west dat hem dit alles zal kosten,
maar hij most, en voorspelt daarop de komst van een anderen
god „die woorden van deernis heeft, zelfs voor de slavers", (bl . 120)
en hij ziet ,,manners met geschoren hoofden en wijde gewaden . . .
over de atormachtige zee komen, den kromstaf in de hand" (bi . 121) .
De Druiden werpen hem uit, en eenzaam sterft hij - juist als
St . Patrick, Ierlands Heilige, zijn zegetocht begint door 't land .
Wie jets van die sagen - door de schrijfster als haar bronnen genoemd -- kept, die zich zoo gaarne met deze „godenschemering" bezig houden, zal erkennen dat 't der schrijfster gelukt is,
dien tij d hier to doers herleven .
Toch blijft ons deze sage in 't hollandsch wat onwezenlijk
misschien ook omdat de taal hier niet meer zoo naief is als der
echte sagen zelve . Daar voelt men 't levee, hier meer de kunst .
G .F .H.
J . S t e y n en. Verbijsterden. Schetsen . Rotterdam . M e i ndert Boogaerdt Jun., 1906 .
Kort geleden hier S t e y n e n' s vorig book Van lief Menschenspel besprekende, wees ik op z'n voorliefde voor nieuwe woorden,
onzeker of we die daar voor 't eerst en 't laatst zouden zien . In
dezen nieuwen bundel vinden we er al veel minder (ik noteerde
onder 't lezen alleen : ,, verhankeld ; frutten ; j urten en schits op bl .
9, 65, 78 en 97), terwijl de schrijver toch met gewone woorden ons
uitstekend voorteekent wat hij ons wil laten zien .
Dat is hetzelfde, ons in den vorigen bundel ook reeds ruimschoots gegeven, n .l . list griezelige.
Vijf , schetsen vormen den inhoud van Verbijsterden getiteld
De Gek, De Boom, De Loods, De .Keizer, De Biljartspeler .
De Gek is 'n gepensioneerd militair, na den dood zijner beminde vrouw alleen voor zelfmoord bewaard door zijn lief dochtertje
dat hij afgodisch gaat liefhebben . Als 't meisje echter zich verlooft,
wordt hij gek en schist zich door 't hoofd . „Het verminkte lijk
van den oude is hum als een slagboom gevallen op hue weg naar
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hot geluk .
Toch was spoedig daarna de bruiloft . wellicht was
dit heel dwaas, wellicht ook niet . . . . Het was eigenlij k heel gewoon misschien" (hi . 84) .
Aan Den Boom, door hem in vagen mysteriedrang vereerd,
hangt Gee r t Math ij s e n zich op, als zijn goliefde hem, den stuurschen zonderling, afwijst en 'n ander gaat huwen .
De Loods, krankzinnig geworden na 't verlies van zijn vrouw,
besluit de eerste mailboot, die zijn hulp vraagt, op de klippen to
j agen . We zien hem, in 'n storm, met gej uich verwelkomd op de
boot -- en bevroeden den a$oop .
De Keizer, met 'n ontzettenden kater na 'n fuifnacht ontwaakt,
verneemt dat hij, volgens oud volksgebruik, dien B .erstochtend den
schildwacht den broederkus moot geven, doet zulks den --y doodgevroren schildwacht, is na dat voorval angstig, maar fuift door .
De B'ljartspeler, alleen met 'n dolgeliefd kind overgebleven,
geeft dat in drift 'n slag op 't hoofd, waardoor hot hersenschudding krijgt en sterft, waarop hij zich verdrinkt .
En dit zou 't levee zijn, dit uit to beelden de teak der literatuur ? Gode zij dank niet . 't Is enkel ongezonde lust tot griezelen.
G .F .H .
J . J . D u p r o j x . Nicolas Beets et la litterature hollandaise - ouvr . couronne par l'universite de Geneve . Prix
Amiel - Geneve . Amsterdam. S c h e l t e m a en H o l k e m a,
1907 . frc. 3.50 .
Hot breedere kader van „litterature hollandaise", waarin doze
studio is gevat, is toch niet erg ruim : lets over de litteraire beweging van 1830-'40, niet onaardig en vrij juist voor eon vreemdeling, lets over hollandsche landschappen on schilderijen, jets
tegen 't slot over C o u p e r u s on H e ij e r m a n s in wie de schrijver de opvolgers van 1111 d e b r a n d ziet, gelijk in C r a m e r en
M u 1 tat u l i vrijwel zijn geestverwanten (p . 202) . Doch Boots is
hem geheel H i l d e b r a n d, rampzalig ondergegaan in den huiselijken dichter on den prediker . Dus : Camera and kein Ende . Van
dit meesterstuk hooren wij niet slechts den uitbundigsten lof, ook
groote stukken worden or van vertaald . Nogmaals : vrij aardig
voor eon vreemdeling . Doch eon Hollander heeft er matig plezier
in . Reeds aanstonds als hij de grenzen ontdekt van 's vertalers
taalkennis : winterloof beteekent „louange de 1'hiver" p . 47 en
,,.Bees hot gold" uit hot Diakenhuismannetj e luidt hier „keel,
l'argent" p. 87 . Zoo is or moor. En als wij flu ontdekken hoe eon
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vertaler, beter voorbereid dan de meesten, zijn task gemeenlijk
niet ongelukkig volbrengende, toch nog zooveel gebreken houdt,
dan vragen wij : is bet eigenlijk wel mogelijk H i l d e brand in 't
Fransch to vertalen ? En - behoort B e e t s eigenlijk wel tot de
„wereldlitteratuur" ? Heeft deze eminence Ned erlander een woord
voor andere volken ? Zoo ja, dan zou ik dat woord eer in de
Stichtelijke Uren zoeken dan in de Camera en de Dichtwerken .
1. S .
Dr . H . H . M e u l e n belt. De prediking van D . Chantepie de la Saussaye . Nij megen . T e n H o e t, 1907 .
Na het lij vige proefschrift van Dr . A . M . B r o u w e r over
mijn vader vult flu de predikant van Baarn een leemte dier studie
aan . Dr . B r o u w e r had opzettelijk zijn stof beperkt ; dat hij
daarin wijs deed blijkt wel uit den arbeid van Dr . M e u 1 e n belt,
die ruim 200 zeer zaakrijke bladzijden aan de prediking van Ch .
d . 1 . S wijdt, zonder zijn onderwerp uit to putters . Het is onzen
schrij ver minder to doers om het bij zondere theologische standpunt
van Ch . d . l. S . dan om zijn prediking, en met tact heeft hij vermeden van zijn homiletische studie een dogmatische to makers,
schoon hij vrij diep doordringt in den inhoud der preeken . Van
de vijf deelen dier leerredenen zal eerlang een tweede uitgaaf
verschijnen ; dat zij niet alleen in breede kringen van geestverwanten een plaats behouden maar waarlijk tot de litteraire werken
van beteekenis behooren, daarvan kunnen menige der hier medegedeelde proeven den lezer overtuigen .
1. S.
M J. B r u s s e . Landlooperij
J . B r u s s e, MCMVI .

Rotterdam. W . L. en

„Zwerftocht van een dagbladschrij ver onder stroopers en
schooiers" . Dit is de hoogere reportage : relaas van het zelf geziene,
zelf-ondervondene, van wat gij en ik niet gezien, niet ondervonden
hebben . Welk snort van yolk gaat er „met de nachtboot" mee ?
Weet ge iets of van „scharrelen op zee", van „stroopers"? Wat is
„een trek"? En wat „azen" ? Zij t ge ooit met „strand j utters" uit
geweest ? Hebt ge ooit aan landlooperij gedaan ? Al de hoofdstukken van dit boek zullen 't u vertellen, want de schrijver is uit
zijn huid gekropen, heeft zich vermomd als een der armsten der
armen, is voor 'n poosje strooper en schooier geworden en vertelt
nu al zijn wederwaardigheden . Vertelt dat zoo ongezouten, zoo
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heelemaal in de taal van zijn tijdelijke kornuiten en met zoo'n
pijnlijke zorg om toch al het akelige, vieze, vunzige, gore (en wat
ge nog weer wilt in die lijn) u to laten zien, proeven, ruiken en
voelen, dat ge op 't laatst
triomf van het realisme - er een
physieken walg van krijgt en - met den schrijver verplaatst op
jets voelt kriebelen tusschen hats
then smerigen slaapstee-zolder
en boord .
flier is dus een boekdeel vol „documents humains" nit de
ond&ste lagers . We hadden daar wel al zoo lets van gehoord en
gelezen, maar dan toch altijd van auteurs, die zelf dat levee niet
kenden en er dus maar zoo'n beet] e op los fantaiseerden . Of wel
we zagen den schooier en vagebond in het poetisch wags van
R jc h e p i n "s Chemineau, waarin het landloopersleven verheerlijkt
wordt als een genotvolle wandeling in Gods vrije natuur : van hem
al die volden, waar hij doorgaat ; van hem die blauwe lucht, die
vergezichteu, straks de heide, van hem heel het land . . . . Maar,
wonderlijk ! jets daarvan gevoelt ook T o o n, de ,,professional",
met wien de dilettant B r u s s e op stag is gegaan
Met allen respect voor den durf en de volharding, die de heer
B r u s s e aan den dag heeft gelegd door zoo to gaan levee aan
den zelf karat der maatschappij om het gemier en gewroet daar to
zien en dat dan weer to geven, zouden we toch wel dit willen
vragen : is nu het beeld, dat ons aldus voor oogen gesteld wordt,
het j uiste beeld ? Een meneer is voor 'n dag of wat strooper,
schooier, landlooper geworden. Goed . Hij heeft met de stroopers,
schooiers en landloopers verkeerd . Best . Hij kan ons dus haarfijn beschrijven hoe die menschen levee, waar ze van levee of nietleven, waar ze worsen, wat voor negotie ze hebben, wat hue ervaringen zijn, hoe ze spreken . Maar ook : hoe zij denken ? wat zij
gevoelen ? Heeft de heer B r u s s e, die dit alles dan toch maar
was en dit alles dan toch maar meedeed om het eens to zien, heeft
hij kunnen voelen en denken als de lui, die dit bestaan leiden
omdat ze voor jets anders niet geschikt zijn, of zichzelf ongeschikt
achten ? Ons wordt verzocht het to gelooven : de auteur deelt een
en ander mee van hue gesprekken ; zij warren zich onbespied, want
hij, de dilettant, geldt voor een der hunnen . En ze klagen steep
en been. Maar de ervaring is dan toch, voor wat de landloopers
betreft, van zeer korten duur : twee dagen en twee nachten is deze
schrijver vagebond geweest ; zijn tocht strekte zich van Den fielder
slechts tot Alkmaar nit. Toen . . . gaf hij er de brui van ; het werd
hem to kras, to vies ; hij kroop weer nit zijn huid en grog per
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spoor naar Rotterdam om weer „de heer B r u s s e " to worden . Zal
flu dit troostelooze levee op de menschen, die er werkelijk en
sedert jaren in zijn, dezelfde indrukken makers als op een heer,
die er plotseling weer uitstapt ?
Met die vraa; zij natuurlijk goon twijfel uitgesproken aan de
juistheid der teekening, gelijk de Schr. die heeft meenen to moeten
geven . Er zijn schrijnende bladzijden in dit book en wet hier als
beeld van werkelijkheid gegeven wordt, is verschrikkelijk, is
helsch van liederlijkheid en beestachtigheid . En dat dit naar hot
levee geschilderd is, daarvoor staat ons de eerlijkheid van den
auteur borg . Maar, hoe treurig hot ook klinkt, de menschen zelf,
met wie de Schr . verkeerde, kunnen niet dat zoo voelen als de
Rotterdamsche journalist, die uit zoo andere omgeving ineens zich
daarin begaf. Aan den anderen karat is die afstomping des to
droeviger. En to droeviger ook stemt de overweging dat die ware
schooiers altij d en altij d weer zich blij ven rondwentelen in de pool,
wear de heer B r u s s e slechts even in vertoefde .
H. S.
V i 1 m a L i n d he . Door de branding . Near hot Zweedsch
door Hen d r i k a B leek e r (geautoris. uitgaaf). Amsterdam .
H . J . W . B e c h t, 1906 .
Kan er zoo iota als vriendschap zijn tusschen een man en een
vrouw ? P e t e r S t e e n, een ongelukkig getrouwd man, wien hot
huwelijk met een onverstandige vrouw alleen teleurstelling gebracht
heeft, ontmoet, als hij zijn dochtertj e G e r d a naar zijn zuster gaat
brengen ore hot kind dear to doers opvoeden, W a 1 b o r g L iii u s,
de begaafde schilderes, die met dezelfde boot naar dezelfde pleats
gaat om hot graf van hear gestorven aanstaande nog eons to be zoeken . Heel fijn teekent de schrijfster den de ontmoeting van die
twee, hue ontwakend gevoel voor elkaar ; den volgt zijn vraag :
wil j e mij n vriendin worden ? want nu weet ik wear ik zou kunnen
vinden wet mij tot iota moor volkomens zou makers, tot eon beter,
gelukkiger menach . . . , wil j e ? - Ja, antwoordt ze na een kort
zelfonderzoek . En hij : „Maar de verwondering en hot gepraat van do
menschen moot j e erbij in rekening nemen" . -- „Dat weet ik", zegt
ze . - „En ?" Hij sprak den zin niet verder uit, maar zij begreep
hem on kleurde hevig, toen zij hem hear hand toestak, die hij aan
zijn lippen bracht .
Maar later, als ze dagen in elkaars nabijheid hebben doorgebracht, als zij govochten heeft, den staat hear besluit vast : „als
eer en plicht de menschen verbiedt zich geheel aan elkaar to geven,
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staat bun maar een ding to doen : zich van elkaar los to rukken,
terwijl bet nog tijd is" . En zij rukt zich los ; ze zal haar zwerftochten weer gaan hervatten ; alleen maar : zijn dochtertj e G e r d a
zal met haar meegaan ; zoo zal er altijd iota van hem bij haar zijn,
en zij zal het kind den rechten weg wijzen . Maar de dappere vrouw
is sterker dan de man . Hem wordt het to machtig, wanneer hij,
thuis gekomen, merkt dat zijn vrouw, die ijdele, coquette, W a 1b o r g's verhouding tot hem niet begrijpt . En na een scene gaat
hij troost zoeken, waar hij altijd troost zocht : in de branding, in
den storm, op zee met zijn boot, waarin hij zijn jongen meeneemt .
Te nauwernood ontkomen zij aan den dood en P e t e r wordt levensgevaarlijk ziek . Doch wanneer hij, herstellend, aan alles terugdenkt,
verzoent hij zich met bet levee . „Zijn misstap zelf had de Heer
aangew8nd als middel om hem door de branding tot zich to doen
naderen en had de dood hem geleerd to levee, bet levee zou hem
leeren om to sterven" .
Er is in dozen strijd der zielen, zoo forsch en zoo eenvoudig
door de schrijfster weergegeven, iets bijzonder verheffends : de
nobele figuur van de jonge vrouw, die uit eerbied voor zichzelf,
om „eer en plicht" doet wat zoo weinig jonge vrouwen in rowans
doen : zij verdwijnt moedwillig uit hot levee van den man, dien
zij toch zoo van harte lief heeft . Gij hebt, zoo zegt ze, nu eenmaal
een tack op u genomen door uw huwelijk en die task moot gij
vervullen ; gij moot op uw post blijven ; wat mij betreft, ik zou
vreezen in den strijd to vallen ; dus ga ik . - Er is in dit book
wel hartstocht, maar eon, die onder bet gezag staat van hot betere
en hoogere in W a 1 b o r g. Te fier om eon nederlaag to lij den, gaat
ze been, om haar eer to redden en hem de vervulling van zij n
plicht mogelijk to waken . Dat doende, staat ze mijlen boven zoovele vrouwen in de moderne literatuur, voor wie immers de groote
passie een geheel afdoende verontschuldiging schijnt . En dit is in
dit book wel hot heugelij ke, dat we bier nu weer eons eindelij k
eon mensch vinden, die niet de speelbal is van zijn neigingen
en drifters, dock ze beheerscht en daarin een hooger geluk vindt .
H. S .
L a u r i d s B r u u n . De Kroon . Naar hot Deensch door
M. S t o k (geautoris . uitgave) . Amsterdam . H . J . W .
Becht, 1906 .
Wanneer men leest wat, blijkens een reclame-bladzijde voor
den tekst, „de Deensche Pers" over dit book gezegd heeft, dan
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ziet men dat hat ginds ontvangen is als „een echt boeiend boek",
als een dat men in groote spanning least, terwijl hat in de ziel
van den lezer een rij kdom van vruchtbare gedachten wekt, een
boek (zoo zegt een ander Deensch blad wear) met levendige handeling en sterke erotische gevoelens . . . . Jawel, dat alles is wel
waar, zegt men na de lazing, en daaraan kan worden toegevoegd
dat er wel in dit lij vig werk is een streven naar ontwikkeling van
een denkbeeld, van vela denkbeelden zelfs over opvoeding in 't
algemeen en opvoeding van vorsten in 't bijzonder . . . . „Vorstenschool" dus ? Nu j a, er zou een parallel tusschen M u 1 t a t u 1 i' s
tooneelspel en dezen roman to trekken zijn . Laat ons dat intusschen
maar niet doers ; last ons zeggen dat „ De Kroon" getransponeerd
voor hat tooneel, zoo iets als een superieure draak zou kunnen zijn .
Want neen, waarlijk, hoe heel ernstig de schrijver dit alles ook
bedoeld heeft, wij kunnen dit Loch niet zoo maar voor goede literaire munt aannemen : die gruwelijke geschiedenis van das konings
minnarij ; dan de onmisbare hof-intrigues ; de noodlottigheid, die
den worst noopt hat geknoei van hooge staatsambtenaren to dulden ;
de allerverschrikkelijkste ijselijkheid dat die oude worst to oordeelen
zal hebben over hat doodvonnis van den braven, verlichten, jongen
man, die de gouverneur van das vorsten kleinzoon zou zijn geweest,
maar die --- o schrik ! - das vorsten eigen kind is, vrucht van
die gruwelijke minnarij uit hat eerste .
deal
.
Goad bedoeld, dit
alles, en omgeven met een dikken laag van hoogen en heiligen
levensernst, zoodat hat „vruchtbare gedachten in den lezer wekt" . . .
H. S.
Maar, neen, dit alles is toch „te" .
L o u i s e B B . De bittere druppel . --- Amsterdam . Van
Holkema en Warendorf, 1906 .
Zoo heel bitter is die druppel toch niet : als hij (een traan
uit T r u u s' oogen) gevalle n is op een der verlovingsannonces,
besluiten zij en haar aanstaande heel gauw al die kaartj es naar de
post to brengen en de geschiedenis is uit . Wat was er dan gebeurd ? Niet veal : Robert, die zich met T r u u s heef t verloofd,
was vroeger met een ander meisj a geengageerd, dat nu gestorven
is ; hij bewaart nog haar beeld met groote pieteit en licfde in zijn
hart . T r u u s weet dat niet, hoort er zoo iets van door een kwaadaardige vriendin en verneemt dan alles uit zijn eigen mood. Ziedaar de . . . . verwikkeling, kan men nauwelijks zeggen . Als ze dan
alles gehoord heeft, flu, dan blijkt de zaak in orde en is 't meteen
uit ook.

ONZE LEESTAFEL.

141

Wat bij de lectuur wel hindert, is het opgesmukte van den
trant, waarin deze dood gewone menschen tot elkaar spreken ; men
voelt achter alles wat ze zeggen de schrijfster, die zich er op
toegelegd heeft hen op een aardige of indrukwekkende manier to
laten praten . Zelfs denken deze menschen in verheven taal . „Waaraan" - zoo overpeinst T r u u s j e op blz . 99 - „waaraan heb ik
de volmaaktheid van zoo groot een geluk verdiend ! 0, het is om
bang van to worden . . . . ! Zooveel gel uk voor een nietig meisj e,
als ik bee
.! En toch, en toch . . . . hoe ik peins, waar vied ik
.
in ons geluk een bittere(n) druppel die het al bederft ? Want ook
uit het donkere verleden is de bitterheid verdwenen ter wille van
ons geluk . . . . !"
Men begrijpt hoe heeren en dames, die zoo denken, zich aan
fraaie zinswendingen to buiten zullen gaan wanneer zij tot elkaar
spreken !

H. S.

M a r i e B r e g e n d a h 1 . Een hongerende ziel . Naar het
Deensch door D . L o g e m a n-v . d . W i 11 i g e n . Utrecht .
H . H o n i g, 1906 .
Hoe levendig is deze vreemde geschiedenis verteld, Het leeft
voor ons, dat heele gedoe op de hoeve ; de meiden en knechts, de
boer en de boerin met hue zoons zijn zoo rack getypeerd dat ze
voluit voor ons staan . En toch, wat een vreemd stuk levee . Want
wat daarachter zit als het stille drama wordt ons to raden gegeven
schijnt die boer, H e n d r i k H a d e r u p, wel iets anders dan een
lompe, onbehouwen botterik, een „brute", to norsch en to plomp
om een mensch fatsoenlijk to antwoorden ? Hoe kon M a r i a n e, de
lieve, blijde, levenslustige, goede M a r i a n e, hem trouwen ? Om
zijn geld? Maar dat wil men van haar toch niet gelooven . Waarom
dan ? Hield ze van hem? Hoe zou 't kunnen ? En toch
De
schrijfster plaatst ons voor die situatie, ontwikkelt die eigenlijk
niet verder, vertelt alleen hoe ze daar allemaal leefden, totdat
M a r i a n e stierf. Van hartzeer ? Maar immers is er een van de
knechts die fiend r i k na Maria n e' s dood in den tuin huilende
vindt . Hendrik huilende ! Hij, de onverstoorbare, de lompe vlegel,
de barre en barsche, die nooit spreekt dan om to brommen . We
moeten dus wel gelooven dat er toch 'n kern van gevoel, van
liefde voor zijn vrouw in die ruwe borst geweest is . Maar gelooven
ook, dat zij, M a r i a n e, als „de hongerende ziel", gesmacht heeft
naar een goed woord van den man, die flu eenmaal als een bullebak zijn omgeving tyranniseerde . . . . Zoodat we, met alle waar-
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leering voor de grooto levendigheid der detail-teekening, jets moor
licht wel verlangd hadden over de verhouding van die twee . Daar
is hot toch our to doers en daarvan juist Zion we zoo heel weinig .
H. S.
A. van C o 11 a m . Van Stad en Land. Rotterdam . W . L.
en J. B r u s s e, 1906 .
In hot bezige brain van den dichter v a n 00110 m dwarrelen
vale gedachten onrustig road. Slechts aan eon gedeelte van dozen
heeft hij thane vorm gegeven in eenen drukken bundel . In de
aamenschikking der hoofdstukken van dozen bundel is wel regelmatigheid betracht, maar scherp daartegenover staat de sours gewilde, maar vaker onwillekeurige anarchie op hot gebied van
rhythms, rij m, en woordvorming, meestal teekenen van onvolkomen
meesterschap, die vooral hinderlijk is bij de behandeling van den
sonnetvorm .
Wio alzoo dozen bundel aandachtig doorleest, niet our met den
dichter to twisters over zijne levenswaardeering, of zijn ongematigde
beschimping van al 't geen hem antipathiek is, maar slechts our hot
gedachtenleven to benaderen van eon talrijke schaar wier radbespraakte tolk van 0011 e m wil zijn, die zal in de eerste plaats
op hetgeen achter de versregels ligt letters en eerst dan op de
kleur, en den klank der gedichten . Wat toont de dichter hem?
Eerst - naast enkele, her bijna verdwaalde, lenteliedjes van
buiten - de nachtgrachten der groote stad, moor in duister dan
in maanlicht ; ook wel de voorname Heerengracht, egoistisch ver
van plobeisch stadsgeschreeuw verwijderd, maar toch hover eon
duistere zijschans, eon grachtje in half licht met sombere, kleine,
wegschuilende geveltjes, eon straten-gat aan de Nieuwmarkt.
Want hot echte Amsterdam dat dozen dichter heeft gevangen genomen is hot oude, plebeische, liefst hot armoedige tantrum . Hot
is geen willekeur, maar veeleer eon snort van geloofsbelij denis dat
hij rijmen last rij mars op embleimen en probli men : hot yolk, dat
zoo die woorden zou uitspreken, heeft zijn nor en zijn hart .
Want van de nachtgrachten gaan wij naar de Uilenburgersteeg, naar bet yolk der Joden, dat hij lief heeft . Heeft hij ze
waarlijk lief zoo dat hij naast hun ellende hunne hoogheid verstaat?
Hij ziet ze slechts in hun verval . Zie hier eene schets - in verzorgdheid sen der bests van den bundel -- die sen volstrekte
oppositie brengt tegen idealisme ale van Jose p h I s r a e l' s Zoon
van 't Oude Yolk.
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Lompenkelder.
Bond de gedolven gangen kruipt het lieht
En zegt tot vormen die hem ondervangen,
Schimoude vellen, vodden, vezelstrangen Zijn grijzeling, en tikt de grot verlicht .
Aandachtiglijk, het pluizig hoofd gericht
Ale bij gebed om levensheil to vangen
hit wat afval dat hier bijeen mocht hangen,
Zit d' nap des levens en sorteert gewicht .
Bond hem vervalen tot een krirg,
Boemlooze dingen zonder ritseling,
Waarin zijn hand rukt en wat kleur mat vallen .
Hij ziet de kleuren niet, hij ziet getallen,
Hij ziet den warrel niet, hij ziet een prij s
En tuurt gebukt en neuriet vreemde wijs .

Wat in dit gedicht met ingehouden droefheid wordt erkend,
is op andere bladzijden in kleuriger, heftier en onregelmatiger
taal met verbittering herhaald : de dichter ziet het oude yolk in
de diaspora ondergaan door de zelfde zonden als de Christenen,
die hen verachten in West-Europa en vermoorden in Rusland . Een
bron erkent hij van al die zonden : het $apitalisme ; eene redding
het Socialisme. En daarom volgt op de met heftige bloedroode
kleuren geschilderde Kisjinef paneelen, bet hoofdstuk „van Socialisten", op den nacht van stad en stadsvolk de groote dag .
Lichtglans en dagluister zijn oneindig moeilijker to vangen in
de woorden van een gedicht dan nacht en schemer ; wij stervelingen spreken alien in duidelijker taal van ons tastbaar leed, en
onze menschelijke onvolkomenheid, dan van de idealen die ons
leiden naar onze toekomst . Het zou dan ook - meen ik - partijdig en onbillijk zijn, uitsluitend aan het socialisme to wijten dat
in het zeer enthousiaste credo, door den Heer v a n Coil e m als kroon
op zijn werk aan het eind van den bundel geplaatst, de fells verwijten aan onze verbasterde maatschappij - bij al hun jongensachtig en volstrekt eenzijdig schimpen, bij hunne volkomene onbewustheid van elk ander dan 't socialistisch ideaal, kortom bij al
bun klassenbekrompenheid - zoo veel welsprekender zijn dan zijn
jubelend begroeten van den nieuwen dag . Het licht van dien nieuwen
dag - daaraan wage niemand to twijfelen ! - draagt de arbeiderstoet in zijn duisteren schoot ; hoor slechts, hoe v an Coil e m
den arbeider bezingt
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Gij
Van
Gij
Van

zit het licht dat uit de duisternisse
uw bestaan de wereld stort vol goud,
zijt het licht dat uit de diepe nissen
zijn lichaam, al wezen onderhoudt .

Hoe komt het dat deze verklaring bij ons, ongeloovigen, zelfs
niet een' schijn van bekeering wekt ? De bron van dat licht, de
beteekenis der vurig begeerde „vrijheid", kortom de positieve,
vooral de geestelijke inhoud van dat geluk dat zal komen als „de
onmondigen, tot heden van wil ontkereld" niet meer slavers zullen
zijn, daar zij de , .lappen vaandel-roems met bloed bespoten" zullen
hebben neergehaald, de zegen van den dag, op welken het kapitaal
dood en goud geen goud meer zal zijn, wordt ons door geen
enkele duidelijk uitgewerkte gedachte voor oogen gesteld . Is dan
de oorlogsverklaring aan onzen tegenwoordigen staat voor v a n
C oil e m genoeg om zijn geheele Evangelic to vullen ?
K . K.
Jacobi Joannis Hartmani Batavi Decennium
Poeticum . Lugduni Batavorum aped . A . W . S ij t h o f f ,
MDCCCCVII .
Uit den aard der zaak kan het aantal dergenen die in staat
zijn om de uitnemende schoonheid van dezen Latijnschen dichtbundel volkomen naar waarde to schatten in ons kleine land niet
heel groot zijn, bij lange na niet zoo groot als wij, zoowel om den
dichter zelven als om de wille van die merkwaardig subtiele kunst
die hij beoefent, zouden wenschen Toch is dit boekje, dat naast
verschillende in den loop der laatste tiers j area bekroonde en gepubliceerde carmine Hoe ftiara velerlei vertalingen van de Genestet's leekedichtj es, eene overzetting van d e B a nv ill e' s Chant
des Pauvres, van E d m o n d R o s t and s Elegie au Duc de Reichstadt en nog veel ander schoons bevat, in buitengewone mate geschikt, om to doers zien, wet een Latijnsch dichter, mits hij inderdaad een begaafd dichter en niet maar een bekwaam versificator
zij, vermag to scheppen en to herscheppen . Indien iemand met
dezen bundel in de hand tot mij kwam - niet een doctrinair, die
van to voren had besloten de meening vast to houden, dat
„Latijnsche verzen makers een kunstje, geene „Kunst" is, niet
een hypermodern dogmaticus, die slechts als schoon erkent
hetgeen nieuw is, maar een onbevooroordeelde lezer - en indien
zoo iemand mij vroeg : „Wet is dan nu het heel bij zondere van
dit boekje ? Hoe wilt ge nu, dat ik deze poezie leer genieten ?"
zoo zoude ik, geloof ik, tot hem zeggen : Lees eens in de eerste

ONZE LEESTAFEL .

145

pleats Mains Natalicia . En wanneer ge den ziet dat gij niet alleen

hat glasheldere, zuivere Latijn van dit bij uitstek melodieuze gedicht,
gemakkelijk hebt verstaan, dock dat het ook door zijn ongeveinsden
eenvoud u heeft geroerd en uw hart heeft gewonnen, zoodat in
eigen herinnering verdiept ge die treffende regels gaat herlezen
Quondam annis fractam memini to obrepere sommum
Gratantum in medio, red brevis ills fuit ;
Mox oculos tollens o ! quam pulchra es mihi visa,
Lucid ; quam facies, quod decus oris erat
Sublimi to equidem rebar de sede reversam
A.etherii plausus aura tenere sonum,

den hebt gij opgemerkt wet in H a r t m a n s poezie niet misschien
hat diepste of hat geleerdste, of hat kunstvaardigste is, maar wel
het aantrekkelijkste en het meest persoonlijke : zijn zeer zuiver en
bij wijlen uiterst fijn gevoel van pieteit en liefde. Wilt ge die
gepaard zien aan vluggen humor en groote teederheid, lees of herlees den hierna de Santo Nicolai feriac . Behalve dat ge daardoor zult ervaren, hoe kostelijk een teal hat Latijn is voor hat
vlugge, teekenende verhaal, zal daze vertelling u speelsgewijze
leeren, hoe zeldzaam gemakkelijk de Leidsehe dichter Hollandsche
beelden, Hollandsche tafreelen, Hollandsehen scherts zoo in hat
Latijn zegt, dat ze voor u een geheel nieuwe en Loch niet exotische bekoring verkrijgen . - Dan is hat oogenblik dear om enkele
van zijne vertalingen to lezen, en to zien met hoe epigrammatische
gevatheid Prof. H a r t m a n de Leekedichtj es van zij nen lievelingspoeet west wear to geven . En misschien is den de wag gebaand
tot waardeering van een ander deal deter poezie, waarvan de
eigenaardige en toch zeer bijzondere schoonheid niet zoo onmiddellijk door ieder later wordt gevoeld, die gedichten waarin, zoo
als in de half schertsend geschreven lofzang op de Poes - de
bekende, en door niet gansch bevoegde beoordeelaars ook wel sans
bespotte Lau.' _ iitiae - bovenal de kunstvaardigheid van den
eleganten versbouw, de bevallige dictie, de beschaafde charms
van keurige, Latij nsche woordkeuze to roemen valt . Niet ieder
ver .ag zoo als H a r t m a n een Leidsch ochtendtafreeltje in al zijn
rustige deftigheid to karakterizeeren, of de sierlijke gratis van de
voorname kat zoo geestig to teekenen
Noras, recubare ubi molliter asset,
Corpus ubi posses grato mulcere Galore,
Prospicere unde viam longs, ne sera venires
Hand raro meritus bane de to si quis adesset

0. E. VII 4
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Maar ik wil niet den gansehen bundel classificeeren . Wie
west, of de lezer, zooals ik mij dien gaarne zou droomen, nadat
hij een maal in de riehting bij zijne lectuur van H a r t m an ' s
Decennium to kiezen zich zoover heeft laten geleiden, niet van zelf
smack krijgt in de moor geleerde Latijnsche gedichten, waarin
philologische kennis en poetisch vernuft samengaan, om spelender
wijze een' Tibullus of een Cornelius Gallus voor een oogenblik to doen herleven . Do smaakvolle reminiscentie der klassieke
poezie staat hier hot hoogst, maar des dichters eigen pectus, zijn
oorspronkelijkheid en poetische gave komen hot duidelijkst uit in
de eenvoudiger, hier boven genoemde gedichten, en die zijn hot
dan ook, welke naar mijne mooning in de allereerste plaats H a r tm a n's Latijnsche poezie tot waarachtige kunst stempelen. K . K .
Alex . G u t t e l i n g. Een Jeugd van Liefde . Amsterdam . W . V e r s l u y s .
Een jeugd van liefde ? Ik west niet, of hij die met aandacht
den bundel van A l e x G u t t e 1 i n g ten einde toe doorleest, als
hoofdindruk de herinnering zal meenemen dat de dichter hem de
bekoring van zijne jeugd, de smart en de heerlijkheid zijner liefde
heeft geopenbaard . Want al omv t de cyclus „de krans" eu die
andere groep, minder eenvoudig getiteld „van de galerij en van
mijn Smart en Vreugdo", een vrij belangrijk deel van de verzameling, hot boeiendst voor den lezer schenen doze mij niet . Licht de
dichter alto weinig den sluier op van hot mysterie zijns lijdens ? Of
heeft de vrees naar to groote subj ectiviteit hem al to algemeen,
to weinig individueel gemaakt ? Of is voor den sonnetvorm zijn
gedachtenrijkdom inderdaad to goring of to weinig gedetailleerd?
Is zijne liefde dan zoo onbelangrijk, of is de dichter zoo koel ?
Doze vragenreeks is op hot onbescheidene af . Toch zijn de
vragen niet zonder grond . Want de lyriek van den Heer G u t t e1 i n g moge wat koel zijn, zijne verskunst is verzorgd en van tijd
tot tijd voortrefiijk . Hoe de vijfvoetige jambs in wisseling van
rustig verhalenden sang, en kla.gend elegisch rhythms gehoorzaamt
can zijn geschoolde hand, bewijst bet eerste groote gedicht van
dozen bundel : ,,Orpheus", Ovidius naverteld - zou men kunnen
zeggen -- maar dan den nooit ten voile ernstigen, Romeinschen
minnedichter naverteld in fij n-gevoelde romantiek, die can de oude
legends relief on persoonlij k levee geeft, vooral door niet to stork
doorgevoerde symboliek . Dat verder A l e x. G u t t e 11 n g schoone
verzen kan waken, individueel en treflend, wanneer hij zijne etof
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'wel in zijne macht heeft, dat toont zijn gedicht op de Sneeuw,

waarvan ik hier alleen de middenstrofen en het slot aanhaal :
Toen 't morgende, was 't neveldak gebroken,
De wolken brijzelden : in dartlen dane
Braken er vlokken uit den bleeken glares
Dien scheemrend-wit de hemel had ontstoken,
De twijgen hingen stil, van blank satijn
Zwierden er loovertjes langs elken tak ;
De lucht werd lichter steeds, maar grijs en vlak
Bleef ze en bleef reegnen dauwend kristallijn .
Toen stroomden sterren nit den bleeken hemel,
Op marmervloeren vallend ruischeloos ;
Was het een feest, dat zich mijn aard verkoos,
Spelend in vlokken van een blij gewemel ?
Toen scheurde 't sluiergrauw, en gouden lokken
Van een jong God omblonken 't marmerbiank ;
Om zilvren daken schoot een sterren-rank
Van diamanten paarlend-gouden vlokken .
Een zee van gloed laaide in het hemelblauw
En duizendvoudige weerechijn laohte in 't lzcht ;
Er scheen een feestgestraal van ion gesticht
Onder het broeisel van het wolken-grauw .

her schij nt mij welverzorgde kunst aan hot woord, en hot
kost me eenige moeite to gelooven dat de dichter die twee slotregels niet had kunnen verbeteren, of niet voor woorden als
K . K.
ruischeloos on brijzelen anderen had kunnen vinden.
Dr . A . van V e l d h u y z e n . het Taaleigen des Nieuwen
Testaments . Utrecht . K e m i n k en Z o o n.
JJ d e Z w a an . Theol . Cared . Syntaxis der Wij zen en
Tij den in hot Grieksche Nieuwe Testament (naar hot
Engelsch van E . W . Burton) .
Uitvoerige en wetenschappelijke beoordeeling dezer ores „ter
recensie" toegezonden werken zou op on ze Leestafel geheel misplaatst zijn ; dock hot gelijktijdig verschijnen van twee Nederlandsche
grammatica's voor hot N . T . Grieksch, is toch to merkwaardig om or
niet even op to wijzen . De grammatica van Dr, v a n V e 1 d h u y z e n
beoogt, de Nederlandsche Studenten in de taal van hot N . T .
in to leiden naar den trant van werken als de Grammatik van
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B 1 a s s, en alzoo ligt de zelfstandige waarde van dit Nederlandsche
werk in de eenvoudiger terminologie, de grootere beknoptheid en
de vertrouwdheid van den schrijver met de praktische behoeften
zij ner lezers . B u r t o n s werk daarentegen is eene historisch grammatische studie van meer modern karakter . De Nederlandsche
bewerking verdient onze aandacht bij zonderlij k door de inleiding
die de Heer d e Z w a a n er aan toevoegde, ten einde duidelijk in
het licht to stellen, langs welken weg, niet als verbasterd en bedorven Helleensch, dock als natuurlijk ontwikkelde taal, het Hellenistisch waarin het N. T . is geschreven, uit het klassie ke Grieksch
is ontstaan, en door wie die taal werd gesproken . Die inleiding
is opgewekt, sours wat driftig, geschreven, en over de geheele
Nederlandsche bewerking van B u r t o n s oorspronkelijke en zeer
doordachte studie ligt eene frissche sympathie voor volkstaal in 't
algemeen, en volks-grieksch in het bijzonder, die ondanks een
weinig partij digheid het boek aantrekkelij k en soma boeiend maakt .
K. K .
Verzen van J a n v a n N ij l e n . Antwerpen . De Nederlandsche Boekhandel, 1906 .
Onafgebroken gevoelde, maar ook zorgvuldig gekweekte levens
smart schreit zacht in de welluidende, en gewilde eentonigheid
van v a n N ij l e n s liederen . Een doornenkrans staat als merkteeken
gedrukt op den omslag van zijn bundel, het is 't symbool van zijn
gedachtenleven . Want van N ij 1 e n heeft het leed meer lief dan
de vreugd . Als zijne droef heid begraven ligt, dan weent hij our
zijne gestorven smart : „de treurnis troont al tranend in mijn hart,"
alzoo belij dt deze dichter het openhartig - in een vers dat sterkerof, zooals opallitereert dan zijn klankenrijke taal noodig heeft
een andere plaats zijne naieve confessie luidt
lk wil wel blij zijn . . . maar het leed
is voor mijn hart hallucinatie
en diep in mij woedt de tentatie
van smarten die ik nog niet weet .

Hoe waar dat is, kan ieder bespeuren die v a n N ij 1 e n s zoet
vloeiende, dock bitterweemoedige lenteliederen leest -- hoopvol
beginnend meest, our to eindigen in een doffen zucht van teleuretelling. Zoo sterk is over hem die macht van den weemoed, dat .
Zij hem zelven en zijn lezer telkens, ook waar het lied blijmoedig
aanvangt, toch ten slotte hult in eene atmosfeer van onzekere kil-
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heid Zoo is zelfs zijn vrede droefenis en zijn weemoed zwaarmoedigheid . Zuiver is de schoonheid van dit stifle naj aarsgedicht,
nauwgezet van waarneming en zacht van toon
Het najaar sterft . Zijn vroom-lacht levers
vliedt stil in snikken door de avondlucht
vol rozig •b lanke wolken, - en beducht
voor zooveel schoonheid zinkt de zoo erneven .
De boomers hand in hand fangs bleeke dreven,
waarin de bladerval bet dof gerucht
van stappen dooft, zijn als een bonte vlucht
van kleuren die zij om elkander weven .
't Is stil. - Gedurende' eenige' oogenblikken
waait er geen windje fangs bet herfstgeboomt
en vallen er geen blaren bruin en blond . . .
1k boor in mijnen zak bet uurwerk tikken
in de' eenzaamheid, en 't is nu voor een stood
de groote wereldvrede fang gedroomd .

Maar verzen van refiner schoonheid nog zal J a n v a n N ij i e n
ons schenken, als de jaren hem na de diepte van den weemoed
ook den vollen glares van de waarachtige levensblij heid zullen
hebben geopenbaard !
K. K .
Dr . P . I . H e 1 w i g. Het ontstaan der Daden. Methodisch
onderzoek. Amsterdam . Swammerdamstraat 15 huffs .
De inhoud van dit geschrift moet dienen om de wet to doers
kennen, waaraan ,,alle" menschelijke handelingen gehoorzamen .
Dr . H e 1 w i g meent die wet aldus to kunnen formuleeren : „Ieder
mensch handelt steeds zoo dat hij de kans, die hij aanwezig acht
voor bet verkrijgen van lustgevoel, steeds zoo groot mogelijk zal
trachten to makers ."
Hij noemt dit de wet der maximale genotskans . „Deze wet
wil niet anders zeggen dare dat ooze begeerten tot geen andere
daden voeren, dare tot zoodanige, die in ooze voorstelling van de
toekomst met de grootst mogelijke genotskans of, wil men, met de
kleinst mogelijke verdrietskans, zijn aangedaan ."
Is genot inderdaad bet eenige, waarop bet verlangen des menschen zich richt ? Ziedaar een vraag, die de werkelijkheid betreft,
en dus door ervaring moet beantwoord worden .
J a m e s M ill, de beroemde wader van den nog beroemder
John Stuart Mill, schreef bet volgende : „Verlangen is enkel
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een andere naam voor voorstelling van genot . Als we dorst hebbe
zeggen we wel : „ik verlang to drinken", maar op de keper beschouwd
is dat een onjuiste uitdrukking . We verlangen niet to drinken,
maar we hunkeren near het genot, dat door het drinken verschaft
wordt."
Erkend moet worden, dat, als het drinken aan den dorstige
geen lafenis versehafte, hij niet zou begeeren to drinken. 'loch
gaat het verlangen niet uit near het genot, maar near het drinken, .
of near eer, of near rij kdom, en omdat we dit of dat verlangen,
verschaft het ons genot dit to doen of dat to bereiken .
We moeten genot aanbrengende en genot naj agende handelingen
niet met elkander verwarren. De behoefte om mooie muziek to
hooren, het verlangen om een wandeling to waken of eens gezellig
met vrienden to praten, de wensch om to eten als men honger
heeft, het besluit om over het ontstaan der daden to schrijven ale
men wijsgeer is, dat alles wordt niet gewekt door de gedachte aan
genot, maar eerst is er de begeerte ; en, omdat zij er is, brengt
hare vervulling genot met zich. Zoo gaat het bij ied-ere gezonde
natuur . Enkel de geblaseerde leeglooper is een uitzondering op deze
regel . Zoo'n panier perce gevoelt in bet algemeen verlangen naargenot, en zegt den tot zich zelf : ,,last me zien of ik jets vinden
ken, dat plezier verschaft."
Zeer schoon zegt Carlyle : „Men lastert de menschelijke natuur
door to beweren, dat zij tot heldhaftige daden wordt aangevuurd
door uitzicht op vermaak, op suikergoed en andere versnaperingen
in deze wereld of in de volgende. In den gewoonsten sterveling
ligt jets dat edeler is . De arme vloekende soldaa, die zich voor
vijf stuivers soldij per dag verhuurt om doodgeschoten to worden,
heeft daarenboven nog zijn soldateneer . Niet zoetigheden to proeven,
maar edele en goede dingen to doen en zich onder Gods hemel
als een beelddrager Gods to vertoonen, dat is het waarnaar iedere
zoon van Adam, al is bet nog zoo onbewust, verlangt . Wijs hem
den weg daartoe en van een stompzinnig handlanger maakt ge een
held . Moeite, zelfverloochening, martelaarsehap, dood, dat zijn de
verlokkingen, die werken op het menschelijk hart."
Inderdaad behooren smart en moeite bij het levee van den
mensch, zal het waarde voor hem hebben . Konden we de proef
nemen, den zouden we spoedig ontdekken, dat een levee zonder
gevaar, zonder kwade kansen, al bizonder zouteloos is .
Genot en iced vergezellen al onze handelingen, maar daaruit
vloeit niet voort, dat genot en iced de eenige prikkels tot daden .
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zouden zijn . We voelan een impuls van welken aard ook ; flu is
handelen in de lijn van dien impuls aangenaam, daarbij belemmerd
worden onaangenaam . Men drukt dat verkeerd uit door to zeggen a
er wordt gehandeld om bet genot . Neen, den impuls om voor haar
kind to zorgen moet de moeder reeds gevoelen ; anders zou de opvolging van dien impuls haar geen wellust kunnen zijn, anders zou
ze evenmin, als de vervulling van die taak haar onmogelijk wordt
gemaakt, diep wanhopig wezen .
A r i s t o t e l e s heeft dit alles reeds goed begrepen . Ook
S p i n o z a toen hij schreef : „Constat nihil nos conani, velle, appetere
neque cupere, quia id bonum esse iudicamus ; sed contra nos
propterea aliquid bonum esse iudicare, quia id conamur, volumus,
appetimus atque cupimus ."
Natuurlij k kan men bij bet handelen zich zeif filet buiten de
deur zetten . Zal er een schepsel zijn, dat bemind wordt, dan moet
er een ander wezen, hetwelk bemint . Daaruit vloeit niet voort, dat
de moeder, die zich zelve voor haar kind vergeet, op de keper beschouwd toch zich zelve zou zueken, en dat onbaatzuchtige liefde
verfijnd egoIsme zou zijn . Het is verkeerd met Dr . H e 1 w i g to
stellen, dat „de daden der menschen tot een principe zijn to herleiden, hetwelk ieder mensch beheerscht ." Het is filet belang alleen,
bet zijn belang, gevoel en sleur to samen, waarnaar zich alles
regelt in bet menschelijk bedrijf.
v. D. W.
Fret' Svenson . Via dolorosa .
Amersfoort.

G . J . Slothouwer,

Wat ons bier wordt aangeboden beet bet dagboek van een
ruim vijftigjarige, ongehuwde, rijke dame, die zich naar lichaam
en ziel ziek gevoelt, en wier eenige vreugde bet is twintig jaar
geleden een driej arig o uderloos j ongske to hebben aangenomem die
flu schilder is, en to midden van de Noorsche bergen rondzwerft .
Daar leert hij een jonge dame kennen met wie hij zich verlooft .
Het meisje is niet alleen beeldschoon, maar een toonbeeld van alle
volkomenheden . Toch blijkt uit bet dagboek, dat ze de guest den
bedaagde pleegmoeder niet kan winnen . Deze is ijverzuchtig, niet
als moeder, maar als vrouw . Tot haar schrik ontdekt ze, dat zij
verliefd is op haar pleegzoon . Zij walgt van zich zeif en besluit
op den dag van bet huwelij k een eind aan haar levee to waken .
Uit bet naschrift van den jongen man bespeuren we dat ze
dit besluit heeft uitgevoerd. Maar tevens hooren we nog lets anders .
Op den omslag van bet dagboek stood geschreven, dat hij bet
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eerst over ears jaar mocht lezen . Hij heeft hat dagboek van zijn
weldoenster vergeten, en krijgt hat eerst vijftien jaar later door
toeval in handers . zijn innig geliefde vrouw is na een huwelijk van
vijf jaar gestorven bij de geboorte van hat tweede kind . Hij vertelt ons, dat hij een jaar over haar verlies getreurd heeft, en vervolgens afleiding heeft gevonden door de gunsten van vela andere
vrouwen . Hij is een bekend schilder geworden . Toch is hij niet tevreden over zijn werk, want hij beseft enkel een virtuoos to zijn,
en weet dat de menschen zijn doeken wel bewonderen, maar om
ze onmiddellijk daarna wear to vergeten . Eigenlijk is alles in hat
levee hem onverschillig, zelfs de schoone sekse . ,,Ik drink champagne, niet omdat ik er naar verlang, maar omdat er juist een
gevuld glas voor mij staat en zijn inhoud mij misschien een weinig
kan bedwelmen."
Reeds op een der eerste bladzijden van hat dagboek der oude
vrijster biecht zij ons, dat ze gears Christin is, en evenmin eenigen
anderen godsdienst er op na houdt . Ook bij den pleegzoon vindt
men weinig pieteit . Hij vergelijkt zijn weldoenster met een dier
hofnarren nit de middeleeuwen, „die onder een gebrekkige lichamelij ke gestalte rij ke gaven verborgen, maar tevens groote zwakheden
aan den dag legden," en wier spoedig tot hartstocht aangroeiende
gevoelens niet zelden „een stempel van perversiteit" vertoonden .
Hat dagboek is door een man geschreven, gelijk blijkt uit hat
oordeel, dat op blz . 46 over de arme madame B o v a r y wordt
uitgesproken .
Wat F r e y S v e n s o n met de uitgave van zijn boek bedoeld
heeft, is mij niet duidelij k . Heeft hij misschien willen toonen, dat
menschen, die enkel aan de oppervlakte levee, verdorren gelijk
planters, wier wortels de levenssappen niet uit de diepte tot zich
waters to trekken ? In dat geval is hij geslaagd . Het is een onverkwikkelijk boek, dat waarschijnlijk niet vertaald zou zijn, indien
de Noorsche litteratuur tegenwoordig niet in de mode was .
V. D. W.
R e n e B a z in . Donatienne . Naar hat Fransch, 24e uitgave
door K. van Nimwege . Woerden . K . Steensma .
Dit goad vertaalde boek bevelen we dringend tar lazing aan .
Het staat op eene lijn met „La terra qui meurt" van denzelfden
nobelen schrij ver. Het is realistisch, maar in den edelsten zin das
woords . Het schildert ons den bangers levensstrij d van een ij verige
boerenfamilie, die ondanks al haar zwoegen to gronde gaat, ook
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daardoor, dat de j onge, mooie boerin, om wat geld to verdienen,
als min in het huffs van een zeer welwillende, lieve, rijke, maar
hoogst onervaren dame aanlandt, die haar ondergeschikten niet
weet to beschermen tegen de gevaren van een groote stad, omdat
zij zich niet in burs toestand kan indenken .
Realisme van zulk een aard, als in dit boek ten toon wordt
gespreid, heeft tweeerlei effect . Men welt voortdurend, dat wat de
schrijver last zien bet echte levee is, dat men aan zijne hand op
den bodem der werkelijkheid zich beweegt ; dock tevens wordt in
den 1 ezer bet verl angers gewekt naar betere toestanden, waarin de
noeste werkman van den arbeid zijner handers kan bestaan, en de
kloof tusschen de standee in zoover gedempt blijkt, dat de hooger
geplaatsten zich laten gelegen liggen aan bet zieleleven hunner
ondergeschikten . Dit is een realisme, hetwelk kunst waar doet zijn,
dock juist daardoor noopt tot het vormen en naj agen van idealen .
V. D . W .
W . R. B o y c e G i b s o n . Lecturer in philosophy at the
University of London . R u d o l f E u c ken 's Philosophy of
Life . Adam and Charles Black . Londen 1906 .
Door den Heer B o y c e G i b s o n, Lector in philosophic aan
de Universiteit to London, welke vroeger enkel egamens afnam,
maar tegenwoordig ook een instelling van onderwijs is, wordt aan
den bier to laude welbekenden Prof E u c k e n groote lof toegezwaaid . Zijne philosophic, zegt hij, is zooals de man zelf . „Gelijk
E u c k e n zich verwant gevoelt aan al de beste gedachten van bet
verleden op wijsgeerig en algemeen letterkundig gebied, is ook
zijn wijsbegeerte zoo ruim, dat ze meer omvat dan eenig ander mij
bekend stelsel ." De schrijver verklaart, dat E u c k e n, „ofschoon 61
jaar, nog in zijn voile kracht staat, en een jeugdig behagen schept
in alles wat goed is . Op die wijze is hij een schitterend voorbeeld
van die eenheid van levee en wijsbegeerte, op welke hij voortdurend en met crest aandringt . Er is geen reden, waarom wij
E u c k e n ' s magnum opus nog niet to wachten zouden hebben ."
Maar afgezien van wat de toekomst wellicht brengen zal, kan
E u c k e n' s breede, idealistische levensphilosophie reeds thans dienen
als het vereenigingspunt voor de idealisten van verschillende scholen,
als de bron waaruit zij alien kracht hebben to puttee .
Intusschen wordt door den schrij ver op E u c k e n ook critiek
uitgeoefend. Hij verwerpt terecht de oude atomistische zielkunde,
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maar verwaarloost ten onrechte de teleologische psychologie van
den huidigen dag, welke als psychologische eenheid een streven
beschouwt, dat zoekt wat bet mist, en enkel door bet verkrij gee
bevredigd wordt. Vandaar dat bet geestelijk levee, waarvan E u c k e n
de vurige advocaat is, bij hem zijn psychologische uitdrukking mist .
Een tweede daarmede samenhangende aanmerking geldt E u ck e n's „irrationalisme" . Ten gevolge van zijn rechtmatigen atkeer
van bet rationalisme, hetwelk alle heil in een kring van juiste err
behoorlijk samenhangende begrippen zoekt, vervalt hij in bet tegengestelde uiterste. Zoo noemt hij dat, waarop bet geestelijk levee
berust, de vereeniging van den mensch met God, de inwerkingvan een hoogere macht in de sfeer van bet menschelijk zieleleven,
een wonder, iets onverklaarbaars. Toch hebben we volgens E .
bier een feit voor ons, hetwelk zich met de kracht van een axioms
aan ons opdringt, daar bet de voorwaarde is van geestelijk levee,
terwij 1 dat geestelijk levee onbetwistbaar bests at .
Volgens den Hr. B o y c e G i b s o n komt E u c k e n bier met
zijn eigen praemissen in strijd . Terecht zegt hij, dat twijfel niet
genezen wordt door bespiegelend nadenken, maar door handelen .
Op vragen ., welke enkel een academisch belang hebben, kan nadenken misschien een goed antwoord vinden, maar de problemen,
welke door bet levee ons worden opgedrongen, kunnen enkel door
bet levee zelf worden opgelost . Er moet overeenstemming zijn
tusschen den aard der problemen en hunne oplossing . Dit alles iss
zoo gezond mogelijk gezegd . Maar wat beteekent dat anders dan
dat de vormen van ons denken in innig verband moeten staan
met de vormen van ons levee en onze persoonlijkheid? Het naturalisme is dus een passende theorie, waar op naturalistischen trant .
geleefd wordt, terwijl bet idealisme als theorie zijn oorsprong
vindt binnen de sfeer van bet geestelijk levee . Een hoogere werkelij kheid ligt geheel buiten bet bereik van een lageren vorm van
kennis. Geestelijk levee is onverklaarbaar in de termen van
de natuurwetenschap, dock wanneer men aan iemand, die in den
hoogsten zin des woords een persoonlijkheid is, bet vermogen ontzegt om de problemen, welke zich op zijn geestelijk peil voordoen,
op to losses, dan schrijft men hem enkel bet kenvermogen van
een lager stadium toe . .I- et geestelijk levee, dat zijn eigen waarden : goedheid, waarheid, . schoonheid, met zich brengt, heeft ookk
zijn eigen categorieen, waardoor die ervaringen gekend, j uist opgevat woz den .
Om al deze redenen verlangt en verwacht de Heer B o y c e .
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( i b s o n, dat Prof. E u c k e n door de ontvouwing van een theorie
der kennis aan zijn systeem den onmisbaren grondslag zal geven ..
V . D . W.
Dr P. S m it . De Wereldbeschouwing van C h a r l e s
S e c r e t s n . Akademisch Proefschrift . Firms H . ten Hoe t .
Nij megen 1906 .
Dit rijk gedocumenteerde boek bestaat uit vijf hoofdstukken,
welke achtereenvolgens over het levee en de werken van C h a r 1 e s
S e c r e t a n, over zijn philosophic, over zijn opvatting van het
Christendom en over zijn beschouwing van actueele vragen als
socialisme, feminisme, evangelisatie handelen, terwijl het laatste
hoofdstuk een parallel trekt tusschen Alex a n d r e Vine t, C h a rles Secretan en Edmond Scherer,. Dr. Smit heeft zich tot
task gesteld Secretan zelf overal aan het woord to laten . Vandaar dat zijn boek een uitnemend middel is om het werk van den
Zwitzerschen denker to doers kennen, dock vandaar tevens dat er
weinig sporen van critiek in deze uiteenzetting van het systeem
worden a.angetroffen . Toch treden de beginselen, waardoor S e c r e-tan zich bij de ontvouwing van zijn denkbeelden liet leiden, in
het boek van Dr . S m i t duidelijk op den voorgrond .
Zoo lezen we reeds op bl . 18, dat de keuze der methode volgens S e c r e tan of hangt van het uitgangspunt, hetwelk zelf niet
meer een kwestie van methode, maar van vrijheid is . Vervolgens
worden deze woorden van S e c r e t a n geciteerd . „Si, des le principe, je suis persuade que la vie morale est la grande affaire, je
devrai poser le probleme de la science en ces termes : comprendre
la realite universelle comme la realisation du biers moral" .
Daar S e c r e t a n's beginsel de aanvaarding der zedewet is, moest
zijne philosophic wel een philosophic der vrijheid zijn, jets hetwelk
hem niet verhindert to erkennen dat vrijheid, ook al heeft ze de
zekerheid van een axioms, onbegrijpelijk is en een onberekeubaar
element in de wereld brengt, waardoor de wetenschap, die enkel
berekening is, zich belemmert gevoelt .
Overeenkomstig zijn beginsel is S e c r e t a n tegenstander van
het intellectualisme. In het geweten vindt hij den oorsprong van
alle dogmen . Hij verwijt aan de hervorming, dat ze met het intellectualisme van A r i s t o t e 1 e s en de Katholieke kerk niet radicaal
gebroken heeft . De Schrift is geen volstrekte autoriteit voor S ec r e t a n, om haar als zoodanig to aanvaarden zou hij tevens de
autoriteit der Kerk en der overlevering moeten aannemen, en dus
Katholiek worden.
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De toekomst van het Christendom in onze Europeesche mastschappij ziet S e c r e t a n somber in . „Le Christianisme s' en va de
1' Europe" . Libie, Egypte, Klein-Azie waren eenmaal bloeiende
Christelijke provincien . De Christenen doers niets om het dreigende
gevaar to bezweren, om het ongeloof der leidende kringen, der
ietterkundigen, der geleerden, der ontwikkelden to bestrij den . Ze
brengen het evangelic aan de I3eidenen, maar ze kennen geen
apologetiek, welke past bij de behoeften van onze eeuw . Het is
omdat er vergeten wordt, dat het geweten het eenige mogelij ke
aanrakingspunt is tusschen de heidensche schare en de moderns
apologetiek . De maatschappij kan niet bestaan zonder sen gemeenschappelijke overtuiging . Die overtuiging kan enkel sen godsdienstige zijn. De moderns wereld flu kan enkel sen godsdienst omhelzen, welke niet met de wetenschap in strij d komt en aan de
behoeften van het zedelijk geweten beantwoordt, sen godsdienst,
die de vertolking van dat geweten is .
Wil men S e c r e t a n als den strijdvaardigen advocaat van zulk
sen godsdienst leeren kennen, dan leze men het goed geschreven
boek van Dr . S m i t .
v . D . W.
Dr . J . A . D e r M o u w. Kritische Studies over Psychisch
Monisme en Nieuw-Hegelianisme. Leiden, A. W . S ij thoff, 1906 .
Dr . D e r M o u w verstaat de kunst om weefsels van gedachten
zoo uiteen to rafelen, dat men enkele draden in de hand houdt .
Zijn fij ne geest hanteert het ontleedmes voortreffel ij k, maar is toch
verre afkeerig van synthese, gelijk blijkt uit de volgende paging,
welke ik tot karakteristiek van deze nieuwe pennevrucht wil
afschrij ven .
„Het lij kt me onwaarschij nlij k, dat sen ernstig zoekende
wetenschappelijke richting niets dan vergissingen zou vinden, het
lij kt me even onwaarschij nlij k, dat ze niets dan waarheid zou vinden .
In het gedachtenmateriaal van de speculatieve en de psychologische philosophic samen zal wel sen wereldbeschouwing ingewikkeld
liggen, die voor den nu-levende voorloopig houdbaar is ; en ik
vermoed, dat die heel veel zal lijken op H a r t m a n n, bij wien
natuurkennis en psychologie de groote waardeering vinden, die ze
verdienen, zonder dat de moeilij kheden verwaarloosd worden, die
recht eigenlijk het domein waren van de speculatieve wijsbegeerte
en nosh in de natuurwetenschap, nosh in de bewustzijnspsychologie volledig behandeld kunnen worden . Deze moeilijkheden han-
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gars allemaal samen met hat Ik, en hot komt me voor, dat in
H a r t m a n n' s systeem de verzekeringen van do, hat absolute
Werelddenken over den schouder kijkende, Fichte - Schelling
Hegel'sche constructies van hat Ik, en de aanspraken van natuurwetenschap en psychologie ears vereeniging hebben gevonden, die
in de j uiste richting wij st, ook al geeft ze niet een wereldbeschouwing, waarop nu niets meer of to dingen valt ."
,,Misschien gelukt hat den helderen geest van H e ij m a n s zijn
psychisch monisme, dat flu theoretisch Ik-loos is, met hulp van
H a r t m a n n' s hypothese aan to vullen en to verheffen tot een
theorie, waarin de beide helften van een ieders ,, Wereld" tot hun
recht komen ."
v. D. W.
Dr. G. J . H e e r i n g. Het zedelijk oordeel. Leiden,
A . W. Sijthoff, 1906 .
Dit boek is goed werk, staat ver boven de gewone schreef.
Het aerate hoofdstuk bepleit de stalling, dat hat zedelijk oordeel
de handelingen schat naar hare motieven . Het tweede, dat do
waarde der motieven bepaald wordt door hunne onderlinge betrekking en dat daze betrekking standvastig is . Het derde, dat do
poging our de motieven zoo nauwkeurig en volledig mogelijk naar
hunne waarde to rangschikken, ook al is die poging tot dusverre
enkel door M a r t i n e a u ondernomen en niet volledig geslaagd,
een task der ethiek is. De schrij ver toont, dat hij goed denken,
juist gevoelen en scherp critiseeren kan . Met verwaarloozing van
de Hollandsche geleerden, die over hot door hem behandeld onderwerp geschreven hebben, bepaalt hij zich tot uiteenzetting en critiek
der beschouwingen van Spencer, v o n H a r t m a n n, S i d g w i c k,
Stange en Martineau .
Misschien is zijn oordeel sours to absoluut . Green onpartijdige
zal er aan twijfelen, dat de terechtstellingen door Engelsche officieren van gewonde, in hunne handers gevallen commandanten der
Boeren moorden zijn geweest . Toch is hat mogelijk, dat de bedrijvers dier moorden, door hartstocht en vooroordeel verblind,
door valsche voorstellingen mislaid, niet gewe~en hebben wat zij
deden, dat vaderlandsliefde, meewarigheid met den volgens hen
door de Boeren gestadig mishandelden, zwarten broader hat motief
hunner vonnissen is geweest . Men herinnert zich, dat ook Generaal
K r i t z i n g e r zou zijn opgehangen of doodgeschoten, als niet de
Kaffer, die als aanklager word gebruikt, do zoogenaamde ooggetuige, getoond had den Secretaris van den krij gsraad voor K r i t-
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z i n g e r aan to zien . Voorts lijdt bet geen twijfel dat de politiek,
die op dit oogenblik door den Franschen Staat tegenover de Kerk
gevolgd wordt, een schandelijke roof is . Lichtvaardig zou het intusschen zijn de ministers en parlementsleden, die dien roof plegen,
kortweg schurken to noemen . Ons oordeel over daden staat sours
vast, terwiji het oordeel over de personen, door wie die daden
verricht worden, liefst blijft overgelaten aan Hem, die de nieren
proeft . In den regel zal het wel j uist zijn, dat zooals Dr . H e e r i n g
stelt, beoordeeling van handelingen schatting van motieven is .
Doch er zijn uitzonderingen .
Voorts meen ik, dat Dr . H e e ring aan de stelling van Mart in e a u, volgens wien het impulsief handelen geen zedelijke beteekenis heeft, en- het eigenlijk willen steeds voorkeur schenken is, geen
recht last wedervaren . Wa ar een hoogere impuls volstrekt niet gevoeld wordt en dus de lagere als een natuurkracht den mensch
blindelings vooruit drijft, staat hij nog op voor-zedelijk standpunt .
Stel b .v . dat iemand jaloersch, wraakgierig, schraapzuchtig is,
maar zelfs het ±lauwste besef, dat het onedel is dergelijke sentimenten in zich aan to kweeken, ontbreekt ; het fijne stemmetje
van het geweten doet zich in het geheel nog niet hooren ; kan er
bij zulk een schepsel reeds van zedelijk bewustzijn sprake wezen ?
Men kan die vraag ontkennen en nogtans determinist zijn . Ten
onrechte acht H e e r i n g M a r t i n e a u' s beschouwing aangaande
dit punt het gevolg van zijn indeterminisme .
Op bl. 66 zegt Dr . Heering : „Zelf kritiek is uitgangsp unt ."
Hij voegt er aan toe : ,,Het zou niet anders kunnen." Dit acht ik
to bond gesproken . Wel is het onbetwistbaar, dat enkel verwante
naturen elkander begrijpen kunnen . Wie zelf niet vatbaar is voor
berouw kan het gebed van den tollenaar niet begrijpen . Zonder
zelf liefde gevoeld to hebben zou men niets verstaan van de omhelzing van moeder en kind . Zoo gaat innerlijke ervaring van motieven
steeds vooraf aan het opmerken en beoordeelen van de motieven,
die zich bij anderen doers gelden . Toch zou het kunnen zijn, dat
onpartijdige taxatie eerst vreemden treft en wij langs dien omweg
er toe komen haar op ons zelven toe to passers .
Op bl . 109 spreekt Dr. Heering van Martineau's ,,te
kort aan wijsgeerige geschooldheid ." Het is, omdat M a r tin e a u
zegt : , .Boven mij staat een Wil, die mij noopt our bij vergelijking
van motieven het eene hooger, het andere lager to schatten ." Volgens Dr . H e e r i n g had er moeten gezegd worden : „Boven mij staat
de Rede, boven mij de Idee ." Ik moet er rond voor uitkomen,
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dat ik aan de formule van M a r t i n e a u de voorkeur goof. Eon
Rede, een Idee, die niets eischt, niets wil, niets beveelt, verdient
goon hoofdletter. Bekleedt men haar wel met ,,gezag" en ,,macht",
zooals Dr . H e e r i n g op bl . 115 doet, kept men haar zelfs een
,,stem" toe, zooals op biz . 116 geschiedt, dan acht ik hot affectatie
den naam van God voor die Autoriteit to verwerpen, en haar l .iever
op Hegeliaanschen trant Idee of Rede to betitelen . Dr. H e e ring
erkent zelf, dat een norm, die niet als een wil ons tegemoet treedt,
bezwaarlijk binden en verpiichten kan . Maar juist tot den aard
van een norm behoort hot to binden en to verplichten, eenvoudig
erkenning to vorderen . Te recht zegt E m i l e Fag u e t (1' Anticlericalisme biz . 123) : L'imperatif categorique de Kant, la conscience, le
devoir, soot des dieux . „Maar de werkelijkheid, zegt Dr. H e e r i n g,
geeft ons strong zedelijk leven en bewustzijn zonder godsdienst
meermalen to zien ." Het is maar de vraag wat men onder godsdienst of hover onder vroomheid verstaat . Hier verwijs ik Dr .
H e e r i n g naar hot antwoord, dat S p i n o z a gaf, toen hem do
beschuldiging van atheisme naar hot hoofd word geslingerd .
Doze aanmerkingen molten enkel als eon bewijs beschouwd
worden, dat hot book van Dr . H e e r i n g mijne levendige belangstelling heeft gewekt .
v. D. W.
Andreas Haukland . Ol-Jorgen . Het leven van eon
zwerver. Uit hot Noorsch door G . B . N o r t a k k e r . Baarn.
Hollandia-drukkerij 1906 .
De natuurschilderingen in dit book zijn mooi, maar de menschen, die or ons in vertoond worden, zijn verre van aantrekkelijk .
De indruk, dien een vreemdeling van hot yolk krijgt, wanneer hij
Noorwegen bezoekt, is meestal zoo gunstig mogelij k . Hij bewondert
de fierheid, de welwillendheid, de hoffelij kheid, de onbaatzuchtigheid der Noren . Hij heeft een democratic van enkel aristocraten
ontdekt, de eenige echte democratic, welke bestaanbaar is . Doch
in hot Noorden, op sommige kleine eilanden, schijnen schromelijke
sociale toestanden to heerschen . Eon rijke koopman, wien alien
naar de oogen moeten zien, speelt er den tyran en den sultan . Op
de omzwervingen van 01- J o r g e n krijgt men ergerlij ke tooneelen
to aanschouwen . Bij de lezing denkt men onwillekeurig aan wat
B u c k 1 e ergens zegt : „De Noren zijn lichtzinnig, daar hun klimaat
geregelden arbeid onmogelijk maakt ."
v. D. W.
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V oorts zijn door de redactrie ter aankondiging ontvangem de
navolgende boekwerken
H e n r i e t t e B r e d i u s . Levensbeelden. Naamlooze Vennootschap
,,Lgeling's Boekhandel" .
J . B . M e e r k e r lc. De Starrenborg. Rotterdam . M e i n d e r t B o ogaerdt Jun ., 1906 .
Dr. A . H . d e H a r t o g . De Heilsfeiten . Amersfoort . P . V e e n, 1907.
P. J . G r o o t e g a s t . Levensleer . Rotterdam. M . B o o g a e r d t Jr . 1906 .
F . B e z e m e r. De ganglien-psyche . Inleiding tot de studie der occulte
wetenschappen . Amersfoort. P. M . Wink, 1906 .
Keurgarven . Woorden der Schrift voor elken dag des jaars . Amsterdam . Naaml. Venn . , .Egelings" Boekhandel .
J . B ruining J Z n . School en Godsdienstige Opvoeding . Geschr .
uitgeg, vanwege den Ned . Protestantenbond IX . Assen. L . H a n s m a, 1907 .
De Nieuwe Gids . Red . Willem Kloos, J, de Meester, Jeanne
Hey n eke van S t u we. Afl . IV-V, 1907 . Drukkerij en Uitg. Maatschappij
Voorburg .
Pater L u i s 0010 m a S . J . Aristocraten in Madrid. Vert . door Jhr.
0 . 0 . H . Martens. 3de druk . Utrecht . H . Hon i g, 1906 .
R e v. J o h n H e r r i d g e B a t t . Dr. Barnardo. Naar het Engelsch.
Nijmegen . Firms ten Hoe t, 1906 .
O o u 1 s o n K e r n a h a n . Een wereld zonder Kind . Uit het Engelsch
door I. P . d . Z. Rotterdam . J . M . Bre d .
T h o m a s p . K r a g . Ulf Ran . Naar het Deensch door A . V e r s c h o o r .
Amsterdam . H . J . W. B e c h t, 1906 .
Wereldbibliotheek . M a r y E. M a n n . Er was eens 'n Prins, door M .
G . Pijnappel . Amsterdam . G . Schreuders .
R a l p h O o n n or . De Goudzoeker . Uit het Eng, door A. T e i s s e r .
Hollandia-Drukkerij, Baarn .
0 h a r 1 e s B r o d i e P a t t e r s o n . Macht en Heerschappij . Bewerkt
door D y n a n d e r . Amsterdam . J . 0 . D a 1 m e ij a r, 1906 .
Dr . A . W . G r o e n m a n . Het vasten bij Israel. Een vergelijkend
onderzoek . Leiden . E d u a r d IJ d o, 1906 .
Mayors . Maandschrift voor officieren van reserve, militie landweer
en weerbaarheid, onder redactie van D . H . S c h ill i n g, 1e a$ . Rotterdam,
Nijgh en van Ditmar .
0. B ij 1 d e V roe . Nonna Doortji. Amersfoort. G . J . Sloth o u w e r.
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VII.
Heel de Schepershoek druischte van druk, dapper lever .
A.lle man was op den akker om, vb6r nachtvorsten ginger
schaden, wintervruchten binnen to halen, of rookende, goudglanzende mesthoopjes uiteen to strooien en versch order
to ploegen . Wat echter 'n onrustig-vlug tempo gaf aan deze

gewone, aartsvaderlijke herfstbedrijvigheid, was 't aan alle
kanten begonnen gangs maker van den markegrond . Uit
de oude, door 't mestvaren flu rulgeleden sporen der zandwegen kringelde plots 'n nieuw spoor dwars over 'n gelijkgemaakten singel het veld op, waar grijs-gele voren lager
opengeploegd in maagdelijke heide . En menig oud boerken
stood stil op den weg om to luisteren naar metalig getik,
komend van 'n verloren hoekj a veld, waar anders om de
zooveel jaar dens 'n plaggenmaaier plaggen kwam halen, en
door de dennen dan 'n metselaar bespeurende, die met z'n
troffel 'n steep kantsloeg en dezen dan op 'n rooden muur
paste, berinnerde hij zich hoe ook dat nieuwe getimmerte
nog voor den winter onderdak moest, en stapte verder,
hoofdschuddend, waar toch al dat geld en al die menschen
vandaan kwamen .
0. E . VII 5
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't Hart daarentegen der buurtschap, De Dullerdt, omwaarde sereene, weemoedig-schoone rust . Gouden beukenbladeren lieten hun takjes los, wiegelden met al-langere
zwenkingen inn stil-zonnige herfstlucht heen en omne~r, tot
ze de paden gingen plaveien met volkleurig roodbruin en
oud goud ; ook spiraalden ze, vliegensvlug om eigen steelnerf draaiende, of zeilden in e~ne lange streek neer op 't
blauwe vijvervlak, dat weerspiegelde 'n hoog October-azuur
met ver-ver-wegtrekkende schapenwolkjes. De linde v66r
't huffs hief z'n bijna reeds bladerlooze takken in den blauwen hemel, verwonderd als over 'n nieuw begin, en de
voile zoo deed 'n chroomgeel tapijt blinkers, door dik, zacht
lindenblad road z'n stam gespreid, waar nog kort geleden
de schaduw had gelegen. Stoere eiken lieten hun eikels op
den grond ploffen, hun kleur houdend naast opbleekende
larixen, die 't stofgoud hunner fijne naalden dicht rood
zich zaaiden, terwijl in den zomer overschaduwde hoist en
sparren al meer naar voren kwamen, hun innig-sterk groen
kloek aanzettend tegen de weeke, als wegdeinende gloedkleuren van 't herfstblad. In windstille zonnepracht verdroomde 't park z'n laatste zomerdagen, eiken morgen uit
zilvermist ontwakende om met 'n wonder van stil oplaaiende,
en uitschijnende en onmerkbaar verschietende kleuren zich to
tooien tot 'n schooners dood, zonder dien to durven naderen
nit liefde tot nog schooner vergankelijkheid-zelve .
Gewijde rust omwaarde het huffs waar de laatste v a n
H e e s e 1 e ging verscheiden ; en 't oude park, door geen wilde
jachtschoten of hondengeblaf opgeschrikt, dempte alle geluid,
en spreidde droomvrede en wonderkleurige rust om 't in zichzelf gekeerde kasteel . Als blauwgekielde H a n n e s even
met z'n klompen over 't klinkerpad uit stal kwam gebotst,
regenden beuken dadelijk gouden blad neer om z'n spoor
door de gevallen bladeren uit to wisschen ; zilveren herfstdraden sloten den weg af, waarop hij tusschen struik en
struweel verdwenen was ; en weemoedig-schoon stood 't
in verstervende kleuren oplaaiende park, roerloos, onbewogen op wacht om de oude huizinge .
In den tuin, geurend van blondsappige, wijnrokige
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vruchten, in 't Paradijs gegroeid, hing, onzeker of hij zou
optrekken, een dunn a sluier blauwen tabaksrook tegen de
wondere kleursymphonie van schreeuwgelen plataan en
bloedrooden bruine-beuk op blauwe lucht en van vlamroode
dahlia's, goudsbloemen en boerenchrysanthen op zilverbedauwden grond ; en v66r dien sluier, dezen nit z'n meerschuimen pij p uitsliertend, kwam Louis aangekuierd . Louis,
in gemoedelijke achteloosheid, met z'n graoten stroohoed, licht
linnen jasje, en z'n mandje bronzen peren onder den arm,
precies 'n zonnige tuinman . Nu dit ook alweer voorbij was,
moest hij zelf om deze metamorphose lachen. Maar que faire !
De marsch, door die hooge Laarbeek tot 'n geregeld moeras
gemaakt, waarin geen guano wat deed ; de schoolfrik naar de
maan ; oompj a caduque ; en hij, als pretendent van 't pleegzusje Berths aan huffs gebonden, als bouillondrinker op
zijn eerewoord wel aangewezen op bravigheid, zoo vanzelf
geworden de zonnige tuinman. Wonderen had z'n guano
gedaan in dezen uitgeboerden tuin
en 't kasteel had ten
slotte niet meer geweten, aan wie nog groenten en vruchten
to sturen . Ze hadden flu gezien wat hij kon, als hij wilde.
Meer geld er in steken
want 't restaureeren van broeikassen en leiboom-schuttingen had 't overschot van de veltkamp
aardig gedund zou inproductief zijn, daar ze toch
moeilijk met de kasteelgroenten konden gaan markten . En
je kondt je leven ook niet vertuinieren . Dat hij midden
in zijn tuiniersstemming even was ingegaan op oom
{C are 1' s invite, rentmeester to worden bij diens vriend
onder Heem stede, bond hem niet . Daar was oompj a bier
tusschen gekomen met zijn plan morgen den kogel door de
kerk to jagen . Tegen zoo'n goede daad zou hij zich niet verzetten, en als straks 't pakj a met de engagementsringen kwam,
schreef hij dadelijk dien Heemsteder af . Oom C .a r e 1
'n langen news
en changement de decor ! Waar 't nu
been ging, won hij zelf nog niet weten . In geen geval
meer hierheen.. En met de klink van 't tuinpoortje in de
hand, draaide hij zich om en knikte tot den zonnigen,
zoetrokigen, ~ lkleurigen h of
Fare thee well ! And if for ever,
still for ever, fare thee well!
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Jan n a sloeg in de eetkamer de handen tegen elkaar
over die peren ! A.lles was bier beter geworden door de ziekte
van den ouden beer . Sinds las de juffer weer 's ochtends
nit de boeken, net als vroeger de mevrouw ; de oude beer zat
er bij als 'n oudvader nit den bijbel en de jonge beer
want 't zou zonde zij n hem nu anders to noemen
zinnig
als 'n stomme hoed. Ook 't kalf H a n n e s was er gezeggelijker, hupscher van geworden, en ze zat tegenwoordig
weer met plezier in de kasteelbank de kerk rood to
kij ken, want domeneer kon 't niet zb6 straf zeggen, of
zij moist dat 't bier tegenwoordig nog stichtelijker toeging,
stichtelijker dan ergens in heel Ool rhem . En als bier dan
toch moest getrouwd worden --- 't scheen met de juffer en
den jougen beer zoetj es aan to gebeuren
zou zij H a nn e s maar nemen ; want bij had wel gelijk : als de oude beer
eons nit den tijd raakte en de jongelni zeker op rein of in stad
gingen, konden zij bier beter als getrouwde huisbewaarders
blij yen, dan als losloopend jong yolk . Ja, 't ging tegenwoordig wonderbest op De Dullerdt ! En rondo, kleuriger

geworden J a n n a uitte haar welgezindheid door met bewon-

derende oogen op die peren uit to roepen :
Da' zint noe
zekers effektieve winterparmantsen ?
Winterparmantsen, Jan n a ? ? Ciel de mon ame,
quel nom !
-- Sjell de monnaam ! En dan nog verders ! lachte
roodwangige Jan n a, met toegeknepen oogjes, 't hoofd
Neum-ie ze zo ? Wa' hoalt' zie de noamen
schuddend :
toch wied wok ! En ze wassen her ion dien hof !
H.aha, Jan n a : Sj ell de monnaam ! ! 'k Zal ze boven
brengen . Haha ! Maar wacht 's J a n n a : als er straks 'n
pakj a komt, 't mij alleen geven, boor, 't is 'n verrassin g !
Meneer kan or op rekkeneu, zei Jan n a .
Bekoeld kook ze hem na : ja, al was ie mange zinnig
ale 'n stomme hoed, 'n mensch bleef toch 'n mensch,
enn de jufler kon nog spul zat met hem hebben, moor dan
zij met Hannes!
Zacht opende bij de dour der slaapkamer . Warm glansden de mahonie meubelen en straalde bet grootbloemige,

BOETE .

1 65

lichte vloerkleed van de frissche herfstzon . In de warme,
door de vij verbeuken naar binnen geworpen schaduw, zat
oompje ingedommeld. Nauwelijks z'n instorting van 't voorjaar to boven, had die attaque in Juli hem voorgoed geknakt . 't Was maar goed, dat morgen de kogel door de
kerk ging . . Wie weet of zij anders P . . En wet was ze toch
verrukkelijk ! Hij vertraagde even z'n pas, en verslond haar
met de blikken. De blauwe oogeu groot-open in 't van de
ziekekamer opg ebleekte gezicht, zat ze rechtop naar buiten
to staren, prachtig profileerend tegen de gloedvolle beuken,
als tegen 'n gouden, zonnig aureool . 'n Siddering van to
lang ingehouden begeerte doortrilde hem en 't zong wild
in z'n ziel : morgen ! morgen !
Ze keek op, en als door haar groote vraagoogen geroepen naderde hij, op z'n teenen tippend .
Da' zint noe de effektieve sjell de monnaams !
fluisterde hij de peren haar voorhoud.end .
Hoe? glimlachte ze, haar blanke hand even ears de
roode lippen brengend, met 'n zijblik naar vader, en den
de peren en hem open aankij kend .
Zoo heeft Jan n a ze gedoopt ! Sjell de monnaams !
Straks vertel ik 't je aan 't diner ! fluisterde hij, weer teruggaande, terwijl zij . hem al knikkend en lachend nawuifde .
Dann snoof ze den sappigen herfstgeur der vruchten op,
zette 't mandje voor zich neer en de bronzen peren beschouwende, dacht ze aan Lou i s, die deze als zijn werk uit
zijn tuin gebracht had . Hoe goed was hij toch tegenwoordig !
Bouillon gedronken, als was daarmee de hemel to verdienen .
En haar zichzelve in 't bewustzijn harer tekortkomingen
opgelegde boete : om evenals taute de teugels hier in handers
to nemen, door hem aanvaard als iets natuurlijks . Wat had
ze gebeefd toen zij den eersten ochtend uit tante's dagboek
zou voorlezen ; maar den tweeden ochtend had hij haar al
't boek opengeslagen bij het dagstuk, eerbiedig als deed
hij 't voor mama-zelve . Toen had ze zich geschaamd, hem
inzage der boeken moetende vragen, maar hij scheen 't
logisch gevonden to hebben haar alles to brengen, zoowel
't geld van de Veltkamp, als de masse onbetaalde rekeningen .
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Zelfs haar goedkeuring gevraagd van zijne planners met
den tuin ! Nu ja, vruchten en groenten waren wel heel erg
duur geworden, maar voor niets to abdiceeren scheen
van manners wat veel gevergd . En dat niet alien zoo gemakkelijk abdiceerden, had ze aan Oom C are 1 gemerkt .
Van 't Veltkamp-geld was door L o u i s hem de achterstallige
rente gezonden, maar jawel, Oom C a r e 1 had hater geantwoord, 'n zakenbrief om van to bevriezen
met veel
geld ingesloten, als 'n beleediging . Sinds De Dullerdt onder
't rentmeesterschap van zij n neef zoo weinig floreerde, had
hij besloten van de schuld maar 'n hypotheek to ni aken,
en dan tegen een procent minder, waarom hij 't tegen die
rente over de laatste twee jaren teveel betaalde, met het
achterstallige terugzond . Zij nog zwak geprotesteerd,
dock hij eenvoudig vader de stukken ter onderteekening
toegezonden, met de vermelding dat deze oplossing de eenvoudigste was . Vader en Louis toen blij geweest met al
dat gereede geld, maar zij wel gevoeld dat De Dullerdt
feitelijk in de handers van Oom C are 1 was overgegaan .
Zij ja, nog alle rekeningen molten voldoen, maar toen ook
gestaan voor 't feit, dat vader en L o u is, als geabdiceerde
monarchen vanzelf kritisch stonden tegenover haar, de
nu voor 't succes aansprakelijke, en zij in Oom C are 1
meer haar controleur dan haar vriend moest zien . Zijn
smalende bitterheid tegen De Dullerdt kwam flu op haar
neer ; dat voelde ze in elk zijner ijzige woorden . Die zichzelf
opgelegde boete bleek zwaarder geworden dan ze had kunnen
vermoeden . Eigen levee to belasten met de verantwoordelijkheid voor anderen, kon dat op den duur ? A.ls zij hen
zoo dapper voorging, zouden ze 't nooit merken dat alleen
moeheid haar nog dwong voort to gaan, en ze daarom
aldoor woorden van bemoediging sprak, omdat ze de stilte
vreesde, die onweersprekelijk de onherroepelijke ondergang
zou toonen ? ?
Met 'n zucht hief ze 't hoofd op, en naar buiten kijkend
glimlachte ze druef : dat zulke moedelooze gedachten niet
direct 'n vriendelijk antwoord waren op L o u is' groet uit
den tuin . Maar ze begreep wel hoe dat kwam . De herfst
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maakte hear altijd weemoedig . Als ze echter door 'n
zonnige lawn, waarin 't gouden bladeren regende, kon wandelen, of door 'n stormgezwiept bosch, wear 't kraakte van
doode, neerploffende takken, den werd die weemoed mooi,
en voelde ze zich wonderdroef en tegelij k innig-gelukkig
gestemd, heel week en tegelijk krachtiger den op 'n gloedvollen zomerdag. Nu echter overmeesterde die weemoed
hear ; ze kon hem niet omzetten in zieleschoonheid
en kracht ; ze moest die ziekekamer-atmosfeer van zich afzetten ; ze moest 'n flinke wandeling makers, want als zij
nu ook al mee ging sukkelen . . . .
Dear bewoog vader in z'n stoel, greep met de bevende
handers om zich, sloeg de oogen wild op en zocht angstig
rood .
Wat is er vadertje ? en terwijl ze glimlachend hem
de handers streelde, kalmeerde ze :
U kijkt near die peren ?
Prachtige, he ? Louis heeft ze daarnet nit den tuin gebracht !
Ondertusschen had ze moeite niet to snikken in pleats
van to glimlachen . De nu-volle witte beard gaf hem iets
martiaals, jets van 'n armen, vreemden invalide, dien ze
moeielijk kon verstaan, nu ze zijn lippen niet meer zag .
En ears z'n in-droevige, vragende oogen, en bevende,
zoekende handers, waarop, als kronkeltouwtjes, donkere aderen
lagers, bemerkte ze dat hij iets gewichtigs wilde zeggen .
Maar die uit scheeven, behaarden mood uitgestooten,
holle geluiden waren niet to verstaan . . . .
Morgen ! (dat zei hij immers !)
Morgen ! Ja, den
is het feest . Vadertje zeventig ! Zeker ! tastte ze zijn bedoeling, want hij herhaalde 't zelfde holle geluid, met
groote oogen en zenuwachtig handbeweeg hear aanwijzend
Zeker, ook voor mij de mooiste dag van 't jeer ; voor
allemaal, maar toch 't allermooiste voor uw kleine meid, he?
Hij knikte veelbedoelend, en nu verstond ze :
Mooiste
voor jou - jon
laatste !
Ze glimlachte toestemmend, hem de handers streelend .
Nog eens stootte hij gewichtig knikkend nit :
Mooiste !
-- laatste !
en liet zich den vermoeid weer achterover
in z'n ziekenstoel vallen, en sloot de oogen .
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Haar plaats bij 't venster hernemend, knikte ze weemoedig dat 't wel zijn laatste verjaardag zou zijn ; de dokter
had er hen op voorbereid . De laatste
ook de mooiste ?
Voor vader, ja
voor hem zou de laatste dag her de
eerste zijn van 'n nieuw levee girds, van 'n levee zonder zonde
en zorg . Maar voor haar ? Als vader eens weg was, kon
zij hier blijven, order 't protectoraat van Oom Care 1, afhangende van zijn genade ? L o iii s dan ook weg ! Gelukkig
maar daft hij 't rentmeesterschap in Heemstede had aan genomen . Toen hij haar zoo trouw geholpen en telkens
zoo fluweelig had aangezien, als 'n dankbare bond die z'n
belooning wacht, had ze telkens gevreesd van hem to
hooren, moat immers ieder als onbetwijfelbaar moist : dat zij
voor elkaar bestemd waren ! Maar flu was dat gevaar
gelukkig voorbij ! En zoo bleef ze alleen . En dan ? Op
avontuur 'n nieuw levee beginner, als 'n Amerikaansche ?
Doch ze voelde zich Been Amerikaansche ; niets dan
'n van H e e s e l e van De Dullerdt . Ze kon, mocht,
zou niet vergeten . Ze was die ze was, met en in haar
traditie, of ze was niet
Och, mocht ze maar met
vadertje meegaan, als de kleine B e r t h a, naar tante,
naar moeder . . . Ze kon toch niet eerst 'n andere worden
om later in 't gindsche levee door hen niet meer herkend to worden ? Dat zou toch 't allerergste wezen, als
Dat is
zij dan 't hoofd schudden en elkaar vroegen :
toch onze B e r t h a niet ? Dat is 'n vreemde
Dus ook dat niet ; maar moat dan ? Ze keek met groote
oog en naar buiten, als kon ze daar haar toekomst zi€n naderen .
Ze zag dat de zon, reeds gedaald achter de vijverbeuken,
'n waaier van vlammen d geel en oranj e uitschoot door den
westerhemel . En tegen dies waaier van kleurrijk, oplaaiend
licht stonden de oud-gouden en wijnroode beuken, weemoedig-schoon en rustig, als verzonken in verheffende
levensbepeinzing. Nog slechts 'n heel enkel blad wiegelde,
trilde, of zweefde neer op 't pad, op den vijver, die vreemdonwezenlijk 't onderschepte licht weerspiegelde . Dit was
bet schoone scheiden-zelf, dat, zwijgend en weenend, vreugdevoller bleef dan 't juichendste komen en bet blijdst vertoeven .
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't Was haar of ze wan delde in dat wijkend licht, tusschen die schoon-stervende zomerboomen, en de vallende,
gouden bladeren voor haar voet zag n eerwiegelen . Ze dronk
den zoeten herfstweeni oed in, sterkte zich aan de schoonheid van dit scheiden, en nam als haar recht, dezen troost
van weenende vreugde nooit to zullen missen, zoo lang
ze leefde . . . .
En in wondere zelfverteedering, als moest ze 'n bang
kindje in haar sussen, strengelde ze de handers samen en
fiuisterde :
Blij ven mag ik toch wel ? Blij ven is levers,
al valt er zooveel ; blij ven her, heel alleen, heel alleen ;
dat mag toch wel, Heere
vierkante zuilen zon, schuin door de vensters komend,
stonden op de groote ruiten van 't eetkamerkleed, en de
oude kamer, statig gekeerd naar den stil-pralenden herfstmorgen, waar in 'n jubel van zon en kleuren de zomer ging
scheiden, deed feestelijk-plechtig als 'n kathedraal . Stiller
dan ooit deed ze op dezen allerschoonsten herfstmorgen om
den laatste van H e e s e 1 e die boven ging sterven, maar
ook feestelijker dan ooit had ze guirlandes van roode en
witte asters, door takj es berberissen opg ehouden, geslin gerd
langs den schouwrand, en groote ruikers heide en lila phloxen,
ook kleine van blauwe gentiaan en paerse asters, overal aangebracht om ziju laatsten verjaardag to vieren .
B e r t h a, voor 't feest in haar blauwe grenadine verschenen, vond wel dat L o u i s met z'n gewone overdrijving
'n to pompeuse bloemenhulde hier had aangebracht voor
vader, die 't niet eens kon zien, maar wilde alleen de goede
bedoeling van den nu toch spoedig vertrekkende opmerken . Bleek zat ze aan de afgeloopen koffietafel, peinzend over vaders opwinding van heden ochtend . Nog moede
van 't lig gen fantaseeren op haar bed, wat vader toch bedoeld kon hebben met 't beweren dat ziju laatste verjaardag haar mooiste dag zou worden, had ze hem komen gelukwenschen en dadelijk opgemerkt hoe kinderlijk blijde hij
was . Z'n lakensche jas moest voor den dag komen, en den
geheelen morgen had hij plechtig-feestelijk gedaan als
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recipieerde hij het geluk-zelf. Zij wilde grapjes makers
dat op dezen dag zijn jeugd terugkwam, dock then had
hij met groote oogen weer de holle geluiden uitgestooten
Mijn laatste
jouw -- grootste ! Pijnlijk aangedaan
door die optimistische blijdschap then droef-glimlachend
't hoofd geschud, waarop hij wanhopig-wild was gears doers .
Als in doodsangst, met krampachtige gebaren en woestsmeekende oogen, had hij al onverstaanbaarder en aldoor
op haar wijzend, weer holle kianken uitgestooten, zoodat
ze hem wel had moeten sussen : dat 't zoo was als hij
zeide, heel goed en heel mooi . Wel was hij toes ingedommeld, 'n glimlach op 't gelaat, nu dubbel vervallen tusschen de fleur der feestbloemen, maar 't scheen of zijn
angst op haar werd geworpen . Ze zou toch niet iets beloofd
hebben P . . . Ze had hem immers niet eens begrepen ? En
weigeren was zijn dood geweest ; alle opwinding diende
vermeden . . . . Beslist schudde ze then dwazen angst van
zich, en 't hoofd omwendeud naar Louis, die voor 't ream
stood to fluiten, vroeg ze :
Zeg, veel bezoek verwachten
we vandaag zeker niet ?
Comme la reine veut ! riep hij vroolijk voor haar
komeude steers :
Hangt alleen of van 't karakter, dat zij
ears 't feest wil geven ! bong hij, zich weer prettig voelende
in z'n bruin nanking jacquet met fluweelen kraag en vest .
Ze moest erkennen dat de triumfantelijke manier waarop hij nu boog en z'n daarbij achteruit-geschoven been
weer naar voren bracht, zoodat op lichtgrijze pantalon en
verlakte bottines vanzelf de aandacht vie], hem natuurlijker
afging dan zijn onderdanige tuinmanshouding van den
laatsten tijd, en ze glimlachte :
Voor jon zou ik beast
op veel bezoekers hopen ; want voor martelaar of kluizen ear ben je toch niet in de wieg gelegd !
En ik voor hen, want dan mochten ze zien hoe
goddelijk je die grenadine staat, waaraan maar dit ontbreekt ! - en 'n roode aster uit z'n knoopsgat nemende en
die, in een knie gevallen, haar aanbiedende : -- Mag ik
ma reine deze vereeren ?
Schrikkend van den fluweeligen, vochtigen glens in z'n
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vurige, donkere oogen, lachte ze scheller dan ze bedoelde
---- Komt dear weer de heldentenor ? Als je dear nog 's mee
begint, dann scheiden we niet ais de goede kameraads, die
we den laatsten tijd geweest zijn .
Geweest ! schrok hij, verslagen zich oprichtend, en
de aster verfrommelend, ais beleedigd .
NAY ja, we kunnen 't blij ven ook . Kom, sentimentaliteiten verdienen 'n koud bad, zoogoed ais kikvorschen
ooievaars . Warum spielst du denn such die gekrenkte
Leberwurst P
Tim, citaten zijn er voor, om je 'n goed figuur to
geven, heir ? zei hij, op en neer loopende en de engagementsringen in z'n zak zenuwachtig verschuivend . Parbleu,
vast g ehoopt hear ais 'n man zelf to winnen ! Nu zij
niet wilde, moest oom pj es plan dan maar doorgaan ;
enfin, de oude man had 't hem straks nog gezegd, dat hij
't wou does
. Gebeuren zou bet toch, al hield zij zich
nog zoo van den domme --- 't was immers voor alien 't
eenig-mogelijke, en aan zijn liefde kon ze toch niet twijfelen !
Kom, we bederven je laatsten tijd bier n .iet met
humeurtjes ! Zeg nu eens gewoon wie je vandaag verwacht,
want ik moet . . .
tiVel, natuurlij k de gewone gasten, die anders kwamen
dineeren ; de burgemeester, de dominee en B r i e 11 a e r van
't Enze, die 't me nog gisteren zei, ratelde hij af, om dan
En ais ik bier nu eens bleef ? ?
langzaam to vragen :
Maar Louis, wet voor sprongen mask je nu, ais
'n kalf op 't ijs ! Je hebt 't rentmeesterschap in Heemstede
aangenomen, en das
.
- Ik heb er voor bedankt .
Bedankt ? Bedankt ? ? ? Maar, dat staat je . . . Wat
zal oom C are l daarvan zeggen ?
-- lk heb 't gedaan op dringend verzoek van je vader .
-- 0 Louis, die wispelturigheid van je! riep ze in
wanhoop opstaande .
Zeg liever, de trouwe volharding, waarmee . . . .
Houd op ! riep ze de dear uitvluchtend, de trap op,
near boven .
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't Duizelde haar .
A.lles, wet ze in de laatste maanden
met oneindig geduld had gewonnen, verloren ! Hoe? Dat
zag ze flog niet ; wel dat 't verloren was, onherroepelij k . .
Juist toen ze de slaapkamer wilde binnengaan, zag
en hoorde ze hem achter zich aankomen, riep dringend
met fluisterstem :
Laat me flu! Laat me flu ! en gleed
de kamer in.
Maar hield midden in de kamer haar stag in, en naderde
op haar teenen . Want vader zat daar zoo . . . z66 . . . De
voile zon schitterde op 't sneeuw zijner Karen, en rechtop,
't hoofd gebogenn over z'n zwarte gestalte zat hij met gevouwen, trillende hander en bewegende lippen to bidden
tusschen de feestelijke bloemen . A1 haar liefde voor haar
ouden, eenzamen vader voelde ze als 'n bedwelmin g haar
overmeesteren . Hear hart begon to jagen, ze werd loodzwaar
in de beenen, de kamer begon to draaien, de kamer waarin
Louis toch gekomen was
ze hoorde, voelde het
maar wear ze alleen zag haar lieven, eenzamen vader . Dear
opende hij de oogen en als 'n hemelsche verrassing haar
aanschouwende, strekte hij al s 'n kind de armen near haar
uit, terwij 1 't hol, plechtig met 'n kerkgalm klonk
Kom
Kind
Kom !
Ze wilde terug, dock wankelde near hem toe, viel, als
neergetrokken naast hem, en stamelde :
Wat is er toch,
vadertj e ?
Ze zag hem de oogen in extase opslaan, de handers
opheffen . . , ze voelde : ze moest opstaan, wegvluchten ; dit
was overspannen onwaarheid ; dit was sentimenteel
o wee,
daar was L o u i s naast haar . . , weg toch . . , web toch . . .
o daar drukte vader z'n bevende harden op haar hoofd,
en neen . . , ze wilde niet hooren . . . Wet daar doodschplechtig klonk : - God
zegene je mijn
kinderen! !
Waarom kon ze niet schreeuwen, wegvluchten . . . .
waarom bukte ze 't hoofd, en snikte, en snikte ? En als 'n
bliksemflits zag ze : z6G had ze ook gesnikt op den Heuvel,
toen H end r i k
. en ook : hierop moest het uitloopen, deze
ellende had ze al voelen aankomen, altijd ; en ook : ze zou
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haar vader in de hel stooten als zij zich onttrok aan deze
ellende . . .
Wee, wee, wat wilden die bevende handers aan haar
vinger . . , iets kouds, hards . . 'n ring??
o God ! o God !
kreet ze uit diepte van wanhoop .
Duffer, doer is domeneer umme to felisteeren ! kwam
vreemd-hard nit 'n audere wereld, Jan n a's stem om de deur .
Met 'n kreet vloog ze op, in angst H a c kh u y z e toch
v66r to zijn, de deur uit, de trap af, de keuken door, naar
buiten ! weg ! weg ! Ze ij lde den tuin door, bedekking zoekend
achter snijboonen en broeikassen, glipte door 't tuinpoortje,
bereikte ongezien 't park, en voelde toen haar angst
overslaan in radeloosheid . Wee, wee, 't was gekomen dat
altijd-dreigende, maar steeds door haar als onbestaanbaar
spook ontkende ! Wee, wee, toch gebeurd, dat bespottelijke, door comedie-spelende menschjes voorspeld als onvermij deli] k ; door haar ontkend, beslist, en met haar ziel, alss
gruwelijke onnatuur ! Ze ijlde voort als moetende dat
ellendige ontvluchten, en ze voelde zich vluchten gelijk'n kind,
dat lief zusje in . 't water zag vallen en dan moet wegvluchten, onwetend van de dwaasheid van dat vluchten .
Waarom kon ze flu niet terug, om 't uit to roepen dat deze
overrompeling ignobel, en ongedaan was? Waarom, waarom
nu voort in stage, aanjagende radeloosheid dat 't onherstelbaar was? Waarom hielden de boomers haar niet terug,
en zagen die voorbijgeijlde stam .men haar zoo vernietigendkoel na, in burs zeker weten dat 't niet ongedaan was to
to makers? Waarom stonden die innige herfstkleuren en
die stil-jubelende hemel zoo onaandoenlijk om en boven
haar, zich niets aantrekkende van de verkeerde wereld ?
o mocht ze flu maar even rusten, bier, ze was nu al aan
't einde van 't dennebosch, even maar ! !
Ze zette zich op den mosrand van 'n droge sloot, en
wou de haar welgezinde dingen gaan herkennen, maar zag,
zag biddend vadertj e, zoo roeren d en hartverscheurend
tegelijk, dat ze wel moest naar hem toewankelen, neerknielen, en daar voelde ze z'n bevende handers op haar hoofd,
en o, o, weer dat harde, dat koude, aan haar vinger . ,
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Met 'n van schrik vertrokken gezicht vloog ze op, en
rende radeloos voort, voort, en moist toen moat hear in 't
hart brandde als invretend vuur ; 't was die ring, die ring,
dien ze in hear van wanhoop saamgeknepen handen hield
omsloten als 'n schat . Als 'n schat ! 'n Leelijke lath ontschalde aan hear als door sluipmoord stervend hart, en
de saamgeknepen hand opheffend in den zonnigen herfstvrede en 't goud aan hear vinger ziende glinsteren, stood
ze stil . Met wreede, open oogen, en als indrinkend den
perversen troost van 'n gewilde misdaad, ontsloot ze met
ontbloote, de lucht koel inzijgende tanden de saamgeknepen
hand ; de to groote ring flabberde moat near beneden aan
hear pink ; ze flapte de hand energiek van zich en vrij
was ze ! Nieuwsgierig keek ze op den grond, fel, om den
ring dear to zien
dock er tinkelden vioolfijne metaalgeluidjes door de zonnige lucht, en dear kwam de ring,
door 'n den weerkaatst, over 't naaldenpad op hear toerollen. Ze sprong in verdelgingslust op hem toe, en trapte,
trapte hem in den grond . Maar afgeschampt op 'n dennewortel sprong hij op, 'n fonkelend raadje rondbuitelend in
de zoo, en bleef den ongedeerd liggen .
A.ls ontwakend uit 'n krankzinnigen roes bleef ze near
hem kijken, kijken, tot zichzelf komend, als liet ze uit hem
't weggeworpen levee weer in hear ziel stroomen .
Ze voelde de milde zoo hear verwarmen, hoorde de
dennen zacht suizen, bemerkte weer to staan op de hear
welgezinde Dullerdt, en begon to trillen van weedom, van
eindelijk in hear teruggekeerden weemoed ! Dat had zij
gedaan, z3 j, B e r t h a, met vaders last ste verj aardagg eschenk ?
Had ze niet, als boete om hem to redden, zijn levee voor
hear verantwoording genomen ? En dat zou zijn : alleen hear
moil doen ? Had ze niet bij vaders volkomen goedkeuring
harer daden steeds in vage verte vermoed, dat hij eons zijn
moil zou doorzetten ? En nu op 't laatst dat eene gekomen
was, zou zij . . .
Als near 'n eeuwigen nacht bukte ze zich, nam den
ring op, stak hem, willens blind, bij zich en liep verder .
voorzichtig tastte ze in den aanvaarden nacht near 'n nit-

BOETE.

175

weg. God kon vader toch nog heldere nadagen geven . . .
Dan zou hij de eerste zijn om in to zien dat 'n theatrale
scene geen l even, geen liefde kon scheppen . . , zou hear
helpen om L o u i s tot inzicht daarvan to brengen . . . Hij
had nu alles zoo goed met hear bedoeld, was echter to
zwak om to doorzien, hoe averechts dit moest uitkomen .
Doch als hij nog maar eens aansterkte, en z'n blik opklaarde,
zou hij zeif zien dat ze eerder 'n betrekking kon aanvaarden,
heusch in 'n huishouden of zoo, den dit vernietigend
geschenk.
En als vader niet aansterkte ?
Verschrikt stood ze stil, en keek om, wie dat zei . Maar
de grijze, bemoste eikenstammetjes van den Marsdijk
dus
ze was heel De Dullerdt omgeloopen ? !
keken als versteende en verschro mpelde grij saardj es stokdoof Tangs hear
heen . Ze had 't dus zelve gezegd ! Weer aan 't fantaseeren geweest, aan 't zich verzadigen met 'n zoet : en
den, en
den ! Doch hear dorst near werkelijkheid had
hear wakker geschud, en nu moist ze 't reeele levee met
z'n onvermijdelijke ellende to bitterder, alsem-bitter ; en ze
zou die wrangbittere medicijn toch drinken, zooals 'n levend
mensch zich hield aan 't levee, hoe ellendig ook . 0, ze zag
als van eeuwigheid zoo bestemd : vader zou niet aansterken,
en zij zou evenmin wet ze wilde . . . , mocht zelfs niet wet ze
moest . . . , en dit was in al z'n innerlijke tegenspraak onverbiddelijk als Gods moil, als 't zalige en ellendige levee
zeif . . . 0, o, waarom Meek er toch niets zoo mooi, en zoo
moeilijk als 't gewone levee
. . P Waarom was ze flu aan
zichzelf verplicht voort to gaan vader op hear verantwoording to laten levee, ook flu zijn levee zich ging voeden
met hear levenssappen
?
Wat ? Wat zwarts kwam van den vijver in de gouden,
kleurige schaduw der herfstbeuken zoo resoluut op hear
toe ? 'n Nieuw ongeluk ? Nu, onnoodig en gelukkig onjuist
ook was het dominee Hack hu y z e zoo to noemen, 't
brave pausj a van Oolghem . Hoewel 't voor 'n man van
stand, als hij, niet to pas kwam, rood to loopen met
zoo'n purper vollemaansgezicht, dat roode pioenen deed ver-
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bleeken, en vandaag vooral kalkoenen jaloersch kon waken .
Mag ik je hartelijk gelukwenschen P riep hij al nit
de verte, z'n roods kussenhanden haar toesteken d, en met
z'n kleine, sterkblinkende oogen haar verrast aanziende,
als bracht hij haar vreugde.
Dank u hartelijk, dominee! zei ze hem de hand reikend,
en dan over den vij ver starende, pein zend :
Hoewel er
'n wags hangt over den feestdag, als je bedenkt dat vader
misschien voor 't laatst . . . .
Misschien 't laatst, maar ook 't monist dezen dag
viert ! zei hij haar hand tusschen de zijne houdend :
't Was
aandoenlijk hem dit zoo dankbaar to hooren stamelen . Wat
hebben jelui hem gelukkig gemaakt ! 't Was stichtelijk
om to zien : precies de nude Simeon : „nu last gij, Heere,
uw dienstknecht gaan in vrede !" Zegen op jelui voornemen,
en hartelijk gelukgewenscht !
Verschrikt keek ze hem in 't glunder-stralende gelaat .
Meende hij dat ? Vader 't dadelijk verteld ? Den dominee
nog geheimhouding opleggen ? Te last al ! Vader zei 't flu
zeker ook al aan den burgemeester en aan B r i e 11 a e r van
't Enze . Te last!! Maar, daarvoor flu gelukwenschen aannemen?? Dat was toch slecht van dwaasheid !
Meent u dat ?
Och, hoe angstig stonden die groote oogen, en hoe
trilden die bleeke lippen ! Arm kind ! Ontzet list hij haar
handen glippen, en keek voor zich . Zeker, die allerliefste
B e r t h a had wet. 'n anderen grins verwacht dan then
winderigen D u b arc q . . Maar had deze zich 't laatste jaar
niet veel verbeterd
en zoo ze arm en eenzaam achterbleef, en 'n rijke traditie eischte die voort to zetten? . . .
En zij moist niet hoe verwijtend hem de familieportretten
dagelijks vroegen, waarom hij niet over de bezwaren was
heengestapt . . . Zeker, hij kon haar cooed inspreken . Eerst
vond iedereen 't jammer, indien 'n lief meisj a zich over 'n
sukkelaar ontfermde . . . later zagen ze dat daardoor de
wereld in stand bleef.
Dacht je dan, dat ik 't niet meende !
-- Neen, 'n dominee meent natuurlijk altijd alles ; maar
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als iemand trouw kerkt, dan rijzen z'n papieren onrustbarend bij enkele domineer !
Haha ! Alsof ik zoo'n pans bee ! Dthr : al kwam
je neef in geen jaar meer in de kerk, dan zou ik je nag
feliciteeren .
Nag ! glimlachte ze moede, en wendde dan 't hoofd
af, en staarde over den vijver .
Half beschaamd haar angst zoo weinig to doorgronden,
half kregelig her 'n vrouwekuurtje vermoedend, begon hij,
als aan 'n derde, nit to leggen : Ja, zie je : in 't huwelijk zijn
er altijd twee ; de een geeft, de ander ontvangt ; en dit z66,
dat zij gewoonlijk 't omgekeerde doer van 't geen ze
denken to doen, terwijl dan de buitenwacht in 't kwadraatverkeerd ziet. 't Is niet zoo zot bij elkaar to fantaseeren,
of de werkelijkheid is oneindig zotter . Hoe averechtscher
des to waarschijnlijker !
Waarom zich sommige mengchen wel wachten voor
't zoo geprezen huwelijk ! zei ze bitter, steeds in de verte
starende .
Zijn rederijkheid knapte af, en bedremmeld keek hij
haar aan, onzeker .
Door z'n verlegen zwijgen zag ze hem pijn gedaan to
hebben, en flapte then, kleurende zich op de lip bijtende,
er nit :
Pardon . . . ik . . . ik . . . u w geval . . , is . . .
Haha ! lachte hij gerustgesteld : Omdat 't levee
mij 'n blauwtje liep loopen, nog v66r 'k me kon declareeren,
zou ik flu niet mogen kijken en meepraten over die interessante levensversnapering huwelijk geheeten ? Iemand
wien 't schaatsenrijden verboden is, zou daarom er niet
naar mogen kijken en over meepraten ? Juist zij ! De rijders
zelf hebben 't to druk met hue zwieren en vallen ! Werkelijk, je zoudt haast celibatair willen zijn om in je eentje
to kunnen schateren over dat onhandzaam gemanoeuvreer
van scharrelaars, die maar niet op slag kunnen komen
met elkaar, of zoo'n prachtpaar to kunnen bewonderen,
dat samen zwiert, even rustig als 'n meeuw op z'n
vlerken . Ik zeg je : 't is een van de interessantste levensversnaperingen . . .
0 . B . VII 5
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Pus P en hem flauwtjes toelachend moest ze met de
oogen knippen, zooals flu z'n pioen-gezicht straalde .
Haha, die is onbetaalbaar !
Wat ?
Wel, je vraag ! Pat 'n conclusie willen trekken . . .
Maar dat doe je haast van zelf . . . 't is . . . 't is . .
Zeker, 't is hoogst fatsoenlijk voor doode dingen .
Maar 't levee last je goon con clusies trekken, is altij d
onberekenbaar -- en dat is 't mooie er van . Maar flu moot
ik near catechisatie ! 'n Vroolijken feestdag verder !
Haha, u gait maar catechisatie ?
Ja, wet is dear nu belachelij ks aan ?
Je gnat toch niet ergens, als je d'r al bent !
Pus? je wilt zeggen dat ik . . .
Geen conclusies trekken, dat is immers met . . .
0 jij . . . flu ik ga, maar getroost, meneer D u bar c q
komt op 'n goede school, 'n beste ! Haha !
'n Dominee moot niet zooveel lachen, dat . . . eh.
Gelij k hob je! Neen, dat staat 'n dominee niet,
haha ! Tegenspreken moot flu meneer D u b a r c q ex officio .
Haha ! Bonj our ! Bonj our !
Ze wandelde direct op huffs aan, bedenkende dat ze
wader toch niet langer alleen kon de visites laten ontvangen .
Die goede Hack h u y z e ! Hij had hear minstens 'n
pries van den bloede toeg edacht, en hear willen troosten .
En zelf niet gezien hoe zuiver z'n woorden waren ! De eon
zou vragen of ze heusch uit liefde, en de ander of ze 't
den werkelij k om geld gedaan had
en maar 'n enkele
zou, na 'n uur verklarens, zonder bewonderen begrijpen,
waarom ze flu niet terug kon . Maar, ze voelde zich wool
mooier en beter den ze moest schijnen. 0, o, hoe zag ze
't onzuivere van 't geval, hoe kon ze alle bezwaren or
tegen opsommen, ook wetende dat 't al to gecompliceerd
was om ooit 'n verheugenden indruk to waken
en toch
wilt ze 't logisch gekomen, onvermijdelijk . . . al bleef 't
ook bijna ondoenlijk .
Stemmen weerklonken tegen den stalmuur, en ze zag
L o u i s Brie 11 a e r van 't Enze uitgeleide does . 0 wee,
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dear scheidden ze al, en hue lath weerklonk tegen 't gouden
verdek der beuken . Ze bemerkte weder, dat ze near hen toe
had willen vliegen, om to verzoeken hot toch niet to vertellen, dat 't eon mis verstand was, dat gemakkelij k uit den
weg was to ruimen . . . Nu reeds to leaf ; dear keerde
Lou i s zich al om . . , en ze voelde, dear kwani 't levee op
hear toe, onberekenbaar, ja onder blauwen herfsthemel,
met om van to schreien-mooie kleuren, dock onzegbaarweemoedig en ijzingwekkend onberekenbaar . Zou hij blijven,
zooals hij 't laatste half jaar geweest was? Of was dat
voor hem maar 'n intermezzo? Vertrouwen of wantrouwen
dat was de kwestie . En 'n nieuw levee aanvaarden als
'n kwestie ! ! !
Ongeziene herfstdraden kleefden warrend en benauwend
hear om 't gelaat, en die ongeduldig wegwrijvend snelde
vlug over 't gazon
ze --- vader had hear zeker noodig
op huffs aan . 'n Oogenblik blonk hear blauwe grenadine in
den hier ongetemperden zonneschijn, zacht-schitterend als de
blauwe herfsthemel boven hear
den spreidde't oude park
veer zoeten droomvrede en wonderkleurige rust om 't inzichzelf gekeerde huffs, wear de laatste v an H e e s e l e
ging verscheiden .
VIII.
Onbedaarlij k pletste hevige regen tegen de hooge
spiegelramen van C a r e 1 D u bar c q' s tuinkamer, waarin de
herfstmorgen als met winterschen, natten novel near binnen
triestte .
Z'n hooge, breede D u b arc q - gestalte ietwat gebogen,
kwam hij z'n werkkamer binnen, den wrevel van den oudgast tegen dat hollandsche hondenweer als gebeeldhouwd
in 't kaalhoofdig, pafferig, gelig gezicht met onkleurigen
hangsnor . Hm, op den heard vlamde 'n houtvuur ; ook
wet moois, dat je dear flu al niet buiten kon ! Hij liep op
't ream toe om eons uit to zien, voor hij z'n brievenn inkeek .
Maar de in geultjes near beneden glijdende regen verteekende zoo dwaas de op grij ze stormlucht zwarte iepen, wild
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hun armen zwaaiende tog en den wind, dat hij binnensmonds
mopperend zich afwendde . Daar viol z'n blik op den
kalender, die tegenover z'n werktafel hung, koud onder 'n
fransche kopergravure door z'n kunsthandelaar hem bezorgd,
omdat dear toch zoo'n ding behoorde to hangen . Kijk
hot was al de 16e October ! Maar den moest 't halfjaarlijksche rapport over De Dullerdt zijn ingekomen ! Eon
blik op z'n correspondentie
en ja, boven op den stapel
herkende hij Harm s en ' s hanepooten !
Z'n gitten oogen begonnen to glinsteren, de bruinvlekkige, blauw-aderige hand poetelde 't strakke, lustelooze
gelaat, waarna hij proestend, als nit 'n bad komend, met
rood gezicht nog eons toekeek . Ja, ja, de brief lag er, de
brief! In voorpret draaide hij al om de tafel, maar gunde
zich niet direct hot genot . Eerst den appetijt nog grooter
waken ! Hij dwaalde near den houtbak, legde 'n pear
beukenblokken op 't vuur, en liet zich daarvoor in z'n
leunstoel vallen . Haha, dear lag weer zoo'n boerenrelaas,
waarin de half] aarkroniek van heel Oolghem en De Dullerdt
was saamgeperst ! Ja, ja, De Dullerdt !
En de beukenblokken verschikkend, zoodat ze hoog
opvlamden, knikte hij met graote oogen : De Dullerdt ! Dat
word nu al veertig jaar! Als jeugd-vriend van E m i l e er
gekomen
en als pretendent van H e n. r i e t t e or gebonjourd . De oude v a n H e e s e 1 e had beleefd als 'n vorst,
en als blijk van de hoogste vaderliefde, hem meegedeeld
dat z'n dochter nooit near Iudie kon gaan, wear hij al flunk
op weg near z'n fortuin was . Maar z'n broer, de blagueur
en meester in de rechten, voor Hen r i e t t e good genoeg
Haha, z'n hove broertj e, dat miskende genie, met 't gene
talent zichzelf en de zijnen to ruIneeren ! De oude v a n
Hoes e 1 e had plezier van dien Dub arc q beleefd, precies
als nu E m i 1 e van Louis, dat aartj a near z'n vaartje ! Haha. !
Maar toen had hij in z'n heimwee near De Dullerdt
uit Indie aan Harms e n geschreven . Die fiksche boerenjongen, gelijk met hem gebonsd, als onderbaas gepasseerd
na den dood van den werkbaas van De Dullerdt, was daarop
met 'n nijdigen kop near 't Elderink geloopen, en zoo de
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ware geworden om hem in to lichten . Of hij op de hoogte
was gehouden door H a r m s en, die en nit ouden wrok
tegen v a n H e e s e 1 e en als werkbaas van 't Elderink met
oogen van haat De Dullerdt beloerde ! Dadelijk, toen E m i 1 e
aan lager wal raakte, had hij hem kunnen schrijven met
wat geld verleg en to zitten, waarvoor hij plaatsin g in 't
vaderland zocht . En E m i 1 e, er direct in gevlogen, had 't
zelf g evraag d en als onderpand hem De Dullerdt aangeboden, eon to losse zekerheidsstelling, dock voor 'n v a n
H e e s el e, to dom o .m er misbruik van to make-n, even
verbindend als 'n hypotheek, zooals hij er flu van gemaakt had .
Die hypotheek was z'n levensg eluk geworden, 't excuus
voor z'n met robuust geweten, grimmig geldschrapen in
Indie, de basis waarop hij z'n jeugd hoopte to herbouwen .
Want H e n r i e t t e was weduwe geworden, toen hij, nog
jong genoeg,'n tweede jeugd kon beginner . Maar, o wee, haar
teruggevonden als dweepster, die troost had gevonden bij
„de fijnen", en als alleen-moeder ! 't Eerste was 'n onaangename, aristocratisehe true geweest, want 'n verlicht mensch
moest hover alleen eons de Bergrede, of 't Hoofdstuk der
Liefde voor zichzelf lezen, dan zich afgeven met kerken en
steken ; maar 't laatste omoverkomelijk . Want daardoor
was hij haar riots geworden dan de helper van L o u is ;
hij had dien aap moeten later studeeren, en toen dat mislukte, hem moeten poten op z'n plantages ! Zelfs op haar
sterf bed, toen hij gesnakt had haar 'n woord, 'n bewijs
van sympathie voor zijn persoon, was er niets gekomen
dan :
Dank voor je liefde aan L o u is . . . Derek aan
Louis!!
A.an hem denken ? Haha ! Die vlegel, die hem
z'n tweede jeugd had ontstolen, zooals diens vader z'n
eerste ; hij haatte dien windbuil, die riot eons de trapper
voelde, hem rijkelijk toegediend, bij hot toezenden van
z'u jaargeld!
Als remplacante van H e n r i e t t e toen plots mooi Stijfkopje verschenen ! Echt de fee van De Dullerdt ! Bijna
De Dullerdt-zelve ! Als hij met haar liep to debatteeren
over 't uilennest, dan zag hij den abeel z'n eeuwig-wiebelend
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bled spelend wentelen in de zou, hoorde hij de dennen
suizen, en voelde hij 't luw verdek der vijverbeuken boven
zijn hoofd . Ja, flu hem dan alles onthouden was, kon zij
hem nog 'n mooien levensavond op De Dullerdt geven,
op zijn Dullerdt, dan weer gemaakt zooals hij die gekend had. Tenminste als Stijfkopje wou luisteren . Want
er bleek nog heel wat to ontbolsteren aan dat krauige ding .
Ze had 'n tikje beet van H e n r i e t t e' s gedweep met de
fijnheid ; verder moest ze aan hem wennen, en met hem
samen haar man gaan zoeken, want met den eersten den
besten vlerk of aap kon hij niet dagelij ks aan tafel zitten .
Maar jawel, Stijfkopje wou niet ; daar zat ras in, h.aast
teveel ras. Want wend die domme braafheid der v an
H e e s e 1 e' s geduubleerd met plichtbesef, zooals flu met haar
't geval scheen, dan was er gees land met hen to bezeilen .
Toch zou ze wel bakzeil hales, en was reeds aan 't bijdraaien sinds hij van de vlottende schuld 'n hypotheek gemaakt had . Kom, kom, 'n eigen willetje to hebben was
mooi, maar to begrijpen dat zij na E mile' s heengaan op
hem alleen zou aangewezen zijn, was beter, en daarbij, hij
vroeg immers niets, dan 't voor haar bestwil noodzakelijke ?
Ziezoo, flu lekker bijgetrokken, en z'n snoet flunk geblakerd door de vlam der beukenblokken, nu kon hij 'n half
uurtje 't aan z'n tafel harden in die nattige koude, die door
de ramen op je viel . Hij stood vlug op, opende met gretige
hand Harm s e n' s brief, zag dat 't in drieen gevou wen,
groote vel rekening-papier vol stood gekrabbeld, met nog
'n postscriptum op de achterzijde, en ging zitten grasduinen
en smullen in z'n heerlijkste lectuur .
-- Zoo! mompelde hij, met z'n gitten oogen glimlachend
't schotsch-en-scheeve gemarcheer van Harm s en's krampachtige letters volgend :
Zoo! 't Elderink twee nieuwe
vossen gekocht ? Best ; dat zal Louis de oogen uitsteken !
En 't Enze koopt zooveel markegrond als 't kan krijgen ?
Ja, ja, je terrein afronden, B r i e 11 a e r, dat 's ook 'n sport .
Mij goed, als de boertjes je maar laten bloeden, groote
smeerpoes . Ah, jelui zet nieuwe plaatsjes op de markegronden P
Braaf zoo ! Eindelij k worden jelui menschen ! weel kleine,
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eigen boerderijen, daar moet 't been, boor ! .A.lleen 't
Schroevelde wil alles zelf ontginnen ? S t e v e n-oome, dat
is atom van je! Maar ga je gang ! 'n Enkele gek moet er
zoo doorloopen, daaraan kunnen de anderen weten dat ze
verstandig doen . En de Veltkamp schandekoop gegaan ?
Haha, was to voorzien ; kon op geen gekker t~j d aan den
ik zeg maar, met zoo'n fermen
hack komen ! Ja, ja,
rentmeester doe je wat ! Haha ! Maar bola, H arm s en, wat
begin je flu to raaskallen ? Wees toch wijzer, vent ! Louis?
Die vlegel ? Kom, dat is al to zot ! Maar waarachtig, bet
staat er :
„uw neef is heelendal tot zijn verstant g ekomen
hij last de slegte grout liggen en de goeje wiju ook en
doet wondernieje dingen met den tuin bet Hooigras heeft
de halft opgebrach de dullert als van outs de tering doet
geen rebberacies aan de plaatsen de deken van 0 b b e l i n k
is een Jaar kapot de juffer doet geen wandelingen de oude
beer beef de slimme verlamziekte en bet enze beef de jacht
dit Jaar en bet Kasteel lij k een kerkhof W oenseldag is de
roskam ingezet wegens de oude meuj e de Wereld uit is
en de Kind eren . . . .
Harm sen, je bent 'n oud wij f ! Louis tot zij n
verstand gekomen ! Hoe kan hij komen tot wat hij niet
heeft ! Ik zal je dadelijk wat sturen, om je oogen eens op
to frissehen ! L o u i s verstandig ge`vorden ! ! Kom, geen
nachtmerries
Woede fonkelde uit de donkere oogen die 't raam uitstaarden, terwijl 't blad papier zacht wapperde in z'n bevende
handers . H a r m s e n was anders absoluut vertrouwbaar, en
lachte even fel om den pedanten vlegel als hij zelf . Maar
nu moest hij zich vergissen. Met vlegels gebeurden geen
wonderen ; 'n pedante vlerk tot zijn verstand komen ! Kom,
H arm s e n moest zich dadelijk corrigeeren, en geen zorgen
voor den tijd .
In elk geval was 't goed dat hij L o u i s joist had geloosd naar Heemstede. Zoo'n brave neef werd gevaarlijk
op 'n brave Dullerdt ! Wederkeerige attractie ! Net nog
bijtijds den vlegel gepoot bij zijn vriend D e L a e r e, 'n
lastig potentaat, die neefje wel zoo klein krijgen . Vandaag
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al de 16e! Over veertien dagen zat hij hoog en droog
in Heemstede ! De brave Lou i s ! 't Was 'n komische vergissing van Harms en, die hij dadelijk moest terugnemen .
Pus nu eerst even uitlezen, of hij hem nog iets anders had
to antwoorden.
Ja, ja! knikte hij, weer op den brief turend :
De
gewone toepassing op de preek : de vermaning goon geld
moor to steken in 't moerasputj e ! Accoord, H arm s en, en
bedankt voor de kennisgeving ! En wat is dat ? Onderaan

„zie de omzijde !"

Driftig keerde hij 't blad, las, kreeg 'n rood floors voor
de oogen, voelde dat z'n hart hem 't blood benauwend naar
't hoofd joeg, als zou hij stikken, en liet 't blad uit de hand

vallen dat op den vloer zeille . De staaroogen on den mood
wijdopen, hijg de, sn akte hij naar adorn ; 't was her . . . Met
'n angstblik naar den haard, waar de beukenblokken hoog
opvlamden, bedacht hij, als 'n uitredding, zeker weer zoo
gloeiend hard to hebben gestookt, heesch zich moeizaam
uit z'n stool, en strompelde naar do dour die hij wagewijd
opentrok .
Als koelenden drank zeeg hij de koude ganglucht door
z'n tanden, en voelde zich klam worden op 't lijf van angst-

zweet . 't Roode gordijn voor z'n oogen zakte weg, en hij
herkende weer de dingen, zichzelf. Wat drommel, wat had
hij zich aangesteld als 'n ouwe juffrouw! Hij bleef toch nog
C are 1 D u b arc q, he ? Wat was or dan gebeurd ? Als 'n
bliksem$its, en sarrend duidelijk zag hij de krampachtige
letters van Harm sen . 0 food, dat zou toch maar 'n nachtmerrie P . . . Hoewel, neon, die brief, die brief . . . da r . . . En de
tanden op elkaar klemmend, als met den gemeensten dood
voor oogen, sleepte hij zich terug naar zijn stool . H a r m s e n's

brief lag met den beschreven kant naar boven op 't vloerkleed, en zoo beurde hij dien op . Ja, 't was de brief, de
gewone kroniek, van 't Elderink, De Dullerdt, 't Enze, de

Roskam ja, hij was hot, en daaronder dat tartende
„zie de omzijde" .
Met gesloten oogen en opelkaar geklemde tanden, als
'n pijnlijke operatic ondergaande, keerde hij 't blad, opende
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met uiterste wilskracht z'n angstoogen en las, o wee, las
weer, terwijl 't in hem ging huilen, loeien van woede en
vertwijfeling :
„nu zal uw neef tog de juffer trouwen de
zelde dag als dat de oude beer Zeventig is verjaart heeft
burgemeester en doomeneer ze feelciteert J a n n a wil
H a n n e s ook aanslaan our to blij van op bet kasteel uw
zal bet wel weten dat bet met uw gen .oegen is hartelijke
groeten E. H a r m s e n ."
Met 'n doffen slag vial z'n vuist op tafel, terwijl 'n
vloekende verwensching door de kamer rolde, de open deur
nit, en in de eenzame gang weerklonk .
Hij schrok op van dat vreemde geluid in de stille gang,
sloop uaar de deur en sloot die, als vreesde hij overrompeling. Gebroken liet hij zich in de leunstoel voor den haard
vallen en zat bibberend, verwezen in de vlammen to staren .
Sours kreunde hij even . 't Deed zoo'n pijn als stood de vlegel
op zijn hart to dansen, als graaide die hem de ziel nit 't
lijf, de hersens uit 't hoofd ! o God, mocht die aap hem
nu ook 't laatste ontnemen, hem moedernaakt uitkleeden
en 'n eeuwigen winternacht injagen
zelf alles, alles
hebbend, ook zijn Stijfkopje ! Zijn gemarteld hoofd liet hij
achterover vallen, maar zag den blanken vijver, en onder't luw
verdek der zomerbeuken kwamen aangewandeld twee zonnige
menschen . . , zijn Stijfkopje met dies verdoemden satyr . . .
Met 'n schreeuw was hij opgesprongen, en weer rolde
'n verwensching door de kamer . Maar dan riep hij, in
waanzinnige vreugde :
Gek dat je bent, H a r m s en, gek !
Ms dat waar konn zijn, hadden zij 't mij toch eerst geschreven ! .A.penkool en herberggeklets, Harm s en! Dronken
was je, vent] e, stow dronken, oude snoepert ! Want anders
zou er toch . . .
Maar plots stokte z'n stem, en sloeg z'n vreugde our
in stijgend-waanzinnigen angst : hij had de verdere correspondentie nog niet nagezien, n og niet nagezien ! !
us 'n roofdier sprong hij op z'n werktafel toe, en klauwde
woest in de brieven . Goddank : rekening, drukwerk, Soerabaya, o, o ! toch !
Met 't angstzweet op z'n voorhoofd knakte hij near in
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zijn stoel, 'n brief met krullerig adres in de hand, 'n brief
van den vlegel, o, o ! Met 'n ruk scheurde hij 't convert
open, steunde, tandenkn arsend :
'k Weet 't al, dondersche
aap ! Blaas je maar niet op! 'k Weet 't al ! en las dan de als
vurige slangen rondwriemelende, krullerige letters : „Eindelijk ben ik in staat U jets to melden van het hoogste gewicht .
Bat mij dit mocht gelukken, zal, naar ik vertrouw, U doer
vergeten, hoe ik me wel eens verplicht zag minder aangename tijding to brengen .
„Het is niet minder dan dat Bert h a er in heeft toegestemd mijn vrouw to worden . Hoe vaak wanhoopte ik
reeds aan het bereiken van ons doel
want U weet dat
ook mama ooze vereeniging wenschte. Ten slotte echter
is zij gezwicht voor mijn volharding ."
Hou' je snater, duivelsche windbuil ! siste 't door
z'n tanden :
Jij en „volharding !" en weemoedig naar
buiten starend fluisterde hij, als om zichzelf to sussen
Stij f kopj a is 'n v a n H e e s e 1 e, en die doen g eregeld
stommigheden nit plichtsbesef. 1k wed dat ze 't gedaan
heeft om Onzen Lieven Heer 'n handje to helpers, dien
vlegel terecht to brengen . Dat komt nu, Hen r i e t t e, van
dat „fijne", dat vervloekte „fijne" ! Maar jelui zijn zoo
ongeneeslijk ! 1k wed dat je dit nil nog mooi vindt, en niet,
nooit, nooit snapt : la charite biers ordonnet . . , nooit !
Met de fatale neerslachtigheid van 'n verdoemde dwong
/hij z'n oogen weer naar de godsgruwelijke letters, en las,
onder 't lezen al zinkende in helsche diepten . Maar lezende
.,Al zal, nit den aard der zaak, Uw blijdschap niet zoo
groot zijn als die van oom v an H e e s e 1 e, die U hartelijk
last groeten, ik denk toch groot genoeg om u over mogelijke bezwaren tegen een winterreis to doen heenstappen,
en om U als getuige van ons huwelijk, dat binnenkort . . . "
voelde hij zich ondergaan in inwendige, steeds aanzwellende woede, en moest hij om niet to stikken in dien hem
dooddrukkenden nacht, uitschreeuwen :
vervloekte vlegel !
vervloekte vlegel ! 1k zal je . . .
Kreunend stood hij op, z'n hooge, breede Dub arc qgestalte gebroken, en z'n bruingevlekte, blauwgeaderde han-
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den hevig bevend . Hij voelde zich onpasselijk, en dacht
zbG to zullen braken, maar zich vermannend, de tanden op
elkaar klemmend, verfrommelde hij den noodlottigen brief,
en wierp hem in 't haardvuur, smalend :
En jij, E mile,
dacht zeker ook, dat dan de suikerlord aan de bruid de
hypotheekacte in den bruidskorf zou vereeren . . . Maar we
zullen je . . . We zullen je!
Met den ingevreten wrevel voor eeuwig vastgezet op
't geelgevlekte gezicht van doffe, donkere oogen en verflenste hangsnor strompelde hij de kamer op en neer, in
den tredmolen zijner bittere gepeinzen . Wat had 't leven
hem g edupeerd ! Eerst hem alles onthouden, omdat hij
geen geld bezat ; en flu hij daarvan, als 'n koelie sjouwende,
'n hoop had bijeengebracht, vroeg 't hem smalend : of
hij dan dacht iets echts, iets moois voor geld to kunnen
koopen ? ? Z'n geld, z'n geld ze wilden 't ; ze aasden er
op
maar er iets echts voor in de plaats geven, konden
ze niet kon-den ze niet ! ! Maar hij zou ze ! ! Morgen den
notaris laten komen . Ze laten verhongeren ging niet ; ze
droegen zijn naam, en hij had 't H e n r i e t t e beloofd . De
notaris moest maar weten welke stichtingen hij in plaats
van haar zou laten erven ; zij 'n zelfde vruchtgebruik als
de vlegel ; niet minder, maar ook niet meer, want ze had
zich met hem gelijk gemaakt. Alleen, als zij hem overleefde,
maar ook alleen in dat geval, kon zij De Dullerdt met 'n
duitje er bij krijgen natuurlijk zonder de boerderijen,
die zou hij dadelijk van de hand doen, zoodra De Dullerdt
den vlegel en haar de boos had gegeven, evenals hem
indertijd ; boeren moesten eindelijk probeeren menschen to
worden . En hen nooit meer zien ; nooit meer dien vlegel,
die hem alles ontstolen had ; en nog minder de nieuwe
mevrouw Dub a r c q, haar nog minder!!
Suf en doodop van z'n wanhopige gepeinzen stood hij
voor z'n beregen de ruiten . En daardoor 't karikaturigvertrokken gezwiep der tuiniepen volgend, die hun zwarte
takken wan hopig op en neer zwaaiden tegen de grauwe
regenlucht, stood hij ineens in den tuin van De Dullerdt ;
hij zag den machtigen plataan z'n geplekten stem en licht-
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kleurigen armen zegenend omhoog heffen tegen de zomer-

lucht, en naast den plataan, den abeel dien hij als 'n stille
zee hoorde ruischen, en naast den abeel den bruine-beak,

die hem z'n zoel, law verdek als 'n bescherming strekte
boven 't hoofd . . . de oude C a r e 1 Dub arc q wandelde in
z'n zonnig en tuin . . , vinken sloegen in de vij verbeuken . . .
'n specht lachte in de accacia's van 't park . . . en 't stille
huffs stood met gesloten blinden, als de eeuwige rust . . .
daar ing het tuinpoortje met 'n zwaai open . . . de zon,
de plataan, de abeel en alle bloemen keken . . . keken . . .
de vogels zwegen . . . en daar kwam 'n rood ventje kraaiend
op hem toegehold . . . 'n groote hoed huppelde hem na . . .

en in 't poortj e stood met groote oogen moeder, z'n nog
m ooier Stij f kopj a . . . en 't ronde ventje kraaide met uitKom, goo' pa, kom, vader, heef 'n
gestoken armpj es :
goote visch, z&S
,,.
Bong ! Bong! gaimsuisde 't plots door de stilte .

Als door '.n schot getroffen schokte hij nit z'n droom
wakker van de lunchgong, die galmsuizend nazon g door
de eenzame gang . Met doodsvertwijfeling in z'n gitten
oogen luisterde hij near 't verstervend gongzingen in de
eenzame gang, en klaagde, in huivering als v66rvoelende de
troostelooze eenzaamheid van B'n donkeren levensavond
Jij nu ook al, Stijf kopj e, jij ook al tea en den armen,
ouden man!!
Dan schudde hij energiek den wrevelkop, richt to z'n
groote, groote gestalte op, en liep op de dear toe, smalend
met de innigste levensminachting : -- Vervloekt ! En dat
mag flu, he ? Haha ! Zoo'n vlegel krijgt alles ! Zoo'n vlegel ! !
Ix .
Door de hoog-ap-en weggetrokken gordijnen der eet-

kamer weifelde 't koude, donkere licht van 'n Februaridag near binnen .
Berths sloeg de matte, on eindig-verlangende oogen
van zwangere vrouw op van hear naaiwerk, en staarde
near buiten . Aan stoffig-grij zen horizon hing 'n oranj a-zon
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to verkleumen . Als beslagen staal lag onbewegelijk de
vijver, en daarachter nog doodscher de door mislukt draineeren 'n moeras geworden marsch .
Alleen de neerzwiepende takjes der vijverbeuken begonnen to glinsteren ; die moisten dat de lente moest komen .
Was 't flu niet dat de possem to bloeien begon, de larix die
framboze-roode appeltjes kreeg, en de hazelaar- en elzenkatjes
stuifmeel afwolkten, als 'n mees van hun takjes afwipte
en was 't niet om to huilen dat ze dit alles niet zeker
meer moist? Eon ding maar moist ze zeker : alles verloren
Binds haar huwelijk ! L o u is, beleedigd dat oom C are 1
haar had „afgescheept" met 'n jaargeld als 't zijne, direct
weer aan den wijn ; vader, als 'n grijs kind dwingende
waarom C are 1 D u b arc q niet kwam en L o u i s altijd bij
Brie 11 a e r van 't Enze en nooit meer bij hem zat, vader,
niet als 'n oude Simeon heeng egaan, maar als 'n grijs kind
en dat was 't allerergste
en zij
zij zich zelve
verloren . Haar zelf-opgelegde boete zich op to offeren
voor 't zieleheil van vader en Louis ijdele opwinding gebleken ! Zichzelf geestelijk boven de macht genet ! De
natuur willen corrigeeren zonder voldoende geestelijke
scheppingskracht ! En tengevolge van die mislukking flu
wanhopend aan haar eigen behoud. De huiselijke godsdienstoefening, door Louis hoogst zelden bijgewoond,
dorst ze minder nalaten, dan dat ze er zich aan opbeurde .
Die vroeger zoo innige gedachten bleven flu onbereikbaar,
ver weg als sterren in haar nacht . En ze kon getrouwde
Jan n a en H a n n e s naast en met elkaar ziende leven, even
rustig als vroeger, jaloersch worden ; zij, echt j aloersch
van Jan n a en H a n n e s ! In ruil dan voor al dit verlies
als winst L o u is, aan wien ze zich wilde, moest vasthouden,
aan den vader van haar kind . Want ze werd nu langzamerhand to oud om bij elk wissewasje dadelijk to willen
en daarbij, ze was wanhopig gezond, met
sterven
den eetlust van 'n boer, en van 'n burgerlijken ijver to
herstellen moat L o u i s bedierf. Niet dat hij in-slechte
dingen deed ! O neen, maar zijn lichtzinnige goedhartigheid
liep tot in 't potsierlijke. De wereld, vond hij, die hij :
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verwaardigde met zijn tegenwoordigheid, had daarin reeds
voldoende reden om steeds feest to vieren en to illumineeren .
Dat verzuimen was hem beleedigen . En nu was hij ongelukkig terecht gekomen in de schaduw, in 'n hoek van het
levee, waar niet werd geillumineerd . Dus moest de wiju
en B r i e 11 a e r van 't Enze hem de feestvreugde geven,
die 't levee en De Dullerdt cum annexis hem onthieid.
Dronkaard was hij Goddank nog niet, wel op weg het to
worden . Ze hoopte nog dat de komst van hue kind hem
kon veranderen
zooals vaders ziekte dat gedaan had,
maar ze was er niet zeker van . Ze scheen hear overwicht
over hem kwijt, hij reageerde niet meer op hear woorden . Hij begreep alleen z'n eigen levensopvatting
en die was ontwijfelbaar de voortreffelijkste . Dagen lang
met hem beraadslaagd, hoe hij heden de pachtboeren, die
met Sint Petri kwamen betalen, de duimschroeven wet zou
aan zetten, maar jawel! Hij had met groote oogen en
triumfantelijke gebaren zijn denkbeelden van landbouwoeconomie ontwikkeld, schamper afgegeven op de pummels
die met de steeds oploopende markteu liever oppotten, den
den nieuwen koers in to slaan, maar niet gezegd hoe hen
to zullen aanvatten . Hij redeneerde als 'n boek, was eigenlijk
'n man uit 'n boek, en met het levee kon hij niet overweg .
Ja, als had ze 't gelezen uit 'nn leesgezelschapsroman, moist
ze moat hij zou doers en vooral laten
en toch kon ze niet
op zijn pleats gaan utters, moest ze hem, den vader van
hear kind, hooghouden .
Van 'n tikken op de deur keek ze op . Louis zat in
vaders armstoel aan tafel, en bladerde bezig in 't groote
boek, en dear verscheen 01 t h o f. 0 wee, nu zou 't beginners ;
als hij zich nu maar flunk hield !
Als achter door hem vooruitgezonden gedruisch aan
kwam 01 t h o f, de grootste pachtboer van De Dullerdt,
binnenbotsen . Hij stapte met' z'n binnenwaarts gekeerde,
platvoetlaarzen gelijk op klompen, den vloer doende
dreunen, als stommelde hij alle stoelen omver . De voorwereldlijke kieppenpet met afhangend kwastje stiff op 't
hoofd, 't korte slippenbuis met de pandjesknoopen op den rug
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en de gespleten mouwen half over de handers, bleef hij even
staan, knipte met de kleine, achter borstelige brauwen diepliggende oogen tegen 't licht, woes met 'n : -- Lanter en
mavrouw ! even naar de pet, list z'n eeltige werkknuist
door hen schudden, en zette zich zwijgend op 'n puntje van
den gereedstaanden stool .
L o u i s verschoof ongeduldig 't grootboek, bond daarop
'n sigaar aan, die echter plots in 01 t h o f s vestzak verdween, en vond, ten einde raad, hot 'n mooi weertje .
Mot 'n miuse nimmen zooas 't kump, lanter, en nest
renteneeren teugen 't Opperwezen . Anders, 't is mlej slim
zachte . 't Zoog 't leever 'n steutjen vr~ezen, dan vrust oe
den ongemak kepot . 't Is um to lammenteeren, zooas noe
de mSezen huushold ion de rogge !
Daarop vroeg Berth a naar z'n gezin, en merkte, hoe
01 t h of, onder 't omstandig verslag, de hand kram pachtig
aan de lapel van 't slippenbuis hield, als om 't geld to
beschermen dat hij moest afgeven . Ze voelde in zijn stugheid den trots dat hij vandaag 't heer was, en de heeren
voor zijn geld „simonblee" konden spelen -- en zweeg ten
slotte ook, terwijl L o u i s met wanhopig-verlangende blikken
naar buiten zat to kijken .
Eindelijk, met 'n zucht dook 01 t h o f tergend-langzaam en zelfgenoegzaam z'n hand in de binnenzak ; 'n beduimeld, perkamenten notitieboekje kwam to voorschijn ;
't groene veterbandj e wend door de onredzame handers er
moeizaam afgewikkeld ; 't boekj e wipte open en terwij 1
de grove knuisten flodderende bankbiljetten or eon voor ~~n
uithaalden en gladstreken, kraakte hot barsch van de droge
lippen :
Noe hef de lanter miej slim bie de neuze shad .
Van geweld ! Zoo he'k 't nog nooit eer bie ewond, da'
he'k nest
Wat zeg jo daar, O l t h o f?
Wisse, lanter ! en 't bankbiljet, waarmee hij bezig
was, inhoudend, kook 01 t h o f uitdagend op, als van plan
direct op to stappen, zoo L o u i s niet toestemde ; -- Boh,
wises ! He'-j zoo wat van zien levensdoagen moor eheurd of
ezeene ? Nooit bie den olden lanter, za-'k denken ! Ie hebbe
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den Veltkamp verkof, en doar was mien plaggeveld oan
vaste !
--- Is 't anders niet ? Dan helpen we je aan 'n ander,
01thof.
-- Miej good, lanter, want 'n boer zonder plaggen is
umsgeliek 'n heer zonder geld . En dan kump oek de niej e
deken, die de lanter miej hef ebloofd! klonk 't commandeerend,
terwijl or weer eon bankbilj et op 't stapeltj a kwam .
Berth a bewoog zich en sloeg groote oogen op naar
Louis .
Maar die dure reparaties, 01 t h o f! en L o u i s
draaide in z'n stoel, want j1, hij herinnerde zich . . .
Ebloofd is ebloofd . Dan is 'n minse schoon uut
eproat, en hef niks teugen to rikklemeeren . 'k Zei nog teffens
teugen do vrouwe, die umwiel prakkezeert dat 'n kepotte
deken z'n griezerig gezichte is veur 'n boer die onder 'n
heer wont :
de lanter hef 't ebloofd, en dan kunt wie er
op rekkenen ! besloot hij, Lou i s de bankbiljetten toereikend
Ik kan neet anders zeene of 't kump krek uut . 't Is
anders 'n clomp geld, lanter, en 'n joar is moar'n steutjen !
Nu, zei Lou i s met gefronst voorhoofd de bankbilj etten natellend :
met die deken, we zullen zien . . .
eon, twee, drie . . , zeshonderd . . . in orde ! Dank je! Kwitantie ? Nu, goeden dag !
Neej, 'k vertrouwe den lanter op zien woord . Iezervaste ! As de lanter zekt dat 't ien odder kump, dan is 't
miej good, zat enog ! Dag lanter en mavrouw ! en den vloer
doende dreunen, stommelde 01 t h o f welverzekerd op zijn
als klompen botsende laarzen de kamer uit .
Maar Lou i s ! In plants van de pacht opslaan, ga
je 'n nieuwe deken en dat plagg enveld beloven, daar hij al
jaren op geloerd heeft !
.Als hij nog lan g er getreu zeld had, riep Louis, al
voortboekende :
zou je'm de heele santekraam beloofd
hebben ! Parbleu, was dat wachten ! Je verdiende de pacht
met dat eeuwige wachten ! Eigenlijk schande, dat je niet
tegen den pummel kon zeg g en : kerel, ruk op, je maakt
me tureluursch en jou hebben we gelukkig nog niet noodig !:
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Ja, ja, binnen ! ! en hief dan z'n hoofd op, en zei vroolijk
-- Goeien morgen, B o s m an! Ga zitten !
Met 'n zucht gaf ze B o s man de hand, en voelde
hevig er dan ooit dat ze dezen niet vertrouwde .
B o s man had z'n zondagsche pet, die voorzichtig als 'n
uitgeblazen eierschil hanteerend, onder den steel gelegd, en
zat met z'n strak naar veren en op 't voorhoofd glad gestreken, glimmende Karen, z'n lachende varkensoogj es en
pruimenmondje, dat nu en dan de dadelijk aangestoken
sigaar deed dampen, allerbeleefdst to prates met den lanter.
B o s m a n gaf hem toe, dat 't 'n schande was als de groote
boeren nu gees Yorkshireschen beer en Pommerschen dekhengst gingen aanschaffen, en L o u is, niet bemerkend dat
B o s m a n bij z'n toestemming bedenkelijk den nadruk legde
op „de groote", knikte dat dit baasje, als hij maar ken,
wel wat zeu bereiken . Teen 't zoo boterde met den lanter
besloot B o s m a n z'n slag to slaan, en 'n nieuwkoopj a van
een portefeuille nit den zak halend, jeremieerde hij hoofdFoi foi, de lanter mot der neet hellig umme
schuddend :
worden ; foi, foi, 't is enmundig spietig da 'k neet kapoabel
bin oe de heele pacht to dSon . 'k Hef dreehonderd . . , en
as de lanter miej dan veur 't andere uutstel . . . 'k Dorst 't
mangs neet to vroagen, moar hebbe 't umwiel gerissekeerd .. .
Driehonderd ? Dat is h onderdvij ftig to weinig ? En
daarr
voor wou je uitstel ?
Astoebleeft, lanter ; dree wekken ! 't Geld is mangs
slim betuun ; en 'k hebbe streisel ienekof, nee wiejluu gin
plaggen meer he's ; en dree van de biggen die de motte
ebigd ht, zinc ensluu stikum kepot gegoan ; astoebleeft,
dree wekken ! De lanter kan er van op oan ; 't is gin ondeugde
of mSodwil . . .
Nu, als ik er hell vast op kan rekenen, dan wil
'k voor dezen keen . .
Dank-oe, vrindelik, lanter! En dan boat de vrouwe
oe nog 's verzeuken um de kernmeulen ; 't valt 'r tech
mangs to zwoar . . .
Louis
. hh !! hoestte B e r t h a, maar bong
dan verschrikt 't hoofd over haar werk . Dom van haar !
13
() . r. VII 5
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Protesteerde zij, dan deed hij dwars er tegen in . Daarbij,
hoe zouden burs boeren naar hem luisteren, als zij 't niet
deed? Ze zat in 't schuitj e en moest mee . . .
De manner negeerden echter haar kreet .
We zullen zien, B o s m an! Breng flu maar eerst
je achterstallige pacht .
Astoebleeft, lanter, astoebleeft ! en knikkend en
deemoedig-buigen d met de pet in de hand :
Dag lanter
en mavrouw ! ging B o s m a n de deur uit .
Prachtig ! zuchtte Bert ha, wanhopig haar harden
in den sehoot, naar buiten starend :
.Als alles binnenkwam,
hielden we precies honderd gulden huishoudgeld over, en
flu halen we al niet eens ooms rente !
Natuurlijk weer font gedaan ! Waar niet is, verliest
de keizer zijn recht, he?
I£om L o u is!! B o s m a n zit er beter voor dan wij !
Die honderdvijftig liggenn in 't kabinet boor, en . 'k weet
dat hij geld op de spaarbank heeft . Niets dan 'n boerentruc
om op ors medelijden . . .
Binnen ! riep L o u i s zegevierend, en O b b e i i n k
trad binn en .
Bevende, verlegen O b b e l i n k, de kasteelboer van
Iemkeshof, dorst bijna niet to gaan zitten . De pet tusschen
gevouwen handers op de borst houdend, als in d e kerk,
terwijl z'n bezweet, kaal hoofd rookie als'n oven, rnompelde
hij 'n onverstaanbaren groet, en reikte uit z'n pet, zwijgend
de voile pacht aan L o u i s . Deze echter priemde hem met
sarcastische beschouwingen over z'n welvaart en eindigde
En 't zal dus 'n boer als 0 b b e 1 i n k 'n feest zijn bet
volg end jaar 'n honderd gulden m eer pacht mee to bren gen .
Vertel 't maar eens aan de vrouw ! Goeien dag !
Beteuterd stood O b b e l i n k verwezen road to staren .
De lanter had 't 'm toch niet bots opgeslagen ? Neen, hij
had lancer's woorden niet kunnen bijhouden, en dus mompelend : 't Was dan ien odder? Wie holdt 't bie 't
olde ! hompelde hij gebukt de deur nit .
De goeden moeten 't voor de kwaden ontgelden !
zuchtte Berth a, verontwaardigd dat hij z'n woede ge-
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koeld had aan hun besten boer, die hen eieren en boter
leverde, heelemaal bij De Dullerdt behoorde, en als Jan n a
zoo'n beet] e van de familie was .
Ik zou wel eens willen weten, wie 't de vrij vrouwe
van De Dullerdt naar den zin kon makers ! Nu heb ik,
zooals je wou, toch de duimschroeven aangezet, he?
B e r t h a zweeg en werkte zenuwachtig voort .
't Werd 'n ware marteling ! Daar ging L O u i s dien
dommen O v e r v o o r d e, die z'n prachtige plaats letterlijk
doodboerde, overladen met lof en prijs ! En door dien onbetrouwbaren S t e e m a n liet hij zich 'n pluim op z'n hoed
zetten over z'n ontginning van de marsch, in ruil hem
daarvoor ' .n nieuwen put belovende !
Toen 't eindelijk geleden was, bong ze zich naar hem
en smeekt e, z'n oogen zoekend :
Hoor nu eens, Louis,
hoe komen we aan die vijftig gulden, die we oom moeten
sturen a
.
Oeff! zuchtte hij, 't boek dichtkletsend zonder haar
aan to zien :
Je kondt je kostelijken morg en toch heel
wat nuttiger besteden, dan met die pummels! Die Individualduft van O b b e l i n k! Frissche morgen !
En dan hebben we geen cent huishoudgeld .
Ik zou er minstens vierhonderd of houden !
Dat gaat toch niet ! We zijn al 'n paar dagen
over den ver v altij d !
Gaat dat niet ? ' .n Prachtige g el egenheid om dien vrek
to bewijzen dat zijn inhal.igheid niet ons, maar arme boertjes
in ong eleg enheid breng t !
Qom laat zich niet door B o s m a n met z'n true
om den thin leiden ! 't Gaat niet, L o u i s ; en als oom ons
de hypotheek opzegt? . . .
Gaat 't niet ? Dan zal ik me er niet verder mee
inlaten, en moet jij er maar wat beters op vinden ! en bruusk
den stoel achteruit schuivend, die 'n bat in 't versieten
vloerkleed haakte, stapte hij luidruchtig de kamer hit en
trok de dear dreunend achter zich toe .
Ze hief haar loom lichaam m oeilijk hit den lagers stoel,
streek met den voet den winkelhaak in 't kleed glad, zette
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zich op 'n punt van vaders stoel en begon haastig de bankbiljetten to tellen, hoofdschuddend zich betrappend op de
hoop dat er wet meer zou zijn . Maar natuurlijk, z68 gemakkelijk gebeurden er geen wonderen ! Toen ze den briefje van
honderd op zijde had gelegd enn alles nog eens overtelde,
ontbrak er honderd-vijftig-gulden aan de rente . Near B o sm a n geen ? 't Zou . . . neen, onmogelijk ! L o u i s had uitstel
verleend, en achter zijn rug zou ze . . . Hoe kwam ze op de
gedachte ! Si.nds ze door die zelfopgeleg de boete zich boven
de macht gezet had, scheen ze in staat tot dingen die
vroeger . . .
Rijtuiggeratel deed haar, zich overbuigend, 't raamn
uitzien . Dear reed Louis met de tilbury, jonkheerlijk in
pels en bonten mute, natuurlijk over 't Enze naar stad !
.A.ls door z'n zweep gestriemd ping ze terug naar tafel,
en schreef oom, zonder Lou i s to noemen, vlakuit het heele
geval, met 't verzoek 't ontbrekende van hun toelage to
willen afhouden . Toen ze den brief had overgelezen bekroop
haar de lust oom de klucht van 't ideale pear H a n n e s en
Jan n a to vertellen
maar ze schudde 't hoofd : zij behoefde heusch niet to lachen om hen, en oom was blijk-baar van haar gebabbel niet meer gediend . Ze deed 't geld
in de enveloppe, dock sloot die nog niet, dear Lou i s
moest lezen wet ze geschreven had .
Lusteloos ging ze terug naar haar stoeltj e, en naaide
werktuigelijk voort. Ze kon niet denken, voelen en droomen ; 't was doodsch en koud in haar, als buiten .
A.ll~~n zat ze aan de koffietafel, en ze was blij alleen
to zijn .
Toen de grauwe winterdag doodsch ging verschemereni belde ze Jan n a, dat meneer voor taken naar stad was,,
en ze met 't eten niet op hem zouden wachten . A.ls heel
in de verte hoorde ze daarna Jan n a, onder 't afruimen, .
brommen dat mevrouw bijna niets had gegeten, en ze verwonderde zich hoe ze nog kon glimlachen wet onwel to
zijn en geen trek in thee to hebben . A.ls fangs 'n doode
voelde ze doodsche urea aan- en heenaluipen, en bemerkte
met schrik aldoor hem to verwachten, dien ze niet kon_
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verwellekomen . Bedacht toen plots hoe H a n n e s dadelijk
met den brief naar 't dorp moest, anders kwam 't geld
niet op tijd . . . . En hoorde dan 't geluid van H a n n e s'
voetstappen in de winteravondstilte buiten versterven . . . .
H a n n e s was reeds lang veer terug, en ze begon haar
wachten to voelen als 'n vernedering, vertrapping . Bitter
zei ze zich die vernedering verdiend to hebben . Wat dacht
zij wel in haar hoogmoed anderen to kunnen redden, zij
die niet eens meer moist, of ze niet zelf verloren ging . . .
Plots vloog de deur open, en met drukke gebaren,
sigarenrook voor zich uitblazend, kwam Lou is, de pelsjas
open, de muts scheef op 't hoofd, de donkey-schitterende
oogen knippend tegen 't lamplicht binnenvallen : - Honderd excuses, vrouwke ! Je heb toch niet op me gewacht :'
Ma foi, 'n exquise dag ! Eerst met B r i e 11 a e r dien snoeshaan van 't Elderin k voorbij gesnord, en toen hem genadig
aan on s tafeltj e in de Harmonie laten mee dineeren .
B r i e 11 a e r tracteerde op pagne, en toen moest de snoeshaan ook over de bru g . Haha en bij 't triktrak heeft
B r i e 11 a e r hem geplukt, excellent ! Ja, we moeten de
relaties met de buurt aanhouden ! . . . Maar toen eerst haar
bleeke zwijgen opmerkend, suste hij zichzelf :
Natuurlijk !
Eerst moet onze kroonprins z'n joyeuse entree waken .
Cela va sans dire ! Maar dan ! De Dullerdt blijft troef ! En dan
moet l'avare nit den Haag wel over de brug komen . Haha !
Bleek en zwijgend haar naaiwerk wegleggend zei ze
woe to zijn, en ping direct naar boven . Onder 't uitkleeden
hoorde ze hem, de kamer op en neer stappend, in zichzelf
redeneeren, en reeds toen ze gevoelloos to bed lag, wetende
dat haar niets meer wachtte dan ellende, zelf-gewilde ellende,
hoorde ze hem nog rumoerig door huffs loopen om to sluiten .
Zenuwachtig zat Berth a eierschalen op haar bordje
to verkruimelen, al uitziende in den winderigen winterdag
vol zon, die de vijvergolfjes deed vonken van zilver en de
takken der zwaaiende vijverbeuken deed glanzen, of H a n n e s
nog niet kwam met den aangeteekenden brief . Van wie
die kon zijn P L o u is, achter zijn courant verscholen, had
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gelachen :
l'A .vaxe de la Haye ! Maar . . . . 0, daar was
Hannes al .
Zeker door den turn gekomen ? Dank je hoor ! Je
hebt ferm doorg estapt !
Ja, mevrouw, 't is mangs bleusterig buten en dan
zit ik leever op de keuken .
't Was ooms hand ! A.an haar alleen geadresseerd
En haastig den brief openend las ze :
's Gravenhage, 25 February 1869 .
Waarde Nigt !
Behalve de volledige quitantie van de rente over
1868, zend ik U hierbij f 300 . lk veroorloof mij die
buitenn de gewone toel age U aan to bieden met een
raad . Zouden Neef en Nigt er niet de voorkeur aan
geven in een stall to gaan wonen, behalve natuurlijk
in den Haag of Arnhem, waar de bekendheid van
onzen naam hen to veel verpligtingen zou opleggen ?
In de stall tog zou Neef zij n administratieve talenten

en Nigt haar gave van bescheiden inkomen huffs to
houden, schitterend kunnen ou twikkelen, waartoe een
wat aemechtig landgoed als De Dullerdt geen gelegenheid biedt . Om niet eens in rekening to brengen dat
bij mogelijke vermeerdering des gezins de stall faciliteiten biedt, buiten niet, of exorbitant duur, to verkrijgen .
De gewone toelag e beduidend to vermeerderen
schijnt niet gewenscht, daar aan gezonde, jonge menschen de kans niet benomen mag worden, de vruchten
van eigen energie to plukken .
Om 't verhuizen U gemakkelijker to waken zou ik
niet ongeneigd zijn De Dullerdt tegen de er op
rustende hypotheek over to nemen, U, in dat geval,
belovende De Dullerdt nooit onder den hamer to
brengen. Van de boerderijen -- 0 b b e 1 i n k uitgezonderd -- ware dat wellicht gewenscht, wegens hun
onophoudelijke reparaties .
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Lijkt u dit plan aannemelijk dan wilde ikk gaarne
den inboedel mede overnemen tegen bet dubbele der
taxatie, U wederom belovende alles in zijn tegenwoordig en toestand to laten . Van deze som kunnen Neef
en Nigt zich elders, naar de mode en bun stand vereischt, inrichten, 't Been jongen inenschen die in de
wereld vooruit willen, dunkt mij, moet toelachen .
Dog, waarde Nigt, dit is niet meer dan een welmeenende raad, waarop geen spoedig antwoord wordt
ingewacht. Vrijheid is den mensch steeds onmisbaar,
maar da.n vooral als hij to beslissen heeft, hoe 't best
zijn talenten to g ebruiken .
Wil Neef van mij groeten en geloof mij
Uw liefhebbende oom
C . Dubarcq .
Met groote oogen, enn aldoor zich zenuwachtig op de
lippen bijtend, rezen de vragen in haar op : hoe moist
oom dat zij 'n kin d j e verwachtte ? En dat alle boerderijen schreeuwden om reparaties ? Zou hij dan toch 'n
spion hier hebben ? Waarom zei hij n iet : ik haat je, ik
haat je! Daar zou ze op kunnen antwoorden, niet op z'n
duivelsch sarcasme ! Zou Louis toch g elijk hebben, en 't
bij hem enkel geldgierigheid zijn ? Was hij toch niet veranderd Binds 't eerste tekort aan rente ? Joeg hij haar
alleen nit wraaklust van De Dullerdt ? Zou hij dan nooit
begrepen hebben, dat haar plaits bij vader was iudertijd
en niet bij hem? Zelf ging hij hier toch nooit wonen
Zou hij zijn bevel, of zooals 't heette zijn raad, expres zoo
geformuleerd hebben, dat L o u i s er zeker eu vast moest
invliegen ? Moest ze maar niet, even als L o u is, dit sarcasme
voor blanke oprechtheid aaunemen ? Maar L o u i s zou 't
zij niet ! Ja, maar kon zij 't uitschreeuwen
meenen
en dan geld van
die man ha it ons, haft ons ten doode
hem aannemen om to leven ? 0 cn, als zij dat weigerde, to
straks met bun kind to verhongeren ? Want
verhongeren
en zij
geld verdienen zou Lou i s toch nooit kunnen
nog minder ! Was dit nu 't loon barer zelfopoffering,

200

BOETE.

nog dank.baar moeten zijn dat L o u i s prachtig zou vinden,
waarvan zij moist dat 't in de hel was gebro uwen ? Werd
't niet om 'n afschuw van zich zelve to krijgen, en voortaan maar als 'n wrakhout zich willoos door den stroom
to laten meesleuren ?
En moat heeft le pere noble nit den Haag nu veer?
klonk 't luehtig achter de courant .
Lees maar ! zeide ze hem den brief aanreikend, enn
naar 't raam gaande om haar ontroering to verbergen .
Tranen sprongen haar in de oogen, die wie weet hoe
kort nog daar den vij ver en d e weide en de beuken en de
marsch zouden zien . Was 't niet door eigen schuld ? Had
niet haar eigen hoogmoed haar verjaagd uit dit paradijs !
Waarom ook zulke to hooge dingen bestaan ? Was ze niet
op geraffineerde manier trotsch geweest, in haar boete
eigenlijk trotscher dan L o u i s in zijn oppervlakkigheid ?
Miracle ! L'Avare begint scheutig to worden ? Eindelijk
komt hij in mijn schuitje . Haha ! Die had 'k niet beter
kunnen zeggen : „een aemechtig landgoed", haha ! daar
ouwetj e, n u je dat zoo precies wilt, hadt je er wel moat
meer levee kunnen brengen . Hoewel, je plan, hm . . hm . .
tegen 't dubbele der tazatie . . . daar kun je fatsoenlijk
mahonie voor hebben, hm, de salon misschien zwart ebben,
dat is enorm gedistin gueerd, en makers ze in Parij s tegenwoordig heel goed . . . zeker, veel verstandiger dan dien
ouwen rommel mee to nemen . . .
Is 't al 'n jaar geleden, vroeg ze, ter sluiks haar
tranen drogend, zonder zich om to keeren :
dat je tegenover vader en mij dat „aemechtige landgoed" de mooiste
possessie en die „ouwe rommel" de karakteristiekste meubileering uit den omtrek noemde ? Maar dat komt zeker,
omdat 't huwelijk je een reeeler kijk op de dingen geeft .
Dat moil ik nog volhouden tegen iedereen B e r t h a,
betoogde hij kalm, vindende het met vrouwen in die positie
niet to scherp to moeten nemen :
als hij ons de niiddelen
niet onthield om er behoorlijk to levee . Maar heb jij 't
her zoo best, dan blijven we . Ik verveel me noon en
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nergens ; 'k heb me nu al drie jaar in gedwongen nietsdoen geschikt, 'k zal 't ook dertig kunnen .
-- Gedwongen niets-doers ? Wie heeft ooit je planners
gedwarsboomd ?
Dat zou ook 'n comble zijn ; iemand z'n prachtige
positie in Indict laten opgeven voor 'n dubieuse in Jan-ropa,
en 'm dan nog dwarsboomen ook ! 't Is al wel dat elk plan
'n radicals opruiming to houden in dezen batavierschen
rommel steeds afstuit op 't axioms : „wie holdt ons bie 't
olds gebruuk" of op geheime tegenwerking . Want je hebt
weer gemerkt, hoe die in den Haag van alles geinformeerd is?
Nu ja, we kunnen er eens rustig over denken, zei ze
gedwongen-luchtig, zijn zelfverdediging expres maar latende
passeeren, om ze niet door tegen spreken nog zelf bewuster
Zoo'n haast heeft dat antwoord aan oom niet .
to makers :
Accoord ! Accoord ! Die oade egoist most niet
denken dat we naar zijn raad, als naar 'n orakel, zitten uit
to zien . Hom, 'k ga eens naar 't bossen kijken, besloot
'k Heb 't eens geprobeerd
hij, de courant opvouwend :
met B o k sen s - G a j t, en 'k bee benieuwd, of hij dat half
zoo goed kan als hazen strikken .
Toen hij weg was trok ze 'n laag stoeltj e voor 't venster . Hoe had ze direct g evoeld, dat hij reeds verlangde
naar 'n andere omgeving, en hoe 't dwaasheid was to
verwachten dat hij voor hun kind zou willen blijven
Neen, dat zou hier niet huppelen en later niet dwalen,
't zou al die groene levensvreugden van wei en bosch missen,
niet genieten van 't aristocratisch roodbruin van wintereik en -beuk, noch glijden over 'n bruinen, gladden naald't zou 'n stad skied worden, ziekelijk en zenuwbodem
achtig . . . .
als ze hem dat voorhield, moest hij ooms
Doch
raad wel afslaan . . . Oom mocht hen haters, niet hun kind . . .
en Lou i s mocht onverantwoordelijk luchthartig does
nooit tegenover hun kind . . .
tegenover haar en zichzelf
Ze moist dat ze hem dat mocht, kon en zou zeggen . . . Ze
voelde 'n wonders kracht in zich ontwaken, 'n kracht als
ze sours in 'n klokhen bewonderd had, die met hoogopge-
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zette veeren in haar grootmakende woede 'n bullebak van
'n bond, haar kiekens wat to na gekomen, op de vlucht
had gej aagd .
Veerkrachtig stood ze op, en trok forsch aan de bel .
De wind is gaan lig g en ! riep ze met groote oogen
de haastig binnengekomen J a n n e toe :
Ik moet profiteeren van de zoo . Breng me eens m'n mantel en wollen
doek, als je wilt .
J a n n a, geelectriseerd door dat blijde rhythme in
mevrouws stem, verdween vlug, zichzelf verzekerend dat
natuurlijk die brief haar zoo vroolijk had gemaakt, kwam
nog vlugger terug, en begon bedrijvig B e r t h a in to
pakken .
De mevrouw mot moar stikum ien de zunne blieven,
knikte ze haar toe, breedlachend met toegeknepen oogjes .
-- Dank je wel, Jan n a ! lachte B e r t ha, gestreeld
zich koesterend in Jan n a' s hartelijke zorg
Zoo is 't
best ; zoo ben ik goed ingebakerd !
Ze ademde diep de zonnig e winterlucht in . De vij ver
lag koel-stil to glanzen, de beuken stonden buitengewoon
Blank in de parelgrij ze, blauwende lucht, en ze voelde
ouderwets to gaan genieten van de wandeling . 't Was
to hopen dat ze L o u i s niet dadelijk zou treffen ; als ze
'm nu eens in den Marschdijk tegenkwam, dan z'n arm
nemen, heelemaal rood den straatweg over terugwandelen, en hem laten zien dat ze om bun kind onmogelijk
ooms raad konden opvolgen . Ads ze 't zacht, zonder ironie,
waar hij niet tegen kon, aanvatte, stemde hij toe . Kwaad
was hij eigenlijk niet ; z'n ong eluk was geweest zich altij d
to hebben gezien als den eenigen erfgenaam van 'n rijken
oom ; wie weet, zoo ze zich eens brouilleerden met oom, of
hij zich niet aanpakte ! Zoo goed als hij tijdens vaders
ziekte 'n bedaarde werker was geweest, kon hij 't nug
eerder worden voor z'n eigen kind . . . .
He, hoorde ze daar vlakbij geen stemmen ? Luisterend
bleef ze staan, vlak bij den Heuvel . Klak ! klak ! kdonk
bet weergalmend boven 't zachte suizen nit der dennen op
den Heuvel . O, dat was 't houtvellen van B o k s e n s- G a j t
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en den zoon van 0 b b e 1 i n k, die in den Doolhof aan 't
bossen waren. Maar dat had ze reeds den geheelen tijd,
bij tusschenpoozen gehoord ; neen, dat andere . . . dat stemmengeschreeu w . . .
En opeens, daar, vlak bij, a an den anderen karat van
den Heuvel, sche zterde schamper 'u schelle stem door de
ijle winterlucht :
Handers thuus ! Men eer hef noe eigens
'n vrouwe ! Of is eene meneer neet zat 'euog ?
Ze kronip iaeen, als gesteenigd . Dat was D i e n e,'s
en hij . . , hij . . .
stem
Ze ste unde zichh teg en 'n beak om niet to vallen . . .
daar ritselde dorblad, knoepte 'n doode tak, en D i e n e
stapte, in 't zwa,rte kapertj e en wollen omslagdoek, haar
kordate g estalte fier opgericht, 't elzenboschj e in, 'n
koffieketeltje en zakje in de hand . Die grog haar vader z'n
boterham brengen
gelukkig zonder haar to zien .
Nauwelijks was Die n e verdwenen, of haastig, als
moetende zekerheid hebber_, liep ze om den Heuvel, 't
brag g etj e op, en bong zich voorover, den Marschdijk inspiedende . En ja, daar wandelde hij, voor slierten sigarenrook uit, hij . . .
Ze sleepte zich naar huffs, bevend, bang, zich dat afschu`velij ke fantaseerende dat 't bier donkey maakte, onbetrouwbaar. Nu was 't uit
voor goed !
Leeve deugd en gin ende ! schrok J a n n a, die
haar in de gang tegemoet kwam .
Doar is de mevrouw
al weerumme ! En zoe arg wit ? Van de kolde ?
'k Ben geschrokken, J a n n a, zei ze in de leunstoel
vallend :
Geef me een glas water .
En 't zou, ducht miej, good doors, a'j is 'n peusken
ien de frissche butenlocht gongen ! ! He'k zien levers ! Woarvan ht de mevrouw 't zoe finoal vot'ekregen, zo-j-zeggen?
Geschrokken Jan n a ! zei ze 't glas van den mood
zettend, waartegen haar tanden klapperden :
Van die
schelle stem van D i e n e . . . ik zag ze niet . ., en ineens
om den Heuvel . . .
Den B o k s e n s- D i e n e! Zekers weer aon 't dollen
mit 't mansvolk !
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Doet ze . . . dat . . . eh . . . dikwijls !
Van heur wi-'k neet zeggen . 'k Leuve zoe zinc de
mansluu umsgeliek : zie kunt van gin oarig deerntjen of.
blieven. En bename den Engbert Schroevelde . . .
Neen J a n n a, die was 't niet !
Te good liekt den er neet too . 't Is niks as spulsigheid ! Moar meinen ? Geen kwetsie van ! schudde J a n n a
't hoofd, terwijl ze de kamer verliet.
Ontdaan bleef ze zitten. Dat zoo iets bier gebeurd
was ; her, en met hem!! Ze had zulke dingen zoo ver weg
gewaand, in steden, in groote steden vooral
en in boeken,
in fransche rowans, en zoo, met hevige minachting ook
gehoord en gelezen dat naast dat leelijke, verborgen dan
'n gewoon, behoorlijk levee werd geleid, daar dit in werkelijkheid toch nooit ging
en nu zou ze dat her zien,
her ? En zich moeten stilhouden
er mocht toch niets
gebeurd zijn, al was 't maar alleen om haar kindje !
moeten meedoen met de groote comedie, hier op De Dullerdt
Maar dan was 't haar Dullerdt niet meer, 't zou er donkey,
gevaarlijk zijn ze voelde dat ze flu al niet meer fangs
den Heuvel en op 't bruggetje kon komen . Dan tenminste
maar weg . . , dit vreemde levee gaan spelen in 'n vreemde
omgeving . . .
Lang zocht ze 'n uitweg zonder to vinden . . , bidden
was haar onmogelijk . . , en toen 't begon to schemeren was
haar besluit gerij pt : L o u i s geen taal en uitleg vragen ;
'n blinde zag niet, en zij kon here niet van zijn zelfverblinding genezen ; zoover was ze nu eindelijk gekomen ; en dus
ooms raad opvolgen
maar z6b, dat haar inwilliging 'n
laatste beroep zou zijn op z'n vroegere genegenheid .
L o u is, met bevreemding aan tafel reeds haar besluit
vernemend, maakte eerst nog tegenwerpingen dat men, door
't zoo dadelijk to accepteeren, ooms plan to veel eer aandeed,
maar zij eischte zoo beslist dat, met 't oog op de aanstaande
gebeurtenis, 't direct of nooit moest geschieden, dat hij met
'n air van bizondere meeg aandheid toegaf, om haar to
plezieren.
Dienzelfden avond nog schreef ze oom . Ze liet zich
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gaan ; vroeg hem met verbazing of ook hem 't levee zoo
vreemd, zoo onberekenbaar was overvallen ; of 't niet nit
'n boek scheen, dat zij, welhaast moeder, in Amsterdam
zou woven - want dahr zou Louis 't lichtst 'n hem
passende betrekking vinden
misschien wel op 'n bovenhuis ; dat ze toch dankbaar z'n raad opvolgden, gevoelig
voor z'n belofte : De Dullerdt steeds in de familie to houden ;
dat ze toch zeker moist hoe tante en vader de verandering
zouden goedkeuren, wijl ze 't toch alleen deden om 't
komende kind] e, hue kleinkind ; en dat ze vast van plan
was 't kindje, zoodra 't mocht, aan oom to komen toonen .
Met hoogroode kleur en schitterende oogen den langen,
langen brief overlezende, zag ze met blijdschap dat deze,
zonder 'n enkele klacht to bevatten, ~~n innige smeeking
was haar toch niet to haten, haar lief to hebben, was 't
dan niet om haarzelve, dan om der wille van 't kindje en
van tante en van vader . Zeker, oom zou er uit lezen dat
hij haar laatste, haar eenige vriend was, en dat ze, niet
meer als vroeger 't Stijfkopje, flu alles wou doen, moat hij
wide, als hij haar maar lief had .
Onheilspellend snel echter kwam ooms antwoord . Met
tevredenheid had hij gezien dat ze zijn welmeenenden raadd
opvolgden, maar niet zonder bevreemding dat nicht zoo
bedreven was in zulke schitterende stijlproeven, en daar
hij daarvoor geen talent en nicht in 't vervolg zeker
geen tijd meer had, stelde hij voor elkaar die hoogdravende correspondentie to besparen, en, mochten zij elkaar
jets to melden hebben, dit in 't vervolg to doen door
tusschenkomst van zijn notaris
wiens adres hierbij ping,
en die hue ook in 't vervolg de toelage en 't geld voor
den inboedel zou overmaken .
L o u i s' verwijt, waarom ze hem zoo onhandig geschreven had, trof haar niet ; maar dubbel, ten doode, trof haar
ooms vlijmscherp sarcasme. Ze verkilde van zulk een
venijnigen haat. Met stomheid geslagen zat ze werkeloos
voor zich to staren, of dwaalde gejaagd door 't huffs, zonder
'n voet buiten to zetten, en scheen 't niet op to merken
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dat Lou i s meer dan ooit uithuizig werd, en J a n n a, met
betraande oogen, in de keuken zat to zuchten .
Was dus lie Dullerdt wezenlijk van zulk'n onbegrijpelijke, den-adem-benemende schoonheid ? Mocht, moest ze
dit nog op 't laatste oogenblik zien als 'n hemelsch visioen,
en als 'n tergeude werkelij kheid ?
Lijdelijk
zooals ze de laatste maanden heelemaal
lij deli] k had geleefd en gelij k in 'n droom dierbaar huisraad,
enkele familieportretten, en wat verder mee moest naar
Amsterdam, had aangewezen
lijdelijk had ze zich door
J a n n a laten optuigen . Op L o u is' wensch zou ze in vol
ornaat 't kasteel verlaten om hun stadsverblijf to gaan
betrekken, en zoo had ze zich in de groote krinoline gestoken, 'n echte, Smyrnasche sjaal en 'n tuithoed met
keelbanden besteld . J an n a, hoogst eerbiedig voor die
pracht van kleeren, en twijfelende of ze de mevrouw, die
zoo rijk in de stad grog woven, wel mocht beklagen, had
haar in zwijgende bewondering geholpen, en was juist
klaar, toen H an n e s kwam roepen om to helpen aan de
koffers, wijl 't rijtuig er al aankwam .
En nu, terwijl ze de paarden voor de dear hoorde
trappelen, nu zag ze haar verloren heerlij kheid als nog
nooit . In den vijver golfde met zilveren kabbelingen 't
levende lentewater, gazon en weide begonnen to groenen .
onder de van jong leven glimm~nde beuken scheinerde 't
pareiwit der blanke anemonen, 'n enkele berk en larix
hieven hun teer groen reeds als 'n trotsche vreugde in
den zonnigen Aprilhemel
en de zingend binnenstralende
zon bracht in deze oude kamer 'n lenteatmosfeer, waarvan to genieten was 'n vreugde zonder verzadiging . Zich
verwonderend over zulk 'n ongekende schoonheid dwaalde
ze met groote oogen de kamer road . En in de gang ook
zooveel zon, uit 't venster der bovengang als 'n zang neerdalend lan gs de trap ! Onwillekeurig grog ze die op . Neen er
was niets vergeten ; maar zij moest zien, zien ! Uit 't gangvenster blikte ze veer in den tuin . Had ze dat wel ooit gezien,
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die blauwige atmosfeer, daar in de beschutting der hooge
parkboomen dwalende over den stillen tuin, als 'n belofte
van levers :' Hoofdschuddend, glimlachend over haar blindheid, liep ze langs gesloten deuren, de kamer van vader
binnen . Ze knikte dat her alles gebleven was . Hoe kalm
stood 't zware mahoniehout to glanzen, en wat 'n rust omving haar her, terwijl 't zelfde, her wijdere uitzicht van de
eetkamer oogen en hart verheugde ! 't Was goed dat vader
her was heengegaan, in deze atmosfeer van bereikte rust,
van 'n schooners levensavond, en 't was heerlijk, natuurlijk,
dat dit zoo steeds zou blijven als 'n onaantastbare volmaaktheid in 't verandervolle levers .
Met 'n zuchtje van rustig verlangen als haar ondanks
goedkeurend dat dit gewenschte vooralsnog onbereikbaar
ver haar wenkte keerde ze terug . Maar stood dan
opeens stil voor den penantspiegel der gang. Was zij dat ?
Die dame, met dat gezicht van groote oogen en bleeken
mood omlijst door den luifelhoed en rustend op den breeders
keelstrik, en zoo statig in haar veelkleurige, kostbare sjaal,
oprij zend uit de breede crinoline, dat B e r t h a v a n H e es e 1 e? Neen, schudde ze 't hoofd, die dame was B e r t h a
D u b a r c q, en ziende zenuwtrekkingen komen om haar
mood, vluchtte ze 'n op 'n kier staande deur in . 0 wee,
hun kamer, tante's kamer, leeg en wanordelijk ! O, o, ze
moest weg, weggejaagd, weggezweept tegen al haar smeeken
en haar oneindige, zwijgende gebeden in ! floor, de paarden
trappelden . . , riepen ze haar niet ? . . . daar werden de koffers
opgeladen . . . met zoo heel weinig er in van wat ze nooit
kon missen . . . met niets er in eigenlijk ! ! 0, ze moest hier
blijven, blijven ! Had ze hier niet als kindje bij tante geslapen, haar morgengebedje opgezegd ? . , flier was ze
de dochter van tame, die
B e r t h a D ii b arc q geworden
toch goo blij zou zijn, trots en onder alles blij dat de kleine
B e r t h a haar dochter was, en trots alles zou blijven . . .
Maar dan moest ze ook niet weg . . . Dan moest ze hier . . .
Hulpeloos zoekend keek ze rood, en zag opeens tante's
maar daar
boekenrekje . Ja, tante's dagboek was mee
?
Haastig
greep ze
bovenop, wat was daar blijven liggen
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't kleine lederen bandje en zag 't dadelijk : tante's zakbijbeltje ! Even zich op 'n stoel neerlatende, opende zij bet
werktuigelijk, en las : „Toen heeft bet den apostelen, en

den oud erlingen, met de geheele gemeente, goed gedacht
~~nige mermen nit zich to verkiezen . . . " Met 'n nerveus,

smadelijk glirnlachje over 't onbeteekenende, toch ook door
't naieve boekj a be Waard, keek ze op, en wilde 't reeds
wegleggen, toen bet openviel op 'n beduimelde bladzijde
bij 'n met potlood, dubbel omlijst vers en zij, nieuwsgierig

near tante's sympathieen, dit begon to lezen . He, dear stood
„En Hij zeide tot hen : Als ik u uitzond, zonder buidel
en male en schoenen, heeft u ook jets ontbroken ? En zij
zeiden niets ." Als ineens tante vergeten en plots zelf beschuldigd, onuitstaanbaar-autoritair en daarbij on duldbaar-

averechts, begon hear 't hart to kloppen . Dan wet stuursch,
en met saamgefronste wenkbrauwen want ze moest zich

verlezen hebben
herlas ze met scherpturende oogen : „En
Hij zeide tot hen : Als ik u uitzond, zonder buidel en male
en schoenen, heeft u ook jets ontbroken ?"
Ja, Heere, alles ! Letterlijk alles ! ! Letterlijk alles ! !
Alles, letterlijk alles ! !
Tranen schoten hear in de oogen, dat ze dit zei, dit
mbest zeggen . Want, 't was zoo ; even zeker als alles

onvermijdelijk geweest, en ze er voorstaande, weer zou moeten
doen wet ze gedaau had. Stuk voor stuk was hear alles
afgenomen . . , met opzet, volgens 'n plan, onwederstaanbaar . . . . hear ontbrak flu illes . . .
Hoofdschuddend hield ze 't boekj e, en trachtte nog eens
to lezen . „Ik u uitzond, zonder buidel en male en schoenen . . ."

schemerde het voor de betraande oogen .
Met lichten schrik keek ze op . Zoo was 't immers nib ?
Nil ging ze, zonder, zonder, zonder . . . Ook zonder hear
eigenliefde, want ze had B e r t h a v a n H e e s e 1 e toch
steeds zoo interessant gevon den
en nu was die numero
zooveel in 'n groote stad . . . o wee . . . ze ging heelemaal
zonder . . .

0, dear werd door Jan n a aan de trap geroepen,
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door Jan n a die bier als huisbewaardster mocht blijven,
die n u schatrijk was, tegen zij doodarm . . .

Treuzelend stood ze op, hervattend haar gedachte dat
zij ging zonder, zonder, zonder . . . Dat had de Heere this
gewild . . . al dat verlies en die schande . . . en flu zond Hij
haar zoo uit . . . Hij zond haar zoo . . .
Voor haar betraande oogen werd 't licht, wonderlicht .
Zou 't mogelijk zij n dat haar en haar kind] a ook n iets zou
ontbreken P • • Onbegrijpelijk, en tech reeel . Ook zij zou
eens zeggen :
ontbreken !"

„'k Was zonder, zonder, en niets heeft me

Met 'n glimlachje om den moeden mood ging ze naar
beneden, als naar 'n vreemde, lichte toekomst . . . . En reeds
in 't wegrollende rijtuig gezeten, en Jan n a en H a n n e s
vaarwel wuivende, bemerkte ze hoe ze met betraande
oogen, over hen been, als door walmende duisternis, in 'n
flog

lichtende verte keek, en tante's boekje steeds krampachtig
hield omkn eld .

EINDE VAN HET EERSTE DEL .

KERK EN STAAT IN FRAM KR IJ K
DOOR

Jhr. Prof. Dr . B . H . C. Igy. VA N DER WYCK.
I.

I nleiding.
Niet ieder beseft, waarom een verdrag tusschen den
Paus en een Souverein over de betrekkelijke rechten van
Kerk en Staat onder zekere omstandigheden gewenscht
kan zijn .
Concordaten dienen om to verhoeden, dat de priestess
gedwongen worden oogendienaars der wereldlijke machthebbers, of wel de leeken slaven der priestess to zijn . Zij
dienen om twee machten, waarvan de eene zich op de wet
en het recht van God, de andere zich op de wet en het
recht van den Staat beroept, machten die in hetzelfde land
worden aangetroffen en voortdurend met elkander in aanraking, dus lichtelijk in botsing komen, zooveel mobelijk
in vrede en vrijheid naast elkander to doen leven . Zoo
heeft het Concordant van Bologna, dat in 1516 tusschen
F r a n s I Koning van Frankrijk en Paus L e o X werd gesloten, gedurende tweehonderd vijfenzeventig jaren gestrekt
om wereldlijke enn geestelijke overheid beiden, wel niet
geheel, want het volmaakte wordt in deze wereld nergens
aangetroffen, maar op den langen duty en in den repel
toch tamelijk wel, binnen hare natuurlijke grenzen to doen
blij ven .
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Toen door den storm der revolutie dat verdrag was
weggevaagd en daarmede iedere dam tegen Staats-absolutisms
ondermijnd, achtten zich weldra dweepzieke leeken bevoegd
om in godsdienstig a aangelegenheden hun wil aan de natie
op to dringen en de rol van onderdrukkers to vervullen
tegenover hen, die aan den ouden overgeleverden godsdienst
gehecht bleken . Ieder west aan welke snoods vervolgingen
van de zijde der Jacobijnen de weerspannige priestess hebben
blootgestaan, die den band met Rome niet verbreken wilden ;
aan welke gevaren het bij wonen van sen orthodoxe mis
niet enkel den bedienaar van het altaar, maar ook den
geloovig en leek blootstelde ; hoeveel bloed er in Frankrij k
is vergoten ten einde het Roomsch-I atholicisme nit to roeien ;
hoevelen er om hun Roomsch-zijn in de dagen van het
Schrikbewind naar de guillotine, in de dagen van het
Directoire naar Guyana zijn gesleept ; welke belachelijke
nieuwe eerediensten er geimproviseerd werden, totdat eindeiij k de man met sen ij zeren wil er in slaagde om den ouden
toestand op godsdienstig gebied, waarnaar de meerderheid
der natie hun kerde, to herstellen .
13.et alien naar den zin to waken is onmogelijk . Dat
ondervond N a p o 1 e on, toen hij sen nieuw Concordant met
P i u s V I I sloot . Groote ontevredenheid wekte het bij de
trouwe zonen der revolutie, dat het Frankrijk van R o b e sp i e r r e, hetwelk geen Romeinsche Curie heeft to kennen,
aan zich zelf ontrouw werd en met den Pauselijken Stoel
ging onderhandelen.
Napoleon, de staatsman, die besloten had nit den
chaos, waarin Frankrij k was verkeerd, weder sen geordende
wergild op to bouwen, bekreunde zich niet om het gemor .
Hij zette zijn wil tegenover ieder door, ook tegenover den
Paus, die gedwongen werd, hoe lang hij ook mocht tegenstribbelen, ten alone in de verbeurdverklaring der kerkelijke
goederen, die eenig e jaren to voren had plants gegrepen,
to berusten.
Bij het Concordant werd bepaald, dat het Roofd van
den Staat in het vervoig de bisschoppen zou benoemen,
terwijl de Pans hun de kanonieke aanstelling zou verleenen .
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Verder, dat de bisschoppen de pastoors in hunne diocesen
zouden aanwijzen. De geheele geestelijkheid had den eed
van trouw aan de Regeering of to leggen . De overheid van
Staat, departement of gemeente nam op zich de verplichting
om voor de noodige bisschoppelijke paleizen, pastorieen,
groote en kleine seminaries to zorgen . De van oudsher voor
den eeredienst bestemde gebouwen werden, voorzoover zij
niet tengevolge van verkoop een andere bestemming hadden
gekregen en b .v. in danszalen, schouwburgen of musea
waren omgeschapen, weder ter beschikking van de bisschoppen gesteld. Ten slotte werd aan de geloovigen als van
ouds de bevoegdheid geschonken om, onder toezicht der
Regeering en met inachtneming van talrijke beperkende
bepalingen, voor kerkelijke of liefdadige doeleinden schenkingen to doen . Zoo verkreeg de Kerk andermaal langzamerhand de beschikking over rijke goederen .
Anti-clericalisme .
Indien men onder vrijheid het recht verstaat om zijn
plicht to doen, dan kan men niet zeggen dat sedert het
Concordant van B o n a p a r t e aan de geestelijkheid veel vrijheid werd geschonken. Frankrijk is geen land van vrijheid .
De bureaucratic bemoeit er zich met allerlei aangelegenheden, waarmee ze niets to waken heeft. Door het Concordant zelf werd de Kerk reeds onder de voogdij van den
Staat geplaatst . De daaraan toegevoegde organieke artikelen,,
welke, schoon nooit door den Paus goedgekeurd, Fransche
Staatswet werden, moesten er nog verder voor zorgen, dat
de Staat niet van de inmenging van Rome of van Pen
heerschzuchtige Fransche geestelijkheid zou to lijden hebben .
In overeenstemming met de oude beginselen van het Gallicanisme werd verboden y dat eenig Pauselijk prelaat of
nuntius zonder toestemming der Regeering zich van de hem
opgelegde task zou kwijten . Een door Rome uitgevaardigde
bul mocht niet ter kennis van priestess en leeken worden
gebracht, voordat de Raad van State haar nit een politick
oogpunt onschadelijk had bevonden . Aan de bisschoppen
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werd verboden hunne dioceses to verlaten, tenzij vooraf
verlof daartoe van het Hoofd van den Staat was verkregen ;
up die wijze werden zij dikwijls belet to does wat de Kerkelij ke reglementen voorschrij ven en den Paus periodiek to
bezoeken . De leden der Fransche geestelijkheid werden
met straffen bedreigd, zoo zij het wages mochten de prerogatieven der Openbare Machten of wel de eer der burgers
aan to randen . Het Concordant bepaalde ten slotte, dat
de eeredienst publiek moest zij n .
Vooral in de jongste 25 jaren is er aan dat laatste
voorschrift streng de hand gehouden en zijn dientengevolge
heel wat particuliere kapellen, die bij hospitalen en instellingen van onderwijs behoorden, gesloten, terwijl vroeger
het vieren der min er oogluikend geduld werd . Niet enkel
de centrale, ook menige locale regeering betoont zich sedert
lang plaagziek tegenover de geestelijkheid . Terwijl vroeger
enkel in die gemeenten het houden van processies verboden
werd, waar andere gezindten zich daaraan zouden kunnen
ergeren, warren er in den last step tij d talrij ke m sires, die den
Roomschen eeredienst noopten binnen de muren van den
tempel to blijven, ook al bestond er niet de minste vrees voor
verstoring der openbare orde en al werden socialistische
leekenoptochten gaarne toegestaan . De bepalingen van het
Concordant en de organieke wetten werden in de laatste
kwart eeuw zoo knellend gemaakt, dat men rechtmatige
klachten over onderdrukking der Kerk to hooren kreeg.
Voor willekeur deinsde de landsregeering niet terug ; telkens
werden er bij ministerieele beschikkingen tractementen van
geestelijken ingehouden, schoon er gees enkele letter
der wet was, die tot zulk een maatregel het recht gaf .
Allen een gevolg daarvan, dat Jacobijnen en zelfs Socialisten
op het kussen zaten .
Door Jacobijnen en Socialisten to noemen heb ik reeds
ten deele de felheid verklaard, waarmee de Kerk in den
jongsten tijd bestookt wordt . Doch er is meer. In mime
kringen heerscht thans in Frankrijk een plat utilisme, dat
van alien godsdienst of keerig maakt . Door een vergelijking
tusschen den toestand van een kwart eeuw geleden en dies
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van de daarop volgende periods kan dat bewezen worden .
In de Revue des deuz Mondes van 15 Sept . 1905 vertelt
ons G e o r g e s G o y an, dat in 1886 de „Vereenig ing van
oud-leerlingen der Normaalschool van de Seine" van onzen
landgenoot M o l k e n b o e r een dringende uitnoodiging ort-

ving om door middel van de opvoeding het werk der vredebonden to bevorderen. Het antwoord was, dat de Franscbe
onderwijzers zich niet hadden to bekreunen om de opvoeding,
die wellicht voor de kinderen van volgende eeuwen zou
passer, maar aan de opgroeiende generaties van den teg en-

woordigen tijd hunne plichten tegenover het vaderland
behoorden in to scherpen, daar de eer en het belang van

het vaderland bij de vervulling dier plichten betrokken
was . Zoo was toen de stemming in geheel Frankrijk . De
onderwijswetten van 1882 en '86 stelden zich ten doel van
de school het voorportaal der kazerne to maker . De lens
van Paul B e r t en Jul e s Ferry luidde : de school most
ons een sterk leger verschaffen . Nooit is de vereering van

het vaderland zoo krachtig geweest ale gedurende de eerste
kwart-eeuw na het verlies van Elzas en Lotharingen . De
geestelijkheid werd nit de school geweerd, niet nit weerzin

jegens den godsdienst, dock omdat men geen vreedzame
opvoeding verlangde, integendeel eene, die de militaire
hoedanigheden tot ontwikkeling bracht en het verminkte
vaderland west in zijn vroeg eren, glorierijken staat zou brengen .
Let nu op het kontrast met het heden . Thane is er
een machtige vredebond, die schoolpoezie ale de volgende
verspreidt

Brisone fusils, brieons canons .

Aimons-none par delf lee moots .

Men wil niet inzien, dat het onberedeneerde instinct,

hetwelk het vaderland boven ieder ander oord der wereld
doet stellen, een instinct van zelfbehoud is . De school most
strekken om de jeugdige generaties van het leger to doer

vervreemden en hun een heiligen of keer van oorlog in
to boezemen . Er is maar een rechtmatige, den bezonnen
kr jg volgens G u s t a v e Her v ~, bestuurder van de „Revue
de 1' nseignement tprimaire," een tijdschrift, dat order zijn
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abonn~'s 14000 onderwijzers telt . En welke is die krijg?
Die van de proletariers tegen de bezitters. Welberaden
eigen .belang noopt om niet het levers voor het vaderland
veil to hebben, maar zich liever van het goud der kapitalisten meester to makers . Zooals G o y a u aantoont, kostte het
heel wat moeite om dit onvaderlandslievend en onvroom
socialisme door de Regeering to doers veroordeelen .
Nu is het wel voldoende om de namen van F r an c o i s
Coppee en Brune tier e to noemen, ten einde ieder
er aau to berinneren, dat er ook in zekere Fransche kringen
thans herleving van den godsdienst en van het patriotisme
wordt aangetroffen . Evenwel moet dan worden opgemerkt
dat het anti-clericalisme, juister gezegd de strijd tegen den
godsdienst, de natuurlijke terugslag op die herleving is .
Men vreest op nieuw een tijd to geamoet to gaan als die
van Napoleon. III, then het niet raadzaam was de mis to
verzuimen, als men in de ambtenaarsloopbaan vooruit won
komen, en R e n a n uit zijn katheder voor het Hebreeuwsch
verdreven werd, omdat hij in zijn inwijdingsrede op eerbiedigen toon Jezus een mensch genoemd had .
In, dit verband betaamt het to zeggen, dat wat het
zwaarst op het heden drukt, steeds het verleden is . Reeds
R e n a n sprak in zijn bekend stuk over B ran g e r van
„1'incurable mediocrite religieuse de la France" . De zaak
van den godsdienst zou in Frankrijk steviger staan, indien
het niet, eerst door de herroeping van het edict van Nantes,
vervolgens door de Guillotine, zich van zijn edelste en
krachtig ste zonen beroofd, zich om zoo to zeggen tweemaal
onthoofd had. Niet ten onrechte worden velen onder hen,
die op dit oogenblik als kampioenen der kerk to voorschijn
treden, van bijoogmerken verdacht . Vele zoogenaamd nationalisten zijn vij anden der derde Repuliek, bereid om
Frankrijk in allerlei avonturen to storten ten einde zelve
de macht in handers to krijgen . Het is een nadeel voor de
Katholieke partij, dat zij onder hare leden talentvolle manners ale de bede Heeren de C ass a g n a c en E d o u a r d
D r u m o n t telt, die in „L'A .utorit~" en „La libre Parole"
dagelijks vuur en vlam spuwen tegen Joden, Protestanten
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en Republikeinen en dus een weinig liefelijk en eerbiedwaardig Christendom vertegenwoordigen.
Ten slotte heeft de zaak-D r e y f u s veel kwaad bloed
gezet. De kerkelijke partij is toen aan de zijde van het
onrecht geen staan en heeft aan radicalen en socialisten
als Z o 1 a en J a u r e s de eer gelaten voor waarheid en
recht den handschoen op to nemen . Toen in 1896 de herziening van het proces aan de orde werd gesteld, trok
nagenoeg de geheele Katholieke pers een lijn. Ieder, die
voor revisie pleitte, heette een verrader, door de JodeR
otngekocb t . Een enkele priester, die zich onaf hankelij k
toonde en waagde to zeggen, dat de schuld van den Jood
geen geloofsartikel was, moest daar zwaar voor boeten,
werd beschimpt en op allerlei manieren verdacht gemaakt .
Geen wonder, dat de kreet van G a m bet t a op nieuw werd
aangeheven : le cltricalisme c'est l'ennemi !
Men begrijpt, dat de adel in Frankrijk goed katholiek
is of ten minste den schijn aanneemt het to zijn . Op de
oude families wordt door het Jacobijnsch Frankrijk om die
reden een scherp ostracism e toegepast . Zij worden zelfs uit de
diplomatieke betrekking en geweerd tot nadeel van hot
aanzien van het land aan de vreemde hoven. In het leger
moesten zij wel worden geduld, maar ook daar trachtte
men ze onlangs uit de ofciersrangen to verdrij ven, door de
leden van aanzienlijke katholieke geslachten voor de keuze
to stellen of hun degen to verbreken of wel tot het met
geweld openen van kerken bevel to geven . Als een staaltje
van de verbittering, die er in zekere voorname kringen tegen
het huidige bewind heerscht, herinner ik er aan, dat door
de gebroeders d e C a s s a g n a c de Republiek voortdurend
„la gueuse" wordt genoemd en dat een jonge edelman,
toen hij in de buurt van L o u b e t kwam, niet nalaten
kon den Staatspresident met zijn rotting op het hoofd
to slaan.
De kerk word impopulair, omdat veel zoogenaamde
katholieken geen druppel christelijk bloed in hunne aderen
hebben. Telkens als de prelaten het woord nemen, hadden
zij den oproerkraaiers en anti-Dreyfusards moeten toevoegen
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non tali auxilio ! Die afwijzende hooding wend zelden of
nooit aangenomen . De links staande partijen kregen zoo
den indruk, dat de clerus sympathiseerde met de reactie
en rechtsverdraaiing goedkeurde, ook al leidde zij tot de
ergste gruwelen . Zij kwamen er toe to ijveren tegen de
Kerk en op vernietigin g van hat Concordant, waarbij haar
„voorrechten" warden toegekend, aan to dringen .
Op hat program van de socialistische groep kwam hat
verscheuren van de ban den tusschen Kerk en S taat sedan
lang voor .
Naast haar dient een tweede groep genoemd to worden,
over welke Graaf d e M u n breedvoerig spreekt in een mooi
geschreven boek, dat een pleidooi tegen de scheiding van
Kerk en Staat behelst 1). Voortreffelijk betoogt hij, dat
scheiding een niets zeggende l euze is .
1k ban niet onvoorwaardelijk met dien edelman ingenomen . De Joden noemt hij : „le people deicide ." Evengoed
zoo men hem en zijn landgenooten koningsmoordenaars
kunnen noemen . Over de protestanten spreekt hij niet met
groote teederheid. Toch verdient zijne schildering van de
orde der vrijmetselaars onze aandacht . Natuurlijk geldt zij
enkel voor Frankrijk. Van onze loges is nooit gebleken,
dat zij een staatkundige partij vormen . Men weet enkel,
dat zij liefdadigheid beoefenen .
De masons, zegt de fijne stilist, hebben hat noodlottig wachtwoord gegeven, dat hat concordant niet meer to
houden is, een lens die thane blindelings zelfs door vale
Katholieken wordt herhaald en tot die zwevende massa is
doorgedrongen, welke, aan geen enkele partij verknocht,
hat lot van hat land beheerscht, door nu eens links dan
wear rechts to gaan staan . Die orde verstaat de kunst een
zedelijke atmosfeer to scheppen, welke hat verstand der
menschen gevangen neemt en hun wil verlamt . „Zij is de
geheimzinnige macht, die, zooals telkens uit de geschiedenis der Revolutie is aan to wijzen, de vooraf gekozen slacht1) Contra la Separation . De la Rupture a la Condemnation . 2me
Edition . Paris . Librairie Yre . Ch, P o u s 0 i e l g u e 1906 .
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offers noopt om met blindheid geslagen den weg van het
abattoir to kiezen."
Zoo zou de neutrale schoolwet alle geloof eerbiedigen,
maar ze is in de toepassing een instelling van uitdagend
atheIsme geworden . Door de wet op de congregaties zouden
deze een burgerlijken staat erlangen, maar ze heeft gediend
one aan haar het doodvonnis to voltrekken. Altijd begirt
men met formules van vrijheid en, als de patient daardoor in
een toestand van bedwelming is geraakt, brengt men hem
em hale. Dat alles is volgens de M u n het werk der vrijmetselaars . 1)
De vrijmetselaars, zegt hij elders, slaagden er in wetten to doer aannemen, die het burgerlij k en het godsdienstig lever der natie van elkander scheidden en zoo de
atmosfeer veer de verscheuring van het concordant gunstig
maakten . Zij dreven de leeken school, de wet op de eehtscheiding enz. door. Denkelij k zal het ook aan hen to
wijten zijn, dat op Goeden Vrijdag in het jaar 1904 het
bevel werd uitgevaardigd em het beved van den Gekruisigde nit de rechtbanken en de openbare scholen to verwijderen . Order de leiding der Masons werden, zegt d e M u n,
de socialisten in het openbaar, en met des to meer kracht,
naarmate zij hun zuiver negatief karakter verloochenden en
een burgelijke partij werden met revolutionaire neigingen .
Vereenigd slaagde men er in de geestelijke order to verdrijven, quasi in het belang der seculiere geestelijkheid, die
van lastige mededingers diende ontslagen to werden . Teen
de buitenwerken waren veroverd, kwam het er enkel flog
maar op aan de cidatel to vermeesteren . Daartoe gaf het
bezoek van L o u bet aan Rome gelegenheid .
Lou bet ontvangt den Koning van Italie in Parijs .
Op zijn beurt bezoekt vervolgens de President het Quirinaal, maar, zegt d e M u n, hij gnat den Paus voorbij en
verloochent zoo een traditie van twaalf eeuwen . Geheel
anders deden Keizer W i l h e l m lien Koning E d u a r d VII .
Deze voorstelling van taken is niet geheel billijk . Uit
1) DeMunp.314 .
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de documenten, welke door de drukkerij van het Vaticaan
naar aauleidin g van de scheiding tusschen Kerk en Staat
zijn uitgegeven., blijkt dat Lou b e t, gast van den Italiaanschen Koning, nooit tot den Paus zou zijn toegelaten geworden 1). Een andere vraag is, of de President der Fransche Republiek politick handelde door het bezoek van den
Koning van Italie to beantwoorden . Volgens de Katholieke leer moet de Pans onafhankelijk zijn van ieder
wereldlijk gezag om zijn hoop, geestelijk ambt in voile
vrijheid to kunnen uitoefenen . De stedehouder van Christus,
geroepen om het geestelijk welziju van alle volkeren to
bevorderen, kan niet het grondgebied van een vreemd
goevernement bewonen, zonder dat hij daaraan onderworpen
schijnt, en dus een deel van zijn geestelijk gezag in de
oogen van andere naties dreigt in to boeten . Vandaar dat
de Paus zich voortduren d in het Vaticaan opsluit en niet
ophoudt to protesteeren teaen den toestand, waarin het
Pausdom door de gebeurtenissen van 1870 is gebracht .
Zelfs de vrijzinnigste prelaten denken er zoo over . Mgr. Ire l a n d wide to Washington in 1901 : „de Paus moet een
aardsch domein hebben, hij moet heerschen over een grondgebied, dat geen anderen meester heeft . Rome was niet
onmisbaar voor de ltaliaansche eenheid ; Rome moet niet
aan Italie maar aan de wereld toebehooren ." Een leek als
de Hertog van Norfolk spreekt op 8 Jan . 1901 bij zijn
bezoek aan den Pans den wensch nit, dat zijne Heiligheid
in deze nieuwe eeuw spoedig weer Koning van Rome moge
worden . Nu kan het niet geloochend worden, dat het
of cieele bezoek van den President der Fransche Rupubliek
aan den Konin g van Italie in het Apostolisch paleis van
het Quirinaai de stilzwijgende erkenning was van den
status quo en dat daarop noodzakelijk door een protest van
den H . Stoel moest geantwoord worden .
Wanneer een vreemd souverein, die niet tot de Katholieke Kerk behoort en een yolk vertegenwoordigt, dat in
1) La Separation de 1'Eglise et 1'Etat en France . Expose et documents .
Rome. Typographic Vaticane 1905 .
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zijn overgroote meerderheid evenmin katholiek is, Rome
bezoekt, dan doet de Heilige Stoel geen protest hooren
en verklaart hij zich zelfs bereid den Vorst to ontvangen
onder beding van zekere formaliteiten, welke tot doel
hebben het principe on aangetast to laden . Dock als de
Paus zweeg, wanneer een Katholiek Staatshoofd den Koning
van Italie bezoekt, dan zou dat van zijne zijde de aanvaarding van den „status quo" beteekenen . De Keizer van
Oostenrijk en andere Katholieke Staatshoofden wachten er
zich dan ook voor ooit een voet in Rome to zetten en
laden liever den schijn op zich onbeleefd to zijn tegenover
den Koning van Italie, die hen bezoekt, dan dat zij
het Opperhoofd der Katholieke Kerk grieven zouden . Een
tijdlang heette het, dat de Keizer van Oostenrijk in Italie
zou komen om zoowel het Vaticaan als den Koning to
bezoeken . Dat gerucht gaf eau een groot dagblad als de
„Daily News" aanleidin g to schrij ven : „zoo blij kt het
dus dat eindelij k de Pans het „fait accompli" aanvaardt
en zijn eisch om als wettig wereldlijk souverein van Rome
erkend to worden last varen ."
Reeds op 1 Juni 1903 had de kardinaal-staatssecretaris
van den vorigen Pans, R a m poll a, een n ota bij den ambassadeur van Frankrijk den Hr . N i s a r d ingediend, waarin
rondweg verklaard werd, dat de Heilige Vader een eventueel bezoek van Lou bet aan Rome als een aanranding van
de rechten van den Heiligen Stoel en als een beleediging
van zijn eigen persoon zou beschouwen, welke ook de bedoelingen van het Fransche Staatshoofd mochten zijn . Toen
ondanks die waarschuwing L o u bet 24 April 1904 in Rome
verscheen, kenden de dagbladen van beide landen aan dat
bezoek het karakter toe van een dead van vijandschap tegenover den Pans en op street vermengden zich de toej uiching en
voor den President der Republiek met beleedigingen aan
het adres van het Hoofd der Kerk . Geen wonder dat Pans
Pins X, nu het feit had pleats gegrepen, zich verplicht
zag om nagenoeg in dezelfde bewoordingen door middel
der pen van M e r r y d e 1 V a 1 het protest tegenover de
Fransche regeering to herhalen, hetwelk L e o XIIT door
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middel van den toenmaligen Vaticaan .schen Staatssecretaris
had uitgesproken .
Dit staatsstuk was niet bestemd voor publiciteit ; door
een onbescheidenheid werd bet nogtans in een Parijsch
dagblad onder de oogen van bet yolk gebracht . De Fransche regeering vond er aanleiding in om zijn gezant bij
den H . Stoel to bevelen Rome, tijdelijk althans, to verlaten .
Zij achtte zich gegriefd door den Paus ; zij had gewenscht,,
dat de Paus geen Paus zou zijn .
Daarenboven hadden in den laatsten tijd de benoe
mingen van bisschoppen voortdurend aanleiding gegeven
tot moeilijkheden . De Paus gebruikte bij zijne kanonieke
aanstelling van de door bet Fransche Staatshoofd aangewezen personen, zooals gewoonte was, de uitdrukking : nobis
nominavit, ons is genoemd . De Fransche regeering, die aan
de benoeming van bet Staatshoofd de beteekenis van de
schepping van een bisschop wenschte to geven, verlangde
dat „nobis" geschrapt zou worden . Na veel geharrewar
gaf de H. St., opdat er in de vacatures voorzien zou kunnen
worden, in dit opzicht toe, daar bet toch aan geen twijfel
onderhevig kon zijn, dat volgens bet Concordant behalve
de aanwijzing van den persoon door bet Hoofd van den
Staat, thans den President der Republiek, ook de kanonieke
aanstelling en dus samenwerking van wereldlijke en geestelijke overheid vereischt werd . Ten einde die samenwerking
vruchtbaar to doen zijn, was bet tot dusver gewoonte geweest, dat de vertegenwoordiger van den Heiligen Stoel
in Parijs vertrouwelijk over de keuze van personen onderhandelde met de Fransche regeering, eer de ofcieele stukken
gewisseld werden. Immers wat baatte bet een benoeming
to doen, die een doode letter zou blijven, daar toch geen
priester, door de wereldlijke overheid aangewezen, de
wijding als bisschop zou kunnen ontvangen, zoolang de
kanonieke aanstelling ontbrak. De President-Minister
C o m b e s bracht bier in 1903 verandering in, daar de
„entente prealable" volgens hem enkel strekte om weerspannige bisschoppen aan Frankrijk to bezorgen . Toch
had de H . St., toen de Katholieke partij zich op den duur
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der Republiek vijandig betoonde, hear den read gegeven
om den gevestigden regeerin gsvorm to aanvaarden. In Oct.
1902 hadden zich den ook reeds 74 van de 79 bisschoppen
schriftelijk aanhangers van de Republiek verklaard . 1) Terecht
schreef de apostolische Nuntius aan Corn b e s bij missieve
van 23 April 1904 : „Op dit oogenblik heeft het er niets
van, dat, gelijk de President-Minister schijnt to gelooven,
de meeste Transche bisschoppen vijandig tegenover het
gouvernement zouden staan ." Intusschen begrijpen wj, dat
de aangestelde bisschoppen, als zij der Kerk vijandige maatregelen of keurden, „des adversaires declares du gouvernement" door C o m b e s werden genoemd . 2) Vijanden van
de Pepubliek heetten in de laatste jaren alien, die hear de
waarheid durfden zeggen, en er b .v. op wezen dat de
staatsuitgaven speller aangroeiden den de staatsinkomsten .
Enkel zij werden goede republikeinen genoemd, die onvoorwaardelijk toejuichten wet een dikwijls lichtzinnige regeering
waagde to does . C o m b e s, die oorlog met de Kerk wilde
en het stelsel van het voorafgaand overleg had afgeschaft,
voerde een nieuwe formule in om aan de geestelijke overheid bekend to makes wie door de wereldlij ke overheid voor
eenn bisschopszetel werd in aanmerking gebracht . „M. C o mb e s prie son Excellencee le Nonce de vouloir bien porter
cette nomination la connaissance de sa Saintete, en reclamant
pour Monsieur X . l'institution canonique ." 3) Hij King zoo
ver dat hij aan Mgr. Lore n z e 11 i, die met vredelie vende
bedoelingen door den Paus near hem toe werd gezonden,
herhaaldelij k weigerde audientie to verleenen, onder voorwendsel dat hij Keen tijd had . De ledige bisschopzetels
eleven onvervuld, ook toes er reeds voor drie van de zes
vacatures overeenstemming was verkregen . De Staatspresident benoemde niet ; dus kon de Paus niet zijn bulleu zenden .
C o m b e s, die aan de Kerk zijne creatures wilde opdringen,
zeide : alien of niemand . B ij voegde er aan toe : „het
1)
2)

La, separation de 1'Eglise et de 1'Etat en Prance, p . 222 .

La Separation p . 212 .

3) 1. 1 . P . 97 .
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Concordant zal, zoo men op die wijze voortgaat, op den
duur niet to houden zijn" 1).
Zoo gespannen was reeds de toestand, toen de kwestie
van L a v a 1 en D you de druppel werd, die den beker deed
overloopen . De Fransche regeering eischte, dat de kardinaalstaatssecretaris de brieven zou in trekken, welke aan de
bisschoppen dier twee zetels waren gezonden en waarbij zij
werden uitgenoodigd voor de rechtbank der Inquisitie to
verschijnen . Op de meest welwillende en vredelievende wijze,
gelijk nit de gedrukte documenten blijkt, gaf de Ileilige
Vader aan de Fransche regeering to kennen, dat de uitoefening van het geestelijk gezag niet van het welbehagen
eener wereldlijke regeering kon worden afhankelijk gesteld
en dat de Paus ontrouw zou worden aan de teak, die hij
tegenover de geheele Kerk to vervullen heeft, door afstand
to doen van zijn gezag over de bisschoppen van Frankrijk .
Het mocht niet oaten . Op 30 Juli 1904 verklaarde de zaakgelastigde van Frankrijk hij het Pauselijk Hof, dat de
regeering der Republiek besloten had alle o .cieele betrekkingen met den Heiligen Stoel to verbreken ; op dienzelfden
da,g schreef de Fransche minister van Buitenl . Zaken D e 1c a s s e aan Mgr . L o r e n z e 11 i, dat hij de tending van den
Nuntius A.postolicus als afgeloopen beschouwde .
Op die wijze eindigden de eeuwenoude diplomatieke
betrekkingen tusschen Frankrijk en den Pauselijken Stoel
en was daarmede beslist dat, mocht het Concordant worden
afgeschaft, dit niet op vriendschappelijke wijze, na overleg
tusschen de beide partijen, geschieden zou.
Inderdaad is den ook het Concordant niet opgezegd,
maar eenvoudig verscheurd . De meest elementaire wet der
beleefdheid werd tegenover een grijsaard, den Vader der
geloovigen, tot wien alle Katholieken met eerbied opzien,
door de Fransche regeering op zijde geschoven .
Deze uitkomst was voorbereid door den invloed der
leidende kringen, der letterkundigen, der geleerden, der
ontwikkelden . Ik heb naast mij liggen een boek van G e o r g e
1)

1 . 1 . p . 102 .

224

ANTI-CLERICALISItE .

C l e m e n c e an, waarvan dit de hoofdgedachte is : „ Yij
moeten niet het Frankrijk van Rome, maar het Frankrijk
der Revolutie zijn ." 1) „Het was, zegt de auteur, de groote
monnik van Cluny, de vreeselijke H i l d e b r a n d, Greg or ins VII, die leerde : „Indien de Kerk van den Heiligen
G eest de gave heeft ontvangen em in geestelijke aangelegenheden een juist oordeel to vellen, dan bezit zij, a fortiori,
het recht om in wereldlijke zaken to beslissen ." Aan die
leer blijft de Kerk nog altoos vasthouden . Als bezitster
van de ee u wige waarh eid tracht zij zich op to drip Ken aan
den Staat, hem op zijde to schuiven ."
Billijk is die aanklacht niet . Met uitzondering misschien
van Spanje zeu het moeilijk zijn thane een land der beschaafde wereld to noemen, waar de Kerk wereldlijke macht
tracht nit to oefenen . 'tech werpt ook Ann a t o 1 e F ran c e
op denzelfden grond den handschoen aan de Kerk toe en
noodigt hij den Staat nit em die gevaarlijke mededingster
to ontwapenen . 2) „De Pans is souverein, de Koningen en de
Keizers zijn zijne plaatsvervangers . De Paus staat volgens
Innocentius tot den Keizer in dezelfde verheudin g ale de
Zen tot de maan . Wat de Kerk tiers eeuwen geleden dacht,
denkt ze nog. Zij verandert nooit . Alles is in bewegin g ;
zij alleen blijft wat ze is ; wekt dat verwondering, dan
antwoordt zij een mirakel to zijn . De Pausen kennen zich
nog steeds het recht toe Koningen of to zetten en landen
naar hun goedvinden weg to schenken."
Zoo wordt het publieke recht, dat in de dagen van
Greg o r ins VII gold, em stemming to makers tegen de Kerk,
verward met dat van de tijden van L e o XIII en Pius X . ,,In
de middeleeuwen meenden zoowel de volken ale de koningen,
dat de Pans bevoegd was em zich in Staatsaangelegenheden
to mengen en onwaardige vorsten of to zetten . Het internationals scheidsrechtersambt, dat hem teen werd toegekend,
wekt heden onze verbazing, omdat wij in geheel andere
tijden levers en thane de Haagsche conferentie hebben ; men
1) L'Eglise, la .Republique et la Liberte . Paris . Stock Editeur . 1903 .
2) Anatole France . L'Eglise et la Republique Paris . 1904. E, P e 1letan .
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vergeet dat onze voorouders het recht hadden om voor de
regeling van hunne gesehillen de manier to kiezen, die het
best aan hunne denkbeelden beantwoordde 1)." Toen de
zonen van. L o d e w ij k den G o e d e over de verdeeling van
zijne statenn het niet eens konden worden, riepen zij de
beslissing van eenn concilie in . Als er drie pretendenten
naar de keizerskroon zijn, F r e d e r i k Konin g van Sicilie,
Phil i p s Hertog van Zwaben en O t t o Hertog van Saksen, wordt Paus I n n o c e n t i u s III door deze mededingers
en hunne partijgangers, als ook door de Koningen van
Frankrij k en Engeland uitgenoodig d een keuze to doen ;
hij verklaart zich tenn gunste van O t t o , die na de Pauselijke beslissing door Duitschla,nd en door al de vorsten
van. Europa werd erkend . Zoo werd er door een minnelijke
schikking burgeroorlog voorkomen . „Daaruit vloeit in 't
g eheel niet v oort, dat nog heden ten dage de Pauseu op
politieke suprematie over d e vorsten enn volken aanspraak
. Trou wen s P i u s IX heeft na de of kondiging van
maker
het dogma der onfeilbaarheid tot geruststelling van vorsten
en volken met nadruk verklaard, dat dit leerstuk geenszins het
reeht in zich sluit om Souvereinen of to zetten en volken
van den eed van trouw aan hun vorsten to ontslaan . Enkel
„kwade trouw", zegt de Paus, kan een publiek recht, dat
vroeger met a,lgemeene instemming der Christelijke naties
werd toegepast en den Heiligen Stoel als den hoogsten
rechter over vorsten en volken beschouwde, tot bewijs aanvoeren dat Rome flog heden ten dage in wereldlijke aang eleg enheden over de g eheele aarde heerschen wil ."
A n a t o l e France schrijft : „De Kerk acht den wereldlijken arm flog altoos verplicht de ketters to verbranden ;
wordt dit thans verzuimd, dan is het volgens de Kerk
enkel aan de snoodheid der hedendaagsche menschen toe
to schrijven . De tegenwoordige Pauseu oordeelen over de
Inquisitie nog juist op dezelfde wijze als hunne voorgangers Innocentius III en Paulus III ." Daarop antwoordt Pater Man m u s : „voor wie houdt ge ons ? Denkt
1) Le P . M a u m u e . L' Eglise veng~e . Reponse a la brochure de

M. A_ n a t o 1 e France : L' Eglise et la Republique . Paris . 1905 .
( . E . VII 5
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ge dat we wilde beesten zijn ? Uwe beschuldiging tegen
de Pauses van onzen tijd is ongerijmd . Zoudt ge meenen,
dat het tegenwoordige hof van cassatie over den brandstapel van E tie n n e D o l e t op dezelfde wijze oordeelt als
het Parlement van 1546, dat hem eerst pijnigde en toes
ter dood liet brengen ? Men mag de Kerk niet van onverdraagzaamheid betichten, als men toont niet eens to weten,
dat de Inquisitie oorspronkelijk een leekeninstelling was .
Ieder erkent, dat zij in strijd is met de zeden en denkbeelden van den tegenwoordigen tijd" . De lens : een geloof, en wet, den koning, was in de schatting onzer voorouders een onaantastbare formule, die door de meest
verstandigen en verlichten werd aanvaard . Twee verschillende godsdiensten in hetzelfde land toe to laten gold
voor jets monsterachtigs. Die tijden liggen achter ons .
„Hebt ge ooit een enkelen Katholiek de sluitin g der vrijmetselaarsloges hooren eischen ?" Zoo vroeg de Belgische
afgevaardigde d u M o r tier in 1873. Hij voegde er aan
toe : „vrijheid is noodig voor allen ; de vrijheid, die enkel
voor een partij bestaat, is gees vrijheid, maar despotisme .
Niemand van ons verlangt dat aan hen, die de geopenbaarde
waarheden of wij zen en het Christendom verwerpen, het
zwij gen worde opgelegd ." De brochure waarin die woorden
voorkwamen, droeg tot titel : „Un Commentaire parlementaire du Syllabus". Zij verscheen met goedkeuring van P i u s
IX. Daaruit blijkt, dat de schitterende acad~micien
An a t o l e F r a n c e niet de beste tolk van de bedoelingen
van Rome is.
Intusschen werd het doel bereikt en de Kerk bij de
groote masse zwart gemaakt . Slingert, zoo vroeg men, de
S y 11 a b u s niet nog heden zijne banbliksems tegen „vooruitgang" en „beschaving" ? Kardinaal N e w m a n deed indertijd aan G lads t o n e opmerken, dat er, om den kanselarijstijl der Romeinsche Curie wel to verstaan, meer vereischt
wordt den men oppervlakkig zou meenen . Zeker is dit
gees aanbeveling van dies stijl . Er ontstaat door een
eigenaardig gebruik van termen misverstand, want „verlichte menschen" zijn in den regel niet gewoon het : „hoor
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en wederhoor" in toepassing to brengen . In mime kringen
schoot de overtuiging wortel, dat hot verdrag tusschen
Frankrijk en „de macht der duisternis" een gruwel was,
aan welken to gelegener tijd een einde diende gemaakt to
worden .
II.
De toestand der Katholieke Kerk in Frankrijk .

Nie rnand minder dan A. n a t o 1 e France discht ons in een
zijner rowans hot volgende verhaal op . Er moest eon bisschop
benoemd worden . De vrouw van den prefect, een gedoopte
Jodin, wenschte- dat de nlijter op hot hoofd van hear biechtvader zou worden g eplaatst . Ten einde hear zin door to
drijven gaf zij zich prijs aan den neef van den Minister
van Eeredienst, een jongen man, die alles van zijn
oom kon gedaan krijgen . De benoeming greep pleats overeenkomstig hear zin . Natuurlijk is dat enkel een liederlijk
verzinsel van iemand, die aan de Katholieke kerk geen
good hart toedraagt . Maar een lid der Acad~mie francaise
zou hot niet wagers met eon dergelijke vinding voor den
dag to komen, indien hot vaststond, dat voor de bisschoppelijke zetels enkel de allerbeste kandidaten in aanmerking
kwamen .
Daaraan schijnt editor veel to ontbreken . Zelfs eon gegeloo vig zoos der Kerk als de veelbereisde Baron E . d e
Man d a t- U r a n coy, een aristocraat van den echteu stempoi, die goon bled op zijn mood neemt, klaagt, dat em soma
zulke zonderlinge benoemingon pleats grijpen . Hoe zou hot
anders mogelijk zijn, zegt hij, dear ministers, die vijandig
to enover de Kerk staan, de bisschoppen aanwijzen en hot
den Paus enkel wordt overgelaton hun al dan niet hot recht
tot uitoefening van hun ambt to verleenen . . Stel eons, dat
de Katholieken op dit oogenblik de macht in handers hadden en dat hun door eon wet was opgedragen de dignitarissen van de orde der vrijmetselaars to benoemen . Hot
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is immers klaar als de dag dat ze tot Venerabelen niet
zouden kiezen de meest werkzame, de meest verstandige,
de meest ij verige leden der orde ; neon, ze zouden de bekrompenste, de onverschilligste uitpikken en bij tijd en
wijle zouden ze eon schurftig schaap in hoop op schandaal
binnenloodsen . Waarom wilt ge dat de Hr . D u m a y, die
flu reeds gedurende 15 jaar de bissehoppen kiest, an.ders
zou handelen P Hij zou zich hot vertrouwen, dat in hem
gesteld wordt, onwaardig waken, indien hij niet van den
bisschoppelij ken zetel mannen weerde, die door hun eerbiedwaardig karakter en hun groote bekwaamheid den invloed
der Kerk zouden kunnen versterken . Neon, hij zorgt er voor,.
dat een abt L e Nor d e z bisschop van Dyon wordt (een
man, die verdacht wordt zelf tot de orde der vrijmetselaars .
to behooren), of dat eon abt G e a y den bisschopszetel van
Laval erlangt, (van wien wordt verhaald, dat hij met de
abdis der Carmelites van Laval op al to vertrouwelijken
voet leeft .) Natuurlijk verkneukelt zich das de Hr . D u m a y,,
wanneer hij zijn beschermeling aan twaalf of vijftien deuren
van nieuwe collega's ziet aan.kloppen, v66r dat hij iemand

vindt bereid om hem to wijden . Toch schiet hij zoo zijn
doel voorbij, want nu wordt hot duidelijk, dat de tegenwoordige verhouding tusschen Kerk en Staat een paskwil is ..
De j uistheid deter opmerking van den franschen aristocraat wordt door hot verder verloop der zaak gestaafd .
De beide prelates werden, gelijk ik reeds zeide, naar Rome
geroepen om zich to verantwoorden ; maar de minister
verbood hun hunne dioceses to verlaten . Toch gingen zij
ten slotte . Kort daarna vernam men, dat zij ,den Pans hun
ontslag hadden aangeboden . Er volgde geen veroordeelingen evenmin een vrijspraak uit Rome . P a U 1 S a b a t i e r,
de bekende schrijver van een mooi book over F r a n c i s c u s .
v a n .AA s s i s i, ergert zich daarover 1). Ten onrechte, naar
hot mij toeschijnt . Natuurlijk wag er op een bisschop geen
verdenking rusten . Maar voor vrij spraa.k of veroordeeling
zijn afdoende gronden een vereischte . Ook de wereldlijke
1)

bl . 66 .

Paul S a b a t i e r „AA propos de la separation de 1'Eglise et l'Etat, .
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rechter bepaalt er zich dikwijls toe van rechtsvervolging
of to zien .
Baron de Man.dat-Grancey, Paul Sabatier en
alien, wier geschriften ik heb kunnen raadplegen, zijn eenstemmig in hun lof over het zedelijk gedrag der Fransche
geestelijkheid . Maar teven s wordt erkend, dat er van haar
onder de heerschappij van het Concordant in de laatste 25
jaren weinig kracht uitging, zelfs dat, als er geen verandering
in dit opzicht kwam, de ondergang van het katholicisme,
ja van alien godsdienst, in 't bizonder op het platte land, to
duchtenn staat . De clerus, zoo zegt men, is door de kracht
der omstandigheden een administratie geworden . De bisschoppen zijn „chefs de bureau", de pastoors gewone ambtenaren . Zij zorgeu er in de eerste plants voor, dat zij aan
de burgerlijke overheid geen aanstoot geven . Eon staaltje
nit velen . In 1905 zouden verdreven monniken gedurende
korten tijd zich ophouden aan een spoorwegstation in
de diocese van Mgr. A c c e nil 1 a n t. Een zeker aantal
Katholiekeu wilde de ballingen gaan begroeten . De bisschnp zeide hun : „Ik ga niet met u . De prefect zou dat
afkeuren . Ik ben een republikein en een man des vredes ."
Op toornigen toon klaagt de Beer d e Man d a t
G r a n c e y, die dit laatste meedeelt, over het gebrek
aan initiatief bij de dorpspastoors . Daar zij weinig ontwikkeld zijn en daarenboven to arm om boeken to koopen,
weten ze niet wat ze met hun tijd zullen uitvoeren . Ik
heb er een gekend, in het arrondissement Chateau Thierry,
zegt hij, die deze m .oeilijkheid op vernuftige wijze had opgelost. Itij leefde zeer regelmatig en overdreef dat zelfs,
want hij verliet ter nauwernood zijn pastorie . Wanneer hij
met de mis en zijn getijboek klaar was, ging hij voor de
naaimachine zitten en maakte vrouwenhemden voor den
Bon-Marche. Op die wijze verdiende hij 3 fr . daags. Eerst
na verloop van drie of vier jaar ontdekte de bisschop wat
er gaande was . Natuurlijk was die man een uitzondering .
Maar anderen brengen zes dagen van de week door met
babbelen bij vrome oude vrouwen of met kaartspelen . In
hun gemeente hebben zij niets to doers, omdat ze geen den
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minsten invloed op de boeren bezitten . Geen wonder, de
dorpsschoolmeester, die tegenover hen stint, is in den repel
hun meerdere in beschaving. Indien er order hen een
priester wordt aangetroffen, die zich door ijver en verstand
onderscheidt, dan kin hij er zeker van zijn, dat men hem
zijn levee zal later slijten in den een of ander vergeten
achterhoek. Ik heb, zegt onze berichtgever, de geestelijkheid van de Vereenigde Staten, van Canada, van Ierland,
van Belgie, van Duitschland aan het werk gezien en bee
er helaas van overtuigd, dat zij veel hooger staat dan die
van Frankrijk, door haar toewijding en haar beschaving .
Pat alles is de vrucht van het Concordant, hetwelk,
voor iedere diocees, dus voor ieder departement een grootseminarie deed ontstaan . Ierland met zijn 4 millioen Katholieken heeft er slechts een, maar het is dat van Maynooth,
waaraan professoren van den eersten rang verbonden zijn,
onderwij zers, die uit de arm ste kringen voortkomende
leerlingen een zoo hoogen grand van ontwikkelin g doers
verkrijgen, dat ze zich later overal op hun plants gevoelen .
Naar den maatstaf der bevolking gerekend zou Frankrijk
er dus 8 of 9 moeten hebben . Daar men er aan een overgroot aantal instellin gee leerkrachten moet verschaffen,
zijn deze in den repel van zees gering gehalte . In Ierland
worden de priestess peen pastoor voor hun 40ste of 45ste
jaar . Als kapelaan dienen zij tot op dien tijd en stain
daarbij order toezicht van den pastoor van hun district,
aan wien ze voortdurend rekenschap van hun werk hebben
of to leggen . De pastoor is daar een man van aanzien, maar
in Frankrijk is het misschien een jongmensch van 25 jaar,
die niets van het levee afweet, daar hij tusschen de vies
muren van het seminarie is opgesloten geweest en toen
plotseling tot dat ambt verheven werd . Van de maatschappelijke vraagstukken, welke thins de menschheid beroeren,
heeft hij nooit een enkel woord gehoord . Hij blijft voortaan van alle leiding verstoken, is geheel aan zich zelf
overgelaten. Een ding slechts wordt van hem geeischt, dat
hij de rustige rust niet verstoort .
Om al deze redenen pleitte deze vurige Katholiek aan
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den vooravond van de scheiding voor de verbrekin g van de
banden tusschen Kerk en Staat . „Laat men, zegt hij, aan
de Katholieken de kerken en het budget van eeredienst
ontnemen ; het zal een nieuwe diefstal zijn aan vele voorafgaande toegevoegd ; we zullen er bij winnen, dat onze
geestelijkheid in het vervolg onafhankelijk, wel onderwezen
en berekend voor haar zending kan zijn, dat zij dientengevolge meer invloed zal oefenen dare sedert 1 an g het geval
is geweest ."
Ook over het werk, dat door de geestelijke orden werd
verricht, is D e M a n d a t-G r a n c e y niet bij ster tevreden . Toen
de Jezuzeten zestig jaar geleden in Frankrijk terugkeerden,
was het hun program aan de kinderen der rijken Christelijk
onderwijs en vooral een Christelijke opvoeding to geven .
De Fransche Katholieken gaven hun al de millioenen, die
zij noodig hadden om scholen to bouwen en tevens hunne
zonen om ze to vullen . De Jezuzeten hebben getoond
uitmuntende onderwijzers to zijn . Over de examenprogramma's hadden zij niets to zeggen, want die werden door den
Staat ontworpen . Examens afnemen mochten ze evenmin .
Toch werden de leerlingen van de overheidsscholen bij
ieder vergelijkend examen geslagen door die der Jezuzeten .
Geen wonder, want de leekenonderwijzers hadden hun gezinnen, waarvoor ze leven en zorgen moesten, terwijl de
Jezuzeten al hun krachten aan hun tank konden wijden, en,
verstoken van eigen familie, zich met warmte bechtten aan
hunne leerlingen. Ze slaagden er in duizenden officieren
aan leger en zeemacht to leveren, terwijl ze met de personen, die eons hun onderwijs genoten, voortdurend in
vriendschappelijke betrekking bleven . Zoo kregen de Jezuzeten
invloed in wijden kring .
Bij deze orde gaat het geheel anders dan bij het Rijk .
Wanneer een ingenieur van de marine een goed schip heeft
gebouwd, dan krijgt hij tot belooning een galore meer op
zijn uniform en wordt tot een andere taak geroepen . Heeft
hij daarentegen slecht werk geleverd, dan wordt hij niet
bevorderd, maar in staat gesteld andermaal geld to vermoren . Is iemand een uitstekend staatsonderwij zer, dan wordt
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hij tot inspecteur benoemd en houdt op met les geven . De
Jezuieten handelen juist omgekeerd . Zij laten de menschen,
die zich voor een task berekend toonen, waar zij zijn .
De schaduwzijde van het onderwijs der Jezuieten is, dat
zij, door zich voortdurend met hunne leerlingen bezig to houden., dikwijls meet' kennis in de jeugdige hersenen pompen dan
deze verdrageu kunnen . Daarenboven last de opvoeding,
die ze geven, to wenschen over . De buitenlucht drinbt niet
in hunne colleges door . Zij makers wel van hunne leerlinlingen vrome Jezuieten, maar wapenen ze niet voor den
levensstrijd. De legende, volgens welke alles wat aan 1789
in Frankrijk voorafging, slecht en verachtelijk was, terwijl
de groote Revolutie een nieuwe gelukkig er periods zou
hebben geopend, laten zij rustig overeind staan . Bet is
waar, dat ze gebonden zijn door de handboeken, volgens
welke geegamineerd wordt, maar aan de leug en, die de
kinderen dus dienen to kennen, hadden zij telken .s de
waarheid moeten overstellen .
Zoo is het een vau de geloofsartikelen dies legende,
dat voor de Revolutie alle grond aan de edelen en de
priestess toebehoorde en dat de Revolutie ze aan die oude
eigenaars ontnam om ze aan de boeren, die van honber
stierven, to geven . De waarheid is, dat er in Frankrijk,
omstreeks 1789, vies millioen boeren grondeigen aars warm,
terwijl er in het overige Europa bijna niet werden aangetroffen, en dtt de groote verbrokkeling van den grond den
van de redenen was van de heerschende ellende bij slechten
oogst, voorts dat de gronden van de uitgewekenen niet in
de handers der boeren zijn geraakt, maar in die der burgers, die ze met assignaten betalen konden . De Revolutie
is gemaakt door en ten behoeve van de kleine burgerij,
die de nationals goederen verkreeg . En zoo zijn bijna alle
voorstellingen, welke aangaande de Revolutie worden ingeprent, valsch . Doch zelfs de orde der geleerde Benedic-tijnen, die juist voor historische onderzoekingen werd in
het levee geroepen en evenzeer als die der Jezuieten talrij ke
mane en van talent teat, heeft niets gedaan o in de rev olutionaire legende of to breken . Al haar aandacht schenkt
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zij aan onderwerpen van wetenschappelijk, maar weinig
actueel belang. Zoo weten de Benedictijnen u to zeggen
op welke wij ze er vesper in de elfde eeuw gezongen werd,
maar betrefende de historische gebeurtenissen, die ons van
nabij rakes, zwijgen ze . De waarheid aangaande de Revolutie aan het daglicht to breugen laten ze aan T a i n e
over. Ofschoon de Karthuizer monniken onmetelijke inkomsten genieten, is het hun nooit in de gedachte gekomen
een deel ervan voor maatschappelijk werk, b . v. voor goede
dagbladen en ten gunste van de candidatuur van geschikte
volksvertegenwoordig ers, uit to g even .
De Heer de G ran c e y verzuimt her to zeggen, dat leden
van de orde de 1' Assomption zich wel eens met de benoeming van volksvertegenwoordigers hebben afgegeven en
er zelfs in geslaagd zijn hun candidates to does zegevieren .
Juist dat heeft aanleiding gegeven tot een fellen strijd
tegen de monniksorden, welke daarmede g eeindigd is, dat
alle congregaties, met uitzondering van die, welke armenhuizen voor •rijsaards er op uahouden, uit Frankrijk verdreven zijn .
De lof, die door de G r a n c e y aan het onderwijs der congregaties wordt toegezwaaid, schijnt wel verdiend . Ook
eeuu man als E m i l e F a g u e t, die buiten alle politieke
partij en staat en volg ens zijn eigen zeggen gees enkel
dogma belijdt, aarzelt Been oogenblik to verklaren, dat
het onderwijs der g eestelij ken veel hoog er stond das dat
der Ieeken . Hij wijst er op, dat volgens de wet F a 110 u x van 1850 de geestelijke onderwijzers gees diploma
noodig hadden ; „cependant les freres des ~coles chretiennes
furent incomparablement plus instruits que les instituteurs
de 1' Etat" ; gevolg van de heilzaine concurrentie met de
overheidsschool, die uit de belasting betaald werd, terwijl
de vrije school, die enkel geduld werd, zoo goed mogelijk
moest zijn, wilde zij niet ledig blij ven staan 1). .Ale deskundigen hebben het das ook ouverstandig geacht het
onderwijs tot een staatsmonopolie to makes .
1)
bl . 165

F m i l e F a g u e t, de 1' Academia fcan~ aise : L' Anticlericalisme.
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Hoe is men er dan in geslaagd alle congregaties, oak
de onderwijzende, to verdrijven? Waldeck-Rousseau
besloot in 1901 den burgerlijken stand der geestelijke orden
to regulariseeren . Hij verklaarde ze voor „illicites," omdat
kuischheid, armoede, gehoorzaamheid, gemeenschappelijk
levers geen handelsartikelen waren en volgen s art . 1118 van
den Code civil enkel handelsartikelen voorwerp van een
verdrag kunnen zijn . Ja, voorwerp van een verdrag, waarvan men de nakoming bij den burgerlijken rechter kan
eischen . Intusschen dacht onze zonderlinge jurist : „de
godsdienstige associaties zijn thane onwettig en zelfs strafbaar, maar kunnen wettig worden gemaa .kt ." Hij bedoelde
het goed met haar . C o m b e s, zijn opvolger in het ambt
vann minister-president, minder verdraa.gzaam, zei : „de orden
stann buiten de wet en moeten er buiten blijven stann ."
Door C o m b e s werden 20 .000 kloosters gesloten . Men heeft
de hebzucht, zegt Fag u e t, gaande gemaakt door van een
milliard to gewagen, dat bij verbeurdverklaring van de
bezittingen der geestelijke orden in handers van den Staat
zou komen . Maar van die uitkomst werd Diets bespeurd,
want de belastingen zijn even hoog gebleven .
Inderdaad is de verdrijving der Orders voor Frankrijk
in menig opzicht een finantieele schadepost geweest . De
chartreuse, die vroeger in Frankrijk werd gemaakt en een
omzet van 15 a 20 millioen jaarlijks met zich bracht, wordt
than s in Span j e to Taragona bereid, daar de eerwaarde
paters burs geheim met zich hebben genomen . Waar vi oeger
door geestelijke broeders aan de kinderen der armen nagenoeg gratis onderwijs werd gegeveu, moet thane de overheid
de kosten dragen . Oude eenzame vrouwen of manners, die
hun laatste levensdagen goed verzorgd binnen de muren
van een klooster wilden slijten en nit dankbaarheid ten
slotte al wat ze hadden aan die instelling nalieten, trekken
nu met hun fortuin naar Belgie, Engeland of ook Holland,
waarheen de kloosters zijn o vergebracht . In Fran krij k
schijnen er 150 .000 volwassen personen van de twee seksen
to zijn, die vroeger of later behoefte gevoelen om zich nit
de werel d terug to trekken, zich op een voegzame, hoewel
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eigenaardige wijze to kleeden en met gelijk gezinde personen
een levers to leiden, dat voor een goed deel nit godsdienstoefeningen bestaat . Natuurlijk kan de Regeering die menschen beletten to levers overeenkomstig hun zin, maar zij
kan ze n.iet verhinderen om met dat doel near den vreemde
uit to wijken en hun geld mee to nemen .
Behalve dat zij geen rekening houden met de behoeften
van den tegenwoordigen tijd, heeft de Heer de G ran c e y nog
een andere grief tegen de ordegeestelijken en vooral tegen
de wereldlijke priestess . Zij zijn slechte financiers . Met al
de schatten, die ze in handers krijgen, doers ze schier niets
anders den kerken bouwen . De grootste eerzucht van een
dorpspastoor is, ears allerlei deuren to kloppen om zoo de
som bijeen to brengen, die vereischt wordt voor een mooie,
nieuwe kerk, groot genoeg voor 3000 personen, wanneer zijn
gemeente misschien maar 600 zielen telt, en de mis enkel
door een pear oude vrouwen wordt bijgewound . Ook beweert
d e G r a n c e y dat er in de laatste vijftig jaren to veel congregaties in Frankrijk zijn gesticht . De geestelijke overheid
had daartegen moeten waken, want in tegenstelling met
verschillende orders als Trappisten, Karthuizers enz . die door
eigen arbeid hun brood verdienen, levee er andere van den
arbeid der hen omringende maatschappij en van de rijkdommen, die door nieuwe leden worden aangebracht .
Om bet kapitaal in de doode hand niet to zees to doers
aangroeien had men onder het oude regime twee middelen .
Als iemand gelofte van armoede wilde afieggen, werd er
een notaris geroepen, die daarvan een regelmatige akte
opmaakte, welke vervolgens geregistreerd werd . En darn
zei de Staat tot zoo'n persoon : wij houden u aan uw woord
en verbieden u in het vervolg een erfenis to aanvaarden .
Een eenvoudige manier om to voorkomen, dat men kinderen
van rijke families, wegens hun finantieele vooruitzichten,
in het klooster lokte . Het tweede middel was het stelsel der
zoogena amde „commendes", waarbij aan leeken de opbrengst
b.v. van een abdij of eenig ander geestelijk goed ten deele
of geheel door den Koning werd toegewezen . Een voorbeeld .
De abdij der Cistenser monniken had een inkomen van

236

DE TOESTAND PER KATHOLIEKE KERK IN FRANKRIJK .

ongeveer 400 .000 Fr. Nu stelt men het gaarne voor alsof
de patens daarvan in lediggang leefden, maar verreweg het
grootste deel van die som moest strekken om in het pensioen
to voorzien van een dertig of veertig oude ofhcieren . Op die
wijze werden er sedert de oorlogen van L o d e w ij k X I V
talrijke kloosters verplicht om verminkte soldaten to herbergen en to onderhouden . De Kerk schikte zich zonder
al to grooten weerzin in die willekeurige beschikking over
haar eigendom . Ziedaar de manier, waarop v&$r de Revolutie
belet wend dat de monniken ten koste van de leeken al to
rijk werden . Indien de tijd mocht aanbreken, dat de congregaties weder in Frankrijk werden toegelaten, zou d e
G ran c e y wenschen, dat de leeken, schenkers van geld,
meezeggenschap kreg en over de wijze, waarop het geld zal
besteed worden .
Men begrijpt da,t het ideaal van anticlericale despoten
is : geesn enkele monnik in Frankrijk . Wie Been slaaf is
van zucht naar geld, macht, genot : de monnik, is een
sterke persoonlijkheid, kan dus door een tirannieken
Staat moeilij k g eduld worden . Aan de Katholieke kerk
wordt verweten, dat zij geen vrijheid gunt aan de dwaling,
dat haar ideaal is geestelijke uniformiteit . Da,tzelfde is het
ideaal den Jacobijuen . B u i s s o n zegt : het recht om to
onderwijzen bestaat n.iet voor de geloovigen ., niet voor hen,
die onvrij ziju in hun denken en dus anderen niet vrij
kunnen waken . Dat recht komt alleen aan de libres pen .seurs toe . Tusschen vrij onderwijs en staatsmonopolie staat
logisch niets in. Geen confession eel onderwijs in d e school
gepaard met profaan onderwijs, want de rede van het kind
met gevormd worden . Goed . Maar terecht zegt F a g u e t
dan ook geen confessioneel onderwijs buiten de school,
zelfs niet op den kansel . De reguliere kerk was de bloeiende naast de officieele, naast de aan den Staat geketende,
die maar half leefde . Daarom moest juist de reguliere
kerk worden uitgeroeid . G l e m e n c e a n zei in 1903 : „Geen
congreganist zij onderwijzen, want zoo'n man is lid van de
Roomsche, niet van de Fransche rnaatschappij ." Aan de
Regeering wend dan ook het recht gegeven om, tegen het
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advies van den „Conseil superieur de 1'Universite" in, alle
scholen to sluiten, die haar onwelgevallig waren, onder
voorwendsel dat die scholen teg en de wetten en de constitutie des lands waren gericht .
Niemand beg rij pt beter dan F a g u e t, dat het anticlericalisme strijd tegen den godsdienst is . Hij ziet in, dat men
den slaaf wil vrij makers, oat hem vervolgens dood to
slaan . Toch is deze echte liberaal separatist . Hij denkt : de
slaaf zal kracht putters uit den strijd met zijn vroegeren
meester en zoo het staatsalvermogen, dat to duchten is,
tegenhouden . De kerk zal nieuw leveen krijgen 1).
Door Fag u e t wordt dus aan de kerk der toekomst
een dergelijke tack opgedragen als R e n a n voor den adel
bestemde, de task om voor de individueele en lokale vrijheid op to komen en den modernen tijd to behoeden voor
dat buitensporig staatsbegrip, hetwelk met zijn administra
fief despotisme den ondergang van het Romeinsche rijk
heeft bewerkt 2).

De scheidingswet en de heilige schuld .
De eeredienst is in Frankrij k sedert de of kondiging
der scheidingswet van 9 Dec. 1905 geen publieke dienst
meer, geen dienst, waarin de Staat voorziet . Aan de belanghebbenden, aan de geloovigen wordt het overgelaten
voor dien dienst to zorgen.
Deze nieuwe toestand last zich in het afgetrokkene
als volkomen billijk beschouwen . Is het niet onrecht hen,
die het voortaan zonder godsdienst willen stellen, voor
godsdienstige doeleinden to laten betalen ? En het aantal
der zoodanigen schijnt in Frankrijk niet gering to zijn .
Laat elk kerkgenootschap zich zelf bedruipen door de vrijwillige bijdragen van zijn leden. Ziedaar de eenige gezonde
regeling .
1) L' Anticlbricalisme bl . 235.
2) Revue des deuce moides, 1 Aug . 1858 .
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Ja, in het afgetrokkene . Maar men vergete niet, dat
het heden de ketenen van het verleden achter zich aan
sleept, dat de thane levenden de wereld niet kunnen en
mogen inrichten naar hue welbehagen zonder to letters op
de erfenis, die zij van het voorgeslacht hebben meegekregen,
dat bij de bepaling van wat recht is er dikwijls met gebeurtenissen van vroeger tijd to rekenen unit .
De geestelijkheid, die v66r de Revolutie in Frankrijk,
dat ale staatsgodsdienst het Katholicisme beleed, de eerste
der drie standee was en over rij ke goederen beschikte,
werd door de Constituante van die goederen beroofd .
M i g n e t zegt in zijn geschiedenis der Fransche revolutie
„Met voile recht kon men aan de geestelijkheid de beschikking over hare goederen ontnemen . Zij was toch niet
eigenaresse, maar enkel beheerster van die goederen, welke
niet aan de priestess, maar aan den eeredienst waren geschonken . Door zich met de onkosten van den eeredienst
to belasten, kon de natie ze zich toeeigenen ."
Zoo was inderdaad geschied bij het dekreet van 2 Nov .
1789 . Toch meene men niet, dat de Nationals vergadering
zich bij dat dekreet de goederen, gelijk M i g n e t doet
onderstellen, heeft „toegeeigend" . M i r a beau had sen
motie voorgesteld, welke aldus luidde : „De kerkelijke goederen zijn het eigendom der natie, welke verplicht is voor
den dienst der altaren en het onderhoud der bedienaren
van den godsdienst zorg to dragen." De loop der beraadslagingen overtuigde hem welds, dat sen zoodanig voorstel niet het noodige aantal stemmen halen zou . De staatsman, die zijn Pappenheimers kende, wij zigde toen zij ne
motie aldus : „De kerkelijke goederen zijn ter beschikking
der natie gesteld, welke verplicht is enz." Het is de aldus
gewijzigde tekst, die werd aangenomen .
Bij de discussies over de scheidingswet heeft men het
willen doers voorkomen, alsof de twee formules dezelfde
beteekenis hebben . Zees juist werd daarop geautwoord, dat er
dan sen geheel nieuw licht op artikel 12 van het door
Na pole o n met den Paus gesloten concordant zou vallen,
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waarbij bepaald werd, dat de kerken, voor zoover ze niet
verkocht waren, „ter beschikking der bisschoppen" zouden
worden gesteld. Was men bereid aan to semen, dat die
godsdienstige gebouwen het eigendom der bisschoppen
wares geworden ?
De theorie, die door de Con stituante werd omhelsd, kan
aldus worden aangegeven . Nooit is de geestelijkheid eigenaresse geweest der zoogenaamde kerkelijke goederen . De
instellingen, geroepen om to voorzien in de onkosten van
den eeredienst en in de arm enzorg, wares de rechte eigenaressen, terwijl de geestelijkheid enkel met het beheer
dier goederen was belast . De Staat heeft het recht om de
geestelijkheid van dat beheer to ontheffen en zelf over die
goederen to beschikken, mits hij het servituut aanvaardt,
hetwelk op die goederen dru kt en ze dus gebruikt om in
de onkosten van den eeredienst en in de behoeften der
armen to voorzien .
De constitutie van 1791 bepaalt das ook met zoovele
woorden, dat het tractement der bedienaren van den Katholieken eeredienst deel uitmaakt van de „nationals schuld" .
Op het voorbeeld der Constituante werd door de Conventie, bij besluit van 27 Juni 1793, erkend, dat de bezoldiging der geestelijken sen deel is der „openbare schuld ."
Een staatsverplichting is dus de prijs, waarvoor de
Staat kerkelijke goederen heeft genaast, welke volgens
A .r i s tide Brian d, Rapporteur over hot ontwerp der
scheidingswet, eon derde van het vermogen van Frankrijk
bedroegen 1).
Thans verplaatsen wij ons in den tij d, waarin de storm
der Revolutie nagenoeg heeft uitgeraasd . Er heerscht twijfel
aangaande het eigendomsrecht der bezitters van vroegere
geestelijke goederen, welke door den Staat ettelijke jaren
to voren zijn verkocht. Er wordt gevraagd of die goederen
niet ten behoeve der Katholieke Kerk weder kunnen worden
opgeeischt. De Heilige Stoel twijfelt er niet aan . Vandaar
1) A rig t i d. a Brian d. La Separation des Eglises et de 1'Etat .
1905 . Het historisoh gedeelte van dit boek behelst, $ooals Graaf d e M u n
heeft aangetoond, talrijke onjuistheden .
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dat die goederen bij verkoop slechts een deel van den prijs
kunnen hales, die aan andere goederen van dezelfde innerlijke waarde wordt toegewezen, welker eigendomstitels onbetwist zijn . Volgens T a i n e is een van de voorname redenen,
waarom Napoleon zijn Concordaat met den Paus in 1801
gesloten heeft, dat hij aan dies toestan .d van onrust en
onzekerheid een einde wilde makes . Na heel veel moeite
moist de eerste Consul den Pans er toe over to hales, aan
art . 13 van het Concordaat zijne toestemming to geven,
hetwelk bepaalt, „dat in het belan g van den vrede en van
het herstel van den Katholieken g odsdien st de Heilige Stoel
op g eenerlei wij ze hen lastig zal vallen, in wier handers de
kerkelijke goederen zijn overgegaan."
Deze concessie van den Heiligen Stoel werd daardoor
opgewogen, dat in het onmiddelhjk volgend artikel het
Fransche gouvernement de verplichting op zich nam, om
aan de bissehoppen en de pastoors der verschillende dioceses
en parochies een behoorlij k tractemen t nit to keeren .
Wij hebben her dus een contract tusschen twee partijen, waarbij de eene partij, de Heilige Stoel, zich verbindt
om voor altijd van zekere rechtmatige aanspraken of to zien,
terwijl de andere partij, het Fransche gouvernement, zich
verbindt om voor altijd de kosten van den Katholieken
eeredienst voor hare rekening to semen . Ten onrechte
heeft men bij de beraadslagingen over de Scheidingswet in
de vergadering der volksvertegenwoordigers beproefd to
loochenen, dat de beide artikels een geheel nitmaken . Met
officieele stukken heeft men kunnen aantoonen, dat enn de
Pans en de Fransche Regeering de beide artikelen als integreerende deelen van een en dezelfde overeenkomst hebben
aanvaard .
Maar, zoo heeft men gezegd, een dergelijke overeenkomst behoeft niet eeuwig to gelden . Sedert meer das
honderd jaar werd thans door den Staat het budget voor
Eeredienst betaald . Wat de Staat aan de Kerk in 1789
heeft ontroofd is dubbel en dwars in den loop der tijden
teruggegeven .
Wilde men dit argument laten gelden, das zon de
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Staat eveneens de schuldbrieven, die in handen van . Fransehe
renteniers zijn, kunnen verscheuren . Want ook hier heeft
de Staat onder den vorm van rente het kapitaal in den
loop der tijden missehien herhaalde keeren terugbetaald .
Zoo zou een familie van pachters, die van vader op zoon,
een eeuw lang, regelmatig haar pacht heeft opgebracht, tot
den eigenaar kunnen zeggen : „Nu is het genoeg, de grond
behoort aan ons, de pacht vervalt ."
De gronden, die in 1789 aan de Kerk ontnomen zijn,
brengen nog jaarlijks hunne inkomsten op en zullen dat
blijven doen . Die gronden aann de Kerk teruggeven is een
onmogelijkheid vocr den Staat . Wel heeft de Staat het
in zijn macht zich van de eeuwigdurende verplichting to
ontslaan, welke hij bij gelegenheid van den roof op zich
heeft genomen . Dat heeft de Staat, door opheffing van
het budget van Eeredienst, thane inderdaad gedaan, en
daarmede een voorbeeld aann particulieren gegeven, hetwelk
zij niet kunnen navolgen, zonder door dien zelfden ,Staat
achter slot en grendel to worden genet .
W at er in 1789 is geschied wordt veron.tschuldigd door
to wijzen op een dreigend Staatsbankroet . Die verontschuldiging houdt Been steek . Immers de geestelijkheid
verklaarde zich bij monde van Mgr . d e B o i s g e l i n, aarts-

bisschop van Aix, bereid een hypotheek van 400 millioen
op hare goederen to n emen . en daarvan 360 millioen ter
beschikking vann den Fiscus to stellen, zoodat de staatsschulden terstond zouden gedelgd kunnen worden . T a i n e,
die dit meedeelt, voegt er aan toe : de geestelijkheid kon
met een dergelijk voorstel voor den dag komen, want zij
was de eenige macht in Frankrijk, die toen groot crediet
bezat 1). Men wilde er niet van hooren. Om het bankroet
to voorkomen maakte de Staat zich liever meester van
het kerkegoed, hetwelk door vrome voorouders was bijeeng ebracht, opdat er ten eeuwigen dage in de godsdienstige
behoeften der Katholieken zou kunnen worden voorzien .
Ter geruststelling van hen, die angstig vroegen hoe dan
1) Les origines de Ia France contemporaine III bl . 263 .
0 . F . VII 5
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voortaan de eeredienst bekostigd zou worden, zeide de
Staat : Laat dat maar aan mij over, ik overleef u alien, ik,
de eeuwigdurende Staat, laad op mij de verplichting to
betalen wat gij en uwe nakomelingen voor uw eeredien st
zult noodig hebben . Zeifs door een man als Au lard, dien
men zeker niet van partijdigheid ten gunste der Katholieken
zal verdenken, wordt erkend, dat de Natie in 1789 een heilige
verplichting op zich heeft geladen . „Maar tegenover wie ?"
vraagt hij . „Tegenover zich zelven", luidt zijn antwoord .
Hot zij zoo . Eon verplichting tegenover zich zelven, tot
welker nakoming men door goon geweld kan gedwongen
worden, maar die dan ook om die reden dubbel bindend
moot worden geacht .
Nu is er wel beweerd dat de verplichting, die de natie
„tegenover zich zelve" heeft aanvaard, op de keper beschouwd eon verplichting is tegenover de Fransche Katholieken ais zijnde menschen met godsdienstige behoeften,
maar dat „godsdienstige behoeften" uit een juridisch oogpunt niet bestaan en dus niet als rechtsgrond kunnen
worden aangevoerd .
Op die spitsvondigheid, welke niet geschikt is om
juristerij bij leeken in aanzien to doers stijgen, heeft een
jurist als de Senator de L a mar z 0110 geantwoord, dat
hot oogenblik slecht gekozen was om met een derg elijk
uitvlucht voor den dag to komen, nu or juist over een
wet word beraadslaagd, waarbij „les Associations Cultuelles"
zouden worden ingevoerd, welke dan toch zijn vereenigingen ter voorziening in „godsdienstige behoeften" . Tuderdaad is door de nieuwe wet aan den katholieken schuideischer van den Staat nadrukkelijk eon juridisch bestaan
toegekend. Op geenerlei wijze last zich de intrekking van
hot budget van Eeredienst rechtvaardigen. Er is eon toestand geboren, tegen welken de Katholieken terecht
protesteeren en die in vervoig van tijd zwanger van beroeringen zal blijken to zijn .
(Slot volgt .)

D1EDERIKS TOCHT NAAR
BERTANGALAN D
Een Kinderspel

Naar oude bronneaz bewerkt
DOOR.

Prof. R. C . BOER.

De schrijver van dit kinderspel heeft allerminst de
bedoeling, naar poetische lauweren to streven . Hij wenscht
uitsluitend, een stuk oude poezie, dat alleen vakgeleerdeu
toegankelijk is en bij dezen veelal meer om zijn beteekenis

voor de vergelijkende litteratuurgeschiedenis dan out zijn
poetische waarde geschat wordt, order de oogen van
den modernen lezer to brengen en er de aandacht voor to
vragen, die het verdient . Hij wenscht dan ook dit werk
aangemerkt to zien als eene poetische aanvulling van den
phjlologischen arbeid, die zijn dagelijksche bezigheid is, en
houdt zich overtuigd, dat de eigenaardige schoonheden van
het oude gedicht zelfs bij eene bewerking in tamelijk alledaagsche, misschien niet volkomen onberispelijke Nederlandsche verzen niet geheel kunnen verloren gaan, wanneer
de bron slechts trouw gevol gd wordt . Zulk eene bewerking
kan zelfs hare voordeelen hebben boven eene conceptie van
een origineel dichter, die meer aan het gevaar bloot staat,
out door den wensch, jets to maker, dat geheel zijn eigen-
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dom is, er toe verleid to worden, dat hij de oude poezie
minder tot haar recht doet komen. Ook zou ik niet weten,
welke dichter in ons land zich voldoende in den geest
dezer poezie heeft ingeleefd, om zich can eene reproductie
to wagers, die getrouw zou verdienen to heeten .
Het zoogenaamde Middelhoogduitsche volksepos geniet
in de litteratuurgeschiedenis een grooten roem . Maar men kan
niet zeggen, dat het even bekend als beroemd is . Veel gelezen wordt eigenlijk alleen het Nibelungenlied ; veel minder
de Kudrun ; de gedichten van Diederik van Bern zij n
buiten den kring der germanisten zoo goed als onbekend .
Men kan niet zeggen, dat deze omstandigheid uitsluitend
haar grond heeft in het verschil tusschen dat, wat is, en
dat, wat behoorde to zijn . Inderdaad verstond menig Middelhoogduitsch dichter in hooge mate de kunst, eene iuteressante stof door breedsprakigheid en eenzijdige idealiseering
vervelend to makers . De litteratuurhistoricus van den
ouden tijd heeft in den regel een bril op, waardoor hij
schoonheden ontdekt, die met het bloote oog nauwelijks
zijn waar to nemen ; het gevolg is, dat de gee gemeente
den lof napraat, maar met een juist instinct de werken
ongelezen last .
Maar deze gedichten hebben eene voorgeschiedenis .
De ontwikkeling is in vele gevallen geweest, dat de stof
vroeger in Noord-Duitschland behandeld is, en dan gewoonlijk door dichters van een eenvoudiger snort, korter
en helderder . Vele Middelhoogduitsche epee zijn slechts
langdradige omwerkingen van Nederduitsche gedichten, die
gemaakt zijn door varende speellieden, wier smack veel meer
op de werkelijkheid gericht was dan die hunner idealistisch
gestemde opvolgers . Deze Nederduitsche poezie is in haar
geheel ondergegaan, maar een gelukkig lot heeft ons eene
Oudnoorsche prozavertaling van een groot aantal van zulke
liederen bewaard . Het onschatbare boek, dat deze vertalingen
bevat, en waarvan de waarde in de laatste jaren bij den
dag duidelijker is geworden, is de Thidreks saga of Bern .
Het is gebleken, dat niet slechts de gedichten, welker inhoud
hier medegedeeld wordt, de directe bronnen van verscheidene
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Middelhoogduitsche epen zijn, maar ook, dat de schrijver
der saga een in hooge mate conscientieus man is geweest,
die zoowel den inhoud als de uitdrukking zijner bron op
zeer uauwkeurige wijze weergaf. Zoo komt het, dat niet
alleen in deze prozavertaling de dialoog van het origineel
voortreffelijk bewaard is, maar dat ook door het Oudnoorsche proza heen nog op vele plaatsen de oude poetische
vorm haar werking op het aesthetisch gevoel niet verloren heeft .
Een deter stoffen is de vertelling van Diederiks
tocht near Bertangaland, dezelfde, die ten gronde ligt ears
bet in zijn tijd zeer geliefde en verbreide maar toch uiterst
dorre Middelhoogduitsche gedicht van den Rosengarten .
Het oude lied behoort tot de beste, die de saga paraphraseert ; er is een levendigheid en een aanschouwelijkheid in,
en tevens een humor en een tin voor het barocque, die
het tot een volkomen origineel kunstwerk stempelen. Treffend
is de vrijheid, waarmee de dichter omgaat met de beroemde
helden, die de groote epen slechts in statige houdingen en
in tragische rollers keunen . De dialoog is voortreffelijk en
de wisseling van scenerie verrassend . Deze poezie noodigde
uit, een poging to wagers, haar uit haar schuilhoek voor
den dag to balers en haar tot meer algemeen eigendom
to makers.
Welke was de vorm, waarin zij zich bet best liet
moderniseeren ? De vorm van bet origineel was episch,
maar bet scheen niet geraden, dezen vorm ook voor de
reproductie to kiezen . De karakteristiek is niet fijn genoeg,
de gebeurtenissen niet gewichtig genoeg. Bovendien kennen
wij bet vers niet, dat de dichter gebruikte, en wet vooral
van beteekenis is : deze poezie was gemaakt, om voorgedragen to worden ; de reproductie echter wordt slechts gelezen . Het gewichtigste middel, dat den ouden dichter ten
dienste stood, om zijn stof levend to makers, ontbreekt den
hedendaagschen bewerker . Maar de overlevering geeft zelf
den vorm aan de hand, dien ik na korte overweging koos .
Het meeste is dialoog ; voor geheele stukken behoeft
men slechts de saga woordelij k to volgen, om een drama-
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tische scene in elkaar to zetten . De vertellende stukken
zijn sours z66 kort, dat hun inhoud in de tooneelaanwijzingen
kon worden opgenomen ; een enkel maal was er aanleiding,
ze in dialoog our to zetten . De voorliefde dezer poezie voor
uiterlijke pracht kan aanleiding geven tot aardige vertooningen, en door de verdeeling der replieken over verschillende personen word de levendigheid der voorstelling teruggewonn en, waarvan door de onbekendheid van vole dingen
en de onmogelijkheid, our andere z66 weer to geven, als
zij eenmaal bedoeld waren, noodzakelijkerwij ze eon deel
moest verloren gaan .
Intusschen, de afstand tusschen toen en nu is to groot,
our hot stuk geheel ernstig to nenien . Reeds de dichter
bedoelde hot niet zoo, maar bovendien moot noodzakelijkerwijze aan ons veel kinderlijk voorkomen, wat hot publiek
der twaalfde eeuw zonder voorbehoud bewonderde . Onze
bewondering kan slechts eene van den tweeden graad zijn ;
wij moeten ons verplaatsen en ons bewust zijn, dat wij ons
verplaatsen in de belangstelling van eon ardor snort menscion. Psychologische diepte moot men her niet zoeken .
Er is sours wel waar gevoel,
vooral in de scene, waar
Heimir uit hot klooster gehaald wordt,
maar de schildering
is typisch, niet individueel . Overigens is er heldendom van
populairen aard ; de intrigue draait our de vraag, wie
de sterkste man is ; snoeverij ontbreekt niet, maar ironie
evenmin ; eon belangrij ke rol speelt de liefde voor paarden
en wapenen . In doze poezie is eene zekere naiveteit, die
door den afstand slechts vergroot wordt .
Het bewustzijn van dezer afstand moot nu niet als een
storend maar als eon hot genot bevorderend element bij ons
aanwezig zijn . Dit doel wordt naar mijn mooning bereikt,
door hot stuk als een kinderspel op to vatten . voor de
acteerenden moot hot ernst zijn,
maar de toeschouwers
weten wel beter . Wij bewonderen in doze poezie hetzelfde,
wat wij in hot kind bewonderen, wanneer hot zijn kleine
en tevens groote phantasiewereld als hot belangrijkste beschouwt, wat op den aardbodem is . Eene eventueele opvoering zou ook door kinderen moeten geschieden ; zwaarden
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en schilden moesten van zilverpapier zijn ; in de rollen
van Falka, Rispa en Skemming moesten houten paarden
optreden, die de ridders in de hand houden, terwijl zij beweren er op to zitten. Ook stokpaarden kunnen dienst doen .
Voor de zwijgende rollen zijn poppen voortreffelijke acteurs 1).
De in de 12e eeuw en later zeer geliefde stof heeft in
de 14e en 15e eeuw bet aanzijn gegeven aan een rijke,
voornamelijk Deensche, balladenlitteratuur. Een kloove
tusschen bet oude gedicht en de balladen is er niet ; de
laatste zijn telkens en telkens onder den invloed der saga,
die de oude bron representeert, omgevormd . Voor dit kinderspel is zoowel van de balladenn als van de saga gebruik
gemaakt . Het interessantste deel van bet oude gedicht is
de refs naar Bertangaland . Daarop volgt een gevecht van
Diederiks helden met die van koning Isung, een vermoeien de reeks tweekampen, voor ons doel onbruikbaar .
De ballade last deze tweekampen weg, en ik ben daarin
haar voorbeeld gevolgd. In de plaats daarvan treedt een
korte slotscene, waarvan de points insgelijks aan de ballade ontleend is . De schildenbeschrijvin g staat ook in bet
oude lied, maar kon in den vorm, waarin zij daar optreedt,
bier niet opgenomen worden ; bier ligt dus de ballade ten
grond . Op den invloed vann bet volkslied berust misschien
ook tot op zekeren hoogte de vrije behandeling van bet
metrum .
Dat door de vermenging van bronnen nit verschillende
perioden cultuurhistorische fouten ontstaan zijn, geloof ik
niet. Alleen de schildenbeschrij ving geeft vijftiende-eeuwsche
1) Een poging tot eene huiselijke opvoering, door mijne kinderen
gewaagd, versterkte mij in de overtuiging, dat dit bet juiste gezichtspunt is .
Het bleek, dat een jongen van 16 jaar voor de rol van den reus seer
geschikt, maar overigens evenals zijn vijftienjarige broeder aan de echte,
naieve belangstelling reeds ontgroeid was, terwijl hij voor de belangetelling van den volwassene nog niet rijp was ; de ernst van meisjes van
10, 12 en 13 jaar was kostelijk ; zelfs een jongetje van 5 jaar was in een
kleine rol niet geheel onbruikbaar .
Tooneelspelers van beroep zouden bet stuk kunnen spelen, indien zij
zich indachten in de rol van kinderen, die ridders voorstellen .
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populaire heraldiek . Maar het oude lied is toch ook h eraldisch van gees beteekenis .
Diet tot het lied van Diederiks tocht naar Bertangaland behoort de scene, waar Heimir nit het klooster
geh aald wordt . Zij berust op een afzonderlij k gedicht uit
den Dietrich-cyclus, dat insgelijks in de saga bewaard is .
In de opneming van dit heerlijk stuk oude poezie had
ik een voorg anger in den dichter van den Rosengarten.,
die echter de mooie stof op de jammerlijkste wijze verminkt heeft . Het last zich niet ontkennen, dat hier van
een sag enhistorisch standpunt een anachronisms ontstaat,
want de refs naar Bertangaland is een gebeurtenis uit
Diederiks jeugd, terwijl Heimirs verblijf in het klooster
tot eene latere periods behoort . Maar ik verbeeld mij, dat
in deze uiterlijke dispositie der stof aan den bewerker vrijheid gelaten most worden, daar de bedoeling niet is, de
fabel in een bepaalden vorm angstvallig weer to geven,
maar de oude poezie tot nieuw levee to wekken .
Om den lezer, die daarin belang stelt, de gelegenheid
to geven, het oude gedicht in het jonge terug to vinden,
last ik sen overzicht van de overeenstemmingen met en de
afwijkingen van de bron volgen . Misschien verdient het
aanbeveling, deze mededeelin gee pas na de kennismaking
met het stuk to lezen .
le tooneel. Saga c. 189 191, in den dialoog woordelijk gevolgd . De liederenn zijn toegevoegd .
e tooneel . Saga c . 434 . Het gesprek tusschen Diederik
en Heimir volgt de bron woordelijk . De inleiding en
het slot zijn eenigszins vrij ; het gesprek tusschen
Heimir en den abt berust in hoofdzaak op c . 432 .
3e tooneel . Saga c . 193, ongeveer woordelijk ; de laatste vier
verzen geven een paar vertellende volzinnen weer .
4e tooneel . Saga c.195-197, ongeveer woordelijk . De laatste
drie verzen zijn toegevoegd .
5e tooneel. Saga c. 197---198, ongeveer woordelijk . Vidgas
antwoord aan den koning en diens laatste woorden
berusten op vertellende volzinnen . Herbrands reds
legt de saga aan ,bijna alien' in den mood .
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: Saga c . 199, vgl, c . 196 . In de saga ver-

Sigfrids eerste woorden : Saga c . 201 . Schildenbeschrijvin g : Deere ache ballade . Voorzetting : Saga c .
201-202, grootendeels woordelijk, maar verkort ; daarnaast voor een pear kleinigheden (belofte van Amelungs zuster) de ballade .
7e tooneel . Saga c . 202-203, woordelijk, maar verkort.
Sigfrids zang is toegevoegd .
A.melungs terugkeer : Saga c. 204, grootendeels
woordelijk, deels verkort . Vidgas vraag berust op
een vertellenden volzin, waarin de helden to semen de
vraag stellen. De gezongen verzen zijn toegevoegd .
8e tooneel . De woorden van koning Isung en van de
koningin berusten hoofdzakelijk op de ballade. De uitwerking der scene is vrij .
De tooneelaanwijzingen in het geheele stuk berusten,
wet de hoofdhandeling betreft op vertellende volzinnen .
A.anwijzingen omtrent het gebarenspel en enkele kleine
trekken, die ter verlevendiging dienen, zijn toegevoegd .
De daps in de slotscene stamt nit de ballade ; de ridders nit Bern nemen er dear echter geen deel aan ;
wear zij blijven, wordt niet duidelijk . Ook van Sigurds
bruid weet de ballade niet .

PER SONEN .
Koning Diederik van Bern .
Herbrand
Heimir
Vidga, Wiederik 1)

Helden van den koning.

Hildebrand

.A.medung, Hommerlommer 1)

J

Hornbogi, Holmbo J erring 1)
Hagen

Wolf van Jern 1)
Volker Spillemand

Zwijgende helden .

Riiedeger van Bakalar
Dettlef de Deen
Eon abt.
Monniken.

Edgeir, genoemd Risker Langbeen 1 ) .

Sigfrid, Sigurd Snarensvend 1 ) vaandeldrager van koning Isung.
Koning Isung in Bertangaland .
Koningin Leonore 1 ) .
De jongste dochter van den koning
Isungs zonen

Zwijgenden .

$ofdames en hofheeren
1) Widerik, Hommerlommer (Humelum), Holmbo Jersing, Wolf van

Jern, Risker Langbeen, Snarensvend ale bijnaam van Sigurd zijn naam •
vormen uit de ballade . De koningin is aan de saga onbekend en draagt
in de ballade geen naam .

.Alle rechten, in het bijzonder dat van opvoering, voorbehouden .

EERSTE TOONEEL .

Diederiks hal to Bern . De helden zitten om den koning
:)
geschaard en spreken ijverig de kroes aan . Zij zingers
Iannen, manners, last je smaken,
last je smaken 't goede bier .
Wie zal dorst in helden laken?
Drank is loon voor heldenvier .

Wil een vijand ons genaken,
Mensehen, dwergen, reuzen, draken,
Hunne botten stuk to kraken
Is voor ons het grootst pleizier .
Daarom, wat het lot ook geeft,
Helden, drinkt, zoolang je leeft .
Died erik .
Een sterke troep zit hier bijeen
In deze kostbre hal .
Een uitverkoren heldenreeks,

Daar ik op roemen zal .

Zie ik naar rechts, zie ik naar links,
Dan acht ik niet verspild,
Wat ik u schenk . Zegt, helden, wie
Heft tegen mij zijn schild ?
flier zitten dertien op de bank,
Maar, komen zij to paard,
Zij rijden rustig, waar 't burs lust,
Voor ieder onvervaard.
Want hun s gelij ke is er niet,
Noch her, noch ergens meer .

Geen held op heel bet wereldrond
Heft tegen hen zijn speer.

(Hij drinkt .

Rumoer.

'k Zeg, was een overmoedig man
Z66 dapper,
of z66 dwaas,
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Dat hij niet vreest voor onzen cooed,
Niet voor ons krijgsgeraas,
Voor onze kracht, voor onzen helm,
Niet voor ons scherpe zwaard,
Niet voor ons harnas, voor ons schild,
Noch voor ons snelle paard,
Den schrik van mensch en boozers geest,
Van veerkracht ongebroken,
Die dwaas ! -- hij had over zich zelf
Het vonnis uitgesproken .

(De helden heffen de bekers tin de lucht on zingers

Hoera, hoera, hoera, hoera !
Wie Diedrik dient, die volgt hem na.
Goed is de beker, beter 't paard ;
Het best van alien is het zwaard .
Herbrand

(is blijven staan, terwijl de helden, die ander hot jubelen
stonden, zijn gaan zitten) .

Koning, koning ! Spreek wat zachter .
Wat gij zegt, -- gij weet het niet.
Koning, ach ! Gij zijt een knaap nog
En gij spreekt uit onverstand .
Meent gij waarlijk, dat ter wergild
Niemand uws gelij ke is
Noch een, die tegen uw manners
Opweegt ? Vorst,
dat hebt gij mis .
kan
u
dann
vertellen
Vorst ! I k
Bertangaland .
Van een land,
Die da r heer is, koning Isung,
die heeft een forsche hand .
Ah !
't Is de sterkste en de kwaadste,
Daar 'k van hoorde . Koning, och ! --Zones. heeft hij, elf in aantal,
Even sterk, of sterker flog .
Isung heeft een vaandeidrager ;
Sigurd is de man zijn naam .
Zulk een vechter ! -- seen daartegen
Is gees sterveling bekwaam .
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Heel zijn huid is hard als horen,
En geen wapen, dat hem deert .
Ieder onzer bindt hij daadlijk,
Die den strijd met hem begeert.
Gram, zoo heet zijn zwaard,
een sabel,
Even goed als Ekkisaks . 1)
Gram heet zijn paard,
een draver ;
Wat hij wil, bereikt hij straks .
Falka 2), Rispa 3) zijn zijn broeders,
Skemming 4) ook . Maar, heere God !
Meer dan Falka, meer dan Rispa,
Drijft hij zelfs met Skemming spot .
Gram is 't beste alley zwaarden ;
Helmen, schilden snijdt het door ;
Menschenbeenen snijdt het maklijk ;
Koning, heer !
wacht u er voor. .
Z66 zijn ook zijn andre waapnen .
Pas op, koning ! komt gij da ir,
Meet gij u met Isungs zonen,
mijn woorden maakt gij waar
Vorst,
V6or gij weerkeert, zult gij zeggen,
Dat gij nooit in grooter pijn
Of benauwdheid zijt gekomen,
Dan hier het geval zal zijn .
Voor mij zult gij het bekennen,
Wat met smaad gij hebt geleerd ;
En zoo zullen ook je mannen, -als je wederkeert .
Altijd
(Herbrand gaat langzaam zitten .)
(Rumoer . De helden schreeuwen tegen el kander in : „Zouden

„Neen !"
ze z66 sterk zijn ?"
„Ik ook" .
„Jij ?")
1)

Diederiks zwaard .

2) Diederiks paard .
3) Heimirs paard .
4) Vidgas paard.

„Ja"

„Ik durf wel" ..
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Diederik .

Indien het waar is, wat je zegt
Van dezen dappren koning,

Van zijn heldhaftig zonental
In zijn Bertaan gsche mooning,
En van dien sterken vaandelman,
Dien jij zoo hebt geprezen,

(staat met een ruk op)
Sta op van tafel,
om terstond
Gewapend her to wezen .

(Herbrand spring t op .)
Stijg op je paard, en neem mijn vlag !

Wij laten je niet wachten ;
Rijd voorop naar Bertangaland !

Daar proeven we onze krachten .
'k Zal weten, voor ik in mijn bed
In Bern en nacht weer slaap
Is Isung of is Diederik
Op aard de flinkste knaap .
Vb6r ik terugkeer, gun ik hem
Op mij de zegepraal,
Tenzij dan, dat door manuenkracht
Victorie ik behaal.

(De helden staan snel van hun zetels op en zingen : )
Heil, Diederik ! heil, sterke held,
Die duizenden hebt neergeveld !
Wij vreezen geenen Sigefrid ;
Wij vreezen Isungs zonen niet .

(Zij wapenen zich en trekken onder een fanfare nit . Voorop
Herbrand, dan Diederik, tlildebrand, Vidga, Ametung en de
overigen .)
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T WEEDE TOONEEL .

(Voor het klooster to Vaucluse .)
(Diederik, op Falka rijdend, treedt op en klopt met tusschenpoozen driemaal heftig aan de poort . De abt komt naar
buiten en maakt ecn diepe buiging .)
De Abt .
Heer koning, wees welkom, U zegene God,
En onze heer J ezus, den heidenen ten spot .
Kom binnen, en zeg mij, wat drijft u hierheen
Tot ons vrome broeders, zoo gansch alleen ?
ID iederik .
Mij drijft mijn hart. Mij drijft mijn wil .

(Ziet rond, zonder op den abt to letters .)
De Abt.
Wat zoekt hij ? Lieve Heer, ik ril ; -Hit wil toch geen belasting heffen,
Gods vrije eigendommen treffen
Diederik .
Is hier in 't klooster niet een monnik,
Geheeten Heimir Studaszoon ?
De A.bt

(nederig) .

Ik ken den naam van alle broeders ;
Maar geen heet Heimir Studaszoon .
Diederik .
Vergun mij d' intree in uw klooster,
En last mij iedren monnik zien.

(maakt zich gereed, om naar binnen to gaan .)
De Abt

(terzijde) .

0 Heer ! Verbs ons van den booze !
Wat gaat er met uw goed geschien !

(Staat de handers boven zijn hoo fd samen en wendt zich a f .)
(Hleimir is uit het klooster naderbij gekomen, prevelend
met een gebedenboek in de hand . Hij wit voorbijgaan . Diederik

256

DIEDERISS TOCHT NAAR BERTANGALAND .

beschouwt hem oplettend, gaat eensklaps snel op hem toe en vat
hem bjj den schouder .)
Diederik .
Broeder ! veel sneeuw ging over ons hoofd,
Sinds wij elkander begroetten .
Als goede vrien den scheidden wij then,
Weer mogen we elkander ontmoeten .
(met verhe ng van stem)
Heimir ben je, mijn dierbare vriend
De monnik

(stil) .

Heer, die Heimir, naar wien gij vraagt,
Hij is mij niet bekend .
En zoolang als ik leefde, beer,
Was ik uw dienaar nooit .

Die derik.
Broeder ! Herinner u, hoe onze hengsten
Dronken nit 't Friezenmeer .

Op ging bet water, zoo veel als bet was,

Over was er niets meer.
De monnik

(als to voren).
Niet herinner ik mij, beer, dat ik hengsten
Drenkte met u in bet meer .
'k Zie u, zoover mijnn g eheugen kan reiken,
Heden voor d'eerste keer .
Diederik .
Broeder ! Wil je mij flog niet kennen,
Denk dan terug aan den dag,
Then ik verdreven werd nit mijn bezitting .
Trouw volgde Heimir mijn vlag .

Then je terugkwam,

Erm anarik joeg je
Van zich weg al s een bond .
Bat zal je weten, dat je then Diederik
Zag, al ontkent bet je mond .
De monnik .
Onmogelijk kan ik to binnen mij brengen,
Heer, wat gij daar hebt gezegd .
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Diedrik van Bern, hem hoorde ik roemen,
Koning Ermanarik hoorde ik noem .en,
't Verdere weet ik niet recht .
Diederik.
Broeder ! Veel sneeuw ging over ons hoofd,
Sinds wij elkander groetten .
Denk er aan, hoe in de straten van Rome
Wij elkander ontmoetten.
Denk aan de wooden van hertog Iron,
Dien in de straten wij vonden
Bij den doode treurden zijn valken ;
Naast hem huilden zijn honden .
Hinnekend stood bij zijn lijk zijn paard .
't Wou van zijn heer niet scheiden .
Hoe zijn mannen hero hadden bemired,
Broeder,
wij zagen het beiden !
De monnik

(nog steeds af wezig) .

Diet ken ik, heer, to binnen mij brengen,
Dat ik er bij ben g eweest,
Toen hertog Iron verslagen wend
In Romaborg op het feest .
Die derik.
Broeder ! Veel sneeuw ging over ons hoofd,
Sinds wij elkander zagen .
Goud was ons hear, en schoon gekamd ;
Nu zijn wij oud van dagen .
Denk er aan, hoe in Rome wij kwamen
In Ermanariks wooing
De paarden brieschten . Luid juichten ons toe
De vrouwen in 't huffs van den koning !
Grauw is ons hear, en grau.w is ons kleed ;
Denk aan ons vroeger leven !
(dringend)

Laat mij niet langer vergeefs hier staan .
Broeder ! Wil antwoord mij geven .

0 . E . VII 5

17
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Heimir

(lachend) .

Goede beer Diederik ! Nu weet ik alles .
.Ales schiet mij to binnen
Nu veil ik met u rijden van bier,
Nieuwen room to winnen .

(Hij smij t zijn pij nit, tot verbazing der overige monni ken,
die naar buiten gekomen zijn . Omhelzing en handdruk . Bewogen
tooneel.)
Heimir

(tot den abt) .

Monnik, wear is Rispa, mijn paard ?
Geef bet mij daadlijk,
of wee je beard .

(trekt hem aan zijn beard .)

De A .bt.
Edele beer ! Uw paard,
bet is dood.
Jaren lang at bet genadebrood .
Heimir.
Monnik, veil je je levee behouden,

Geef mij mijn paard,
of bet zal je rouwen .
(Eon monnik komt nader met twee paarden.)

De A.bt .
Hier zijn er twee . Heer ! kies slechts nit dozen .
Nergens ken er eon beter wezen .

Heimir
(geeft hot cone paard eon slag tegen de zijde, dat hot dood
omvalt. .Set tweede breekt hij met een hand den rug gegraat) .
De A.bt .
Heer, dear staat Rispa, --- voor een mestwagen .

(Eon oud, mager paard, voor een kar gespannen, is nc der
bij gekomen en staat in de buurt stil.)
Heimir

(trekt hem hard aan de manen. Rispa staat onbeweeg lij k . Hij
duvet hems, van rechts en van links. Rispa houdt hot nit) .
Ben je dear, Rispa ! mijn eigen paard ?
Nu ken ik uitrijden, onvervaard .
Zoo oud en zoo mager als je bent,
Ik hob toch mijn eigen paard wel herkend !
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- Niemand is beter gerust tot den strijd
Dan Heimir, als hij op Rispa rijdt.

(tot de monniken)

Geeft hem tarwe in overvloed .
Aan jullie brood doe hij zich to goed .
Beter is 't koren aan Rispa besteed,
Dan dat (op den abt wvjxend) die man er zich dik aan eet .
Jullie mag bidden en psalmen lezen.
't Aardsche goed zal voor de helden wezen .

(Hi
igaat met Rispa naar de poort van het kloosEer . Daar
gekomen laat hij den konting voorgaam, urn gaat dan met het
paard naar binnzern.)
De Abt

(de harden wringend) .

Heere ! IIw goed, - zij verteren het samen .
Jezua Maria! help ons . Amen .
De monniken

(roepen luid) .

Miserere ! Miserere !

(gaan naar binrcen.)

DERDE TOONEEL .

(In het Bertangawoud . Dicht bosch . Morgen. Vogelgezang.)
(Na eenigen tijd hoort men een trompet een vroolv,jke
fanfare blazen . Een voor een treden de helden met hun paarden op. Herbrand, die voorop rijdt, houdt stand .)
Herbrand .
Heer ! her is het Bertang awoud .
Een moeilijke weg voert door het hoot .
Ge staat op dit oogenblik voor een keus
Daar binnen ligt een geweldige reus .
Edgeir heeft hem zijn vader genoemd .
Als Langbeen Risker is hij beroemd .
Zijn vader is koning Nordiaan ;
Zijn oudste broeder heet .A.spriaan ;
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De tweede A.ventrood, even fang
;
De derde Vidolf met de stang.
Zij zijn door Vildifer dood geslagen,
Toen voor de burcht van Osantrix wij lagers .
Daze Edgeir, hij weert hat land
Van Koning Isung, onzen vijand .
Zoolang die reus daar ligt met zijn wapen,
Kan Koning Isung veilig slapen .
Hier moat gij fangs, door struik en hag .
Nergens ligt een andere weg.
Rijde nu voort, wien hat lust, in hat bosch ;
Ik ga alleen er niet op los .
'k Heb u gewaarschuwd ;
nu weet gij dan,
Wat u to wachten staat van dien man .
't Baste is, alien to samen to rijden .
Mogelijk, dat w' in den zege ons verblijden .
Vidga .
Herbrand ! Gij zegt ons gewichtige mare .
Niemand weet, wat ons hier zal wedervaren .
Houdt met uw paarden hier alien stil .
Luistert dan, wat ik u zeggenn wil .
Laat mij vooruitrijden, diaper in 't land .
hij is mij verwant.
Daze reus Langbeen,
Trachten wil ik, mij met hem to verstaan,
Mogelijk, dat hij ons verder hat gaan .
Weigert de reus hat, onvriendlijk en stug,
Mijn paard draagt mij even snel wear terug .
'k Raad a aldus naar mijn baste gissen .
Wat nu gebeurt, moat de koning beslissen .
Died erik .
Daar gij zoo goad bekend her zijt,
Zoo wil ik, Vidga, dat gij rij dt .
Allen .
Een wet is ons das konings rede ;
Op, Vidga ! Breng ons Edgeirs vrede .

(Zij kletteren niet weinig met hun wapenen . Vidga rijdt
anal op Skemming weg .)
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VIERDE TOONEEL .

(Eene andere pleats in het bosch . Edgeir ligt lang nit to
slapen, ten deele door takken en mos bedekt ; zijn beenen komen
to zien . Bij snorkt ontzett end, zoodat de takken der struiken
bswegen .)
(Vidga komt aanrijden en bindt zijn paard aan een olvjfboom . Trekt zijn zwaard, gaat near den reus, en geeft hem met
zijn linkervoet een schop . )
Vidga .

Langbeen, reus, sta op en weer je!
Reus ! Hier voor je staat een man,
Die je wil je levee nemen .
Langbeen, weer je, als je ken

Is dat werk voor 's konings wachter,
A.an de grens van 't land gesteld,
Op zijn post to liggen slapen ?
Langbeen, op !

en weer je, held !
Edgeir

(wordt snorkend wakker, richt zich op een elleboog op en ziet
Vidga over den schouder aan . Ilij spreekt langzaam) .
Niet altijd sleep ik op mijn post .
Den meesten tijd ben 'k wakker,
Maar of ik sleep of niet, mijn man,
Dat komt er niet heel veel op an,
Met 't oog op zulk een stakker .

Maar zeg, wet ben je voor een vent?
Wat doe je mij to wekken P
Mij n vriend, ik geef je een goeden read,
Dat je dien hoogmoed varen last,
Mij niet verveelt met beuzelpraat,
Maar aanstonds wilt vertrekken.
Want heusch,
ik zie er tegen aan,

Mijn been to strekken, op to staan,
Voor niets, - den om jou dood to slaan .

(slaapt weer in en snorkt luid .)
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Vidga

(8chopt derv reus twee ribbon s to k).
Langbeen, reus ! sta op en weer je!
Edgeir

(springt op en grijpt zijn ijzeren stang . Hij slaat dien over bet
hoofd van Vidga in den grond, zoodat hij tusschen twee rotsen
vast zit) .
(Van den achterg road hoort men)
Herbraud s stem .
Vrienden, hebt ge dien slag daar gehoord ?
Nu heeft de reus zeker Vidga vermoord .
Loopen wij hard . u s de reus ons bespeurt,
Komt onze koning en wij aan de beurt .

(Intusschen beef t Vidga naar Edgeir geslagen . Doze grijpt
een spies en schiet dien over Vidga been. Vidga slaat sen groot
stuk ui,t Edgeirs dij . Deze last zich over hem vallen . Hvj ontkomt tusschen de beenen van den reus en geeft hem flu zooveel
slagen, dat hij eindelzjk stil ligt .)

Hildebrands stem .

Vidga is dood ! Wee over ons alien !
Diederiks stem .
Mogelijk is ook de reus flu gevallen .
Vi dga .
Langbeen, reus ! Nu ben je verloren .
Wil je je loskoopen, last dan hooren !
Edge ir .
Lieve heertj e, last mij leven .
Goud en zilver zal ik je geven,
Meer dan je ooit bij eeu hebt aan sehouwd .
Vidga

(gebiedend) .

Wij s mij den weg naar je zilver en goud .

(Langzaam wendt zich de reus om en kruipt voorwaarts
naar eon verborgen schatkamer . Vidga loopt met getrokken
zwaard n,aast hem .)

Edge ir .
Heer, onder dezen steep ligt bet geld .
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Vidga

(na een vergeefsche poging, den steep op to lichten) .
Langbeen ! ben je op je leven gesteld,
Pak op den steep .
(Edgeir licht den steep op . Ben trap voert naar een onderaardsch vertrek.)
Ed geir .
Neem flu de schatten
Niemand verhindert je nv, ze to vatten .
Vi dga.
Ga in de kamer en toon ze mij aan,
(Terwijl Ed~eir zich nog dieper bukt, om naar binnen to
gaan, slaat Vidga hem het hoofd af .)
Vi dga .
Langbeen ! Nu is 't met je snoeven gedaan.
(Vidgc& snijdt de tong nit het hoofd van den reus en besmeert sick net het bloed . De tong bindt hij aan den staart
van hot paard. Dan gaat hzj er op zitten .)
Hola ! Zoo rijden Diederiks helden .
Toestemming kreeg ik . Ik zal het gaan melden .
Hzj galoppeert op Skemming naar zijn kameraden toe .)

VIJFDE TOONEEL .
(De vorige plaata an het bosch .)
Vi dga.
(Komt vri groote vaart aangeredenn en houdt hot bloedtige
zwaard omhoog . H~j sclvreeuwt :)
Loopen ! loopen ! goede vrinden,
Andere zal de tens je vinden .
Och ! hij heeft mij dood geslagen .
Niemand moet het met hem wagen .
Loopen ! Loopen !
(A lien loopen weg behalve Diederri.k.)
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Diederik
(rijdt hem met getrokken zwaard to gemoet) .
Vidga, brave kameraad !
Keer flu om, hoe hot ook staat .
Kom, mijn vriend, kom, last ons beiden
Tegen dozen reus gaan strijden .
Derek aan d'afspraak, die wij maakten,
Als we ooit in gevaar geraakten,
Pat wij nimmer zouden vluchten,
Al stood ons de dood to duchten .
Maar,
zoolang wij samenstaan,
Kan hot ook zoo erg niet gaan .
Vi dga .
!
Langbeen
die
is dood .
Koning
Ik verwierf zijn schatten groot .
Diederik .
Hob jij Langbeen neergeveld,
Man,
je bent de beste held .
(De over2gen zijn met ontevreden hooding mompelend readerg e komen . )
Vidga .
Vrienden, dat ik de waarheid niet zeide,
Poet mij waarlijk verdriet .
'k Bid u, vergeef eon onschuldig grapj e ;
Onthoud mij uw vriendschap niet .
Minder dare i,k is in owe schare,
Geloof mij, goon enkele held .
Deed ik u bed,
good wil ik hot waken
Met onnoemelijk geld .
Herb rand .
Makkelij k kunnen wij u vergeven,
ooze vergeving behoeft gij niet .
Geve God, dat wij nooit in ernst z66
Loopen, als gij ons loopen hot .
Heel eervol is ooze vlucht niet geweest .
Maar 't spreekwoord zeg t : eigen schuld plaagt
[hot meest .
(Zij zetten de rein voort met paarden en wapenen .)
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ZESDE TOONEEL.

(De plaats van het gevecht . De helden treden in de bekende
volgorde op . Op Herbrands voorbeeld houden alien stil .)
Herb rand

(gaat near de plaats, wear de stang is neergekomen) .

Kijk manners ! Een gleuf als een wagenspoor
Gaat tusschen de rotsenn door en door .
Hi ide brand .
Het is wel twintig ellen lang .
Beneden, dear ligt een vreeslijke stang .
Heimir .
Pat get sloeg de reus met zijn stang in den grond .
Toen ooze vriend Vidga voor hem stood .
Hildebrand

(op den grond liggend en near beneden ziende) .

En kijk, her is nog een ander get,
Och lieve heertje,
hoe diep is dat !
.A.melnn g

(gaat tegenover hem liggen) .

Ik ken in de diepte een schacht ontwaren .
Door dat get is de speer in den grond gevaren.

Heimir .

her ligt een stun vleesch, ontzettend groot .
Geen paard ken bet trekken ;
eer trok bet zich dood .
Hildebrand .
Dat stuk vleesch, dat bet sterkste paard niet ken dragen,
Heeft Vidga den reus uit zijn dijbeen geslagen.
Diederik .
Hier zullen wij rusten .
(tot de manners)

Richt op ooze tent.

(tot Vidga)

Wat komt dear voor stofwolk aangerend ?
Vi gda.
Het lijkt wei een beer van hoogen adel .
Maar kijk ! hij rijdt op een knol zonder zadel .
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Sigfrid
(komt op en stijgt van zijn paard, dat hij vastbindt) .
Gegroet, o heeren, 'k zou u groeten
Met name,
was hij mij bekend .
Biederik.
0 ridder ! 't is een stoute schare,
Aan alle krijgsgevaar gewend .

Daar schittert in bet eerste schild
Een leeuw, niet licht gestild .
De kroon daarin van goud zoo rood .
't Is koning Diedri ks schild .
Daar schittert in het tweede schild
Een hamer en een tang,

Dat draagt heer Widrik Welantszoon .
Nooit wordt die krijger bang .
Daar schittert in het derde schild
Een havik, wondersterk .
Dat schild voert meester Hildebrand .
Die man verstaat zij n werk.
Daar schittert in het vierde schild,
Daar schittert in een beer .
Dat schild draagt jonge Humelum .
Dat is een man van eer .
Daar schittert in het vij fde schild,

Daar schittert in een kulf.
't Hoort Heimir toe, een kloosterbroer,
Zoo grimmig als een wolf.
Daar schittert in het zesde schild
Een leeuw, die staat in brand .
Heer Herbrand is de eigenaar .

Hij valt niet op zijn karat .
Daar schittert in het zevende schild,
Daar schittert in een zwaard.
H.eer Holmboe Jersing heet een man ;
Hij is dat schild wel waard .
Daar schittert in het achtste schild
Daar blinkt een bord van goud,
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Heer Hagen is het, die het draagt,
Een held, zoo groot als stout.
Daar schittert in het negende schild,
Daar schijnt een pijl, zoo wit .
Heer Wolf van Jern, zoo heet de man,
Die dezen pijl bezit .
Daar schittert in het tiende schild
Een vedel en een bong .
Dat schild draagt Volker Speleman .
Hij vedelt laag en hoog .
Daar schittert in het elfde schild
Een bruine adelaar.
Pat voert de dappre Riiedeger,
De heer van Bakal~ar .
Daar schittert in het twaalfde schild
Een adeiaar, zoo rood .
Pat schild hoort Dettlef toe, den Deen .
Hij sloeg veel helden dood .
Si gfrid .
Mijn koning Isung zond mij her,
Om £chatting u to vragen .
Krijgt hij ze niet, hij meldt door mij

Geteld zijn uwe dagen .

Diederik .

Wij kwamen met een ander doel
Dan schattin g- to betalen .
'k Wil weten, of uw vorst of ik
Hier voordeel zal behalen .
Met koning Isung en zijn coons
Te strijden,
met zijn helden,
Is onze wensch. Wil, ridder, dit
Aan uwen koning melden .
Sigfrid .
Mijn koning, heer ! zal zeker U
Niet weigren, wat gij vraagt,
Te zien, of Diederik van Bern,
of hij den prij s bej aagt .
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Maar wet en zede dezes lands

Eischt, schatting to betalen,
En door to luistren naar de wet

Kunt gij slechts eer behalen .
't Is eer voor hem, voor u geen scha,
Wordt 't recht gehoorzaamd vroeg en spa .
Died erik .
Naardien gij, ridder, zoo behoorlijk,
Zoo vriendlij k vraag t, 't geen gij begeert,
Zoo toon ik u, dat onder ons ook
De eerbied voor de wet regeert .

(tot de manners)

Wat zullen wij den koning zenden,
En welke gave is hij waard ?

(na eenig nadenken)

Komt, vrienden . Zenden we nit beleefdheid
Een onzer schilden,

en een paard .

(haalt nit zijn zak dobbelsteenen voor den day . )

Wie 't hoogste nommer werpt, welaan !
Die biedt zijn paard den koning aan .

(Zij werpen. fEet hoogste lot treft Amelung . Diederik maakt
een gebaar, waarop het paard en het schild van Amelung aan
Sigfrill gegeven worden, die a fscheid neemt en met twee paarden
vertrekt.)
Am elung

(tot Vidga) .

Vriend Vidga, 'k bid u, leers mij Skemming.
'k Rij d aanstonds dezen ridder na .
Ik wil mijn paard terugverkrijgen,
Hoe het ook verder met mij ga.
Vidga .
Indien het gaat, als ik vermoed,
Dan eindigt deze tocht niet goed .
Maar, als jij dezen held bestaat,
En Skemming ook verloren gaat,

Dan rijdt hlj met drie paarden weg .
Waarop moet 3k dan rijden ? Zeg !

DIEDERIKS TOCHT NAAR BERTANGALAND.

26

Amelnng .
Voor Skemming, Vidga, krijg je mijn land
En mijn jongste zuster tot onderpand .
Verlies ik bet, dan is dat land je eigen .
Maar lukt bet, mijn paard terug to krijgen,
Dan hoef jij Skemming vol strekt niet to derven .
Maar ik
wil mijn paard veroovren,
of sterven .
Vi dga.
Welnu is die refs je dan zooveel waard,
Daar heb je dan Skemming 't voortreflijke paard .

(Amelung rijdt snel op Skemming weg . Vidga ziet hem
met ee-n twijfelachtigeiz g limlach na .)

ZEVENDE TOONEEL .

(Dieper in het bosch. Uitzicht op de burcht van koning Isung .)
Sigfrid rijdt op Amelungs paard en beeft zijn eigen paard
bij den teug a l . )
Sigf rid

(zing t).

Draken to dooden, juft'ertjes fijn,
Wat van die twee zou bet prettigste zijn ?
Amelung

(is Sigfrid achterop gereden en roept) .

Stijg van dat paard, waarop je rijdt !
Ik wil dat dier niet missen .
En denk je, dat je 't houden kunt,
Dan kon je je vergissen .
Sigf rid

(wendt zich om) .

Wie is die man vol overmoed,
Die mij bet paard wil rooven,
Waarop ik zit ?
Dat je bet krijgt,
:Kan ik je niet beloven .
Ame1ung .
Stijg van dat paard, waarop je rijdt,
Want, wil je 't mij niet geven,
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Niet slechts het paard verlies je dan ;
Dan last je ook je leven .
Sigfrid .
Ik zie nu, dat je vechten wilt,
Welnu, last het gebeuren .
Je wint een paard, of zult 't verlies
Van 't andre mee betreuren .
Kom aan, houd nu je speer gereed,
Kom op mij aangereden,
Terwijl ik je to paard verbeid,
En scoot mij naar beneden .

(Amelung rijdt in vollen dra f op S2g frill aan en scoot zi n
tans in het schild van zijn tegenstander . Bet paard valt op de
knieen, maar Big frill blijf t onbeweeghj k zitten .)
Sigfrid.
Krauig gereden voor zoo'n kleinen vent !
Ik denk, dat van flinke familie je bent .
't is flu mijn beam, om een stootje to wagen .
Gord nu je paard en zit stil zonder sagen .

(Amelung stijgt af, gordt zijn paard stevig en gaat er weer
op zitten . Sigfrid rijdt op hem of en werpt hem van zijn paard .)
Sigfrid .
Aardige jongen! Nu mis je je beest .
Was je wat minder haastig geweest !
Als je nu thuis komt, en Skemming is mijn,
Och ! wat zal Vidga boos op je zijn!
Zeg, wat was het je flu wet waard,
Terug to krijgen het edele paard ?
A melung

(hoogmoectig) .

Ik ben bereid tot elke daad,
Zoo slechts mijn eer op 't spel niet staat .
Sigfrid .
Zoo geef mij antwoord, ridder klein,
En zeg mij, wie je ouders zijn .
Amelung.
A.ls ik je thans die namen noem
Die 'k eerst niet noemen wou,
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Dan kun je zeggen, als je wilt,
Ik deed 't nit vrees voor jon .
Maar voor geen geld ter wereld, noch
Ter wille van mijn leven
Laat ik mij dwingen, em bericht
Aan wien dan ook to geven .
Si gfrid .
Ik vraag bet niet uit bittren spot .
Ik vraag bet niet uit boon .
Ik vraag bet met vriendschaplijk doel :
Van wien ben jij een zoon
welnu ik zal
Maar weiger je,
De waarheid niet verbloemen .
Mijn naam is Sigurd Snarensvend.
Wil thans den uwen noemen .
AmelUng .
Daar gij mij eert, zoo eer ik u
En zal mijn naam u melden .
Mijn vader beet Hornbogi jan l'tIsenvaDidrksheln ;
.
Ik zelf beet Amlung, maar mama
Die noemt mij Hommerlommer.
Door trachten naar 't onmooglijke
Bracht ik haar heel wat kommer.
Sigfrid.
Ben jij van Hornbogi een zoon ?
Hij is mijn beste vriend .
(st'jgt van zZjn ,paard .)
Je vader heeft
Ziedaar je paard .
Dat wel aan mij verdiend.
Neem nu, o vriend, je zadelriem,
En bind mij aan een linde,
En neem mijn paard en waapnen mee,
En ga je makkers vinden.
(Ameiung bindt Sigfrid met riemen aan een boom vast en
njdt daarop zonder vaarwel to zeggen met de drie paarden weg .
Sig frill blij f t op den voorgrond staan . De volgende scene is op
den aehtergrond .)
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(De kelden staan op den uitkijk en zijn beurtelings ziehtbaar.)
Vidga.
Daar komt ooze vriend Amelung aan .
Het schijnt hem naar wensch to zijn gegaan .
'k Denk, was 't Sigfrid, met wien hij 't heeft
[aangeleid,
Niet door eigen kracht won hij dezen strijd .
(Amelung is naderbij gekome-n en wordt begroet.)
Vidga .
Wel, Amelung, hoe is 't gegaan ?
Heb je dien grootenn man bestaan ?
Amelung .
Toen 'k in die kloof was aangekomen,
Toen stood die man mij in den weg,
Die met mijn paard was weggereden .
Ik sweet hem in de doornenheg .
Ik heb hem van zijn paard gestooten,
En met mijn speer hem afgerost,
En toes hem aan een boom gebonden .

(toegevend)

Ret heeft mij wel wat tweet gekost .
Nu,
wie hem zien wil, kan er bij .
Ik denk, hij maakt zich zelf niet vrij.
Allen
(zing en) .

Amlung, wat eenn knappe kerel,
Wat een flinke vent ben jij!
Hommerlommer, brave jongen,
Beste uit de heldenrij .
Vidga
(tot dear koning) .
1Ieer, nu wil ik daarheen rijden,
Hijken, wat er is geschied .
V66r ik weerkeer, zal ik weten,
of het Sigurd is, of niet .
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Diederik .
Waarde Vidga, ga met God .
(Vidga springt op Skemming en rijdt in de richting, van wa ar A me lung g e ko men is . Sigfrid heeft wa t s taan rondzien .
A is hij Vidga ziet aankomen, trekt hij den boom nit den grond
en loopt 2weg, met de linde op zijn rug . Vidga rijdt hem achterna .
Terwij l de vervolging nog voortduurt, valt bet scherm .)

ACHTSTE TOONEEL .
(Terras voor bet kasteel van koning Isung . De koning en
de kontingin, heeren en dames zijn tot een feest verzameld. Uitgelaten vroolijkheid . In de verte komt Sig frill aan .)
Koning Isung .
Allerbeminlijkste Leonoor !
Kijk daar eens op de brug. --Sigurd is in den tuin geweest ;
Hij draagt een bloem op zijn rug.
De Koningin .
Allerkrijgshaftigste koning der Britten !
Hoor eens, wat een gedruis
Ginds komt Sigurd Snaren~vend
Hij draagt ons den zomer in huffs .
(Sigfrid treedt op en wordt plechtig begroet . Onmiddellijk
daarop verschijnen de helden . Zij scharen zich tegenover bet
hof ; dan treedt Diederik naar voren en zegt :)
Died erik .
Koning Isung, ik ben bier gekomen,
Om met uw mannen to strijden .
Beter wil bet mij thans toeschijnen,
Ons met elkaar to verblijden .
Koning Isung .

Welkom, o helden . Een daps wordt gehouden .
'k Noodig tot meedoen u uit.
0 . IL VII 5
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Sigurd, hij danst met den boom aan zijn gordel
Met mijn jongste dochter,
zijn braid .

(Een pop, aua koningsdochter gekleed, wordt naar voren
geletid. Sigfrill buigt en begznt met haar den daps, waaraan
allengs ails helden meedoen . De muztiek wordt steeds wilder, en
de feestvreugde stijgt tot jubel.)

JAVANEN EN BATA KS
DOOR

W. MEIJER RANNEFT .

De letterschriften, bij de verschillende volken van den
Indischen Archipel in gebruik, houden eenigszins verband
met de geschiedenis dier volken . davanen, Bataks, Redjangs,
Lampoengs, Makassaren en Boegineezen hebben alien hun
eigen letterschrift . Het is niet bekend wanneer die v erschillende karakters ontstaan zijn, dock bet bestaan er van
is een bewij s, dat deze volken reeds sedert eeuwen tot
eenige ontwikkelin g gekomen waren . Bij de komst der
Moslims in Indie, omstreeks bet jaar 1200, schijnen de
Maleiers en Atj ehers nog g een eigen letterschrift gehad to
hebben, waarom zij de A .rabische karakters gingen gebruiken.
Tegenwoordig hebben o .a. de Dajaks op Borneo, evenals
de bewoners van bet eiland Nias, nog geen eigen letterschrift. Eerst in den laatsten tijd, en vooral op aansporing
van zendelingen en inlandsche onderwijzers, zijn Dajaks en
Niassers begonnen hun taal to schrijven ; zij gebruiken
daartoe ons letterschrift . Tot nog toe is bier de schrijfkunst
bepaaid tot de plaatsen waar scholen gevestigd zijn . Dit
is dus een andere toestand dan bij bovengenoemde volken,
waar de menschen uit eigen beweging er toe kwamen om
hun taal to beoefen en en de kinderen de kunst om die taal
to schrijven en to lezen van oudere familieleden leerden .
Het moet ons, Europeanen, met onze hoog opgevoerde
schoolbeschaving niet to veel verwonderen, dat zulk een
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huishoudelijke taalbeoefening mogelijk is . Reeds de geleerde
Dr. H . N. van d e r T u u k heeft er in de Inleiding van
zijn voortreffelijk werk : „Tobasche Spraakkunst" I) op gewezen, wear hij zegt : „Dear uit gebrek aan verdeeling van
den arbeid soma ieder bijna alle ambachten op zijn tijd
uitoefent, zoo kept ieder Batak zijn teal beter den iemand,
die tot een beschaafde natie behoort . Men ken hem daarom
veilig over de namen der verschillendsoortigste taken raadplegen, als bij v . over de namen van planten, vogels,,
visschen, gedeelten van een gebouw, de termen bij 't
schieten enz ."
Welnu, bij de Javanen is die kennis van eigen teal
flog beter merkbaar, omdat ze gepaard gaat met groote
liefde voor hun nationaal tooneel .
Het letterschrift vann de Javanen is geheel anders den
dat van de Bataks ; de eersten schreven vroeger op lontarbladeren ; laatstgenoemden op bamboe en boombast . Ads er
lijnen gebruikt worden, schrijven de Javanen niet op maar
tegen de lijn, wet een zeer regelmatig schrift geeft, en
waardoor de teekens boven de letters duidelijk in het oog
vallen .
De Hindoe-Javanen schijnen vroeger nederzettingen in
de Bataklanden gehad to hebben, want in de afdeeling
Padang Lawas (Tapanoeli) komen flu flog overblijfselen van
Hindoe-oudheden voor . Ook blijkt die invloed uit eenige
Javaansche woorden, die de Bataks in hun teal hebben
opgenomen, terwijl de naburige Maleiers en A .tjehers die
woorden niet gebr uiken . Daartoe behooren o .a.
Oud-Javaansc h .

Ba to ksc h.

Javaansch .

Bataksch.

debate
dewata
poestaha
poestaka
mortiha
mertjika
En nit de gewone teal :
djaran

hadjaran

god
heilig boek 2)
schorpioen
paard

1) Uitgegeven : Eerste stuk in 1864 ; Tweede stuk in 1867.
2) Het geschreven boombastboek van den Datoe, die in de Bataksah&
maatschappij optreedt als wichelaar, theoloog en dokter .
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man oek
manoek
Jay . = vogel ; Bat . - kip .
karambil
harambir
kokosnoot
soeri
kam
soeri
teloe
toloe
drie
pitoe
pitoe
zeven
woloe
waloe (oewaloe) acht
A.ls men voor het eerst in Indie komt, krijgt men
indrukken van land en yolk, in verband met hetgeen men
er over gelezen heeft . De Indische natuur is echter niet
zoo to beschrijven, dat de Europeesche vreemdeling or vooraf
eon juist denkbeeld van krijgt . Ook wet de bevolking betreft ontdekt men bij persoonlijke kennismaking verschillende eigenaardigheden, die men moet beoordeelen in
verband met de omgeving . De eerste indrukken zijn het
diepst, als de werkelij kheid juist het tegengestelde is van
het beeld, dat men zich gevormd had . Pat wil daarom nog
niet zeggen, dat de eerste indrukken de beste zijn .
Als men voor het eerst een desa op Java bezoekt, staat
men verwonderd to kijken . Zonder to weten wet er aan
hapert, is onze stemming niet opgewekt en men denkt
onwillekeurig : dat had ik mij toch anders voorgesteld . De
sehamele huizen der desa-bewoners vormen een contrast
met den rijkdom en de weelde van den Indischen plantengroei. Treedt men eens een mooning binnen, dan komt men
gewoonlijk tot de conclusie : hier is geen sprake van welvaart . Die hutten hebben eenige overeenkomst met de
keeten van de polderwerkers in het Moederland, maar moat
interieur, kleeding en voedsel betreft, zijn dezen er beter
aan toe dan de Javanen .
Ja, zoo redeneert men, en toch blijkt het later, dat
hier de eerste indruk niet de beste was, omdat de vreemdeling de taken to veel van Europeesch standpunt beschouwt,
en niet genoeg rekening houdt met de Inlandsche omgeving,
die hij nog niet kept . Immers dient men wel in acht to
nemen, dat aan woningen in de tropen heel andere eischen
gesteld moeten worden dan aan de huizen in Europe . Een
Javaan bouwt zijn but zoo, dat hij beschut is tegen warmte
en regen ; en een eenvoudige bamboe-rustbank met slaap-
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mat biedt hem een koele rustplaats . Aan deze voornaamste
eischen voldoen de desa-woningen vrijwel en het verblijf
in deze hutten is dus lan g niet zoo verschrikkelijk als het
ons, Westerlingen, op het eerste gezicht toeschijnt .
Intusschen kan niet ontkend worden, dat grootere
welvaart gepaard gaat met betere inrichting der huizen .
Richten we het oog op Sumatra's Westkust en speciaal op
de Padangsche Boven- en Benedenlanden, dan vinden we
daar een geheel anderen toestan d. Daar is een welvarende
bevolking, die in de laatstverloopen zestig jaren steeds
vooruitgaat onder ons bestuur . In de kampoengs zijn over
het algemeen goede, zelfs enkele fraaie houten huizen met
eenig meubilair . Deze Menangkabansche Maleiers zijn heel
wat beter gekleed dan de Javanen . Niet ten onrechte
noemt men de pasar (markt) wel eens de Indische barometer
van de volkswelvaart . Welnu, de pasars op de afdeelingshoofdplaatsen in deze gewesten geven den indruk van koopkracht en flinken omzet.
De uitgestrekte Bataklanden van Sumatra's Westkust
bestaan uit de residentie Tapanoeli en de on afhankelijke
landen . De afdeelingen Mandelin g en Angkola, Padang
Lawas, Natal, benevens Siboga, hebben een grootendeels
mohammedaansche bevolking ; de bewoners van de afdeeling
Toba en Silindoeng zijn meest christenen, terwijl de menschen in de onafhankelijke landen nog heidenen zijn . Waar
men reist in deze streken, overal krijgt men ook hier den
indruk dat „de kleine man" er over het algemeen beter
aan toe is, dan op Java.
De prachtige rijstvelden in de vallei van Silindoeng
en aan de zuidoostkust van het Tobameer leveren geene
rijkere oogsten dan de vruchtbare sawahs op Java . Daarin
zit het verschil niet en dan moet men nog in aanmerking
nemen, dat de Javaan als landbouwer hooger staat dan de
Batak en ook werkelijk meer profijt van den grond trekt .
In de onafhankelijke streken ziet men den grond nog met
puntige stokken bewerken, maar in de Gouvernementslanden komen patjoel en ploeg al meer en meer in gebruik .
Bij nadere kennismaking met Javanen en Bataks komt
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men tot de ervarin g dat het verschil in welstand tusschen
deze beide volken door de volgende drie punters wordt
beheerscht .
1 . Behoudens enkele centra zijn de Bataklanden schaars
bevolkt, terwijl Java gebukt gaat onder, of althans in verschillen de gedeelten gevaar loopt van overbevolking.
2. De .Batak behoeft niet zooveel van zijne inkomsten
of to staan als de Javaan, omdat eerstgenoemde Been landrente betaalt.
3. De verhouding van het yolk tot zijne Hoofden is
bij de Bataks geheel anders dan op Java .
Over landrente en overbevolking op Java is al zooveel
geschreven, dat ik er her n iet over zal uitweiden . Maar
het derde punt eischt eenige toelichting, omdat er veel
meer aan vast zit dan men wel denkt . Het Javaansche
yolk heeft een geschiedenis doorleefd, waarbij de eigenaardige
maatschappelijke verhoudingen grooten invloed hebben
uitgeoefend op de vorming van zijn karakter . Niet op een
vluchtige rein, maar eerst na langdurigen omgang met
Javanen leert men die karakter-eigenschappen kennen . Men
merkt dan een zekere loomheid in hun doers en laten, een
onbestemde vrees en kinderlijke onderworpenheid tegenover
hunne meerderen .
Een Javaansche landbouwer gevoelt zijn onmacht tegenover het desahoofd . In den assistent-wedana ziet hij al
iemand, die tot hoogen rang kan stijgen en hij acht het
daarom wenschelijk zich op den achtergrond to houden .
De wedana staat nog veel verder boven hem, zoodat van
vertrouwelij ke leidin g geen sprake kan zijn . Den regent
beschouwt hij als een hooger wezen, waarvoor hij reeds op
geruimen afstand nederhurkt om hem eer to bewij zen .
Zonder dat het wordt uitgesprokeu, krij gt de desaman door
zijne Hoofden den indruk, dat hij nets is en als zoodanig
leert hij ook zich zelf beschouwen . Hij is feitelijk nets ;
hij is de speelbal van alien, die invloed op hem kunnen
uitoefenen .
Zijn godsdienst is een mengelmoes van mohammedanisme en geloof aan geesten en voorbeschikking . Itaddraaiers
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en oproerkraaiers halen hem gemakkelij k over om aan opstootjes mee to doer. Woekeraars loeren steeds op het
weinige, dat hij bezit of door oogst zal verkrijgen . Hij heeft
geene vaste steunpunten om zich op to werken . Hij is dol
op feesten, geeft uit wat hij verdient en komt niet tot
sparer ; hij blij ft steeds onm on dig . Zelf bewustheid en leidin g
ontbreken hem .
Men moet nit het bavenstaande vooral niet opmaken,
dat „de kleine man." door zijne Hoofdenn raw behandeld
wordt. Een Javaansch Hoofd behoeft geene krasse middelen
toe to passer om zijn gezag to handhaven . Hij is gewoonlijk
een voorbeeld van beleefdheid, heeft aangename manieren,
en zijne onderhoorigen zijn to beleefd om hem teaen to
spreken .
Een Batak is een natuurmensch ; kijkt iedereen vrij in
de oogen en zegt `vat hem op 't hart l igt, ook tegen zij u
Hoofd. Hij doet dat wel een s wat onbeholpen en onbehouwen,
maar zijn Hoofd is van hetzelfde ras en geeft hem on .gezouten bescheid.
Een Javaan is in zijn spreken gereserveerd en tracht
ondertusschen to ontdekken wat zijn meerdere graag wil.
Hij beijvert zich dan in die richting to werken en houdt
eigen meening terug .
Om het eens kort uit to drukken : een Javaan is een
geboren diplomaat ; een Batak is een onstuimige flapuit .
Javaansche regenten en wedana's hebben to veel menschen in hun overbevolkt land om tot het individa of to
dalen. Daarbij komt nog het groote standverschil, dat
ontstaan is uit het kastenstelsel van den Hindoe-tijd, en
een Oostersch yolk hecht meer aan traditie dan wij . De
afstand tusschen Hoofden en dela-bewoners is reusachtig
groot .
In de Bataklanden zijn geene regenten, alleen koerija
(district)- en kampoenghoofden . Er is geen inlandsche adel ;
onderhoorigen en Hoofden staan daardoor veel nader bij
elkaar dan op Java .
Wat het Javaansche yolk in de eerste plaats n oodig
heeft, dat is goede leiding van geschikte desahoofden . vooral
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in de degelijke artikelen over Indie in het „A .lgemeen
Handelsblad" is daarop reeds herhaaldelijk gewezen .
Bataks komen wel graag bij Europeanen en die karaktertrek komt den zendelingen ten goede . Javanen zijn meer
teruggetrokken .
Als een ambtenaar in de Toba-landen reist en in een
pasanggrahan logeert, krijgt hij nog al eens bezoek van
Bataks, die het een of ander to vragen hebben . Vooral in
het theeuurtje tegen den avond gebeurt dat dikwijls . De
voorgalerij, de plaats van ontvaugst, is gewoonlijk niet
groot en het aantal stoelen gering . De bezoekers nemen
dan plaats op een mat ; daar is niets vernederends in,' want
zij zitten ook zoo in hun eigen mooning . De huizen leenen
er zich toe our op den vloer to zitten, want ze zijn van
hout en hoog nit den grond gebouwd . Als een Batak op
de mat zit, is hij in zijn element ; op een stoel zou hij
zich n aar onbehagelijk gevoelen .
Wanneer hij de noodige informatie heeft ingewonnen,
of bijv . geneesmiddelen gevraagd, en dus de taken zijn
afgedaan, is hij er lang niet afkeerig van our een „gezelligen boom" op to zetten . Zijn aangeboren vrijmoedigheid
last hem nooit in den steek ; hij heeft altijd discours en
kan sours kluchtig uit den hoek komen . Zoo woonde ik
het eens bij, dat een Batak aan den Controleur vroeg
„zijn de menschen in Nederland allemaal zooals de zendelingen :'" Neen, was het antwoord, de meeste menschen
daar zijn zooals ik . Die vraag was niet zoo dwaas, want hij
had drommels goed opgemerkt, dat hij en zijne christelijke
geloofsgenooten steeds door de zendelingen worden aangespoord our trouw ter kerk to komen, terwijl de ambtenaren
er alleen bij plechtige gelegenheden verschijnen .
Waarom het voor Europeanen in het algemeen een
opoffering is our een godsdienstoefening bij de Bataks bij
to woven, kan uit het volgende blijken .
Het is Zondagmorgen . Op het stille zendingstation
wordt our 6, 8 en 9 uur, telkens 10 min . lang, de klok
geluid, als teeken dat de godsdienstoefening our 10 uur
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zal aanvangen . Tegen dat uur stroomen de Bataks naar
het kerkgebouw, waarvan alle deuren en vensters wijd openstaan . Het langwerpig vierkante lokaal heeft een breed pad
in het midden ; aan elke zijde staan ruim 20 lage zitbanken .
Aan de eene zijde nemen de vrouwen en meisjes plaate ;
aan de andere de manners en jongens . her en daar zijn
ouderlingen geposteerd, die met ernstige gezichten tot orde
en stilte bij het binnenkomen aanmanen . Een Batak vindt
het wel aardig ouderling to zijn ; hij voelt zich dan autoriteit en kan eenig gezag uitoefenen . Verscheidene gehuwde
vrouwen hebben het bovenlijf ontbloot en een naakte
zuigeling aan de borst . De jonge meisjes daarentegen hebben
alien den boezem zedig bedekt .
Aan den achterkant van het lokaal verheft zich het
podium, met den preekstoel aan de eene en het serafineorb el aan de andere zijde . Een zendeling en ik zijn de
eenige Europeanen ; twee stoelen zijn daar voor ors gereedgezet . Een zestal Inlandsche onderwijzers en kweekelingen hebben zich met koperen blaas-instrumenten bij het
orgel opgesteld om het gezang der gemeente to begeleiden .
Een Pandita Batak (Inlandsche hulpzendeling) zal de godsdienstoefening houden . Hij gaat naast het orgel staan, richt
zich tot de gemeente en leest een gezang voor bestaande
uit vier verzen . Na afloop zegt hij de eerste twee regels
nog eene voor, waarop de koperen instrumenten invallen ;
het gezang begint. Telkens worden twee regels voorgezegd
en dan door de gemeente gezongen .
Nu volgt het gebed, dat nog al lang duurt . De meeste
manners zitten met dichtgeknepen oogen en gevouwen
hander. De jongens hebben de oogen wijd open en gluren
naar alle kanten ; maar de ouderlingen zijn op hun post
en weten rustverstoringen order het gebed to voorkomen .
Na het gebed begint de preek . In het eerst is het
vrij stil ; dock het aantal kinderen is wel wat groot om
den spreker met aandacht to kunnen volgen . flier en daar
begint een zuigeling to brommen . De angstige oogen der
moeders en de toornige blikken der ouderlingen kunnen
d at nie t voorkomen . Plotseling heeft een incident plaate,
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dat de rust geheel en al verstoort . Een kind glipt uit de
slendang en valt met een boos op den vloer . Het tumult
is groot ; de moeder beschaamd en zenuwachtig, weet
nauwelijks wet ze doet, neemt het schreeuwende kind op,
legt het weer neer, en bet duurt eenigen tijd eer de kalmte
is teruggekeerd . Er zijn ook mannen die zich van dat alles
niets aautrekken en langzamerhand zijn ingedut ; maar den
wordt hun met een langen stok een tamelijk lichte por
gegeven .
De godsdienstoefening eindigt weer met gezang en
gebed.
Na afloop moest mij de opmerking van het hart, dat
de toelatin g van kleine kinderen in de kerk het nog al
moeielijk maakt om de preek met aandacht to volgen . De
zendeling beaamde dit volkomen, dock voegde er aan toe
het ken her niet anders, want de moeders kunnen de
zuigelingen niet thuis laten ; en als de vrouwen niet in de
kerk komen, blij ven de mannen ook weg .
De speelwoede is bij de Bataks grooter den bij de
Javanen . Als ik in mijn qualiteit van adj .-inspecteur van
het inlandsch onderwijs de Bataksche scholen in Toba bezocht, g ebeurde het meermalen, dat belangstellende ouders
verzochten de inspectie to mogen bijwonen . Wanneer de
ruimte in hot schoolgebouw het maar eenigszins toeliet,
werd dat gaarne toegestaan . De respectievelijke vaders
schaarden zich den in rijen langs de wanden en gingen
met gekruiste beenen op den gron d zitten . Wie in het
gebouw geen pleats meer kon vinden, bleef buiten staan
kijken voor de openstaande deuren en ramen . Die bezoekers waren heel kalm en luisterden near het onderwijs
van den goeroe. Maar nauwelijks was aangekondigd, dat
met „rekenen uit het hoofd" zou begonnen worden, of er
kwam beweging in de gelederen . Met gespannen aandacht
hooren oud en jong de opgaven en wedij veren om zoo
spoedig mogelijk de oplossing to vinden . Men ziet het aan
hunne gelaatstrekken dat de vaders in actie zijn en zich
met moeite weerhouden om het antwoord uit to schreeuwen .
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Als eindelijk een leerling het vraagstuk beredeneerd heeft
opgelost, volgen onmiddellijk teekenen van goed- of afkeuring .
Onwillekeurig vraagt de lezer hoe het mogelijk is, dat
bejaarde Bataks, die nooit onderricht genoten, toch eenige
vaardigheid hebben in het oplossen van eenvoudige rekenvraagstukken . Wel, dat hebben ze geleerd aan de dobbeltafel,
waar de vier hoofdregelen, met niet groote getallen, telkens
in toepassing worden gebracht . Over het algemeen zijn
Bataks
de heidenen het meest, de mohammedanen minder
en de christenen het minst
groote liefhebbers van het
spel . Tot eer van het Rijnsche Zendinggenootschap moet
worden erkend, dat de zendelingen dit kwaad zooveel mogelijk
tegengaan.
Op Sumatra's Westkust vindt men op plaatsen van
eenig belang een zoogenaamde „kampoeng djawa ." Niet
alleen op de kustplaatsen, maar zelfs in het ver van de
kust verwijderde Padang Sidempoean is dat het geval . Die
kampoengs worden bewoond door Javanen, die als soldaat,

werkman of bediende op Sumatra zijn gekomen ; zij zijn

daar voor goed gevestigd . Sommigen zijn gehuwd met
Maleische of Bataksche vrouwen en dan ligt het voor de
hand dat zij daar blij ven ; maar anderen zijn met hunne
vrouwen van Java overgekomen en ook zij blij ven daar
woven en gevoelen er zich thuis .
A.ls die lieden in hun desa op Java terugkwamen,
zouden hunne vroegere dorpsgenooten tegen hen opzien,
omdat ze in den vreemde g eweest zijn ; dock zij zouden
zich zeker moeielij k weer kunnen schikken in die oudvaderlij ke omgeving, omdat ze de Javaansche desa ontwassen zijn. Zij verlangen er ook niet naar om terug to keeren
naar hun geboortegrond, waar meer belasting moet worden
opgebracht en waar een reeks van Inlandsche Hoofden ver
boven hen staat .
Ret aantal van deze emigranten en hunne afstammelingen is nog to gering om van gunstigen invloed to zijn
op Java's overbevolking . Toch kan men deze Javaansche
kampoengs beschouwen als een emigratie op kleine schaal
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van Java near Sumatra, zonder dat er eenige drang van
boven heeft plaats gehad.
Een vergadering van Javaansche Hoofden is deftig en
kalm ; de hoogstgeplaatsten domineeren door hun positie .
Als iemand het woord voert, tracht hij zich zoo beleefd
mogelijk nit to drukken . De teal leent zich tot zinrijke
beeldspraak, waarvan dan ook nog al eens gebruik gemaakt
wordt ; maar het respect voor de meerderen wordt nooit
uit het oog verloren .
In een vergadering van Bataksche Hoofden ziet en
hoort men heel wet anders ; het zijn opgewonden debaters ;
de partijen staan sours zoo heftig tegenover elkaar, dat
handgemeen zal volgen, dock dan komen de politie- oppassers
tusschen beide .
Eenige jaren geleden werd in de afdeeling Toba en
Silindoeng een bespreking met de Hoofden gehouden over
de invoering van belastingen . De Resident van Tapanoeli was
er bij tegenwoordig en de vergadering, die plaats had in de
rapatzaal van de hoofdplaats Taroetoeng, werd geleid door
den Assistent-Resident . Op de vraag van laatstgenoemde
of ze ook bezwaren hadden tegen de invoering van belasting, ontstond heel wet beweging in de groepen . Een der
Hoofden, door velen daartoe aangewezen, kreeg het woord
en schetste in schrille kleuren, wet het gevolg van de
invoering zou zijn . Al het goede, zoo sprak hij, dat de
Regeering voor ors gedaan heeft, zal daardoor vernietigd
worden . Het yolk zal er zich met hand en tend tegen verzetten ; woord en doodslag zullen daardoor ontstaan ; de
velden zullen worden afgebrand en het zal weer oorlog
worden, net als 50 jaar geleden, v&$r dat de Compagnie
kwam . Zoo volgde nog een reeks van hevige protester,
gepaard met armgezwaai en luidruchtige opwinding our aan
to toonen, dat de invoering van belasting de ondergang
van het land zou zijn.
De Assistent-Resident was er echter hoeg enaamd niet
door verrast ; hij kende zijne Pappenheimers . Hij zei leukweg : „Maar als jullie nu eens traktementen kregen, net
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als de districtshoofden op Java, zou het dan kunnen ?"
Dat sloeg in ; er volgde een diepe stilte . Daarna vormden
zich groepj es en werden de koppen bij elkaar gestoken .
Na langdurige beraadslaging kreeg een van hen het woord
en deelde mede, dat het op die wijze wel zou gaan .
De Bataksche maatschappij, zonder adel, zou men
democratisch kunnen noemen, dock als men bedenkt, dat
her zelfs de Hoofden meenen zooveel invloed op de bevolking to hebben, kan men nagaan hoe die verhouding
op Java is .
Intusschen is het belastingvraagstuk op Sumatra's
Westkust tot heden nog niet opgelost . Het zal er toch
toe moeten komen, want de uitgaven stijgen en de inkomsten dienen daaraan evenredig to zijn . A.ls de fiscus
nu maar niet to veel in eens verlangt en de taken goed
worden uitgelegd, zullen de Bataks hun belang wel begrijpen ; zoo dom zijn ze niet.
Het komt bijna nooit voor dat een Javaansch Hoofd
de Bataklanden bezoekt . Toch heb ik er eens een mantri 1)
aangetroffen, die char tijdelijk was geplaatst . Hij en zijn
vrouw waren van Java overgekomen en woonden flu in het
vreem de land . diet is to begrij pen, dat zij er zich niet erg
thuis gevoelden en zich verre verheven achtten boven die
onbeschaafde menschen, zooals zij de Tobaneezen noemden .
Toen ik hen eens bezocht en vroeg of ze flu al ingeburgerd
waren, zeiden ze : o neen, wij zullen hier n ooit gewennen ;
de menschen zijn her zoo ongemanierd en vuil ; zij eten
gebraden honden en ratten als lekkernijen ; en hunne
ouders hebben nog menschenvleesch gegeten . Die laatste
expressie ging gepaard met een gebaar van afgrijzen .
Deze Inlandsche ambtenaar had door zijn meerdere
ontwikkeling nog al invloed op zijn omgeving . Hij kon
soma hardhandig optreden en de Bataks lieten het zich
1) In de Gouvernements-landen op Java is mantri de titel van een
Inlandsoh ambtenaar, in rang volgende op wedana en a88. wedana . Zoo
heeft men : mantri tjatjar (vacoinateur), mantri kadaster, mantri bendoeng
(opzichter bij de waterleiding), enz .
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welgevallen . Eens, toen hij op refs was, ontmoette ik hem
onverwacht bij een kromming van den weg . Hij was van
zijn paard gestegen, om de Tobaneesche koeli's, die zijne
goederen droegen, kennis to laten makers met zijn rijzweep .
Ik vond er aanleiding in, ongeveer het volgende gesprek
met hem to houden .
Mantri, waarom sla je die menschen ?
Och mijnheer, zij zijn zoo ltd en onhandig, zoo
dom en onwetend, het zijn echte boschmenschen .
Treedt je ook zoo op tegen Javanen ?
Dat zou niet noodig zijn, want het zal nooit in een
Javaan opkomen om den last van een Prijaji 1) niet op to
volgen .
En als het nu eens Mad ureezen of Bugineezen
waren, zou je dan ook zoo doers?
o peen .
Waarom niet ?
Ze zouden mij misschien doodsteken .
Intusschen komen con$icten met vreemdelingen wel
meer voor en de Batak is dan gewoonlijk de lijdende partij .
De feitelijke toestand is als volgt .
Met vrij zware vrachten, aan pikoelans (draagstokken),
leggen de koeli's den afstand van Siboga tot Balige (aan
het Toba-meer) in vier dagen af . Dat is een vaste regel en
zij behoeven daartoe niet aangespoord to worden ; zij doers
dat nit eigen beweging, zonder eenig toezicht . Ongeduldige
reizigers makers wel eens onbillijke aanmerkingen, omdat
zij zich niet in den toestand van de dragers kunnen verplaatsen . Meestal kiezen de koeli's hunne rusttijden op
bepaalde plaatsen, maar felle zonneschijn of hevige regens
brengen daarin wel eens wij ziging . De vreemdeling, die
gewoonlijk de taal niet verstaat, vraagt dan geen opheldering en denkt terstond aan luiheid en plicrhtverzuim .
Het grootste contrast wordt gevormd tusschen Hoofden
van Java en die van de Onafhankelijke Bataklanden . Eerst1) Inlandsch ambtenaar (in 't algemeen) op Java .

2$8

JA.VANEN EN BATAKS .

genoemden lezen tijdschriften en couranten, en hebben op
school aardrij kskunde geleerd . Bataks nit het on of hankelij ke
gebied, die in hun jeugd geen onderwij s hebben genoten,
zijn echte natuurmenschen . In hun omgeving hebben ze
alles nauwkeurig opgemerkt en weten precies, hoe lang ze
moeten loopen, om n.aburige punters to bereiken . Van groote
afstanden hebben ze geen begrip. Ze zijn echter nog al
nieuwsgierig en houden wel van een uitstapje naar voor
hen onbekende streken . Vooral doers ze dat graag in gezelschap van Europeanen . A 1leen op rein, voelen ze zich wat
onbeholpen en vreezen her of daar in moeielijkheid to
zullen komen .
Zoo heb ik het eens bijgewoond dat de Controleur van
Toba naar Siboga reisde en eenige Hoofden nit de Onafhankelij ke landen bij zich had ; deze Bataks hadden nog
nooit de zee gezien . Op den hoogen bergrand, waar men
het eerst de schoone baai van Tapanoeli to zien krijgt,
werd halt gehouden en wij bewonderden het prachtige
panorama . Allen waren min of meer onder den indruk . Een
der hoofden verbrak het stilzwijgen en vroeg met een wijsgeerig gezicht : ,,Is dat flu het land waar de Hollanders
worsen ?" Hij wees naar het eiland Moesala, ten westen
van de baai van Tapanoeli, waarvan de heuvelruggen flauw
opdoemden aan den horizon . De an dere Hoofden vonden
die vraag blijkbaar heel goed, en wachtten met spanning
het antwoord . Het bleek ons, dat ze afstanden over zee niet
konden schatten en van lange reizen met stoombooten, die
dag en nacht doorgaan, hoegenaamd geen begrip hadden .
Javanen en Bataks zijn twee volken, die in alles verschillen, maar de eersten staan verre boven de laatsten .
Het Javaansche yolk heeft een lange en moeilijke leerschool
doorloopen . Het absolutisms van zijne vroegere heerschers
is nog duidelijk merkbaar in de volslagen onderworpenheid
aan zijne tegenwoordige Hoofden. Emigratie, irrigatie en
educatie kunnen zeer zeker veel verbeteren, maar brengen
nog geen wijziging in de maatschappelijke verhoudingen,
die niet deugen en grootendeels de quaestie beheerschen .
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Er zal eenige tijd noodig zijn om deze zaak in alle bijzonderheden to bestudeeren . Daarna zal bet blijken, dat de
zoogen aamde „ophefhng" van Java niet of hankelijk is van
eenige millioenen guldens, maar veel meer van bet wegnemen der slagboomen, die de algemeene volksontwikkeling
tegenhouden . Pit sympathieke yolk met zijn gevoel voor
kunst en kunstnijverheid, met een eigen letterkunde en
tooneel, verdient de voortdurende belangstelling van
Nederlan d .
De Bataks verkeeren in gunstiger omstandigheden,
omdat de aandacht van Regeering en particuliere Genootschappen op hen gevestigd is en verscheidene invloedrijke
personen voor hunne belangen opkomen . Toen bet bleek,
dat de Tobaneezen niet veel lust hadden om kof a to
le veren a f 15. per pikoel, werd in de afdeelin g Toba en
Silindoeng bet kofhe-monopolie opgeheven . Daardoor werd
de cultuu r aan gem oedigd en sedert neemt de aanplant
steeds toe . De tegenwoordige Resident van Tapanoeli, die
bijna zijn geheelen diensttijd in de Bataklanden heeft doorg ebracht, is als een vader voor bet yolk . Als een Tobanees
op bet land bezig is en hij ziet den Resident aankomen,
dan bolt hij naar den weg om hem to groeten en to vragen
hoe hij en zijne kinderen bet waken . 1k haal dat maar aan
als een staaltj e van vertrouwelijken omgang .
Eeu aantal zendelinben wijden eveneens bun gansche
leven aan de Bataks . Zij blijven daar ook woven en kunnen
dat doer omdat hunne kinderen vanwege bet Genootschap
riaar Europa worden gezonden voor bun opvoeding . Opmerkelijk is bet, dat die kinderen meestal niet bet beroep
van den vader kiezen ; de ouders berusten daarin .
De vraag ligt voor de hand, hoe bet komt, dat wij nog
betrekkelijk weinig weten van de maatschappelijke verhoudingen in de Javaansche samenleving, terwijl er toch een
groot aantal Nederlanders op Java zijn . Pat is wel to verklaren. Be meeste Europeanen op Java komen voornamelijk
in aanraking met de Hoofdenn en weinig met bet yolk .
Daarbij is bet vraagstuk eigenlijk nooit aan de orde ge`) . E. VII 5
19
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weest . Eerst in de laatste jaren, flu de gevolgen van overbevolking zich steeds ernstiger doers aanzien, zoekt men
naar de middelen our den economischen toestand to verbeteren . En de pers bier to laude zoekt ijverig mede . Het
moet erkend worden dat tegenwoordig de groote dagbladen
in on s land steeds meer ruimte voor artikelen over Indie
beschikbaar stellen .
Wat heeft men in Nederland sours zonderlinge
dikwij is verkeerde -- begrippen omtrent de bewoners van
den Indischen Archipel. Op de mededeeling dat de locomotieven van de Indische spoorwegen door Inlandsche
machinisten worden bestuurd, werd onlangs door iemand
opgemerkt : „Ik dacht dat ze daar geen hersens genoeg
voor hadden".
Men neemt er nauwelijks notitie van, dat de Inlandsche
werklieden van den Waterstaat nagenoeg geen opleiding
hebben genoten en toch bekwaam zijn voor bun yak . Zij
hebben zich zelf geoefend, want leergierig als ze zijn, stellen
ze belang in alles wat bun yak betreft . Als bet Inlandsche
gezin 's avonds gegeten heeft, worden boeken en schrijfgereedschap ter hand genomen en bij een twijfelachtig lampje
krijgen de jongeren onderricht van de ouderen .
Men beschouwt de Inlanders vaak als een minderwaardig ras en men schijnt maar niet to weten, dat zij
groote leerlust hebben en hoogst dankbaar zijn voor genoten onderwijs . Langzamerhand is de drang naar meerdere
ontwikkeling merkbaar geworden en wij hebben bet flu nog
geheel in onze hand, dat streven naar vooruitgang in bet
goede spoor to leiden .
De evolutie van bet Westen wordt ook merkbaar in
bet Oosten . De betere verkeersmiddelen en vooral de spoorwegen op Java, werken krachtig mede our eenzame streken
uit haar isolement op to heften . De eerst nog bedeesde
reizigers beginners rood to kijken, daarna vergelijken ze de
toestanden in bun eigen woonplaats met die in den vreemde
en ten slotte makers ze planners voor de toekomst . De intelligence personen komen op den voorgrond en als ze iets
geleerd hebben, krijgen ze daardoor gelegenheid zich een
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werkkring to scheppen . Zoo wordt de lust om to leeren
aangewakkerd.
Zij, die meermalen gereisd hebben met de stoomers
van de Paketvaart-Maatschappij, die geregeld op Singapore
en Penang varen, weten, dat er in onzen Archipel heel wet
taken met die plaatsen gedaan worden . De handelscorrespondentie heeft pleats in de Maleische en Chineesche talen .
Nu en den berichten de Indische bladen, dat zich bier
of dear in den Archipel een Chineesche, Japansche of Engelsche leermeester gevestigd heeft. Dat houdt verband met
de pogingen van Inlandsche en Chineesche handelaars om
zich in verbinding to stellen met andere landen . Wij behoeven ons over die enkele vreemde leermeesters niet ongerust to waken, dock dienen er toch op bedacht to zijn,
dat in een Ned erlandsehe kolonie de gelegenheid om onse
teal to leeren, zoo gemakkelijk mogelijk worde gemaakt
voor ieder, die er om vraagt.

VERZEN
nooii

J. VAN PER PANT JR .

VIJVER .
In bleek beroeren van het manelicht,
stonden de sparren zwij geed opgericht
diep-zwart de slanke lij ven
en aan hun voeten, rimploos-glanzend, lag
d'ovale vij ver, donkey-blauw
ik zag
er droome-lichten drij ven .
De boomers rezenn in rouw-zwarte pij
als stoere wachters, tot een stille rij
rondom de waterkomme .
Wat wolken treuzel-glijdend fangs de maan
donzig, als zwanen door een vijver gaan,
ook over 't water zwommen . . . .
Hoog door de takken in de liehte lucht
Zweefde nauw' hoorbaar zuchtend windgeruchtt
en deed het water rillen ;
toen werd het eind'loos-rustig wonder weer
en 't innig lichtmysterie droomend-teer
lag als in dood
zoo stille . . . .

BLOEI .
Ret zonlicht goudt de bleeke bloesembladen,
die teer en blank zijn als mijn blonde braid
en • stil-gelukkig met de zonnedaden
staan z'in den tempel van den dag god uit .
De takken dragen blij den plotsen bait ;
zij heffen stoer van trots de vol geladen
ving'ren en als de dag zich heel ontsluit
is 't al ten schitter-witte bloei-genade .
Ik zie er naar met wijd verwonderd' oogen
alsof mijn lief dear lachend voor mij stood
en 'k hear in hooge rust zou naad'ren molten .
M'n voeten treden stil als langs gewijden grond
naar d'effen bloesemvreugde en bewogen
ga ik aanbiddend om hear reinheid rood .

VERZEN
DOOR

LA URENS VAN DER WAALS.

Eens zal in d'oude stad
'n jonge koning komen
en wie reeds vrede had
in 't schaduwveld der boomers,
zal dan in zonschijn gaan
en stil verstaan
het glorielied van lang verdrongen droomen .
Eens zal het grauwe, kille kerkplein
van trommel en trompet weerklinken,
van bloemen boat en groen van sparren zijn
en als de zachte zon gaat zinken,
gaan in den rooden avondschijn
met bekers vol goudgelen wijn
en vriend en vijand vrede drinkers .
Eens zal een stroom van licbt
het dorre duister weren ;
eens zal een jong gezicht
zich in den avond keeren
naar d'ondergaande zon .
Ach ! dat het wezen kon,
dat 't zoetste lied in 't eind zal triompheeren

Dicht bij den zonnelichten drempel van Uw wonin g
geuren de rozen van mijn teederheid
en wacbten, of niet eenmaal als belooning,
gij langs hun bevend hunk'ren henenschrijdt .
De Vlinders hebben heel den zachten zomer
in d'avond vroeg hun vleugelspel gestaakt
en niet, toen scheemring kwam, de stemming Ioomer
en zwoeler werd, haar blad'ren aangeraakt ;
de bijen zijn haar met een droef gebrom
voorbij gegaan en waa,gden niet to rusten
en 66k de dag, die langs de glooing klom,
dorst haar niet spreken van zijn luster .
De bloemen welken en de wind verspreidt
haar geuren in Uw open liefdewoning ;
dicht bij den zonnelichten drempel van Uw mooning
geuren de rozen van mijn teederheid .

ONZE LEESTAFEL .
Beatrice H a r r a d e n . Eon Professor's Dochter . Uit
hot Engelsch door Annie d e G r a a f. Amsterdam . J. W .
B e c h t. 1906 .
Eon romanesk verhaal vol onwaarschijnlijkheden, lang niet
zoo pakkend als hot bokende „Ships that pass in the night ."
Aardig is de schildering van den arbeid, die hot reuzenwoordenboek moot doers geboron worden . De professor en zijn jonge
geleerde helpers denken en spreken over niets anders dan woordaheidingen, synoniemon enz . her wordt gearbeid aan eon task,
waarvan de voltooiing eon pear eeuwen zal kosten . Tot de eigenaardigheden van den professor behoort, dat hot door hem bewoonde
kasteel, behalve door zijn dochter, nooit door eon vrouw mag betreden worden. Hot ongehoorzame meisje brengt or nogtans eene
op oudheden beluste dame, die dan blijkt de weggeloopen vrouw
van den professor to zijn . Er grijpt verzoening pleats ; tevens krijgt
de dochter, tot grooten schrik der jonge geleerden, den man harer
V. D . W .
keuze .
Mrs . E N e e t h l i n g . Should we forget? Holl . Af.
Publishing Co . (H . A . U. M.) Late D u s sea u and C o .,
Capetown .
De edele, fijnbeschaafde vrouw, die dit book schreef onder
den titel : „Moeten we vergeten ?" antwoordt : ,,neon" . Vergeten
kunnen en when we niet, maar wel trachten we to vergeven,
omdat dit Christenplicht is. Dat die woorden ernstig gemeend zijn
blijkt nit hot fait, dat hot boekj a niet in Zuid-Afrika, maar enkel
in Engeland in omloop wordt gebracht . Zal hot in Engeland gelezen
worden ? Zoo ja, dan zal men or misschien toe overgaan de bewoners
der beide voormalige republieken beter to beoordeelen, dan tot dusverre geschiedt .
Ook is hot to wenschen, dat hot book in Zwitserland, in
Duitschland gelezen wordt . In Zwitserland, wear de R e v u e
B r i t a n n i quo wist to vertellen, dat de sterfte in de hongerkampen voor eon deel hot gevolg was van de weergalooze onzindelijk-
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heid der Boerenvrouwen. In Duitschland, waar door Dr . B r a n d t
in de „Deutsche Rundschau" op dergelijke wijze geoordeeld ward .
In de Engelsche taal wordt hier aan hat Engelsch lezend
publiek met onwraakbare getuigenissen bewezen, dat de openbare
meaning om den twin is geleid, toen hat heette, dat de Boerenkampen in hat belang der vrouwen en kinderen warden opgericht .
Een treffend kontrast wordt onwillekeurig voor oogen gesteld
tusschen een hooggevierde uitwendige beschaving, welke met geraffineerde wreedheid gepaard gaat, en de echte beschaving van
gemoed en denkwijze, welke daar ontluikt, waar hat Christendom
niet vormdienst, maar levensmacht is .
v. D. W.
J o h a n n a B r e e v o o r t . In den Kerkstrijd. Rotterdam .
Daamen, 1907 .
In de inleiding op dit „verhaal uit hat Rotterdamsche volksleven tijdens de kerkelijke beweging (1606-1613)" vraagt de
schrijfster met mej . T o u s s a i n t in haar Lauernesse „zacht to zijn
voor Karen eersten Nederlandschen roman ." Heel bescheiden, ale
hat noemen van den naam van mej . T o u s s a i n t niet wat van
anderen aard was . En zoover is de schrijfster nog niet, dat zij
dezen naam hier zou mogen noemen . Dat blijkt uit taal en stijl,
uit inkleeding en voorstelling, nit blz. 230 met hare 30 woordverklaringen, uit de vale bladzijden met misbruik van „denkpuntjes" . . .
Het geheel is goad bedoeld en vriendelij k gedacht maar ongeoorloofd zwakjes uitgevoerd .

P. J . B.

W. J, van W elderen baron Rangers . Schets eener
parlementaire geschiedenis van Nederland (1849--1891) .
Tweede uitgave . 's Gravenhage . Mart . N ij h o f f , 1906 .
Wat zou men eigenlijk aangaande dit overbekende boek, thane
„herzien en bijgewerkt" tot 1891, nog behoeven to zeggen ? Het is
een zeer goad overzicht van de werkzaamheid onzer Staten-Generaal
in de tweede helft der 19ie eeuw, nauwkeurig samengesteld door
iemand, die aan hat slot deter periode zelf krachtig heeft medegedaan aan die werkzaamheid . En hat is maar dan een uittreksel
uit bij- en staatsbladen, want hat geeft in aangenarnen vorm toelichting en beoordeeling van staatsdaden en staatslieden, kort en
zakelij k maar daardoor ook dikwij is scherp en j uist omlij nd. Wie
van onze parlementaire geschiedenis een veelszins onpartijdig en
zakelijk overzicht verlangt, vindt her zijn gading . De behandeling
der koloniale politiek in twee afzonderlij ke hoofdstukken, ieder
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aan bet slot van een der beide deelen, verdient, zou ik meenen,
minder goedkeuring, want wij weten, hoe j uist de koloniale politiek
voortdurend een zeer belangrijken invloed op den gang onzer
parlementaire, ja onzer volksgeschiedenis in dien tijd gehad heeft,
zoodat zij daarvan moeilij k of to scheiden is : de kunstmatige
afscheiding bier is, dunkt mij, niet door de feiten gerechtvaardigd .
Het overzicht aan bet slot, besprekend „de working van bet
constitutioneele stelsel onder de regeering van W ill e m I I I",
geeft ale bet ware een samenvatting van de resultaten van den
tusschen bet „constitutioneel-monarchale" en bet „constitutioneel
parlementaire stelsel" gevoerden strijd.
P . J. B .
J o h. H . Been. De drie matrozen van M i c h i e l d e
Ruyter .
Alkmaar. Kluitman, 1907 .
Uit bet levee en bedrij f van den beer M i chi e 1 d e
Ruyter beschreven door G e r a r d B r a n d t . Bloemlezing
met inleiding door prof. dr. G . K a 1 f f (no . VIII--X der
Nederl. Bibliotheek). Amsterdam, S c h r e u d e r s, 1907 .
L. Penning . Hot levee van Michiel Adriaansz o o n d e Ruyter . Rotterdam . B r e d e e, 1907 .
Gelijk ten vorigen j are R e m b r a n d t zoo heeft thane D e
R u y t e r de gemoederen vervuld en de pennon in beweging gebracht . Naast de deftig wetenschappelijke uitgave van het Historisch Genootsehap to Utrecht, dat ale feestgave aan zijn laden de
journalen van de tochten van 0 b d a m en D e R u y t e r naar
Denemarken (1659/60) gaf ; naast hot aardige volksboek van
W e r u m e u s B u n i n g over „D e R u y t e r' s Afrikaansche refs"
(1665) ; naast de mooi geillustreerde volksboekjes van S c h e u r 1 e e r
en S t a m p e r i u s, die alom op de scholen verspreid zijn ; naast de
talrijke artikelen in kranten en tijdschriften, waarbij goon enkele
wanklank hot oor treft, verdienen de hierboven genoemde boeken
ten voile de aandacht ale populaire geschriften over den beroemden
admiraal, wiens herinnering wij vierden .
.Hat lichtelijk romantisehe verhaal van den Brielschen archivaris en talentvolien schrijver van jongensboeken, den beer B e en,
zal opnieuw de harten van onze Hollandsche jongens treften en
door zijn gezonden zin, zijn vaderlandschen toon, zijn boeienden
verhaaltrant en zijn trouw aan hot geschiedkundig bekende ook
aan oudere lezers eon good beeld kunnen geven van den zeeheld .
De bloemlezing van K a l f f met de voortreffelij ke karakterschets van den admiraal geeft eon aantal van de aantrekkelijkste
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bladzijden uit bet oude veelgelezen boek, waaruit ons yolk „Vlissinger Michiel" is blijven kennen . Jammer, dat de bewerker aan
bet slot zijner inleiding een overigens welverdiende paedagogische
les heeft willen geven : de karakterschets zeive had dit genoeg
gedaan en de samenhang van bet boek wordt er door verstoord,
hoe waar de aanklachten ook zijn .
De beer P e n n i n g verstaat de kunst om tot bet yolk to
spreken en west zijn eenvoudig verhaal to kruiden met goed vertelde anecdotes uit Brand t, terwijl de illustratie op de hoogte
is van den tekst en den man en den tijd voor onze oogen doet
herleven .
Alle drie deze uitgaven mogen voor onze jeugd worden aanbevolen als uitstekende middelen om geestdrift to wekken niet
voor roemrij ke oorlogsdaden alleen maar in de eerste plaats voor
den bij uitstek Hollandschen zeeheld, die mag gelden als een der
voortreffel ij kste zones van ons yolk en wiens heerlijke levensgeschiedenis niet genoeg kan worden voorgehouden aan hen, die
eenmaal den Hollandschen naam zullen hebben hoog to houden
P. . B.
in de wereld.
Carl S m u l d e r s . Les feuilles d'or . Bruxelles . Editions
de l a Belgique, 1906 .
Eigenlijk west ik niet, wat de hoofdbedoeling van den schrijver
van dit boek geweest is . Was bet hem to does om een levendige
en aantrekkelijke beschrijving to geven van bet natuurschoon der
rotsachtige boorden van Ambleve, Warche en Lienne, ? Dat doel
is zeker bereikt, want met talent en liefde voor de aantrekkelijke
streek heeft de schrijver hare behoorlij kheden weten to schilderen .
Was bet hem to does om de ,,pensee altruists", waarvan bij in
de voorrede spreekt, en die hem er toe leidde om zijn lezers een
kijk to geven op bet levers in de kindschheid van bet menschelijk
geslacht, op de wordingsgeschiedenis dezer rotsnatuur, op die der
gansche wereld? Zeker is bet, dat zijn boek zich aangenaam last
lezers en verrast door de onverwachte fantastische wending, die
bet verhaal van zijn ontdekkingstochten in de omgeving van Luik
plotseling neemt, waar bet ons verplaatst in de geheimen der
grotten en in bet gedachteleven van een door bet levers teleurgestelde, die op de ,,gouden bladeren", door hem gevonden, de
oplossing vindt van wat hem onverklaarbaar scheen in bet levee
en in de natuur, die hem omringde . Kortom, een roman zonder
intrigue, ja zoo goed als zonder personen en karakterschil .dering
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en toch boeiend tot het einde, al verzekert ons de schrijver, dat
„la gloire litteraire est la moindre de mes soucis ."
P. J. B.
H . E . G r e v e . Openbare leesmusea en volksbibliotheken .
Amsterdam-Leipzig . M a a s en V a n Such t e l en, 1906 .
Het vraagstuk der openbare leesmusea is ten onzent nog
slechts weinige schreden tot zij ne oplossing genaderd . Slechts in een
enkele stad heeft men de beteekenis van deze belangrijke zaak
voor het volksleven ingezien en de heer G r e v e mocht wel „mistroostig" antwoorden op wat men hem in het buitenland dienaangaande vroeg . Men weet eigenlijk ten onzent nog niet wat
deze zaak beteekent en hoe ver het buitenland ons reeds vooruit
is, ons die ons mogen beroernen van ouds een veel lezend yolk geweest to zijn . Het is werkelijk beschamend to lezen, hoever
Duitschland, Engeland en Amerika ons to leeren kunnen geven,
en dat reeds rinds lang . Mogen velen dit boek ter hand nemen
om zich in to lichten over doel en invloed van volksbibliotheken
en leesmusea, over hunne inrichting en kosten, over bibliotheekzaken in het algemeen . Dat de schrijver ook de wetenschappelij ke
bibliotheken in zijn boek behandeld heeft, geeft aan zijn book
grooter waarde maar maakt het tevens eenigszins tweeslachtig .
P. J. B.
Dr. W i 1 h e 1 m L e r m a n n . Altgriechische Plastik . Mi nchen . O s k a r Beck . 1907 .
Dat voor eene kennis van O udgrieksche kunst, die, niet tevreden met de to bescheidene rol van eene hulpwetenschap der
philologie, zelfstandig inzicht in de ontwikkeling der Grieksche
plastiek beoogt door scherpe en technische scheiding naar school,
stijl en grondstof, de laatste decennien met hunne opgravingen to
Delphi, op Delos, en bovenal op de Atheensehe Acropolis eene
onschatbare vercneerdering van materiaal hebben aangebracht, is
voor niemand eon geheim . Toch is bij al de aandacht door de vakgeleerden gewijd aan de vruchtbare en aanlokkende onderzoekingen
van specialen aard, waartoe die vondsten overvloedig aanleiding
gaven, tot nog toe, zelfs in Duitschland waar men toch zoo gaarne
en zoo goed de resultaten van wetenschappelijken arbeid door populaire geschriften bekend maakt -- eene niet onbegrijpelijke aarzeling
waar to nemen, zoodra het geldt eene algemeen begrijpelijke en
samenvattende espositie to geven van de voor-klassieke periode
der G~ieksche kunst .
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E n al ontbreken zulke schetsen niet geheel --- zoowel III i c h a e 1 i s' Archaeologic als hot met fransche gratie geschreven geleerde
werk van L e c h a t (au Musee de l'Acropole) zijn daar om hot to
bewif zen - toch komt inderdaad hot ons thans ter aankondiging
gezonden prachtwerk van W i 1 h e 1 m L e r m a n n, met zijn opp
breeders historischen grondelag aangelegde, wel doordachte systematische indeeling der rijke stof en zijnen zeer overvloedigen
rijkdom van goede illustraties, zeer zeker in cone leemte voorzien
Hot is or ver van af, dat dr . L e r m a n n s book, omdat he
populair wil zijn, slechts refereeren zou wat gaandeweg als vaststaande geschikt wordt geacht om in de algemeene handboeken
to worden opgenomen . Het populaire van zijne behandelingswijze
ligt voornamelijk in hot vermijden van hot bijkomstige . Wanneer
hij, met eon oog door liefdevolle autopsie gescherpt, de fragmenten
ordent en verklaart, die in hot heerlijke Acropolis-museum en in
de keurig geschikte verzamelingen van Delphi en Olympia ons
de tufsteen-kunst van de zevende en zesde eeuw in hare forsche
naieveteit en hare bij alle onbeholpenheid zoo verrassende levendigheid doers kennen, dan verzwijgt hij niet hoevele van de allereerste
vragen, aangaande stijl, samenstelling, betrekking tot dozen of tot
genera tempel enz . nog wachten op afdoend antwoord, maar hij
vindt juist in die onbeantwoorde vragen aanleiding om de fragmenten zelf nog eons aan to zien, en daaraan danken wij menige
treffende en individueele opmerking .
Individueel, in dien zin dat hot gansche work als wetenschappelij ke arbeid or zelfstan dige waarde door krij gt, is echter
naar mij voorkomt, in de eerste plaats de zeer minutieuze studio
die L e r m an n - bijgestaan door de deskundige bekwaamheid zijner
echtgenoote I n g r i d K j a e r -- heeft gemaakt van de kleur en de
ornamentteekeningen der zoomen waarmede de gewaden der welbekende Attische jonkvrouwen van de Acropolis zijn versierd . Ook
aan hare coiffure, proeven van zeer belangwekkende on hoogst
gecompliceerde kapperskunst, door L e c h a t ook reeds nauwkeurig
behand old, wij dt hij voortreflij ke on fraai geillustreerde bladzij den,
maar hot glanspunt blijft toch zijne studio over de peplos- on chitonranden . Toen namelijk -- nu twintig jaar geleden - doze
„Athena-priesteressen" worden opgegraven, verzuimde de Atheensche
commissie de zeer levendige kleuren langs chemischen weg to fixeeren,
zoodat tivie thans de jonkvrouwen in hot museum beschouwt, vergelijkenderwijze slechts armelijke kleurresten op de mantels en
tunica's terug vindt . Maar L e r m a n n heeft, met groote stiptheid
G
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bier alles wat zich bij nauwkeurige bestudeering van statuen en fragmenten list vaststellen, op de natuurlijke grootte en zooveel mogelijk
in de oorspronkelijke kleur, in sen twintigtal platen met uitvoerig beschrij vends toelichting gepubliceerd ; en hoe men nu overigens oordeelen moge over das schrijvers meening, dat ook in
den bloeitijd der Grieksche kunst en niet slechts bij de gevelreliefs, maar zelfs in de marmergestalten der volkomene kunst
„alle and jade Form von vornherein auf die Farbwirkung angelegt"
was, onze kennis van bet Grieksche vrouwencostuum, ons begrip
van de drapeeringswijze, en bovenal onze voorstelling van den
uiterst levendigen, some brutalen en veeltijds oosterschen kleurensmaak der Atheensche dames worden door daze kostbare platen
met hare gedetailleerde toelichting, dank zij L e r m a n n s waardeering van de beteekenis der kleur in de Grieksche plastiek, op
zeer welkome wijze verhelderd en gesteund .
Mijne bedoeling is - zooals uit bet bovenstaande blijkt - aan
hen wien sen „Erzieher zum Verstandnis antiker Kunst" welkom
is, dit boek met warmte aan to bevelen ; voor uitvoerige beoordeeling
is bet bier niet de plaats . Natuurlij k zal ieder lezer verschillende
hoofdstukken vinden, die, tenzij om de rijke illustratie, naast de
bestaande handboeken op bijzondere eigene waarde geen aanspraak
waken . Maar in bet geheele geschrift zal hem toch eene zekere
persoonlijke opvatting treffen, die vooral, wanneer zij - zooals in
de bladzijden over den welbekenden „archaischen glimlach"
den schrijver lokt tot specials onderzoekingen, boeit en overtuigt
en dit „populaire" werk lezenswaard maakt, zelfs in de oogen van
die geleerden, die de onvriendelijke meening zijn toegedaan, dat
populariteit meestal slechts ten koste van de degelijkheid wordt
verworven.
K. K.
Poezie door H e l e n e Swan t h. Derde druk. - Nieuwe
Verzen door Helens Lap i dot h S w art h . Amsterdam.
P . N. van Kampen en Zoon .
Het schijnt bijna aanmatigend tegenover den lezer, en tevens
eene miskenning van H e 1 e n e S w a r t h' s welgevestigden dichterroem uitvoerig daze verzen to bespreken . Men veroorlove ons
due slechts sen algemeene opmerking bij de verschijning van daze
twee bundels, grootendeels bekend, daar slechts sen betrekkelijk
gering aantal den bier uitgegeven verzen thane voor bet eerst verschijnt .
Voor poeten en getrouwe poezie-lezers blijft H e l e n e Swan t h
eene Meesteres en de lazing barer gedichten, vooral indien ze
gelijk bier, in grooten getale vereenigd zijn, eene school van poezie .
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Zoo fijn van gehoor voor zuiveren rhythmus als zij, zijn niet vela

onzer dichters . Hoe rhythmisch zingers hare melodieuze anapaesten
Laat mij rusten, bij ruischende boomers
Aan den zoom van dat zilveren meer !

Hoe scherp gevoelt zij hat verschil tusschen den vluggen gang
van de rappe vijfvoetige jamben
In 't sluitend jakje, omzoomd van zwartbruin boot,
Vliegt ze ale een vogel over 't gladde meer,

en den ernstig rustigen trod der katalektische, met dubbele heffing
sluitende, verzen, zoo voortreflijk passend bij den ernst van den
,, Ommegang"
De vlaggen waaien ; vroohgk speelt de feestklok .
Een zee van hoofden golft langs 't breeds kerkplein .

Dit alles waters wij alien, door j arenlange lectuur, zoo goad
als we waters dat slechts weinigen onder onze dichters H e 1 e n e
L a p i d o t h evenaren in vaardigheid van melodious klankenspel .
Het zijn immers die muzikale gaven waarmede zij ons gehoor, onze
stemming, ons gemoed reeds voorlang gevangen heeft genomen .
Ook gevangen houdt ? Ik west hat niet . Het is me bij de
lazing deter welluidende liederen vaak, alsof ik zeer uit de verte
een klaaglied boor zingers, wisselend in toon als in klank, dock
steeds in dezelfde zacht uitgezongen woorden ; en juist die woorden
zijn niet volkomen to verstaan ; althans niet burs diepste, hun waarachtigste, hun waarlijk levenbeheerschende tin . Men antwoordt
mij dat juist dit de kunst der poezie is, de stemming van das dichters
weemoed to weerkaatsen in onze ziel, zonder met de getrouwheid
van een historicus al hare aanleidingen to verhalen . Maar de indruk
moot toch worden gewekt, dat dit levensleed zelf zoo diep en zoo
ernstig is, dat hat eon gansch dichterleven kan vervullen ? De
dichteres, wier zangen ons daze vraag op de lippen legt, heeft
ergens gezegd
Ik zoek naar woorden en ik vind er geen,

meestal echter is bet tegendeel veeleer hat geval . Hare her is
zoo gevoelig, dat de snaren klinken en doorklinken, zoodra de vage
weemoedsstemming over haar komt en voor de uitgedachte gedachte
hot aerate tokkelen barer dichterhand in forseher grasp zou doers
overgaan. wij luisteren gespannen naar den zoeten klank -- en
scheiden onbevredigd .
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Bij de hooge waardeering, die wij koesteren voor de dichterlijke gaven van mevr . L a p i d o t h, zou daze klacht van onvoldaanheid onredelijk schijnen, indien niet die zelfde klacht doorschemerde
door versehiliende harer eigen laatste gedichten . Voorzeker ligt
de toon van eene dergelijke belijdenis in sommige regale van hat
fijn gedichte „Oude Boeken" .
„Ik kwam, een wijze - een dichter-ziel to zoeken,
Die mij zou leiden lange haar mijmerpaden,
Mij peinzend helpen, Godes wil to radon
Of koen mijn ziel tot aadlaarsvlucht verkloeken .

Is niet daze bekentenis bijna eene belofte? Helen e S w art h
west, dat hare task nog iets anders moat zijn dan steeds to zingen
van eigen, half-uitgesproken smart . Reeds hoort zij de stem harer
„lijdensbleeke" zusteren
„Klein lead van eenling doet melodiech kiagen
Uw lied, tot one zich liefde-in-meelij wends,
Verklanke one kank'rend feed, voorspelle 't ends
Van onze ellende . . . .

Die roepstem, thane de dichteres wekkend tot hat zingen van
anderer iced, wie west of zij niet in hat eind aan H e I e n e L a p id o t h ook woorden van troost en levensvreugde komt influisteren .
K. K.
H e i n rich H e i n e ale Richter . Bloemiezing met Inleiding van W i 11 e m K.l o o s . Amsterdam . S . L . van L o o y .
Allereerst moat worden gezegd dat in dozen bundel H e i n e ' s
verzen zich met meer genot laten lezen dan in vale weibekende
goedkoop-fraaie Duitscne LiederbUcher. A1s zeldzame vruchten
op fijn porcelain liggen op de gale, roodgerande bladen van dit
smaakvolle en schoongedrukte boekje de kleine liederen nit groote
smarten geboren voor ons oog, en dat de dichter K 100 s ze voor
ons bijeenzocht geeft aan de bloemlezing hooger waarde. Maar
zijn eigenlijk belang ontleent de bundel aan de Inleiding, uit twee
zeer scherp onderscheiden deelen bestaande, waarvan hat eerste naar mijne meaning hat best gesiaagde -- met uitnemend literair
talent in eene reeks fijn getoetste parallellen den lyrischen dichter
H e i n e in zijne eerste periods vergelijkt met G o e t h e, v o n
Arnim, Novalis en Platen .
De tweeds afdeeling, waarin W i 11 e m K 10 o s den lijdenden,
ontgoochelden, dock in zijne kunst tot de hoogste voikomenheid
gestegen dichter van den Romancero en de Letzte Gedichte
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tegen de aanvallen van vroegere en latere critici verdedigt, is in
hoofdzaak eene ernstige en streng volgehouden poging om de
grootere voortreflij kheid zij ner rij pare kunst aan to toonen uit den
overgang van conventioneele sentimentaliteit tot waarachtig sentiment, zij bet dan een sentiment van bitterheid en pessimisme .
,,Men heeft," zoo zegt K 1 o o s, „geenszins bet recht, al deed men
bet wel, om hem bet maken en uitgeven van zulke inbittere,
pessimistische en sarcastische verzen voor de voeten to werpen .
Men heeft hem veeleer beklagend to bewonderen, dat bij, onder
alles door, de geestelijke kracht hield, om zelfs zijne allerellendigste
stemmingen vast to houden en to obj ectiveeren in krachtig-gevoelde
rnannelijke verzen voor een toen nog niet geboren nageslacht ."
Ik dank er niet aan daze bewaring tegen to spreken ; maar
tar verklaring van wet mij hat meest aangrijpend schijnt in den
uit lijden geboren dichterarbeid van H e i n rich H e i n e schijnt
zij mij niet geheel to kunnen volstaan . In eeni.gszins Heiniaansch
ironische bewoordingen wijst K loos op hat onweersproken fait dat
Heine „den rustig-houdenden geestesdraai miste die hat vaste
geloof aan een barmhartig Opperwezen en een prettige onsterfelijkheid aa,n een ieder mensch kunnen brengen" en met nadruk vermaant hij ons dit den dichter niet euvel to duiden . Maar naast
die vermaning, en ook naast vale fijnere opmerkingen over hat
persoonlijke van H e i n e' s latere poezie, ware bier, near mij voorkomt, de pleats geweest uit bet oogpunt van eene obj ectievere en
den danker K loo s meer waardige beschouwing van religieus gemoedsleven dan uit de aangehaalde banale zinsnede spreekt, in
bet licht to stellen, welke stemming bij H e i n e juist is gekweekt door
zooals K 1 o o s zegt, „gelijk bet meerendeel der
bet fait dat bij,
moderne ontwikkelden" - de geloofsverwachtingen „voor fantasmagorieen" hield. Icnmers niet slechts uit Duitschland . dat bij
beschimpt en beweent, voelde de Parijzenaar zich balling ; niet
dit was bet I s r a e 1 dat bij nooit kon vergeten . De tragische
klaagtoon die door zijn sarcasmen been klinkt dreunt geweldiger
en diaper door dan die spot zelf ; niet H e i n e' s ongeloof zelf, dock
zijn lijden door dat ongeloof roert ons, zoodat wij telkens wear die
eene belijdenis vernemen : „Die Erde ist der grosse Felsen, woran
die Menschheit, der eigentliche Prometheus, gefesselt ist and vom
K. K.
Geier das Zwei f els zerfleischt wind."
T a c e o S t o r n o . Verzen en Liederen . Drukkerij en
Uitgeversmij . „Voorburg" 1906 .

De dichter van dawn bundel, die er gaarne den nadruk op
O F i,rII 5
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legt dat hij een Denker is die veel gewerkt heeft „zonder krachtverflauwen, om hooger steeds zijn wijsheidshuis to bouwen," die
vender - o .i. zonder eenige aanleiding - zich zelven noemt „een
conventiebeul", wars van den rechten weg van sleur en traditie,
en die eindelijk met eene waarschijnlijk elders beter dan in dezen
bundel gewettigde zelfingenomenheid verklaart to zijn „een mensch
van kracht", slaakt in een den laatste liederen deze klacht

o 'k haat ze, haat ze, die nietsweters, die zoovelen

Die met hun geld zoet-ramm'lend and'rer denken stelen,
Door dien ale echt gepoetst vergulden schijn
Zoo groot, zoo wijs, zoo machtig zijn .
Ik arme werker, ik mOet denken, ik moet spelen
Voor loon de melodie, de schepping miin,
Maar 'k ma,g nosh d'oogst van wat mijn denkwerk zaaide, deelen
Noah proeven mijner vruchten wijn !
'k Voel armoe's looden juk mijn schouders schrijnend drukken,
Die pijn me dwingt voor klatermeerderheid to bukken
Als slaaf mijn werkkracht to offeren - om brood .

o 'k haat ze, haat ze, die nietsweters, die zoovelen
Die met een handvol geld mijn denken durven stelen
Waardoor ze machtig zijn en groot .
Het zou onbeleefd zijn, en misschien ook vrij overbodig, de
gronden op to sommen waarom deze klacht in de hoogste mate
onredelij k schij nt. Voorzoover de liederen en gedichten van T a c e o
S t o r n o een oordeel over zijn „denken" toestaan, vrees ik dat
de „niets-weters" wel eene een voordeeliger transactie hebben
gesloten dan toen ze - nog wel voor een handvol geld - het
„denken" van dezen dichter durfden stelen . Wie zijn ze, die gedachtendieven ? - Zij n wij het, koopers en lezers van dezen dichtbundel tot wier verlustiging de dichter „voor loon zij ne melodie
speelt" ? In d at geval is het -- vrees ik - eene illusie van T a c e o
S t o r n o dat we met ons geld „zoet ramm'lend" tot hem komen .
In Nederland is het, vrij zeldzaam dat eon dichtbundel financieel
zijn dichter loont.
Maar niet altij d is T a c e o zoo verbitterd gestemd . Zachter aandoening voert him zelfs tot de guitigheid van dezen droom
Spoortocht
Huh, huh, huh, - huh, huh, huh,
„Tolly mijn -- Tolly mijn,"
Huh, huh, huh, huh, - huh, huh, huh, huh,
„Tolly, Tolly ---- wordt de mijne,"
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Zoo hortte de spoortrein met klagend geluid,
En so ezend en suf van 't eentonige zuchten
Deed mij de verbeelding den wager ontvluehten
En bracht me bij haar, mijn toekomstige bruid

maar ik wil den schijn vermijden van spotternij met dichterdroomen,
en daarom schrijf ik hier 't vervolg van dit vertrouwelijk gedicht
niet af. Hier is T a c e o niet de sombere danker, maar de uiterst
communicatieve verhaler, want ondanks de bovenaangehaalde klacht
vertelt T a c e o
in tegenspraak met zijn pseudoniem - gaarne en
gemeenzaam alle kleine gebeurtenissen in zijn levee . Nu ears is
hij „met zijn liefste heel buiten, met kaakjes de zakken gevuld,"
om de „dartelende" eendjes to voederen, dan wear zit hij „naast
haar op hat bank] e" en blikt „diep, diep in haar schalke, lachende
oogen ." Op zulke een oogenblik rijpte daze gedachte in hem
0 heilig woord „beminnen",
Hoe edel is uw zin,
In 't woord „beminnen" ligt
Uw schepping, God, hat „zijn" .

Wie aan zij ne liefde zulke gedachten dankt, die mag wel j uichen
Ik heb een liefste,
Haar wijd ik mijn lied,
Ik min haar,
Zal haar eeuwig minnen ; Het is mij zoo goad,
Zoo blij in 't gemoed,
Want ik ear hat lieven en minnen
Als 't hoogste en hat edelste goad .

Merkwaardig blijft hat echter dat de dichter van zulke liederen
wel aanleiding heeft gevonden om ook anderen to doer„ proeven van
zijner vruchten wijn ."
K . K.
J o h a n n a S t e k e t e e . Mimosa . Amsterdam. W . V e rsluys 1906 .
Mimosa, van J o h a n n a S t e k e t e e, is gear romannetj e . Men
wordt verzocht hat au serieux to nemen . Mevr . A . W . L . V e rs l u y s -- P o e 1 m a n beveelt bet in een voorwoord aan mannen en
vrouwen, jong en oud, tar lazing aan omdat -- zegt zij - dit boek
begirt, waar H i l d a van S u y l e n burg ors in den steak liet.
Toen H i 1 d a v . S . verscheen, stelden vale vrouwen en vooral vale
j onge meisj es zich voor dat de oplossing van hat vrouwen-vraagstuk gevonden was ; „evenveel mannen" kwamen er tegen in verzet,
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want zij „voelden hun al- oude positie in gevaar komen, flu ze de
beweging onder de vrouwelijke leden in hun gezin nie~ meer moisten
tegen to gaan ." - Dat deze beduchtheid, zoo ze (naar de voorwoord-schrijfster meent) al bestaan heeft, in elk geval ongegrond
was, geeft ook zij toe : „de kalmte is teruggekeerd - en het
vrouwenvraagstuk is niet opgelost, kon ook door dot boek niet
opgelost worden, omdat daarin waren neergelegd de wenschen en
idealen der schrijfster maar de heldin en de haar omringenden
geen inderdaad levende persoonlijkheden waren ."
Zoo bracht ons dus - nog steeds is meer . V e r s 1 u y s -Po e I m a n aan het woord - H i l d a v . S . „tot aan de oplossing",
niet verder . Want de moeilijkheid der vrouwenquaestie zit in het
huwelijk : de ongehuwde vrouw kan alle moeilijkheden in den strijd
om het bestaan overwinnen door een taai volgehouden strijd tegen
wetten en conventie, maar is zij gehuwd, vooral, is zij moeder,
don rij zee de bezwaren ,,eensdeels uit de traditioneele opvattingvan de verhouding tussehen man en vrouw ; anderdeels nit den
invloed, dien het moederschap heeft op haar geheele zijn ." De
eerste zijn 't gemakkelijkst to overmeesteren, n .1 . door „een andere
opvoeding der manners'', welke zijdelings ook door verbeterde wetgeving to bereiken is . Maar de ware moeilijkheid ligt in den
invloed van het moederschap ; de gevolgen van dien invloed laten
zich niet wegredeneeren, maar moeten onder de oogen worden
gezien : „ men zal tot de erkenning dienen to komen, dot manners
en vrouwen versehillende behoeften hebben en een v erschillen.de
task moeten vervullen in de maatsehappij . Men zal dienen to
bewijzen en to toonen door de daad, dot dezelfde vrijheid om over
haar eigen levee to beslissen voor de vrouw ; als die welke de man
bezit, vereenigbaar is met hare tank ten opzichte van het kind ."
De verdienste van Mimosa nu is dot het een eerlijke poging
doet om de . waarheid onder de oogen to zien en een vaak gestreden
stukj e strijd geeft, dot nog to strij den zal vallen al heeft de vrouw
alle mogelij ke politieke en wettelij ke rechten . „flier wordt de
oplossing gevonden, omdat de omstandigheden gunstig zijn" : de
man is van goeden aanleg en van goeden moil ; de financieele omstandigheden zijn onbekrompen ; de vrouw heeft lust tot werk, dot
binnenshuis verricht kan worden en waartoe geen dwang of noodzaak bestaat en dot niet op bepaalde tij den geschieden moet. Niet
steeds zal dus de oplossing zoo gereed gevonden zijn, maar de
schrijfster heeft hiermede ook wel haar laatste woord niet gesproken ;
intusschen wekt haar boek op tot onderzoek van „de kern" der
vrouwenvraag . . . .
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Tot zoover hot voorwoord. We zijn daardoor er wel wet op
voorbereid dat de schrijfster hot zich wet to gemakkelijk gemaakt
heeft met haar probleem, maar we zien toch belangstellend toe
als hot scherm opgaat : M i m o s a v a n d e r 01 m zit in een tuinkoepeltj a achter haar villa ; zij heeft een stuk -- dat haar slechts
half voldoet - geschreven over de Berner Conventie ; de jonge
vrouw is n 1 . nu al meer dan twee j ear medewerkster voor de .
rubriek „Tooneel en Litteratuur" aan hot Dagblad voor Nederland .
Zij peinst er over waarom toch sedert haar huwelijk hot werk
minder vlot : ze had zich toch bij haar huwelijk zoo ernstig voorgenomen flunk to hlij ven werken. „Hot was geweest als een
eisch, die(n) zij stelde aan hot wel-slagen van dat huwelijk : goed
to kunnen werken ." Hoe hot dan flu kwam, dat hot flu minder
goed ging met den literairen arbeid ? Over twee maanden zou de
eerste baby komen . En . . . . „als je trouwt, dan moot j e toch
bereid zijn moeder to worden ." Al peinzend herinnert zij zich haar
thuiskomst na de huwelijksreis, toen D a a n, haar man (die dokter
is) haar zijn studeer- en spreekkamer had gewezen en daarna als
haar „gebied" salon- en huiskamer . Dat laatste had haar pijn
gedaan, deed haar nog pijn ; aan eon klein hoekje voor haar en
haar werk was bij de inrichting van 't huffs niet gedacht ; zij word
verwezen near hot „huishoudelijk geslommer" . Daarom werkt ze
flu in den tuinkoepel, wear 't echter 's winters ij skoud is en
's zomers al gauw to warm en wear 't bij regenweer doorsiepelt
en wear hot tafeltj a kraakt . Maar D a a n wil niet dat de koepel
gerestaureerd wordt . . . .
't Is twaalf uur geworden ; de dokter komt thuis ; men gaat
koffiedrinken . Daarbij blijkt dat de meid niet good gezord heeft
do suite-deuren zijn nog toe en de serre staat net open . „Dadelijk
geergerd" herstelt mevrouw hot verzuim der dienstbode, begaan
M i m o s a' s
terwij 1 mevrouw over de Berner Conventie schreef !
:
aardbeien
to weinig" ;
blikken vlogen geergerd over de koffietafel
;
en
ook
goon
room op
ook is de koffie bijna niet doorgeloopen
.
Enz
.
enz.
Bovendien
is
tafel ! Ten slotte blijkt de gelei vergeten
(haar
man
M i m o s a geirriteerd over haar eigen vergeetachtigheid
moot om koffie vragen) „alsof hare gedachten dear ginds in den
koepel bij hot noode in den steek gelaten work gebleven waren ."
En dear zijn ze ook gebleven : zij toot or in haar gesprek met
D a a n over dat „hot stuk" wel of is, maar niet good . Straks -als haar aandacht weer bij de tafel bepaald is, merkt zij nog meer
vergrijpen van M i n a op en stelt zich ---- nog steeds geergerd
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de vraag hoe iemand flu zoo dekken kon ! En wanneer D a a n
haar aanraadt de meid eons good to wijzen hoe ze dan wel dekken
moot, daar de Bern or Conventie toch gees haast heeft, trekt
Mimosa zich „pij nlij k-beleedigd" terug .
Arms man, zeggen wij als de dour zich achter hem sluit .
Hoe duur betaalt ge hot honorarium uwer vrouw !
Maar de vrouw zelf oordeelt na D a a n' s vertrek heel anders
hot irriteerde haar (aiweer!) tegengewerkt to zullen worden . Het
huishouden ? 0, zij „minachtte hot niet", maar „zij had haar work
lief" . „Dat zou ze steeds haar besten tijd wijden en zoo weinig
mogelijk besteden voor hot anders" De daad bij de gedachte
voegend, besluit zij vandaag - niet zelf hot fijne koffiegerei op to
ruimen, dat M i n a to laten doers en zelf weer de aansluiting bij
de Berner Conventie to gaan bevorderen . . . .
Volgend tafereel : eon Zondag, weer koffietij d . D aan zegt
dat de dominoes- on eon schilders-familie 's avonds zullen komen .
T i m o s a is weer „gehinderd" : zij heeft goon tijd daarvoor ; sen
heel pak bookers wacht op recensie. Is 't niet ergerlij k dat h j
haar man - beschikt over haar tij d ? Wat zou hij zeggen als zij
over den zijnen beschikte ? . . . . Hot gesprek komt to loopen over den
luiermand . M i m o s a heeft alles karat en klaar uit den Haag laten
komen . Of ze dan niet van naaien houdt ? „Dat west ik eigenlijk
niet, maar ik geloof hot niet . Ik hob er me nooit op toegelegd,
omdat ik altij d mij n tij d besteed hob aan d e literatuur ." Maar
haar man zegt dat hij zoo dolgraag riot „eon jonge moeder ; die
bezig is voor haar eersteling, met fijne, voorzichtige vingers aan
die snoezig-teere dingetjes, terwijl nit haar oogen glanst hot geluk
dat ze verwacht !" Die woorden doers haar pij n, want. . . . ze vindt
dat D a a n „kwetsend onheusch" tegen haar is : „Zou hot kind er
sours beter, of gelukkiger door worden, wanneer zijn moeder zelf
zijn kleertjes naaide ! verwierp ze ."
Ja, zeggen wij, hot kind zal or beter en gelukkiger door
worden, niet omdat de kleertjes door de moeder gen aaid zijn,
maar omdat de moeder voor de geboorte reeds zoo innig hot
kindje heeft liefgehad, dat ze dit work niet aan vreemden heeft
when overlaten !
En ziedaar flu (eigenlijk al met moor woorden dan noodig
was) weergegeven wat de geest van dit book en zijn schrijfster
en wat onze bedenking daartegen is. We zwijgen nu van al
hot aanstellerige on modern-„dierbare" in de inkleeding van
die malls brokj es dagboek van M i m o s a en zooveel
dit verhaal
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anders ! Maar telkens veer ziet men het conflict rijzen tussehen
M i m o s a als vrouw, M i m o s a als moeder - en dezelfde als
„werkende" d .i . belast met opstellen over literaire onderwerpen
en literaire produkten voor de pers . En telkens weer zien we dat
zij weigert haar „werk" ondergeschikt to maken aan haar hoogere
task als vrouw en als moeder . Dien strij d heeft J o h a n n a
S t e k e t e e ge
ma terialiseerd in de vraag of het fameuze
koepeltj e achter in den tuin zal worden gerestaureerd tot een
behoorlijk schrijfsalet voor haar heldin . En die krijgt tenslotte
wat ze verlangt : het wordt een ordentelijk gelegenheidje om
's zomers en 's winters over de Berner Conventie to schrijven en
om er heel het jaar door zeer vele boeken - tot zelfs filosofische
werken - aan to kondigen . M i m o s a en met haar het feminisme
kan gerust zijn : de koepel wordt opgelapt .
Maar ieder, die verder kijkt dan den horizont van des dokters
tuin, ziet dat de strijd niet daarom grog, maar hierom : of deze
eehtgenoot er in zou berusten dat zijn vrouw haar moederplichten
ondergeschikt zou maken aan haar verbintenis tot literaire bijdragen
voor het dagblad .
Teekenend voor heel den geest van dit werk is het laatste
hoofdstuk : het kind trippelt op rose voetjes in den herfstlijken
tuin . Moederweelde doortintelt M i m o s a en zij zou haar kind
naar zich willen toetrekken en hem omhelzen, maar . . . ongestoord
last ze hem bij zijn spel en blijf t gebogen over haar „arbeid", hopend
dat haar arbeid, waarin haar ziel groeit, hem ook eens ten zegen
zal zijn, ,,zooals ook zijn bestaan, het moederschap en zijn groei,
mijn werk zal doortintelen" .
Merk wel op de monsterachtigheid van dit laatste : de vrouwschrijfster verheugt zich in haar moederschap, omdat dat haar werk
zal doortintelen !
En de geschiedenis gaat verder : het is nu 's middags twaalf
uur ; nog eenige oogenblikken schrijft M i m o s a haastig voort,
eindigt dan haar recensie en „voldaan als een die zijn morgenwerk heeft volbi acht" gaat zij den koepel uit, prijst het kinderrneisje, dat het kind zoo zoet heeft laten spelen, geeft haar instructies om het kind daarna to laten eten en een beetje rondrijdeu,
waarna hij wel lekker in slaap zal vallen ; dan gaat de recensente
met haar man koffiedrinken . Deze vertelt haar dat hij specialiteit
evil worden, den winter wil doorbrengen aan een buitenlandsehe
kliniek . 0, dat vindt ze heerlijk ! Of ze dat dan niet ongezellig
vindt en niet liever wou meegaan ? Neen . neen : „ik zou niet graag
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meegaan, omdat ik ook werken wil en dat zou daar weer zoo
moeilijk gaan en allerlei tegenspoed ondervinden" . . . . En (komt
er dan achteraan) en met 't kind zou 't ook veal to lastig zijn !
Ze zal in zijn afwezigheid ,,ook hard arbeiden" . „Ik bars or ook
nog lang niet . Mijn work is nog lang niet good genoeg . Ik moot
nog zooveel studeeren en lezen" . . . . Reeds rijpt in haar eon idee
voor eon groot work, eon roman misschien, ze moist nog niet in
welken vorm En na hot dej euner, als ze even haastig aan de
maid gezegd heeft voor dertig cent citroenen en eon mand augurken
to koopen, komt dat idee voor hot groote work weer in haar boyars .
Even nog griezelt ze in den gang van eon kommetj a blood, uit
das dokters kamer na eon operatic wegggedragen . Dan (ziedaar
hot slotwoord)
dacht ze veer aan haar work, dat riep, ongeduldig wachtend . . . ."
Hot laatste woord is aan hot work . De dokter is bij zij n
patienten ; hot kindermeisj a zal wel voor den kleinen Eddy
zorgen of niet zorgen ; M i m o s a kan weer bookers gaan recenseeren .
Hoera ! Love de hooge, de heilige „arbeid", waarin haar ziel groeit,
de arbeid, die zoowaar nog door hot moederschap -- dat goods
heeft hot moederschap dan toch nog ! - doortinteld zal worden .
Arme dokter !
H. S.
Arme Eddy!
M . R e e p maker . Le gouffre de la l iberte . Roman .
Paris. P . V . Stock. Editeur . 190 7 .
De schrijver heeft blijkens zijn voorbericht de geschiedenis
willen geven van eon groote revolutie in Europa, in de twintigste
eeuw, golijk hij meende dat zij zich zou toedragen : hij heeft daarvan willen uiteenzetton de oorzaken, voorspellen de gevolgen .
,. Dit work bevat wellicht eenige nuttige lessen, die helpers zullen
haar to voorkomen ."
Hot moil ons schijnen dat de schrijver, doze hoop uitsprekend,
zich aan eon volkomen illusie over geeft, reeds dadelijk hierom,
wijl zijn work zeker niet tot de massa, die gewaarschuwd moot
worden, zal doordringen .
Hot fantastisch rij k, door den beer R e e p m a k e r geschapen,
ligt tusschen Frankrijk, Nederland on Duitschland . Belgie dus?
Neon, want hot telt 20 millioen inwoners en de auteur heeft ons
bovendien vooraf verzekerd dat hij aan goon enkel bestaand land
heeft gedacht . In dit land dan Zion wij teugellooze onzedelij kheid
vooral in de hoogere kringen ; wij zien or eon socialistische partij
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in opkomst, die weldra hat lager voor zich west to winners, dan
zich meester maakt van hat gezag, den koning onttroont en doodt,
een nieuwe orde van zaken instelt ; walks al spoedig door de
algemeene corruptie een volalagen wanorde wordt, waardoor een
contra-revolutie ontstaat en hat koningschap wear wordt hersteld .
Ontdaan van al hat romantisch bijwerk, komt daar de geschiedenis
op near.
Is hat alleen om hat fantastische van de plaats der handeling,
dat ook de handeling zelve ons zoo koud last? Neen, naar wij
meenen . De schrij ver west de menschen en de dingen voor ons
niet to doen levers ; de menigte gedraagt zich in dit boek altijd
zoo min of meer ale de figuranten op hat tooneel, die op bevel
van den regisseur alien tegelijk verbijsterd, verblijd, bedroefd, ontzet
of verontwaardigd zijn . En de enkele personen, die als dragers
der handeling uit die menigte naar voren treden, zijn ook al geen
menschen van vleesch en bloed . Het best zijn nog de slechtsten ;
die doen tenminste jets, al is 't dan ook niets goads ; ze zijn boosaardig, gemeen, valsch, laaghartig . Maar de braven ! Neen, 't is
niet wel mogelij k met hen to sympathiseeren . Daar hebt ge
G r a n d i a, den edelaardi, en socialist, ex-tuinmansj ongen, later
onderwijzer, redacteur van een volksblad, volksleider later, een der
twee groote manners der revolutie (de tweeds is van hat slechte
kaliber, zie boyars) . Daze G r a n d i a wordt ons uitvoerig geteekend
als louter vervuld met de meest nobele gedachten ; kleeft er wel
een smetje op zijn blanks ziel? 0, hij wil alley geluk ! En welsprekend ! Green, die als hij zoo de menigte west to boeien . Daarbij
een buitengewoon begaafd man . Doch intusschen verregaand
onnoozel, totaal gespeend aan zelfs de oppervlakkigste menschenkennis en ondenkbaar-zwak van pure meegaandheid . Hij dealt hat
hoogste staatsgezag met den slechtaard en doet dat rustigj es,
altijd nalef hopend dat die ander niet zoo's schurk is . Totdat -natuurlijk -- de schurk den brave overwint, trots diens bezielde
en bezielende redevoeringen . . . . Ja, dan eindelij k ziet hij hat
wel in, de welmeenende stumperd, dat hat yolk niet rijp was voor
communistische proefnemingen ; dat de eerste task is : volksopvoeding, verheffing der zeden enz . enz . En dan doet hij zich
geheel gepaste zelfverwijten . Maar intusschen zijn wij al lang
baloorig geworden
Er is nog een heel brave man : prins 0 s c a r, das konings
broader, naief ook daze tot in hat belachelijke . Heel hat land
kept das konings minnarijen, west er alley van . Hij, de brave

314

ONZE LE ESTAFEL .

broer, ziet vol eerbied op tot den heerseher, waant hem vervuld
van de edelste gedachten, denkt zich hem als een model-echtgenoot .
Nooit, nooit heeft hij er jets van gemerkt of gehoord dat de vorst
geen toonbeeld alley deugden is . En verbeeldt u wat ijselijks dan
geschiedt ! De brave 0 s c a r, die veel paardrijdt, ontdekt in een
villa buiten de hoofdstad een lieve jonge vrouw, quasi een Russische
prinses, inderdaad des konings liefje . Nu, gij raadt het reeds
0 s c a r bezoekt telkens weer het „prinsesje", slaat met haar aan
het dwepen, leest haar verzen voor, leidt haar in een hoogere
gedachtenwereld, smelt met haar weg in peillooze diepten van
poezie en braafheid, totdat hij . . . ai mij ! de droeve waarheid hoort .
0, die wreedaardige ontgoocheling ; wie maalt 's mans bitter wee
Later wordt de hetaere redactrice aan het blad van den
braven G r a n d i a - want zij behoorde welbezien toch ook tot de
braven - en O s c a r wordt een vriend van G r a n d i a en . . . . van
haar, al zal er tusschen den heuschen grins en de pseudo-prinses
nooit meer jets kunnen zij n dan wanhopige liefde wederzij ds . Het
eind is dan ook dat zij sterven in elkaars armen, het gewone lot
van zulke rampzaligen .
Dit alles is flu wel heel gruwelijk, maar een ietwat verstokt
en verhard roman-lezer trekt zich al lang dergelijke ijselijkheden
niet meer aan . En ook die gansche papieren revolutie in dat
niet-bestaand rijk treft hem niet als jets merkwaardigs . Gegeven
zooveel zedeloosheid van boven, zooveel socialistische opzweeperij
van onder, moet het wel spaak loopen ; gegeven zulke brave tevens
domme, en sleehte tevens laaghartige leiders moet ook de revolutie
wel misloopen ; gegeven een voldoend leger tot herstel der monarchic,
moet die weer er boven opkomen . Het zij zoo . De liberte stijgt
weer nit haar you ffre . Leve de liberte!
H. S.
Virgin i e Love 1 i n g . Het lot der kinderen . L . J .
V e e n . Amsterdam .
In dit eenvoudig verteld, slechts in den aanhef wat langdradig
verhaal zien wij van twee broeders den een nit berekening, zonder
liefde, een rijke vrouw trouwen, den ander (medicus, zwak van
gezondheid) uit louter inclinatie huwen met een heel aantrekkelijk,
jong, Engelsch meisje, dat bij des aanstaanden dokters moeder in
Vlaanderen is komen logeeren . Aanvankelijk gaat alley goed, maar
er komen kinderen, veel kinderen, zes ; de wader overwerkt zich,
krijgt tering, sterft, last zijn weduwe en weezen in armoede achter.
Zij gaat met de baby naar Engeland terug, naar haar onbemiddelden
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vader, die zelf met een talrijk gezin belast en zelf onbemiddeld,
haar noode tot zich neemt ; de andere kinderen moet de moeder
achterlaten bij haars mans familie : bij den rijk getrouwden zwager,
wiens vrouw het pleegkind bij haar eigen kroost achterstelt ; bij
andere zwagers nog ; een der kinderen is reeds voor bet vertrek
der moeder door zorgeloosheid gestorven ; anderen zijn in een gestieht . . .
twee bij de grootmoeder . Treurig genoeg .
En dus . . . .
1VZaar moeten wij een „en dus ?" stellen, een moraal achter de
geschiedenis zoeken ? Men zou geneigd zijn een eenvoudig verhaal
als dit to lezen zonder aan een tendenz to gelooven, was bet niet
dat de schrijfster door den titel op „bet lot der kinderen" onze
bijzondere aandacht vestigde . Ziet eens hoe die stumperds achterblij v en, hoe weinig die vader voor hen heeft kunnen doers en gedaan
heeft eer bij heenging . Dus leever geen huwelijk met liefde en
.
zonder geld?
Als we een tendenz achter dit verhaal moeten zoeken, dan
moeten we toch wel bedenken dat niet ieder jeugdig stervend
roan en vader zijn zes kinders behoeft over to laten aan zoo weinigsympathieke familieleden als bier bet geval was . Bedenken ook
dat wij van „bet lot der kinderen" eigenlijk bitter weinig hooren ;
de moeder op haar afscheidsbezoek vergezellend zien we die kinders
even in de . . . . o zeker niet prettige omgeving . Maar was bet de
schrijfster to doers geweest ons er van to overtuigen dat deze
jongens en meisjes tot ondergang gedoemd zijn, dan had zij haar
geschiedenis moeten beginners waar die thans eindigt . Er zijn
kinders onder omstandigheden als waarin dezen verkeeren, en nog
onder veel ongunstiger omstandigheden opgegroeid tot beste, brave
en tot gelukkige menschen . Wat beduidt dan eigenlijk die titel
hovers dit verhaal :
H. S .
Jeanne Reyneke van Stuwe . Het levge levee .
Twee deelen . Amsterdam . L . J . V e e n .
Is bet lof of blaam, als men zegt dat de schrijfster van dit
levge levers een leeg boek heeft gemaakt?
Haar voornemen is „een reeks rowans to schrij ven, die elk
afzonderlijk een geheel vormen, dus geen vervolgen op elkander
zijn, maar dock in zooverre verband houden met elkaar, dat dezelfde
personen er in voorkomen ." De algemeene titel zal zijn. : Z ij d e n
en K e e r z ij d e n. Huize Ter Aar (reeds vroeger door ons besproken)
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vormt van dien cyclus den „oorsprong-roman" en ziehier dan hat
tweeds boek .
We ontmoeten hier dan ook allerlei mensehen, die wij al op
Huize tar Aar hadden leeren kennen, maar flu alien wat ouder,
sommigen in ears anderen „staat das levees" . Intusschen concentreert zich flu de aandacht op twee : A d e 1 e en E v a, beiden
getrouwd, de laatste met een onbemiddeld candidaat-notaris, die
heel veal van haar houdt - zonder wederliefde ; de eerste gehuwd
met een handelsman, vroeger diplomaat, ongelukkig ook bij, daar
ze zich van haar man heeft afgewend, zelfs niet vermoedend hoe
die zwoegt en slaaft om haar liefde wear to winners . De derde
is Herbert C o 1 m s c h a t e, ongetrouwd, rijk en onaf hankelijk . . .
Het is wel heel duidelij k dat de schrijfster een „bataille de dames"
van die twee om dien sane zou organiseeren ; zij kept klaarblijkelijk
heel goad haar eigen talent, west hoe dit zich j uist hat gunstigst
in die eigenaardige richting openbaart, vooral wanneer er hartstocht
in den strijd kan gelegd worden . Dat blijft dan ook niet uit ;
zoowel de manner als de vrouwen in dit boek zijn hartstochtelijk,
elk op eigen wijs . En wanneer wij daar maar aan toe zijn, aan
die episoden, dan verlevendigt zich de stijl der schrijfster, dan
vloeien haar de woorden (o hoeveel woorden altijd !) uit de pen .
Overigens, zeker. . . wanneer men nu eenmaal dit banale, mondaine,
Haagsch gedoe aanvaarden tivil als mogelijke stof voor een leesbaar
boek, dan moat men zeggen dat de schrijfster in daze lijn goad
werk west to leveren ; vlot en vlug wordt al dit nietige en kleine
verteld en als de passie oplaait, staan er viammen uit de zinnen.
Maar nog sans : 't is leeg, dat levee en dit boek .
H. S .
E . H e i mans . Met Kijker en Bus . GeIllustreerde
schetsen uit hat levee van planters en dieren . Amsterdam .
Van Holkema en Warendorf .
J a c . P . T h ij s s e . Het intieme levee der Vogels .
Geillustreerd met vij ftig reproducties van Natuuropnamen
van R . Tape Haarlem. Vincent L o os j e s 1906 .
Wie zichzelven en z'n jongens uitspanningslectuur van de
baste snort wil schenken, heeft maar to grijpen naar de bekende
boekjes van H e i m a n s en T h ij s s e, als in De Duinen enz .
En wat niet altijd van schrijvers-compagnons gezegd kan
worden, geldt wel van hen : als ieder afzonderlij k gaat vertellen
wordt hat er niet minder op .
H e i m a n s geeft in bovenvermeld werkje een bloemlezing nit
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zijn geillustreerde natuurschetsen reeds j area 1 ang verschenen in
't Groene Weekblad. En hoe onderhoudend west hij to vertellen !
B .v. over den Aal letterlijk alles ; hoe wonderlijk Israelieten en
Aristoteles, onze Leeuwenhoek en 'tvolk over hem fantaseerden dat hij werd geboren uit den modder, of levende jongen
ter wergild bracht ; hoe de natuurlijke historic in onzen tijd er achter
kwam dat hij precies 't omgekeerde deed als zalm en forel en dus
in de zee gaat kuit schieten en z'n jongen, na allerlei metamorphose in zee, als kroosaaltj es de rivieren opzwemmen ; ook hoe,
reeds Binds Eli s a b e t h' s tij den, geprivileglieerde Friesche palingschepen geregeld to Londen liggen bij de Londonbridge, en ook
hoe wij er toch niets van begrijpen hoe deze onnoozele visschen
precies den weg weten van de Alpen naar de Oceaan en oYngekeerd,
en ook hun j uisten tijd van vertrek . En zoo vertelt hij vlug en
duidelijk in 31 schetjes over ilerfstdraden, 't Voorjaar op de Veluwe,
Bloeynen Die Op Pieren L~jken, Orchideeen in 't Geuldal enz . enz .
Werkelijk alleraardigst .
In T h ij s s e' s vertellen over Het intieme Levers der Vogels
klinkt voortdurend 'n toon van warms bewondering, en den korten
inhoud van zijn rijk-geIilustreerd boek zegt hij zelf op hi . 156 :
„Hoe meer ik de vogels bestudeer, des to sterker gevoel ik, dat
zij sen levee leiden, zoo intens gelukkig, dat hun gewone levensuitingen zich telkens verhefl'en tot sen volmaaktheid en harmonic
in de uitvoering swan, die op ons den indruk makers van kunst ."
En hij bestudeert ze niet in doode muses, maar in de levende
natuur en dat met toewijding, volharding en eerbied . Hij kruipt
er voor in 'n pla ggenzoden-fort en observeert door 't kijkgat met
z'n kijker uren lang 'n broedplaats, ligt tijden in 't warms zand
ze to bespieden, staat er „voor dag en dauw" om op, wordt
er nachtwandelaar voor, en leert zoo in den echten zin, door zelf
voor to doers, het benaderen van 't schoone vogelenleven, het
beluisteren van hun zang, zooals hij zegt : „voor mij niet alleen
vogelengeluiden, maar zeer duidelijk en diep to voelen vertolkingen
van stemmingen, die ik als mensch heb doorgemaakt" (bl . 122) .
Is dit missehien menigeen wat sterk ? 't Kan zijn . 't Is in elk
geval geen doode, maar levende kennis . „Tenslotte komt het er
toch op aan, dat wij door onzen omgang met de vogels betere,
gezondere, sterkere en fijner gevoelende menschen trachten to
worden" . (hlz . 223) . Hij wil door deze levende kennis aanwakkeren
„ons gevoel voor de onbegrijpelijke en onnaspeurlijke grootheid
en schoonheid der schepping" (hi . 191) . En daarin slaagt hij uit-
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nemend als hij ons brengt In den Folder ; In 't Naardermeer ; In
d e Duinen ; In Bosschen en Tuin en . En niem and zal zich zij n
geleide beklagen .
G. F . H .
J o h a n n a S t e k e t e e . Van iced en liefde .
en Uitgevers-Maatschappij „Voorburg" .

Drukkerij

Een bundel „proza-liederen", gelij k de schrij fster zelf ze
noemt ; lees : novelletjes, schetsjes, heel korte verhaaltjes, immpressies ; grooter en kleiner goad dooreen, meest kleiner . Eerst een
reeks geschiedenisjes van zieke kinders, waarvan sommigen wel,
anderen niet sterven (hieruit to noteeren
„wetensclaapte de
dokter! !). Dan wear een en ander over jonge liefde, desillusie,
levensmoeden . Daar tussehen door een ,,proza-lied" als : ,.Ik houd
van je", ontboezezning van een bladzijde druks. Dus : allerlei . En
dat alles in dien drukken verhaaltrant, dien we van daze sehrijfster
kennen : veal woorden, veal bijvoeglijke naamwoorden vooral om
toch maar de „visie" duidelijk wear to geven . Ziehier een staaltje
„Voor hen uit scheen hat heel-donkey, maar achter hen baadde
hat dal in stroomen van licht . Hij keerde zich om en zij keek ook .
Achter de boomen van den voor-hen-liggenden berg, waarlangs hat
dal steil-kronkelde, zonk goud-bruin-rood de zon, afstralende door
hat bladergroen een hellen kleurenglans, waarvan de weerschijn
verspreid-weerkaatst lag over hat breede dal . Daarboven welfde
de hemel zich zaeht-groan-blauw, met aan den horizont, om 't zonnemeer, teere zweef-wolkjes van paarsig-rood en geel-bruin en hooger
op wit-donzige schuim- en sluierwolken" .
Het best van dit boat allerlei in den bundel is wel „'n Zomerdienst" : hat meest eenvoudige en ongekunstelde .
H. S .
F . de S i n c l a i r . De „Krach" van Renswoud . -- Amsterdam . Van Holkema en Warendorf .
Op hat titelblad herinnert de auteur ons dat hij is schrij ver
van „Meneer Foe a s" . Een herinnering, die in onze oogen flu juist
geen aanbeveling was . Want dat boek, hoe aardig ook met welgeslaagde silhouette-teekeningetjes verlucht, was een groot brok
van gewilde blijgeestigheid of - wil men --- „moppig"-heid . En
wie lie „Krach" van Rensu'oud begint to lezen, denkt aanvankelijk
bij hat relaas van die buitenpartij der familie H o 1 s man dat ook
dit boek wear onvermengd „moppig" zal zijn . Maar dat valt dan
verderop bij zonder mee : er komt al gauw maar teekening in de
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geschiedenis . En al is flu ook de afloop to voorzien : den vat van
den kleine-scads-bankier, die zoo'n onbepaald vertrouwen genoot,
niet de verwikkeling is het, die ons zoo prettig bezighoudt, maar
de rake typeering : hierin voelt de schrijver zich klaarblij kelij k in
zijn element . Wij herkennen daarbij nu en dan wel den schrijver
van „Meneer F o c us", maar ditmaal heeft de auteur beter de mast
waters to houden, last zich niet zoo gaan en bereikt daardoor hat
gewild effect . Het vierde hoofdstuk, waarin alle de notabelen van
Renswoud bij den nieuwen ontvanger en zijn vrouw hun opwachting komen makers, is wel hat baste staal van wat d e S i n c 1 a i r
kan geven : telkens als de bel overgaat, komt wear ears ander echtpaar de kamer binnen ; man en vrouw worden dan even geteekend,
maar zoo scherp en rack, dat ze ineens voor ons staan ; 't is een
lust om deze bezoeken als lever mee to makers ; men waant zich
in een schouwburgzaal ; zoo reeel ziet men dit alles gebeuren . Maar
ook overigens schij nt deze auteur vooral aangelegd out ons blij spelen
of kluchten to leveren ; zijn dialoog is zoo vlot, hij zet de tooneeltj es
zoo handig in elkaar, dat eigenlijk de heele lazing voortdurend
den indruk van een bij gewoonde tooneel-opvoering maakt ; elk
hoofdstuk is een bedrijf.
Met dat al eindigt de heele geschiedenis in bloed en tranen .
De bankier, die al maar maar geld voor zijn lichtzinnige speculaties
noodig heeft, weet hat ontvangers-vrouwtj e, dat hij in zijn macht
heeft gekregen, over to halen hem de effecten van haar man to
geven . . . . voor een poosj e . Als straks de „krach" zekerheid
wordt, ontvlucht de schurk in zij n auto met de radelooze vrouw
en de woedende menigte van bedrogenen bombardeert zijn huffs,
verzet zich tegen de politie, die er op inslaat . . .
Nog eens : niet om de verwikkeling moat men dit boek lezen,
maar om de merkwaardige gave van den schrijver zijn menschen
voor ons to doers levers en ons to lacers zien wat ze zijn en wat ze
doers en to lacers hooren wat ze zeggen .
H. S.
Kerk en Secte onder redaetie van Prof. Dr . S . D . v a n
V e e n. - I . De Remonstrantsche Broedersehap door Dr . J .
A . B eye r man . -- II . De evangelische richting door W .
F. K . Kiln ken berg.
Baarn Hollandia Drukkerij,1907 .

Na Pro et contra, de Levensvragen en nu Kerk en Secte . De
Hollandia Drukkerij to Baarn voorziet wel in de behoeften van
hen die kennis en ideeen in 12° begeeren op to doers . En daar
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dit in den geest des tijds is, is 't goed dat het degelijk en ernstig
geschiedt, gelijk hier .
In Kerk en Secte zullen allerlei godsdienstige lichamen vertegenwoordigd zijn, de Katholieke kerk zeer overvloedig . Voorloopig gaat de remonstrantsche broederschap met Dr . B e y e r m a n
voorop, en geeft Dr . K l i n k e n b e r g een warm en belangrijk pleidooi voor de Evangelische richting .
Is het ironie dat het titelblad prijkt met een embleem met de
inscriptie Humanitas durst? Alsof een ondeugend kaboutertj a won
zeggen : gij kerken en secten brengt allerlei bovenmenschelijke
machten en eischen in 't leven ; --- maar : humanitas durst?
l. S .
Voorts z'in door de redactie ter aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken
Van V e en. De Christelijke Kerk en de machthebbers der wereld .
Utrecht . Buys .
B o sb o o m- T o u s s a n t. De princes Orsini . Uitg, met ml. v. J.
B o s b o o m N z . (Nederl . Bibl. No . XIII XIV) Amsterdam . S c h r e u d e r s.
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Prof. Mr . W. VAN PER VLUGT.

Weinig oude gebruiken schijnen door onze openbare
meening zoo onherroepelijk veroordeeld als het tweegevecht .
Wat mensch is toch zoo dwaas, die nog gelooft, dat iemands
geluk, of vaardigheid in het hanteeren van een' degen,
een' sabel, een pistool jets bewijst voor, ja, jets to makers
heeft met het goed recht der zaak, in wier dienst hij het
wapen heeft gevoerd ? Een man van goeden naam wordt klakkeloos beleedigd door een' ruziemaker van beroep . Zeker
standsvooroordeel verplicht den beleedigde, zich met den
twistzoeker to meters inn den eenigen wedstrijd, waarin hij
niet de meerdere van dezen is . Hij wordt voor het levee
verminkt, misschien gedood . Het domme handwapen kroont
den vlegel, vonnist zijn slachtofl'er . Maar
;pan de eer
,,is voldaan ."
Met zulk voor het grijpen liggend betoog achten negenen-negentig Nederlanders nit honderd de zaak van het tweegevecht afgedaan, kennen zij zich het recht toe om nit de
hoogte neer to zien op de barbaarsche achterlijkheid van
Pruissische officieren en corps-studenten, om medelijdend to
glimlachen over het opzichtig zelfgevoel van afgevaardigden
en krantenschrijvers in „de stad des lichts" en om den lof
to zingers van den pries-gemaal A 1 b e r t v a n C o b u r g,
U . IL. VII 6

21

322

DE STAAL-CRISIS .

die dit overblijfsel der middeleeuwen heeft doer verdwijnen
uit de zeden -van het Britsche leger. Inderdaad : men moge
het toejuichen of betreuren, loochenen ken men het feit
niet : het tweegevecht vindt bij de overgroote meerderheid
onzer laudgenooten gees verschooning meer, zelfs g een
g evade.
Wel to verstaan : het tweegevecht op handwapenen .
Dat echter is niet het eenige . Er is ook flog zoo iets as
het tweegevecht met den rnond . De vermaarde Fritbjof
Na n s e n verhaalt ors in zijn „Lever der Eskimo's", hoe dat
gebrui.k bestaat, ja, bloeit order het goedmoedig volkje in
de sneeuwvelden van Groenland . Heeft namelijk een Eskimo een' antler gekrenkt, den daagt de verongelijkte zijne
wederpartij uit tot een' liedjeswedstrijd in de eerstvolgende
samenkomst der stamgenooten. „De kampioenen", dus beschrijft ors N an sen het geval, waarvan hij getuige was,
„stonden met het gelaat near elkander gekeerd, midden in
„een' kring van toesehouwers, vrouwen en manner, en
„zongen beurt om beurt, slaande op een' tamboerijn, of
„trommel, stekelige liedjes, waarin zij elkander order han„den namen . . . . Zij vertelden al de misdrij ven van hun'
„tegenstander, en poogden op alle mogelijke wijzen hem
„belachelijk to maker . De gene, die het gehoor er toe
„bracht, het hardst to lachen bij zijne schimpscheuten, of
„verzinsels, was de overwinnaar ." 1) Haast overbodig klinkt,
wet H o b house, na de mededeeling van N a n s e n's verhaal, in
zijn mooie boek over „Goed en kwaad in ontwikkeling"
daaraann toevoegt . „Dit is", zoo merkt hij op, „niet de
„beschrijving van een rechtsgeding, maar vann een aan re„gelen gebonden tweegevecht, alleen maar : een tweege„veeht van veruuften, de pleats inuemend van de bitter„ernstige bloedwraak, die in dit gebruik voortleeft, schoon
„order verzachten vorm ." 2)
Op andere wijze, dus, dezelfde zaak . En mitsdien blootstaande aan gelijke tegenwerpingen en bezwaren . „Wet
„mensch is toch zoo dwaas, die nog gelooft, dat iemands
1)
2)

N a n s e n ,,Eskimo-life" . Blzz . 186 en v .
L . T . H o b h o u s e „Morals in Evolution" . I (1906) Blz . 126 .
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„geluk of vaardigheid in het hanteeren van het wapen
„der taal op den toon van spot, verwijt, verontwaardiging, jets
„bewijst voor, ja, jets to waken heeft met het goed recht
„der zaak, in wier dienst hij het wapen heeft gevoerd ? Een
„Eskimo, die aan geen kwaad doen dacht, wordt klakke„loos bemoeilijkt door een' woordenheld van beroep. Zeker
„volksvooroordeel verplicht den geplaagde, zich met den
„plager to meten in den eenigen wedstrijd, waarin hij n .iet
„de meerdere vann dezen is . Hij wordt voor het levee be„lachelijk, misschien „onmogelijk" . Het domme mondwapen
„kroont den vlegel, vonnist zijn slachtoffer . Maar aan de
„Groenlandsche „eer" is „voldaan" .
„Dwaze Eskimo's !"
Ja, wel dwaas die ontstentenis van besef der krasse
tegenstelling tusschen duel, (want woordenstrijd is bok
duel) enn rechtsgeding, tusschen den kamp met overredingsmiddelen, berekend op het verrassen van het oordeel eener
schare, die door niets tegen zulke overrompeling is gevrijwaard, enn den kamp met overtuigingsgronden, gericht op
het verwerven van de welgewikte toestemming eens rechters
(hetzij een mensch, hetzij een hof ), wiens onbevangenheid
in het acht geven alleen op zakelijke redenen voor het
minst door de allernoodigste waarborgen is verzekerd . Wel
dwaas die Eskimo's !
Of. . ., mogen wij die arme lieden eigenlijk wel zoo
hard vallen ? Is er in N a n s en ' s verhaal niets, dat ons bij
het lezen een gevoel geeft, als werd, met veranderde namen,
een Kamperstukje van ons zelven verteld P Zijn wij wel
waarlijk zoo veel wijzer d.an die kinderen der Pool-natuur P
Vreemde vragen, ewer die de schrijver dezer bladzijden
zich stelde onder het h.erlezen van de geschiedenis der
jongst-verloopen „crisis", die zich opdron g en met toen emende
klem, naarmate hij met lezen vorderde, en hem niet loslieten, nadat het werk was gedaan . Is het vergund, den
gedachtenloop, waaruit die vragen oprezen, kortelijk to
ontvouwen ?
Een woord dan eerst over de zaak in geschil.

De
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Juni-verkiezingen van 1905 hadden eene uitkomst geleverd,
die eigenlijk alleen in eene ontkentenis zich onder woorden liet brengen . Eene kleine meerderheid in de nieuwe
kamer zou niet moor zijn gediend van eene regeering, koers
zoekend op een kompas, welks polen met catechismus-termen waren benoemd . Onder die omstandigheden vond de
ervaren partijleider, dien, na hot aftreden van hot cabinet,
de koningin in Haar vertrouwen nam, zich gerechtigd,
Hare Majesteit een stel raadgevers voor to slaan, meerendeels gekozen uit de talrij kste groep der nieuwe meerderderheid, maar onder bijvoeging van twee verder naar links
staande mannen, die echter blijkbaar zonder bindende toezeggingen hunner geestverwanten op eigen gevaar zich hadden laten aanmonsteren . Nu was, bij den aanvang van den
verkiezingsveldtocht, tusschen de twee partijen, waaruit de
raadsman der kroon hot door hem gev ormde cabinet had
bijeengegaard, een bondgenootschap aangegaan op zekere
bedingen, waaronder men ook doze verlangens aantrof
,,Hervorming van hot defensiewezen in de richting van een
,,volksleger" en „bezuiniging op militaire en andere uitgaven" .
Ret liet zich dus met eenige waarschijnlijkheid verwachten,
dat de nieu w-opg etreden minister van oorlog bij zijn' arbeid
de richtingslijn zou volgen, in die verlangens uitgestippeld .
Intusschen : de eerste ontmoeting tusschen dien bewindsman en de pas gekozen kamer bracht den indruk to weeg
van zeker misverstand . Wat, vooreerst, den wensch betrof
naar een „volksleger", hot begrip viol niet heel scherp to
omlijnen, maar, zou hot lets beteekenen, dan kon hot wel
niet antlers zijn dan eene zoodanige inrichting onzer strijdkrachten, waaruit de beroepssoldaat zooveel mogelijk zou
zijn verwijderd, om to worden vervangen door den tijdelijk
gewapenden burger . Welnu : reeds de troonrede gaf to
verstaan, en die gedachte word in zijne „meisjesrede" door
den minister met eenigen ophef aangedikt, dat aan eon
volksleger voor Nederland pas viol to denken, nadat hot
opkomend geslacht door voorbereidende oefening in hot
doorstaan van vermoeienissen en hot han.teeren van wapenon tot een legervolk zou zijn gevorind . Zoo dat al niet
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heeten mocht een schuiven op de large baan, het was
toch zeker gees uitzieht openers op spoedige bevredigiug .
En aangaande den eisch der zuinigheid, daarmede verstoutte zich Zijne Excellen .tie zelfs een onvoorzichtig loopje
to semen ; ja, als in de stukken de puntern werden gezet
op de i's, rnaakte, zoo waar ! de flog „ongeoefende" zich
boos.
Dat leek een eenigszins vreemd begin . Ophelderingen
over en weer konden bij de beraadslagingen over de begrootin g niet uitblij ven . Zij kwam en das ook los, m aar
in eee donderbui . net punt, waarboven zich de bui inzo lderheid saampakte en ontlaadde, was het zoogenaamde
„blijvend gedeelte" .
`vat is „het blij vend gedeelte" ? De militie wet, gelij k zij
in 1901 is gewij zigd en aar g e vul d, bepaalt in de artikel en
108 en 109, dat, „om in de eischen van de(n) dienst van het
„leger, met inbegrip der kadervorming to voorzien", vooreerst
in aar merkin g ko men die militie-man schappen, wien tot straf
wegens verzuimde aangifte, of verzuimde opkomst, een
langere dienst order de wapenen is ten plicht gesteld . Eu
voorts geeft zij, zoo noodig, de beschikking over een bij
loting aar to wijzen deel der laatstelijk, hetzij volledig,
hetzij vier maanden lang geoefende lichti .n g ; mits vanu dat
laatstgenoemde deel de diensttijd niet to boven ga den duur
van vier
bij de
van zes maanden bij de bereden
overig e corpses, nocli zij ne sterkte, met inbegrip der tot
straf order de wapenen g ehoudenen, overschrijde het getal
van 7500 . Behoudens die dubbele g rensbepalin g n aar boven,
bezit dus to deter take de regeerin eene vrijheid van handelen, die alleen door het begrootingsrecht der kamers is
geboudev . De rebel der practijk was siuds 1903 deze, dat
het blijvend gedeelte ruins 6000 plan bedroeg, waarvan eenn
tiende ongeveer (de geheele massa, die bij de bereden wapens
was ingedeeld geweest) to paard . Pat maakte het mogelijk,
dat, bij huzaren en a .rtillerie, elke lichting van October
tot de tweede Octobermaand, daaraan volg ende, in dienst
bleef, zoodat steeds twee, lichtingen tegelijk order de
wapenen wares . Bij het voetvolk duurde de dienst voor
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hen, die k levers, van Maart tot Maart, voor de overigen
slechts tot November. De minister S t a a 1 flu, naar uit
zijn eerste begrootingsontwerp bleek, was aanvankelijk niet
van zips, of to wijken van de lijn, door zijn' vboi •g anger
op dit stuk gevolgd .
Nu stood echter, dat was sinds eenigen tijd bekend,
de dienst bij dat blijvend gedeelte onder velen in een kwaad
gerucht . Gezwegen zij flog van die uitersten, die uit onderschatting eener Nederlandsche krij gsmacht, al s verweermiddel naar buiten, bovenal : uit wantrouwen jegens zulk
eene macht, als waarborg van binnenlandsche orde, Been
enkele booze aanklacht ongebruikt laten, om het voorwerp
van hun' of keer zwart to maken . Ook buiten hunne kring en
deden verhalen van grieven de ronde, ernstig genoeg, om
overweging to verdienen . „De dienst van het leger", in
welks eischen het achterg eble ven deel dan moest voorzien,
kwam (heette het) goeddeels neer op veelal zin- en altij d
ziellooze corveeen en wachtdiensten . Welk vaderlandsch
belang kon een werkman zich vlijen to dienen met uur
aan uur in het g ezelschap van gemelijke kameraden to verlummelen in eene zoogenaamde „hoofdwacht" ? Of ook
met een noodeloos talrijk geleide to verstrekkenn aan den
wagers, waarin levensmiddelen werden afgehaald en rondgebracht ? Dat, voorts, de kaderopleiding door het blijven
van dit deel der lichting werkelijk werd gebaat, men n oemde
het eene hersenschim . En diep werd het betreurd, dat,
door den eindindruk van dit verlengstuk aan den dienst,
de strijdbare deugden, die de opwekkende oefeniugstijd ken
hebben ontwikkeld, niet missen konden to verkwijnen, ja,
plaats to maken voor onlust en tegenzin, die to licht in
uitspatting zich lucht gaf.
Die bedenkingen vonden weerklank in de kamer, ook
bij leden der groepen, waar het cabinet wel in de eerste
plaats steun moest zoeken . Aan waarschuwende, zelfs dringende stemmen uit diep hoek ontbrak het dan ook niet .
De minister evenwel bleef doof aan dat oor. Hij pleitte
niet voor behoud der gewraakte instelling op den duur .
Zij zou, hoopte hij, inn de toekomst kunnen worden ont-
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begird . Voorshauds echter wilde hjj haar met misseu . Vat
kon er, met name, bij de bereden corpseu terechtkomen
van de zorg voor de paarden, indien niet een dccl cler geoefende marischappen bleef, om zich met die zorg to belasten P Ook voor het dekken van eene, mogeiijkerwijs
toch noodige, mobielmaking des legers moest, althans zoolang niet de landweer behoorlijk van kader was voorzien,
gerekend kunnen worden op eene steeds gereede troepenmacht, die zonder het blij vend gedeelte niet sterk gelloeg
zou wezen . Eiudelijk waren or, naar Zijne Excellentie opmerkte, ledeu, die ter wille der binnenlandsche rust hot
noodig achtteu, do mansehappen bijen to houden in enkele
cler groote steden, ,,en de minister van oorlog (zou) zeker
,,op dat punt Diet lichtzinniger zijn dan zij, ten ware andere
,,maatregelen daarvoor in de piaats (konden) wordeii ge,,nomen" . Kortom : hot wachtwoord van den spreker achter
de regeeringstafel was : ,,geduld ; niot afschaffen, aleer go,,reed is, wat het bestaande moet vervangen ." Do groote
meerderheid der tweede kamer nam die vermaning ook ter
harte . Zij keurde, op de oiitvangen verzekeringen, do voorgedragen begrooting good . Een amendement, van sociaaldemocratische zjde ingediend met do strekking, dat op dcii
post voor hot blijvend gedeelte f 100 .000 zou worden goschrapt, kon zelfs niet meer dan do stemmen der vf orsteilers verwerven . Edoch, bij de eiudstemming ontzegden
niet minder dan elf uit de naaste geestverwanten der
ministers den generaal St a al hun vertrouwen . Zonder den
loyalen steun der rechterzijde zou deze ziju gevallen .
En de toon der dusgenaamd ,,vooruitstrevende" en ,,derno,,cratische" pers getuigde in do eerstvolgende maandeu van
onverminderden spijt over den bewindsman in eon hevriend
cabinet, die zoo teleurstelde.
Daar vigil, omstreeks eon half jaar na do spanneude
ontmoeting tusschen minister en kamer, de mededeeling
nit de lucht, dat tegen 1 November een belangrijk brokstuk van hot blij vend gedeelte, in weiks onderhoud bij de
begrooting was voorzien, door den minister zou worden
naar huffs gezonden . Naar tevens verluidcle, stood voor

328

DE STAAL-CRISIS .

den dienst van het volgend jaar slechts to worden gerekend
op het blijven van 2200 man voetvolk, terwiji bij de bereden corpsen de regeering geene militie-manschappen hoegenaamd, als blij vend gedeelte, onder de wapenen zou
houden . Op eens waren flu (dat spreekt !) de borders verhangen . Begrijpelijke voldoening verving den onverholen
spijt van de organen der „Unie" en der „democraten" .
Verrassing, daarentegen, teekende de toon der bladen, die
tot dus ver den minister crediet hadden gegeven . Het leed
niet lang, of in dit deel der pers, was de regen niet van
de lucht ; een regen van met cijfers gestaafde Jobsvoorspelliv gen, alle of komstig van ernstig bezwaarde vakmannen,
aangaande de onvermij deli] ke verwarring, to stichten door
den nieuwen koers . De redenen, op 21 December door
den minister to berde gebracht voor aanvankelijk behoud
vann wat bestond, worden nu, in bijzonderheden toegelicht, tegen zijne veranderde houding g ekeerd . Hoe dacht
hij zich toch (werd gevraa :gd) de dagverdeeling van den
bereden soldaat, flu juist des zomers, in den besten
oefentijd, de wanverhouding het ergst zou worden tusschen het getal der paarden, dat steeds even groot was, en
dat der manschappen, die hen moesten in goeden staat
houden ? Wanneer 's voormiddags het gesmaldeeld troepj e
zou zijn uitgerukt, en dan na het kofheuur de moede
manners w~er, hoofd voor hoofd, een paar dieren voor
hunne rekening kregen, om ze of to rijden en daarna
schoon to makers, wat werd er aan het eind des daags van
het opgewekte plichtgevoel dier landskinderen, wat tegen
het najaar van de bruikbaarheid dier lan .dsbeesten en hunner
zadels en tuigen ? En hoe eene mogelijke mobielmaking to
dekken bij dreigend oorlogsgevaar ? Die task was op den
duur de landweer toegedacht, als deze klaar zou zijn . Maar
van dat klaar zijn was nog niets gebleken . Integendeel !
Eerlang verbreidden zich, na de eerste opkomst van dat
legerdeel, geruchten, die van heel andere dingen, die an
dronkenschap, van onwil, ja, van tuchteloosheid en verzet
getuigden . Menig of cier moest, naar verluidde, met die
weerbarstige landsverdedigers diep-besehamende oogenblikken
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hebben doorleefd . En welke schijn-garnizoenen, ten slotte,
voor het handhaven der orde inn onze middelpunten van
bevolking ! Wat was er toch, zoo vroeg men, veranderd,
welke nieuwe rnaatregelen van veiligheid waren er getroffen,
Binds, in den winter, de minister had verklaard, niet lichtzinnig er to willen zijn, dan de, op dat stuk tot waakzame
v6orzorg vermanende, kamerleden ? Pus werden zijne eigene
woorden van behoedzaamheid in alle tonen gericht tegen
zijne onverwachte bekeerin g . Doch daarbij bleef het niet.
Nieuwe bedenkingen kwamen de oude versterken . Zoo wees
men op den kadernood . Van de oefeningen, om daarin to
voorzien, mocht, zei men, ook tot dus ver al niet veel
zijn terechtgekomen, dat was geen redenn voor een besluit,
waardoor zij in het vervolg geheel onmogelijk werden . Eu
met bij zondere bezorgdheid werd gewezen op de kan s, dat,
tegen een' altijd denkbaren aanslag op ons land, zeer plotseling van de zeezijde ondernomen, de kustbatterijen in
den aanvang zonder bediening zouden zijn .
Tot afweer dier bedenkin gen waren de nieuwe vrienden
van den felbesprong en generaal om deze reden weinig voorbereid, dat zoo goed als geene deskundigen zich aan hunne
zijde schaarden . Zelfs de „Militaire Gids", anders voor
hervormingen wel to vinden, liep niet warm . Pus moesten
zij wel bij voorkeur hunne toevlucht semen tot de taktiek
van breed gebaar . Zij gevoelden niet veel voor de onthutste
behoudzucht, die zich in cijfertjes verdiepte, maar blind
sloeg bij de ontmoeting met groote golfbewegingen des
nieuwen tijds . Zij
hunnerzijds
vatten juist dies geweldigen t4jdstroom in het oog, den toenemen .den afkeer
onzes yolks van eene gewapende macht buiten de maatschappij, waar zijne zones onder dwang werden genet aan
koks- en oppassers- en schoonmaaksterswerk ; zijn' onw~erstaanbaren drang, daartegenover, naar eene democratische
inrichtin g van 's lands weerbaarheid, naar een volksleger .
I3ervormingen in die lijn waxen bij de stembus beloofd
vermindering tot op het allernoodigste der geestelooze
wachten en corveeen ; bezuiniging op alle overtollige kasteonderscheidingen : op pluimen, nestels, galons, muziek en
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wat voor kostbaren klinkklank er verder wezen mocht . Op
die beloften was een belangrijk deel gekozen van do afgevaardigden der linker-groepen . Met hare inlossing maak .te
de minister, door zijne kloeke daad, op afslag een begin,
eer to bescheiden, dan to stout . Daarom moest hij gesteund
in hoop op verdere en krachtiger hervorming . En wat de
technisehe grieven der eeuwiglijk bezwaarden ganging, flu,
bYj de over zijn begrootingsontwerp to wisselen stukken
zou wel blijken, dat en hoe Zijne Excellentie kans zag, one
die bedenkingen to ondervangen . Het deed denken aan hot
refrein nit de dag en van T r o c h u : „I1 a son plan" .
Naar dien, trant sleepten zich, in afwachting vann den
hoofdslag aan het Binnenhof, de inleidende schermutselingen
voort ; verscherpt werden zij, helaas ! door hot persoonlijk
incident van het ontslag, verleend op aanvrage van den
inspecteur der cavalerie, die in gemoede meende niet to
mogen meewerken tot een' maatregel, waarvan hij slechts
ontreddering voorzag . Eigenaardig ! In de bewuordingen,
waarmede do scheidende ruitergeneraal zijn' naasten ondergeschikten had kennis g egeven van de reden voor zijn heengaan, lawn de pleiters voor persoonlijke zelfstandigheid
ook in het gevechtsveld een onduldbaar vergrij p tegen de
tucht ; terwijl van den kant der „stramme snorrebaarden"
heel antlers over die woorden werd geoordeeld . Het blijft
to betreuren, dat, met dit tusschenspel, de Staal-crisis hot
Nederlandsche leger twee opperof cieren heeft gekost, die
licht to vervan .gen, o ja, maar wegens karakterhoogheid en
toewijding zwaar to vergoeden zijn .
De eerste der met spanning verbeide stukken : het begrootingsontwerp en zijne toelichtende memorie, zagen hot
licht ; maar het voorspelde licht ontsteken, dat deden zij
niet. Zelfs gaf, tot sussing der bezorgdheid, in hot voorloopige verslag geuit, do Memor :ie van Antwoord wel verzekeringen, maar weini.g voorlichting ten beste. De sprekendste opgave, tot rechtvaardigin .g van den gedanen stag
verstrekt, betrof de bereden artillerie, waar laatstelijk
van 1277 man niet minder dan 904 voor diensten gebezigd, althans voor oefening niet beschikbaar zouden
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lijn geweest . Geen wonder, dat, bij de openbare beraadslagiug, de bezorgden zich nog niet gewonnen gaven . Waarom, dit bleef bet refrein, waarom opens onvoorbereid ingevoerd, wat verleden jaar nog pas na beleidvolle voorbereiding oirbaar heette ? Op die vraag vond, in zijne verzorgde
rede de Heer Van K a r n e b e e k sl echts dit bescheid : de
politiek heeft de lijn der louter zakelijke overwegingen
gekruist en omgebogen . Een bescheid, waarbij hij meende
to mogen volharden, ook nadat de tijdelijke voorzitter van
den ministerraad met wel wat misplaatste verontwaardiging
daartegen was in verzet gekomen, als tegen eene aantasting
van bet karakter der cabinetsleden . Zelfs den, voor eene
vrijzi .nnige „concentratie" nog altijd meer gevoelenden, afgevaardigde uit Tiel bleek bet naar huffs zenden van heel
het blijvende gedeelte to machtig . Naar zijne bereken.ing
zou de veldartillerie, bij voorbeeld, niet meer dan 11 man
gedurende de zomermaanden beschikbaar hebben voor iedere
batterij, zoodat hare batterijen, lea voor den, slechts konden
uitrukken met een enkel stuk ; waarna dan voor dat 11-tal
flog vielen of to rijden niet minder dan . 38 paarden i
Kon daarop, vroeg hij, niet jets worden gevonden ? Pit,
bijvoorbeeld, dat de oudste lichting na een jaar-dienst met
verlof Sing tot April, om dan weer op to komen voor zea
maanden P En ware, voor de huzaren, de tijd vann opkomst
niet nit bet najaar naar de lente to verleggen ?
Na eindelijk, flu eerst kwam de minister los, zoo met
de gronden voor zijne aanklacht tegen bet bestaande, als
met de bijzondere planners, waarmee hij zou voorzien in
bet, door zijne bestrijders geduchte, tekort aan levende
krachten . Eene reeks van misbruiken m.oest bet beweren
staven, hoe bet tot bier gevolgde stelsel spotte met de
hoog noodige zuinigheid op den tijd, dien zijne zonen bet
vaderland ter beschikking moeten stellen . Daar hadt Ge
de d~tacheering van manschappen in de constructie-werkplaatsen ; zij liep bet gansche jaar door ; waarom haar niet
tot den winter beperkt ? Daar was bet gebruik van soldaten
in de tuigkamers en op de hooizolders ; zij moesten door
gehuurde burgers worden vervangen . Waartoe, voorts, de
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dienstsignalen, geblazen door trompetters aan de wacht
flier konden menschenkrachten geheel worden uitgespaard,
zoo men maar in de gangen der kazerne wat klokken aanbracht. Ook hot veel to g roote aantal ordonnan sen ., bron
van gedwongen dagdieverij, moest weerzin kweeken tegen
den dienst. Dan verder, wat al noodelooze corveeen ! Corveeen voor de bezorging van een recept naar de apotheek,
en voor hot of halen der medicijnen ; corveeen voor keukendiensten ; corveeen voor hot ronddeelen van ingekomen
brieven . Was niet dat alles overbodi.g ?
De terugzending der tot dusver in de kazerne achtergehouden manschappen naar hunne haardsteden zou aan die
menschenverspilling een einde makers, naardien zij de hoogere rangers leerde, zich to behelpen . Te dien einde
was zij noodzakelijk . En wat dan verder hare uitvoerbaarheid betrof, voor doze stelde zich de minister borg . Als
bij de artillerie telkens en mann een geheel spann paardenn
schoonhoudt, waarom kan dan een huzaar niet moor dan
een paard aan ? Maar flu aangaande hot voetvolk ; daar
had Zijne Exellentie hot verminderd blijvende deel gesplitst in twee ploegen, die elkaar zouden afwisselen om
de vier maanden . Doch mast die twee lag hot in zijn plan
eene derde ploeg flog to formeeren, die samen met de
beide aangehoudene eene macht zou vormen van de hoogste sterkte, door artikel 109 der militiewet vergund ., en,
slechts met klein-verlof naar huffs gezonden, mobiel moest
zijn to makers zouder koniuklijk besluit, op een bloot ministerieel draadbericht . Tegen verrassingen van buiten en
van binnen word op die wijze hot land gevrijwaard in eene
mate, als aan de strengste eischen, mits zij redelijk bleveu,
kon voldoen . Het was waar : de pas tot onderofficier
bevorderde militiesoldaat grog voortaan mee naar zijne
wonivg met de rest ; van oefening in de richtige vervulling
zijner nieuwe taak kwam dus fief in. Maar de oude kaderoefening met hot armelijk „blijvende gedeelte" gaf (dit
stemde , de minister zijn' verdedigers toe) al even min voldoende bate. Van kaderscholen voor vrij willigers, bij iedere
divisie een, verwachtte hij voor dit belang veel grooter heil .
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Het pleidooi was zeldzaam kloek ; eene daad van moed.
Te meer strekte het den spreker tot hooge eer, omdat het
volkomen zich vrijhield van alle heftigheid in toon, of
vorm ; terwijl den veelgeplaagden man, had hij zich sours
vergeten, zoo'n uitval niet eons zees ernstig ten kwade kon
zijn geduid. En toch ! . . . Niet dit deed aan den in druk
de ergste of breuk, dat zijn betoog nog leemten overliet,
waar door des sprekers maatregelen, genomen, of nog to
nemen, in het to duchten tekort onvoldoende scheen voorzien, --- dat, onder meer, de vaardigste oproeping per draad
der met klein verlof afwezigen verwarring niet zou kunnen keeren bij plotseling noodige mobielmaking der ruiterij. Neen, het bedenkelijkste bleef dit andere : de wijze,
waarop Minister S t a a 1 zijn' nieuwen koers gekozen en ter
zake van die keus de kamer eerst voor een voldongen feit
geplaatst en toesn pas to eifder ure met toelichtende mededeelingen overgoten had, zij vroeg steeds vruchteloos our
rechtvaardiging . Onwraakbaar was de twijfelende vraag
van den afgevaardigde uit Tietjerksteradeel : Waarom dat
li.cht zoo last gebracht ? Onwraakbaar ook deze andere
De onzuinigheid, die Gij misprijst, in het gebruik van tijd
en krachten, Gij kendet haar al in December 1905 ; ook
het „klein verlof", dat thans alle bezwaren tegen de inkrimping van het blij vend gedeelte moet wegbezemen, is
toch geene vondst van het laatste jaar ; waarom dan toen
den maatregel nog geweigerd, die flu opeens door dat verlof
ongevaarlijk en als middel tegen die onzuinigheid hoognoodig
wezen zal P Bleek werkelijk de landweer reeds ten voile berekencl voor de tank, haar bij toekomstige mobielmaking des
legers op to dragen P Maar wat vooral ontstemming bracht
en onrust, het was eene nieuwe belichting van de daadin-geschil, die, door den vurigen afgevaardigde uit Leeuwarden het eerst naar binnen gelaten, door den minister alles
behalve was afgeweerd . Het betoog van lien bedenkelijken
bondgenoot was, namelijk, van den aanhef tot het einde
g estemd geweest in dezen toon : „'s Ministers planners mogen
„nog slechts in nevelachtige omtrekken voor ons staan, hij
„heeft in elk geval de verdienste van door eene forsche

gechevronneerde ruiters aanbeval ! Hij zou den zeker
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„dead de noodzakelijkheid der komende evolutie to hebben
„aangetoond . vooral bij hot paardenvolk heeft men paar„demiddelen noodig ." Ware toch Zijne Excellentie bijtijds
in dachtig geweest aan de onontvankelijkheid van eon' read,
die paardemiddelen niet voor de viervoeters, maar voor
hun.n e
under de stille verzuchting : bewaar mij voor mijne vrienden, Heer ; voor mijne vijanden zal ik zelf wel zorgen, zich
terdege hebben gepantserd tegen hot gevaar van langs die
helling mee aan hot glijden to gaan . Nogtans : hot kwam
anders nit ; de minister gleed me, viol in . gelijken toon .
Doch nu vertolkte ook zeker de afgevaardigde uit Tiel
wet omging in veler gemoed, toen hij met klem verzet
deed tegen een beleid, dat, wear hot gold verdediging des
lands, met opzet noodtoestanden schiep, om zoo tot beterschap to komen . In bewoordingen, die zijn hart eerden,
had Zijne Excellentie vertrouwen op hot yolk regeeringsplicht genoemd . Wat echter to denken van zijn vertrouwen op de hoogere rangen, die hij tot hun' plicht meende
to moeten brengen met zulk een „Doctor-E i s e n b a r t h"recept ?
De verdere kanswisselingen gedurende „den nacht van
„S t a a 1" zijn overbekend . Op den rend van hot graf zag zich
de minister gored door eene snort van vergelij k, dat de
beslissing over hot netelig vraagpunt tot in hot v66rjaar
verschoof.
Waarom, na hot sluiten van den wapenstilstand, de
Eerste Kamer hot pleit heropende P is nog onopgehelderd .
Zeer mogelijk handelde zij, zoo doende, moor nit outstemming, den near eenig welberaden plan . Begrijpelijk is
hot vermoeden van politieke bedoelingen echter de krasse
dead der meerderheid zeer zeker. De felle toon van hear
voorloopig verslag en bovenal : hot haast volkomen samenvallen (bij hot slottooneel) van de lijn tusschen v66r- en
tegenstemmers met de scheiding tusschen links en rechts
gaf dat vermoeden eenig voedsel . Nogtans : gegrond, gorechtvaardigd was hot, voor wie de beraadslaging met
aandacht volgde, allermiust . Men kome hier niet aan met
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de rede van Dr . V e r m e u 1 en . Hoe lezenswaardig op zich
zelf, dat pleidooi voor langdurige oefening van den soldaat,
als middel om langs den web van „suggestie" eene „meta„morphose" zijner persoonlijkheid to weeg to brengen, was
in deze beraadslagingenn eene vergissing ; het viel buiten
bet kader . Het richtte zich, over den minister been, tegen
de militiewet, die hij had uit to voeren . Voor bet overige
trof bet verzet tegen 's ministers beleid met opzicht tot
den gewraakten maatregel niet bet doel, waarop bet cabinet,
blijkens de eerste troonrede, wenschte aan to sturen, niet
bet volksleger, als richtpunt van zijn' arbeid op bet stuk
der landsverdediging, maar enkel en alleen den ingeslagen
weg : bet terugkomen op de plannen van een jaar to voren,
bet bereidenn van een pad tot nieuwe toestanden, niet door
wetswijziging, maar door daden van bestuur ; niet in de
laatste plaats ook : de roekeloosheid, die, om schoon schip
to maken, grijpt naar een' noodmaatregel, en eerst den druk
verlicht, die later verzwaard zal worden . Pat de vertoogen
van christelijk-historischen karat uitsbitend dien geest
ademden, betwist niemand . Het woord van den Heer Van
Was s e n a e r was aan alle partij-overwegingen gespeend .
Zijne algemeene stelling aan bet slot, dat de ingelijfde
der militie een recht heeft op volledige oefening, zij zal
toch wel geen geloofsartikel zijn der rechterzijde alleen !
Doch zelf's de tegen pleiters, die meer in bet ruime sop
zich waagden, lieten, wel verstaan, geen ruimte voor twijfel
to dezer zake open . Uitdrukkelijk verklaarde Mr . Reekers,
geen' strijd to voeren tegen maatregelen, die ons yolk geschikt kunnen maken voor bet Zwitsersche stelsel . Wet
gaf hij redenen, en goede redenen, waarom hij voorshands
niet kon deelen in de ingenomenheid met dat stelsel, die
sommigenn ijverig aan den dag leggen . Maar van to voren
vrijwaarde hij zich tegen de misvatting, dat door die gevoelens zijn verzet tegen deze begrooting werd bepaald .
ook Mr . T h o oft, de temperamentvolste under 's ministers
w~erpartijders, nam tot twee malen toe dezelfde v6orzorg
in acht. Het volksleger to bestrijden, daaraan, dus sprak
hij, denk ik niet . En nog eens aan bet indrukmakend slot
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zijner doorwrochte rede gaf hij zijne voile bereidheid to
kennen, our alle voorstellen tot wijziging der wet to nemen
in ernstige overweging . Die trek in de houding van de
twee meest besliste onder de ernstige tegenstanders verdient de aandacht ; meer dan de verkiaringen, ten slotte
door de Heeren Hay e 1 a a r en Berg m an n afgelegd, dat
zij hat toch heusch niet voorzien hadden op hat cabinet
in zijn geheel . Zulke verzekeringen konden woorden zijn
geweest, met de voorafgegane daden in strij d . Maar hat
standpunt, van den beginne door de Heeren Reek e r s en
T h o o f t ingenomen, was de daad, welke bij voorbaat die
woorden rechtvaardigde .
Een grief kwam in de Eerste Kamer meer naar voren dan
het aan de overzijde van het Binnenhof was geschied : de
to geringe zorg der regeering voor de veiligheid der orde
binnen 's lands . Daarmede held verband, dat ditmaal
krachtiger de bezwaren warden onderstreept tegen hat in
bewaring geven hunner geweren aan de manschappen der
landweer. Was hi~r sours een verschil tusschen beginselen :'
Stonden, to deter take, tegen over elkander : en ghartig wantrouwen van „den geldzak" jegens „hat yolk", en, andererzijds,
dat achtingwinnende vertrouwen, dat de minister ook nu
w~er grondslag van regeeringsbeleid bleak to keuren :' Maar
de spreker, die met hat gezag, dat bijzondere ervaring
verieent, de genoemde grieven en bezwaren hat nadrukkelijkst to berde bracht, de burgemeester van Amsterdam,
wees zelf zoodanige duiding zijner woorden af, toen hij
opmerkte, dat vertrouwen op hat yolk allerminst waakzaamheid uitsluit tegen hat gevaar, waarmee, in oogenblikken van spanning, ook zelfs maar enkele kwaadwilligen
geheel de openbare orde vermogen to bedreigen . En schoon
door de geruststellingen das ministers nog niet voldaan,
koos hij, in tegenstelling tot zijn' strijdmakker Mr . V a n
H o u ten, toen hat op stemmen aankwam, de zijde der
regeering.
De minister bleef in zijne verdediging getrouw aan
den, in goeden tin, voornamen toon, dien weinigen zoo, als
hij, onder een kruisvuur van aanvallen hebben weten to
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treffen en to bewaren . In hooger mate echter dan aan de
de overzij, lag ditmaal het door hem gevoerde betoog open
voor tegenwerpingen, die met handen waren to grijpen .
Meer overbiuffend dan overtuig end kionk, bij voorbeeld, ziju
beroep op de deskundigen-bij-uitnernendheid nit de cornmissie van 1888 ; want, was door hen al een oefentijd van
18 maanden voldoende gekeurd voor den bereden soldaat,
zij haddon daarbij eerie oefening op het oog gehad onder
veel gunstiger omstandigheden, dan thans geschapen waren ;
to weten : bj eerie sterkte, nooit geringer dan van ariderhalve lichting. Ook kan men den minister toegeven, dat de
wetgever het blijvende gedeelte nooit voor politiedienst
bestemd heeft, zonder daarorn de bezwaarde vraag to moeten
onderdrukken, of niet de wegzending van dat gedeelte het
leger als geheel voor zjne onloochenbare task van rustbewaring al to zeer verzwakte . Ter zake, voorts, van het
dekken eerier mobielmaking, scheen de minister de vraag,
waarop het aankwam, scheef to stellen ; niet dit toch was
het punt in geschul, of eerie laudweer, tegen hare tank opgewassen, de voorkeur verdiende boven dtachementen, nit
onderscheidene tactische enheden saamgeiezen ; de noodlottige ervaring, door Frankrijk in 70 opgedaan met het
laatste stelsel, was wel bekend ; maar hierop kwam het aan,
of inderdaad de landweer zoo ver w1s . De twijfel, verder, of
onze weerloosheid in het oorlogsseizoen (den zomer) niet dubbel
roekeloos was to achten, werd afgewezen met een beroep op
het ,,irnpuisief" karakter der wereidgebeurtenissen in onzen
,,democratischen" tijd . Staat dat karakter, echter, wel zoo
vast? Wie ziju de Staten, van wier kant eerie vredesstoornis
het meeste dreigt? Ret Britsehe denkbeeld van ontwapening,
thans aanhangig, vergunt, hen met den vinger aan to wijzen .
Daar is vooreerst dan Groot-Brittannie zeif . Immers : ais de
vos de passie preekt, boer, pas op je ganzen . En verder zijn
er flog, met de uitzondering van Duitschiand, dat wegens zijne
van nature onbeschutte Jigging niet ontwapenen mag, die
mogendheden, welke het krachtigst tegen C amp b e11 Bann e r m a n' s inval hebben geprotesteerd : de Americaansche
Unie en Japan . Welnu : mag men in ernst het ervoor houden,
0. E. VII 6
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dat ,,the king in council" to London, dat hot burgerlijk
caesarisme van T h e o d o o r Ito o s e v e it, dat de regeering
van den „mikado" ook, hun yolk niet zooveel in hunne hand
hebben, om voor een' door de meerderheid gewilden oorlog
hot jaargetij to kiezen, dat hun hot beste voegt ? Het is
waar : de prediking van hot on beredeneerde en van zij ne
macht over hot lotsbestel der volkerenn zit tegenwoordig
in de lucht ; eu als or nog een Napoleon Ill aan do
oevers van de Seine zeteide, ware hot wat anders . Nu echter
is hot geoorloofd, in de stelling des ministers eene kniebuiging to zien jegens een vooroordeel onzer dagen, die wel wat
al to diep is geweest . Bevreemdend was ten slotte de verklaring, dat zijne Excellentie, ware hij huzarengeneraal, ook
zelf de wegzending van hot blij vend gedeelte zou hebben
afgekeurd . Hadde hij dan, in dat ambt geplaatst, zoo zees hot
bewustzijn van staatsburgerschap verloren, dat door hem,
for wille van overtollighedeu bij zijn wapen, onredelijke
eischen waren gesteld aan de schatkist ? Hadde hij in dat
geval goon oog gehad voor de noodeloosheid dier ordonnansen
en corveeen, die hem, als kolonel-to-voet, zoo hadden geergerd ? Hot lag waarlijk geenszins verre, uit dat niet juist
voorzichtige woord hot besluit to trekken, dat overwegingen,
aan 's lands weerbaarheid vreemd, den weerbaarheidsminister
minder vreemd waren geweest .
Thans naderde hot oogen blik, waarin achtereenvolgens
de twee fouten werden gepleegd, die, ten slotte, hot Staalconflict hebben verscherpt tot eene Staal-crisis . De eerste
was de tusschenkomst van den tijdelijk voorzittenden
minister. Mocht hij dan niet zijn tussehen beide getreden ?
Zeer stellig mocht hij dat ; zelfs was, onder zekere voorwaarden, wel niemaiid daartoe moor geroepen dan doze
eigenaardige figuur, de tegenvoeter van den ouden H e e m sk e r k in zijn' nazomer . Gaf eertijds toch do held van '68,
de onboetvaardige partij man, ten slotte biding aan eon
cabinet van zaken, thans zien wij aan hot hoofd eener
partijregeering een' man van zaken op ende op, sober tot
hot uiterste in hot void van algemeene besehouwingen,
rnaar van vertrouwenwekkende oprechtheid en conscientie,
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zoodra hij staat op zijn ,,terrein" . Een man van zulk
kaliber was geknipt, om het in dat kritieke tijdsgewricht
eens to beproeven, niet met het gewone middel der overgeerfde staatskunst (het verbloemde dreigement van een
gezamenlijk ontslag), maar met de nabijliggende overtuigingsgronden van het gemoedeiijk gezond verstand . Want
waarlijk : na het gebeurde in den ,,naoht van S t a a 1 ",
vooral : na het bezonnen woord, waarxnede de Beer S to r k
aan het getroffen vergelijk herinnerd had, higen die gronden zoo nabij . Er was immers wapenstilstand P Er was
eene bereidverkiariug des ministers aan de Tweecle Kamer
om voor 1 April tijdig hair mededeeling to doers van de
door hem genomen maatregelen en van zijne voornemens
met het oog daarop . Er was het stellig plan van tie
andere heift der vertegenwoordiging om de beslissing, in
December uitgesteld wegens de onvofledigheid der verstrekte gegeven s, eerlang to vellen na een grondig onderzoek van ,,tijdig meegedeelde" bouwstof voor een oordeel .
o zeker, als her was geweest, wat Mr . B e e k e r s noemde
een louter uitstel van executie, dan kon barmhartigheid geboden hebben 's ministers doodstrijd to bekorten . Maar, nu
was toegestemd aan de overzij in uitstel van decisie, waarom,
zoo mocht de tijdelijke voorzitter van den ministerraad wel
de Eerste Kamer vragen, waarom dan in die wending
niet berust P In stede daarvan, in plants van in zijne rol,
als zakenman, to blijven, viol de minister-vc5orzitter buiten
zijne rol . Hij, die een zes weken vooraf geheel onnoodig
in zijne terechtwij zing aan den Beer V an K a r n e b e e k
gemeend had het cabinet to moeten vrjpleiten van een
zich storen aan politieke overwegingen, hij trachtte nu
met overwegingen van dezelfde orde invloed to oefenen op
eene kamer, wier eigenaardige samenstelling hair daarvoor
wel bij nitstek ongevoelig makers moest . En door de
grieven, tegen den minister van oorlog ingebraclit, to bestempelen als verzet tegen een beginsel van regeeringsbeleid,
versierde hij met dien beginselnaam zekere eigenaardigheden in 's ambtgenoots handelwijze, die toch eigenlijk to
nauwer nood een ernstigen verdediger hadden gevonden .
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Inderdaad : de trouwe en kundige beheerder onzer geldmiddelen had bij de gene gelegenheid ~n bij de andere
maar moeten blij ven aan hot Voorhout en zich den gang
naar hot Binnenhof besparen. Hij behoort tot hen, en hij
is daar waarlijk niet minder om, die hot best den laude
dien en met hue work .
De foot, door de regeering begaan, kan echter niet tot
verontschuldiging strekken voor de veel ernstigere foil, die,
met de begrooting of to stemmen, de kamer pleegde . De
redenen voor onthouding van die daad, die de voorzitter
van hot cabinet wel zoo hebben g edaan met haar nog eons
op hot hart to binders, zij waren haar bekend ook zonder
dat . Ten overvloede had de Heer S t o r k gezorgd, dat zij
bij tijds nog daaraan was herinnerd . Er was dus goon
gevaar bij hot verschoon .en van 's ministers levee ; de kamer
mocht zich, onbeschroomd, de zoete weelde gunners der
lan.kmoedigheid . En wat zij mocht, dat moest zij, omdat
zij de Eerste Kamer was, en doze nit den acrd der zaak,
gelijk nit kracht van ongeschreven recht, de schaar der
schikgodin, haar toevertrouwd, hot best in waarde houdt,
door dat gereedschap zoo min mogelijk to bezigen . Want
in hare handen heeft dat werktui.g dit gemeen met hot
ontbindi :ngsrecht in handen der regeering : eons aangewend,
is hot voor langen tijd onbruikbaar . Liever dus dan hot
to hanteeren in eonn geval, waar de belangen, die zij daarmee dienen wilde, reeds door hare zuster waren ter harte
genomen en in die hoede veilig mochten worden geacht,
moest zij zich zelve hebben gespaard voor komende dingen,
om wierentwille hare kloeke tusschenkomst allicht veel
xneer van pas konn wezen . Nu overtroefde zij haar partner,
die van denzelfden trekk reeds zeker was, en dat, terwijl zij
hot zoo broodnoodig had, hare troefkaart flog achter de
hand to kunnen houdeu .
Zoover de wellicht to overvloedig e on.thullingen, bij de
eindelijke wederontmoeting van cabinet en Tweede Kamer
ten beste gegeven, in staat stellen tot eon oordeel over de
gedragingen der partijen, die bij de pogingen tot hot oplossen der crisis waren betrokken, moot over hot algemeen
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de onberispehjkheid dier gedragingen worden erkend . Men
mag er de regeering gees_ verwijt van maken, dat zij na
hot gebeurde de kroon eenparig om ontslag verzocht . Zeker :
zuk een besluit, genomen om de afsteniming van een begrootingshoofcTstuk door de Eerste Karner, was zonder voorbeeld in de geschiedenis onzer instellingen . Pat eehter
inoest door do ministers ziju bedacht, eer hun voorziter
ingreep in de beraadslagingen van den onwilligen tak der
vertegenwoordiging . Nu zij hot niet hadden gedaan op
dat oogeublik, was, achteraf, aan herstel van hot verzuim
geen denken meer, en samen heengaan de enige weg .
Getrouw aan een, van lieverlee bevestigd, gebruik, won
nu do Kroon al spoedig den raad in van de voorzitters der
beide kamers. ilet schrifteiijk oordeel van. den omen flier
twee, den baron Schimmelponninek van der Oye,
is later door de regeering ter openbare kennis gebracht .
Waarom? schijut niet recht duideljk . Hoofdstrekking van.
flat oordeel blijkt to zijn geweest eon outkennend besclieid
op do vraag : of er genoegzarne grond aanwezig was om do
rechterzjjde in do gelegenheid to stellen tot bet overnemen
der bestuurstaak . Uit den hook, van waar doze raadgeving
kwam, viol ook niet anders to verwachten ; do vereenigde
partije, die niet moede wagon geworden, hot ,,hoofdeloos
,,allegaartje" achter de ministerstafel zjn Bemis aan cone
tot regeeren bekwame meerderheid to verwij ten, konden
niet zelven do teugels aauvaarden, zoo long hair eigen .
phalanx in do Tweede Lamer nog slechts oene minderheid,
al was hot do groots-mogehjke, bedroeg . Ret to laten
aankornen op cone ontbiuding, scheen eon to anon tuurlijk
waagstuk . En waar do rechtergroepen in beide kamers,
bi.j al hare bezwaren teaen den minister van oorlog, herhaaldeljk hadden blijk gegeven van den zin om ook op
hot stuk der iandsverdediging do dour open to honden voor
overleg met flit cabinet, char kon, dus meonde do Hoer
S c him m ci p e n ii in c k, van hair niet wordon govergd, de
zetels in to nemen, die ieg stonden togen hare uitgesproken
bedoeling. De vorming van een ,,cabinet-om-zaken-af-te,,doen" word even aangeroerd, maar niet bepleit . Kenne-
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lijk gevoelde de raadsmann der kroon nog hot meest voor
een aanblijven der afgetreden bewindslieden, ook omdat
door dozen eene grondwetsherziening was aan de orde gesteld, waarop, blijkens de uitspraak der stembus van 1905,
de meerderheid der kiezers wel scheen to willen aansturen .
Men heeft zich, kennelijk ook in regeeringskringen,
over die laatste zinspeling des generaals vroolijk gemaakt,
as over eene struikeling der pen . Mag men beginnen,
met zulk een ongelukje to vermoeden ? Waar staat geschreven, dat, zelfs bij eene ernstige raadpleging over hooge
vragen van staatsbeleid, Dare Majesteit nooit om den
grijzen knevel van Hoogst Derzelver raadgever een' fijnen
glimlach mag zien spelen ? Liever dan aan de genoemde
woorden een' rechtstreekschen tin to hechten, die voor een
zielkundig raadsel plaatst, is de schrij ver deter regel .en geneigd, daarin een' schalken zet to ontdekken, omtrent
welks bedoeling de hooge vrouw, tot wie dit schrijven gericht was, zich Been oogenblik kan hebben vergist . In dat
geval echter is hot wel niet twijfelachtig, wie hot laatst
en hot best gelachen heeft : de grondwetsherzieners, die
zich vroolijk maakten over den briefsteller P of doze, toen
hij zich de handen wreef wegens hunne vroolijkheid ?
Wat daarvan zij, de ministers konden in zulk eene
slotsom niet berusten . Hun standpunt was nu eenmaal
dit, dat Generaal S t a al's inkrimping van hot blijvend
gedeelte behoorde tot hot reg eeringsprogram, vermits de
twee gevolgen, met dien maatregel in hot oog gevat : bezuiniging en wegruiming van weerzin tegen den krijgsdienst,
onmisbare voorwaarden waren to achten tot den ombouw
van ons verdedigingsst,elsel in den stijl van „hot yolk onder
„de wapenen" . Zij moesten dus er op aandringen., dat aan
de rechterzijde eene opdracht word yerstrekt, althans : eene
gelegenheid geboden om een cabinet to vormen . De kroon
bewilligde in dien drang. En ziedaar de raadplegingen
geopend tusschen den Voorzitter der Eerste Kamer en de
vijf rechtsche groep-leiders der Tweede
.
De onderhandelingen leidden tot goon gevolg . Natuurlijk ! De overwegin.gen., reeds door den baron S c him m e 1-
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p e n n i n c k in zijn schrij ven ontvouwd, moesten zijn' geestverwanten en bondgenooten nit het hart zijn gesproken . De
regeering mocht hare redenen hebben gehad om heenn to
gaan, de rechterzijde aehtte, haar daartoe Been reden to
hebben gegeven . Zij rekende zich dus tot het bezettenn der
liege stoelen niet verplicht ; althan.s totdat mocht zijn
gebleken, dat de partijen, die in 1905 het „Christelijk"
ministerie onder den voet liepen, onmachtig waren tot het
voeren van het bewiud . Slechts werd de ondeugende zet
vann den grijzenn k.amervoorzitter net opzicht tot de herziening der grondwet in, het antwoord der vijf leiders niet
herhaald . Men kan niet met zijnu vijveu ironisch zijn .
wel echter kan het onpersoonlijk lot ironisch wezen .
Pat bleek weldra . Gelijk to verwachtenn was, beproefde het
nu de kroou met een' staatsman, bereid omm een cabinet
bijeenn to zoeken, dat, met verwaarloozing der „antithetische"
partijformatie, zou trachten of to doers, wat niet verdeelt .
En op wien viel daartoe hare keuze ? Op den oud--minister
van justitie, wiens academisehe geschriften (mast pennevruchten van Mr. V a n 110 u t e n) steeds voor de rechterzijde het arsen.aal waren geweest, waar zij de middelen
vergaarde ten rbewijze, hoe ook vann links de „antithese"
in hare voile scherpte werd erkend en g esteld ! Eigeuaar-dige paradoxie der gebeurtenissen ! Maar treffende rechtvaardiging, daarbij, van het oordeel dier Nederlanders, die,
als den klap op de vuurpijl der stembus-uitspra,ak van 1005,
hadden aanbevolen, niet een ministerie van anti-antithesemannen, waardoor feitelijk het dilemma, dat door de kiezers
veroordeeld was, werd bestendigd, maar een ill den trout,
zooals flu door dezenn bekeerden antithese-prediker-vanlinks werd saamgezocht .
Intusschen de rechtvaardiging kwam to laat ; het
„psychologisch oogenblik" was sin ds anderhalf jaar voorbij .
De talrijkste groep van links was flu eenmaal scheep gegaa i
met het afgetreden cabinet, en recb Es za :g men flog steeds
meer heil inn handhaving van het „christelijke" bondgenootschap, don in gewaagde proeftochtjes met „paganisten" .
Zoo kwam de kroou, toen alle andere mogelijkheden waren
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beproefd en mislukt, terug tot de ministers op de valreep .
Dezen hadden inmiddels de Koningin ingelicht aangaande
„de gedragslijn, die zou ziju to volgen, wanneer Dare
„Majesteit hen mocht uitnoodigen, van de ontslagaanvrage
„terug to komen" . Hoofdpunt dier inlichtingen was, naar
de bedoeling der ministers, ,,de medewerking van Hare
,,Majesteit to verzoeken, om", tot beslissing der vraag
nopens het blijvend gedeelte, „een wet tot stand to bren„gen, waarvann bet ontwerp afzonderlijk en, zoo mogelijk,
„te g elijk met dat tot vaststelling der definitive oorlog s„begrooting zou worden ingediend" door den opvolger van
generaal S t a a 1, die bij zijn' wensch om been to gaan
volhardde . Voor alle zekerheid, blijkbaar, werden nu van
wege de kroon die „inlichtingen" nog eens weer ter kennis
van de vijf „directeurs de conscience" der rechterzijde gebracht. on g elukkig, was in bet schrij ven der ministers bet
genoemde hoofdpunt ingekleed op eene wijze, die, voor den
wei.willenden lezer onaanstootelijk, de zwartste vermoedens
kon wekken bij zoodanig e lezers, als in de school van G r o e n
en Dr. K u y p e r geleerd hebben, zelfs liberalen gelijk den
Heer D e M e e s t e r to mistrouwen in hunne hoedanigheid
van „omwentelaars naar de idee" . Gezien order zoodanige
belichting, sloten de gekozen woorden niet to eenen male
deze duiding uit, als beoogden de ministers to verkorten
bet, der kroon bij de Grondwet gewaarborgde, recht om
door de Staten Generaal aangenomen wetsontwerpen al
dan niet goed to keuren . Eenmaal dat donkey vermoeden
binnengeslopen in hunne ziel, was bet, natuurlijk ! voor
de vijf „Christen"-staatslieden ridderplicht, de kroon tegen
zoo snooden toeleg to vrijwaren . Zij verwittigden dus de
Koningin, dat, voor bet geval bet cabinet de genoemde
bevoegdheid der kroon in twijfel trok, of betwistte, de
rechterzijde zic;h gehouden zou rekenen om de bestuurstaak over to nemen . Hare Majesteit echter ram, naar bet
schijnt, de zaak zoo hoop niet op, of werd, in elk geval,
door de verdachten gerust gesteld nopens hunne bedoeling .
Althans Zij m.aakte van bet gedane aanbod tot beschermin .g
geen gebruik ; en den 16en April zaten de voormalige ambt-
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genooten van generaal S t a a 1, met een' anderen opperofficier versterkt, op nieuw achter de groene tafel .
Inn de gedachtewisseling nu, waartoe dat eerste wederontmoeten stof gaf, is niets, dat den buitenstander sterker treft, dan de onlust, die de meesten deter politieke
manners bekruipt bij het denken aan de kans, dat in het
geschil, waardoor de crisis is uitgelokt, zal worden betrokken hetgeen zij noemen „de politiek". O zeker, dat verschijnsel was niet algemeen . Het verdween, naarmate men
denn uitersten linkervleugel naderde . De woordvoerder der
sociaal-democraten stak het niet ond .er stoelen, of bankers,
dat, hunnerzijds, de leuze der bezuiniging op doode guldens
en levende amannenkracht niet ongebruikt zou blij ven bij
de eerstkomende verkiezingen voor de provincials Staten .
Zoo bleken insaelijks de leiders der smaldeelen, die de rebeering-op-het-kussen hot naast verwant zijn, wel g enegen
om nit het gebeurde politieke count to slaan . Maar, van
die sprekers afgezie .n, was het, na de crisis, gelijk trouwens ook to voren, een wedijver, wie hot naarstigst zich
zou vrijpleiten van den toeleg, dit vraagstuk nopens 's
lands verdedigin g to laten „vertroebelen" door „politiek" .
Ook al to voren . Zelfs was toen het sein van bo ven of
gekomen . Met zijne opzienbarende afwijzing van hot programme der twee verbonden vrijzinnige groepen, als richtsnoer van regeerbeleid, had de .minister-voorzitter de r j
geopend . Hem volgden op hetzelfde spoor van wraking
alley politieke bijbedoelingen in het oordeel over vragen
van landsverdediging de woordvoerders der vrije-liberalen,
de christelij k-historische leider en de twee voorvechters
der Calvinisten . Ja, ook de afgevaardigde uit Deventer,
minder dan iemand geneiad om geschillen nopens onze weerbaarheid to stellen buiten den partijstrijd, vond het toch
maar veiliger, zijnen tegenstanders voor to rekenen, hoe
hunne daden op dat stuk hem stelden in hot gelijk . Maar
n iemand onderstreepte krachtiger dien of keer van „de politiek" dan de held van geheel dit treurspel, de minister
van oorlog, toen hij aan hot einde zijner tweeds begroo-
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tingsrede de fiere woorden sprak : „Ik steun op geen
„enkele partij, ik built mij noch naar links noch naar rechts,
„maar sta midden in de Kamer rechtop, gelijk een' minister betaamt ."
Nu weer bij het eerst terugzien in April dezelfde
grondtoon. De Heer V an K a r n e b e e k en de afgevaardigde van Sliedrecht zijn op dit punt volkomen et' van
zin . De Roomsche staatspartij bij monde van bet lid voor
Nij megen geeft zelfs eerie vernuftig a waarschij nlij kheidsrekening ten beste, om de beslissing der Eerste Kamer to zuiveren van elken politieken bijsmaak . Dat lijkt in onzen
tijd den krantenlezer heel niet zonderling . Wij zijn zoo
gewoon, in den maatschappelij ken omgaug, van politiek to
hooren handelen, als van iets miuderwaardigs, dat zulke
pogingen van ernstige afgevaardigden om groote vragen vrij
to houden van „de politick" den indruk maken van de
n.atuurlij kste zaak der wereld . Nog tans : is bier net, welbeschouwd, iets heel vreemds? Wat is toch eigenlijk de
„vertroebeling", waarvoor men zich velerwege zoo beducht
toont? Hare nadere aanduiding gesehiedde zeker met do
meeste scherpte, toen de afgevaardigde voor Sliedrecht bet
bedrijf van sommig a medeleden brand merkte als „stof opj a„gen en reclame maken voor verkiezin gen" . Maar is dan
niet de kamer eenn gekozen liehaam ? Ontleent zij aan dien
oorspron g niet hare waarde, hare beteekenis ? Doet ze er
verkeerd aan, zich dien oorsprong vo6r to houden, to denken aan de vuurproef voor hare lastgevers, die om de vier jaren
hair wacht, en met hot oog daarop hare gedragslijn of to
bak en.en ? Hoe kon een kopstuk eener zich „democratisch"
noemende partij zoo leelijke namen geven aan zulk eon'
natuurlijken, zulk eon' eervollen plicht
Inderdaad : men zie eons of van wit in onzen geestelijken dampkring rinds jaren met die lustelooze denkwijze
ons vertrouwd maakt ; men stelle zich in de plaits van
een' vurig achtenveertiger, wit warmer Thorbeckiaan dan
T h o r beck e, eon', dien net bet sterkste 's meesters denkbeeld van evenwicht-houdend samenwerken onzen staatsmachten, maar veeleer de gedachte van een overwicht der
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gekozen kamer getrokken had in bet tramp der grondwetsherzieners ; en dan doe men zich deze vraag : wat zulk
een man van dergelijke uitingen zou zeggen ? Hij begreep
er, kortweg, niets van . „Hoe flu? Wordt, zestig jaar na
„dato, in dien trant opgeroeid tegen den stroom, door de
„n.egenmannen onder hun' grooten aanvoerder ontketend
„en in vests beddingen geleid ? Heeft men dan geen ver„trouwen in de kiezers ? Wil men terug naar de blindelings
„te lovers gewijsden der groote heeren, of zelfs (wie west?)
„naar de vaderlij ke al-regeering van Ironing Willem den
„Eerste ? Maar waarom was bet dan toch in acht en veertig
„ons to doers? Immers om de zelfontvoogding eener burg erij, die van het beter weten hears kon.ings en van de
„laatduukendheid barer regenten beide genoeg had? Zij
„betoonde zich des ziris en des willens om zelve hare eigene
„zaak to nemen in hare eigene handers . Voorgelicht door
„eene ongebreidelde pens, wilds zij flu verder inn vrijheid
„zich hear oordeel vormen over de lijnen., waarlangs de
„ontwikkelin g der open bare zaak zich to bewegen, en elks
„vraag des tijds hare oplossing to vinden had . Eene kamer,
„regelrecht gekozen, en zoo den rijkdom van bet nationals
„geestesleven trouw weerspiegelend, k .on veilig met hare
„meerderheidsbesluiten, waarin van zelf bet grootere deel
„des mondigen yolks zijn' wil terug vond, richting en .
„leiding geven aan bet staatsbeleid . De kortheid van den
„termijn, waarna de volmacht des verkozenen telkens moest
„worden vernieuwd, zou dozen reopen tot bet onderhouden
„van een levendig verband met de steeds wakkere openbare
„meen.ing, en hem beletten, met zijue mode-uitverkorenen zich
„tot eerie nieuwe eigenwijze kaste of to sluiten . Terwijl de
„middelen tot verlichting en besehaving, door eene onbe„krompen inrichting van bet volksonderwijs gebracht aan
„heel de Nederlandsche jeugd, eerlan g vergunnen zouden
„ells burgerlijk mondigen to roepen ook tot burgerschappelijke
„mondigheid . Pat warm de idealen der vrij zinnigen eene
„halve eeuw geleden : de zelfregeering van een zoo talrijk
„mogelij k kiezerslichaam, waarborgend dat 's lands taken
„zuiver zakelijk werden waargenomen en verzorgd . Hoe ken
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„men nu dan spreken, als stood juist hat verkiezings„mechanisme zulk eene waarneming van 's lands belangen
,,in den weg P hoe telkens doelen op een „cabinet van
,,,,taken", als tegeuhanger van een ministerie, da.t den bewe„gingen van hat staatkundig levee ziju aanzijn dankt ? hoe
„klagen over een „reclame waken voor verkiezingen", als
„kende het kiezersvolk zoo wein .ig zijn belang, dat hat op
„den dour door kunstgrepen zich liet verblinden ? Ja, hoe
„kon eene vrijzinnige regeering tot tweeniaal toe het accoord
„verloochenen, waarop hare n caste vrie uden doors h unne
„kiezers gezonden waren naar het Einnenhof ?"
Nogtans : hoezeer in strijd met de hooggestemde verwachtingen, waarop eertijds de stroom van ons opeubare
levee is omgebogen in ziju' tegenwoordigen koers, de wijdverbreide beduchtheid voor politisch .e vertroebeling van
vragen, die verlangen moesten naar eene strict zakelijke
beslissing, zij is maar al to gegrond . 'want deerlijk heeft
de ervarin g slag op slag tel eurg esteld d e hoop, als zoo
joist zulk eene wijze van beslissen door kiezersoverwicht
wordenn bevorderd . Zoo ons de Staal-crisis een les heeft
geleerd, die het blijvend van belang is, to behartigen, dan
is het daze les, eene nieuwe zeker niet, maar eene overbodige nog veal minder : hoe maar het staatsleven gezet
wordt op de spit vann snel terugkeerende stembus-worstelingen, to wear verzwakt de kan.s, dat over zak.enn zakelijk
wordt gehandeld .
Wat toch, nog aces, was her de „zaak" ? Eau bestanddeel outer gewapende macht, waarvann to zijner tijd cl_e
hoogst bekwame verdediger der militiewet getuigd had, dat,
naar hij vreesde, het welhaast kariger der overheid was
toegemeten dan eel voorzienig beleid gcdoogde, ward (thenaangaande was er na ;uwelijks verschil) niet vruchtbaar gemaakt voor 's lands weerbaarheid op zoodanige wijze, da .t voor
hat beoogde doel de baste uitkomsten verkregen warden met
de geringste offers inn geld en tijd en krachten . Er waren misbruiken, er warden verrichtin.gen gevergd, wier waa .rde voor
de gemeene tack niet opwoog tegen hat offer, dat door de
daartoe gebezigde manschappenn ward gebraeht : wachten en
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corveeen van twijfelachtig nut, oppassersarbeid, die veel liever
van dienstboden moest zijn verlaugd, stal- en hooizolder-,
magazijn- en keukenwerk, waarin goeddeels met gehuurde
hulpkrachten kon worden voorzien . De veelvuldigheid dier
misbruiken deed schade aan den offervaardigen geest der
manschappen, die ermee worden geplaagd . Zij kweekten
onlust, minachting voor de legertaak, veelal brooddroukenheid, ja, liederlij ke zeden . Toch werd, ten andere, door
weinige deskurldi .gen dit betwijfeld : de klaarst bewezen
overtolligheid van menigen dienst, waartoe bet blij vends
gedeelte werd gebezigd ., rechtvaardigde zijne volslagen overbodigverklaring n iet . Ten einde bij ells g ebeurlijkheden in
de hoogst noodige mate gereed to zijn tot bet doorstaan
van den eersten schok, kon (heette hot) onze weermacht
zonder dit bestanddeel bet niet stellen . Ook woes men hierop,
dat eene wacht, of eene corvee, wier rechtstreeksch nut in
vredestijd, zoo op zich zelve genomen, gegronden twijfel wettigde, daardoor-alleen nog niet veroordeeld was, mite zij sen'
soortgelijken dienst, in oorlog noodig, nabootste, en due tot
richtige vervulling van dozen voorbereidde . Inzonderheid
met bet oog op de eischen van mobielmaking, werd de
onmogelijkheid . van sen g eheel Bemis deter in de kazerne
achterblijvende manschappen warm bepleit ; nog afgezien
van bet vraagstuk der aanvankelijke dekking, noemde men
eene uitvoering vann zoodanigen maatregel, die niet op
hopelooze verwarring en ten slotte op eene nationals ramp
zou neerkomen, zonder de aanwezigheid van sen blij vend
gedeelte kort en good ondenkbaar. flier viol due eene
nauwluisterende kunstbewerking to verrichten, eene woekering weg to snijden, maar zonder dat eon levensorgaan
mocht worden geraakt, eene j uiste grens to zoeken, tot
wear to wachten vruchten hot offer waard bleven, waarbver hot laatste niet moor mocht wordenn verlangd . Die
teere maatbegrooting was volstrekt noodzakelijk : hot levee
zelf van den patient hing van hare richtigheid, van hear
geslaagd-zijn af. Maar mogelijk was zij slechts bij kaim en
zakelijk enn waardeerend overleg . De strijdige belangen, die
hot bier to verzoenen gold, moesten niet tegen eikaar worden
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opgehitst, maar met zoo onbevangen mogelijken tact afgewogen over en weir. Hot was nood ig, dat de vakmannen,
die het leger --, de leeken, die den dienstplichtige zijn' eisch
wilden zien gegeven, zich verplaatsten in elkanders wenschen
en bezwaren . En waar zo6'n stemming noodig is voor jets
onmisbaars, daar is haar eisch wel zeer urgent .
Dat zou de „zaak" hebben gevorderd . Maar jawel!
Bezie men thans een oog enblik de keerzij van hot muntstuk : de natuurlijke historic van bet lichaam, dat over
den aard der noodige, nauwluisterende kunstbewerking to
zeggen had in hoogsten aanleg : twee kamers met de kiezers achter haar. Zoo, als Binds jaren bierr de dingen staan,
vindt zich (wj weten bet) allengs vaster bet kiezersvolk voor
bet grootste deel geencadreerd in twee hoofdm achten, elke onderverdeeld in min of meer verband houdende divisien,
maar, als bet gaat spanners, toch eendrachtig ieder optrekkend, de rechtsche onder de leuze : „voor den levenden
„God", de linksche onder den kreet „tegen de theocratic" .
Naar bij herhalin g bleek, wegen die beide machten in sterkte
vrijwel tegen elkander op ; de rechtsche zal de talrijkste
wel wezen, maar heeft bet ongeluk, dat hare kiezersdrommen min gelijkmatig over ons grondgebied zijn uitgespreid,
zoodat zij, goeddeels met verpletterende plaatselijke meerderheden, een' kleineren phalanx afvaardigt, dan haar vermoedelijk eon evenredig kiesstelsel zou toewijzen . Dus
komt hot dan bij den vierj aarlij kschen strij d om wie regeeren zullen en wie geregeerd worden, wie ditmaal hamer en
wie aambeeld zullen zijn, voor elk der twee hoofdzakelijk
hierop ears : bet meest belovende „platform" to bouwen ; eon
lijstje van beloften en van grieven zoo to schikken, dat hot
grootere deel gewonnen wordt dier minder vast geencadreerde kiezerszielen, die, vlottend tusschen rechts en links,
den evenaar in hot eind doers overslaan . Nu vindt men
bij die wankele middelgroep vermoedelijk wel eene minderheid, behoorend tot de uitnemendste, de hoogststaande
karakters in den laude
; hare talrijkere helft, integendeel,
zal wel gevormd worden door lieden, die, zonder hart voor,
zonder kijk zelfs op beginselvragen, of belangen des go-
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meenen lands, een gemakkelij ke proof zij n voor wie limn
en limns gelijken list meeste profijt voorspiegelen, of wel
list best de kunst verstaan „den antler" zwart to waken .
Welaan dan : van de nationals levensvragen, die, aangevat
bij den verkeerden karat, list meest tot list smeden zulker
lokleuzen, of tot een hatelijk misteekenen der we~rpart,ij
zich leenen, is hot vraagstuk onzer landsverdedigin ,r,
helaas ! eon der verleidelijkste .
Goon aangeleg enheid toch, die duidelij key list still e
credo alley atomistische staatsopvatting beschaamt,
den
waan verstoort, as ware list algemeen belang eene loutere
sow van uwe en mijne bijzondere belangen, dan doze tragische-bij-uitstek . Lij vordert list meest en zij belooft,
aan practicabele mast gemeten, list minst . Wat vreemds,
dan, zoo, inzonderheid voor hen, die graag „den kleinen man"
list hell beloven, gelijk zij ook van hem list lieul verwachten,
zich her een vischwater opdoet, uitlokkend rijk ? Het ligt
reeds in den acrd van wie bij voorkeur in eene „betere"
took omst levee, de sombere macht to onderschatten van
een verschijnsel, dat, als de oorlog, hun hot stervend overblijfsel van een barbaarsch verleden lijkt . Maar verder
welk eene buit van stemmen valt hier in to halen !
Ligt er (om daarmee to beginners) waarheid in de
menschkundige opmerking, dat hechten aan godsdienst en
kerk de vorm is, waarin zich Nederlandsch idealisme
list liefste kleedt, dan zal licht bij de onkerksche schare
list aantal niet goring zijn van dezulken, op wie de toezeggin g van verkorten dien sttij d eerder vat heeft dan eon
beroep op vaderlandschen tin . Doch ook zelfs onder hen,
die in den regel tot dus ver bij rechts zich listen indeelen, is
de kans op hot winners van afvalligen geenszins to versmaden . Den schrijver deter bladzijden blijft steeds de
wrange heug enis bij van hot betook, dat hij eons bracht
aan eene nieuw-gebouwde kerk to Sittard . Het vlak der
wanders was bekleed met tegels, op elk waarvan een der
betrouwen, die met hunne giften hot gebouw hadden gesticht, de reden voor zijne mildheid had vermeld . Daaronder
was erkentelijkheid aan God wegens hot vrijloten van militie-
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pllcht niet eene der zeldzaamste . Ja, het Calvinisme,
trots zijne geestverwantschap met de strijdbare stemming
van het Oude Verbond, weet, blijkens een merkwaardige
advertentie, door den afgevaardigde voor Leeuwarden der
overzijde gretig ,onder het oog geduwd, van soortgelijke
bestanddeelen zijne gelederen niet ganschelijk vrij to houden .
Dus doen zich dan sinds eenigen tijd de gewone verschijnselen voor, die erop wijzen, hoe bij sommige liukergroepen
deze en gene zich aangordt our het defensievraagstuk to brengen op haar „platform" voor de kiezers . De omtrekken beginners zich to teekenen van een dramatisch toegespitst „dilem,,ma" to dier zake, een schelgekleurd bf dit, 6f dat, waar naar
Parsistisehenn trant de macht des lichts ter gene zij, ter audere
de geest der duisternis vertoond wordt . Heeft men het
niet nog onlangs kunnen lezen, en nit de pen van den
eerste den beste niet, waartu sschen voor den politiseerenden
hervormer onzer weerbaarheid de keuze eigenlijk to doen
viel P dier : „het leger als uitvoerder van den volkswil,

„weermacht met tot hoogst bedoelen de handhaving der
„onafhankelijkheid ; het yolk tot leger saamgewassen met
„alle physieke en moreele krachten, die in (dat) volt aan„wezig zijn" . Daartegenover : het leger, „instrument, bestemd
„tot welk doel ook, liefst aanvalsmacht", een . „willoos werk~
„tuig buiten het yolk", to dien einde, „lang buiten het yolk
„gehouden" door een gerekt „kazerneverblijf" . „Daar vormt
„zich de aparte legerziel, de ziel, vijandig aan de burger„maatschappij, het geweld als zoodanig tegenover h,et yolk,
„het . . . „instrument de carnage" desnoods . . . ."1) Zoo wordt
de pleitzaal voor het volksgericht bereid ; al wie met koel
en nauwgezet beraad dit moeilijk vraagstnk op had willen
lossen, wordt nu verzocht to zwij gen ; de h eeren kiezers
kunnen binnenkomen. ; de „antithese" in deze zaa,k is klaar ;
het spel met dikke woorden neemt een' aanvang .
Ja, de „antithese" . Of dacht men sours, dat maar een
enkel monster van dien naam ons aangrimt en bedreigt,
het vermaarde bedenksel van Dr . K u y p e i s vindingrijken
1) „Vragen des Tijds" . Mei 1907 . Blz. 63 . De oursiveering is reeds
daar to Yinden .
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geest, met het „Christelijk" bewind geboren, en al w~er half

verdwenen rinds zijn ontdekker aftrad van het tooneel ?
IJdele wean ! De naam „antithese" is onder kiezersregeering „legio", vermits, near het blijkbare oordeel van wie
het kennen, het vlottend element bij het kiezersvolk slechts
in dien opgeblazen, in dien toegespitsten vorm jets meent

to vatten van, jets gaat gevoelen voor de vragen, die men
het stelt. „Gij A.theners", zeide reeds to zijner tijd K 1 e o n
de leerlooier (en hij kon het weten) „last U altijd weer
„het spoor bij ster makes, doordien Gij near het voor en

„tegen luistert, alsof Gij in den schouwburg zat, en de
„vaardigheid der sprekers is het, wet U boeit, niet de dingen,
„waarover zij handelen ." 1 ) Zoo is het nag . Het is om „dra„matiek" to does
: een' edelen „held" tegenover een' tooneelverrader ; zonder dat is het dankbaarst oratorisch „genre"
(het verontwaardigde
) niet bruikbaar . A lies derhalve,
wet den kiezer wordt voorgezet, is eerst tot „antithese"
toebereid, gelijk, wet koning Midas aanraakte, veranderde in goud ; maar hij versmachtte . Merkwaardig,
hoe een zoo scherpzichtig man als de leider der „sociaal„democratische" groep het der rechterzijde tot verwijt

kon rekenen, dat zij de pogingen ter vorming van een
„taken"-cabinet gedwarsboomd had, omdat, was zulk eene
politiek geslaagd, hare „antithese" een' „knauw" zou
hebben gekregen ! Dat zeide het denkend hoofd van de
partij, die, hierin eenig onder hare zusters, de donkere
schaduwen der kiezersheerschappij, dear joist geteekend,
prijst, opzoekt, als hear levenselement, van alle nooden,
aan dien staatsvorm eigen, hoog opgevijzelde deugden
maakt,
de axioma's van eeu redelijk staatsbeleid omhare eigen politiek slechts in
stempelt tot vooroordeel,
den vorm van invectives denkt, en harerzijds het koers
houden op eene „antithese" (het is wear : geese god) dermate op de spits
geleerde , maar eene „sociale"

drijft, dat zij, bij monde van den zelfden spreker, elke
„burgerlijke" regeering dringend waarschuwt, toch nooit

1) Tucyd : III . 37 e . vv. Verg . : Ernst Curtius „Griechische Ge„schichte" . II. (1879) hlz . 459 .
23
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bij de „arbeiders"-partij om steun to vragen ! 0 zeker : zoo
ver staat nog geese der andere groepen . Naast mindere
goden, ook in haar to vinden, die denken in invectives,
zijn daar de besten de „antithetische" tactiek van harte
moo . Wanneer een man als de afgevaardigde voor Goes
de „antithese" van zijn' vriend K u y p e r ingewikkeld vonnist door den vrijzinnigen hot vaderschap over dat broedsel toe to schuiven, das komt zoo's wrevelig woord, de
schrijver deter blades is er zeker van, uit hot diepste van
zijn hart . En desgelijks, als de afgevaardigde voor Sliedrecht de voordeelen erkent van een gemengd cabinet, en
slechts, als hoofdbeding van zijne mogelijkheid, den eisch
stelt, dat to voren de partij en zich trachten in to denken
in elkanders gedachtenwereld . Nogtan s, wat bates zulke
landerige verzuchtingen der beste mannen ' De gas ache
woordenstrijd, waarin zij voorkwamen, was den doorloopende
„actus", met zulke ,,protestation" in strijd . En gees
wonder ! Het bedrijf toch van antitheses-bouw en politieke
ketterjacht is niet hot work van menschen, hot is de vloek,
de zonde vas, een systeem, hot systeem der kiezersregeering .
Straks, bij de eerlang to openers stembus, vangt de daps
weer aan . M e p h i s t o strijkt zijne „antithese"-melodieon,
en alien, de afgevaardigden voor Goes en Sliedrecht inbegrcpen, moeten meehuppelen ; de souvereine kiezer, de
vlottende althans, op wien hot aankomt, schijnt voorshands
nog hot liefst to luisteren naar dat ; „panem et circenses"
beloften en woordgevechten . Welnu, als, desgelijks, tenn
slotte ook hot defensie-vraagstuk voor good in „antithe„tische" inkleeding is verstopt, dasn mag nog wellicht een
„enfant perdu" der oude school, die over zakelijke problemen zakelijk wilde handelen, op schuchteren toon de
twijfeling herhalen van den Heer Van K a r n e b e e k, of
voor hot aanleeren van tactvollen omgang met dieren van
een zoo gevoelig ras als onto kostbare cavaleriepaarden,
een oefentijd van twee jaar wel to lang is ; maar aanstonds
duvet hem de vakman der toekomst, in hot voile zelfgevoel van den modernen „leger-psycholoog", op zij met
hot overbluffende vertoog, hoe „uaast de afdeelingen, die . . .
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„het begrip-volksleg er reeds zouden kunnen herbergen, . . .
,,in het leg erverban d geene corpsen meer (mogen) worden
„geduld, die nog opvattingen koesteren uit een grijs ver„leden . Daarom is inperking van het blijvend gedeelte,
„als een der eerste stappen, allernoodzakelijkst" . „Dus,"
waagt de man uit „het grijs verled.en" nog to stamelen,
„dus is het „vivent les principes, perissent les colonies"?"
„Mijnheer," zoo antwoordt hem de „leger-psycholoog", „men
,,heeft er de wereldgeschiedenis maar op na to lezen" x) .
Begrijpt menn nu, waarom het den schrijver dezer bladen
na eerie hernieuwde kennisneming van de stukken der
Steal-crisis to moede was, als zag hij een' hem dierbaren
lijder in afvvachting van eene dringend-noodige operatie ;
maar de oneenige geneesmeesters vervielen bij hun overleg
omtrent de to kiezen kunstbewerking al meer enn meer in
den toon en de manierenn van een Eskimo-duel?
Het moet voor den naamgever dier „crisis" mast veel,
waarop hij met rechtmatige zelfvoldoening mag terugzien,
eene bittere bijgedachte wezen, dat zijne, voor alle hoogere
legerrangen zoo grievende, tactiek van noodtoestanden
scheppen, om schoon-schip to waken, den levendigsten bijval heeft geoogst van de zijde der moderne „leger-psycho„Iogie", daareven gekenschetst . Hun echter, wien al meer
de twij felen.de vraag zich opdroug, of waarlij k de vrij zinnigheid er wel aan doet, gedurig elken nieuwen step near
weer vollediger kiezersmeerderheidsregeering to billijken,
als liggend inn hare lijn, hun zij de overdenking van de lessen dezer crisis met nadruk aanbevolen . Het was altijd der
vrij zinnigen eer en kra.cht, to ij veren voor redelij k staatsbeleid . Maar redelijkheid vin .dt enkel bast bij redelijk overleg van elkander in toom houdende machten ; zij wordt wel
n.ooit gediend, veeleer geschaad, door een .' wedkamp near
G roen.landsche zede om wie de oppermachtige menigte het
knaphandigst overro npelen zal .
'erg. : „Vragen des Tijda" . Mei 1907 . Blz . 69, Hier is de cursi1)
veering van den schrijver dtzer bladzijden .
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TWEEDS PEEL .
I.
Van her noch ginds was levee of beweging to bespeuren, en troostelooze eenzaamheid hing, als 'n eeuwigheid van tureluursche vervelin g, over 't schoolgehucht .
A.an weerszijden van 't leege schoolplein, onder 't kille,
als afwezige, wintermiddaglicht lag de grijze, met stakeriggesnoeide beukj es bepaalde, strakke grindweg tusschen
dorre bermen, zich toespitsend ter eene zijde naar destraatweglinden in de verte, en ter andre in de oneindige leegte van den Brazemer Enk.
Somber stonden, tegenover de school, de hooge Dullerdt-dennen, zonder suisgezang in burs grauw-wolkige kruinen, de slanke stammers donkey-vochtig aangeslagen, en in
doodsch zwijgen 't kreupelgestruik neerdrukkend, dat op
den bodem in hulpeloozen kronkel als verstarde in kelder-atmosfeer.
Levenloos lagers de meesterswoning en, in de richtiug der Laarbeekbrug, wat daglooners- en handwerkershuisj es achter doode tuinen en hovers, tegen de mistroos
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tige, onbewogen lucht, waaruit als kil-witte schaduw neerweifelde .
Even uitschietend stemgeraas en neerkruipend, dof gegons uit school ; en dan hing de weer leege stilte, waarin
Been levenssuizen der eenzaamheid, als 'n doodsbenauwing
over de buurt .
Dan, juist in 't oogenblik dat van den straatweg 'n
voertuig den grindweg opdraaide en van den Brazemer Enk
'n stip van 'n voetganger opdoemde, waardoor de grindweg
in strakke afwachting herleefde, week de hard-groene, stoffige schooldeur naar binnen .
Terstond kwam 'n vlaskop 't deurgat uitgeschoten, de
speelplaats op, z'n vooruitgevlogen, over 't door kinderklompjes tot korte golfjes gesehulpte zand, holderdebolderende klomp achtern.a, scheerde schuin naar den grond
toe, en sloeg terzijde van den pleinkastanje, met uitgestrekte handen, waarvan de eene z'n pet hield, paf neer in
't zand . Verschrikte, blauwe oogen blikten op, en daar geen
jongen 't had gezien, trok hij handen en kn ieen in om
zich op to richten, toen 'n pilo boerken, de pet dwars op
het donkere haar, enkel schreeuwmond, hem achterop 't
deurgat uit halloode, en als op 'n verrassend festijn, over
hem heenviel en hem begon to knuftelen . Onderwiji gulptenn iiit de open schooldeur kinderkopjes in cadans, eerst
wildrenuende, armz waaiende jongens, daarna zinnige boerinnetjes, piekerige, gele haarbosjes onder 't zwarte, gebreide m.utsj a of 't armelij k-afgeknabbelde, potsierlijk-g etooide stroohoedje uit, en alien bontgeruite schorteldoeken
over verkleurde japonnetjes boven grijs-blonde klompen .
En fluks arm in arm hakend, reiden ze, onder geheimzinnig
gekeuvel of snel gesnater, zich tot g roepj es, met schuwaanhalige preutschheid de jongens ontwijkend, wien de
speelplaats to klein werd met al die deems .
Hoog boven hen uit verscheen dan, toevend op den
schooldrempel, meester v a n E s s en . Vierkant, slank in 't
donkergrijs, de handen op den rug, keek hij rustig den
grauwen wintermiddag aan . Dan 't gonzend gebabbel en
door jongensgeschreeuw verscheurd klompjesgeroffel als
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bekende muziek hoorend, begonnen z'n in 't m agere, g ladde
gelaat zwartfonkelende oogen to glimlachen . En z'n autoritaire rust versmolt in zuivere levenslust, toen hij z'n woelige kleuters aanschouwde en op z'n volkje toestapte, z'n
grij zende, op 't voorhoofd neerbuig ende haarlok terugwerpend
ja, de tic, die Mar i e hem altijd naaapte. Nu, hij was
toch bij de gratie Gods, de meester van de Schepersh.oek,
en, volgens de boeren, „rechtevoort de eenigste, zuuver-olde
meister" nit den heelers omtrek . Door zijn beroemde
„BiebelschMle", op den anders vrijen Zaterdagmorgen, had
hij hen heel wet hoofdbrekens en geldbetalens bespaard,
en dear hij van de opening hiermede begonnen was,
noemden hem zelfs z'n heethoofdigste „christelij ke" en
„openbare" college's flu ja 'n antiquiteit, maar 'n eerlijke,
gewaardeerde antiquiteit . 't Schroevel de mocht ook, bij de
vreedzame revolutie van 't landbouwbedrijf, z'nn glorie van
oude neiersplaats hebben ingebuet ; en. E g b e r t-broer heel
wat in stand zijn gedaald ; op „den meister"
zooals hij
werd onderscheiden van alle andere schoolhoofden, steeds
aangeduid met hun van
was de ovbeschreven burgemeesterswaardigheid van den steeds hooger gestegen Schepershoek o vergegaan, en nu reeds werd er op de plaate bij 't
vuur beraadslaagd, hoe toch meesters zilveren feest
over 'n pear jaar to vieren . En daarbij flog schrij ver
geworden zelfs ! „Overijsselsch Regt en Geschiedenis", waarvan hij indertijd tot lid was benoemd uit dankbaarheid
voor 't gevraagde en hem gemakkelijke rapport over de
gewaarden en geerfden van den Schepershoek, had hem
nu de uitgave opgedragen der Schepershoeksche markerechten . Dat zou weer 'n avond worden ! Under 't mooie,
levenwekkende lamplicht hij voor z'n perkamenten kwartijn ; de overige deelen der markeboeken opgestapeld naast
hem, zoo hoog dat hij n og precies er overheen z'n vrouw
kon zien, z'n trouwe kameraad, die achter 't veelbelovend
theeblad den zoo gewichtig zat to zwijgen, 'n beetje schuw
voor die hooggeleerdheid ; en tegenover hem z'n college
Marie, hun eenige, 't blonde hoofd onder 't nijver opteekenen van 't ontcijferde near hem toebewend, maar dit, zoo-
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dra hij hun naam dicteerde, dadelijk opheffend, om met
schelmsch-spottende, blauwstralende oogen en wuivend
handgebaar to declam eeren : „Bon j our, marquis d u Schroevelde ! Hef-ie ezeene ien de krante dat de tuteneier mangs
zoe slim duur zinc ewest ? Tamee is d'r veur 'n meister
gin ankomen an !"
Maar, waar bleef ze flu ? Om hem stroomde reeds 't
kleine g rut uit haar klas, en terwij 1 'n jongen speelsch
tegen z'n beenen bonsde en 'n als 'n poesje kopjesgevend
meisken hem aanfleemde, keek hij out, waar flu „collega"
bleef. A.h, daar kwam ze, de groote, hartelij ke oog en van
't zelfde, zachte blauw als haar uniform : wijde, op den
schouder sluitende blouse over gladde japon en deze,
evenals de ceintuur, gegarneerd door golvend zilverband .
Daar kwam ze met haar mysterieuse glimlachj e, als moist
ze van mooie dingen waarvan nog niemaud had gehoord .
Maar tegelijkertijd roffelde de speelplaats leeg op 'n geschreeuw :
Doar, gundsend, kump de remmeister van
Loarland anevoaren !
Neej H arm, 't is de remmeister neet, 't is 'n
huurj oager uut stad .
Boh, zee ! K r i s j a n is 'n leepert ; den kan ruuken
woar 'n peerd hen kump !
Lup ie hen mit oew „leepert" !

Te zeet toch den

koetsier boven up 't gevoar zitten ? .t s da' gin huurjoager is . . . .
Onderwij 1 had zich de heele school aan weerszijden
van, den grindweg geposteerd om 't naderende rijtuig in to
wachten, terwijl de voetganger uit den Brazemer Enk vlug,
en v a n E s sen en Mar i e voetje voor voetje mede toetraden .
Care 1 D u b a r c q bong zich even uit 't rijtuig, en daar
't opwachten ziende, dat voor naast hem gezeten, overal
rondkijkend moedertje zeker heel grappig zou zijn, riep hij :
koetsier !
Ze knikte hem met de blauwe, door kastoren hoedje
overschaduwde oogen even dankbaar toe, maar moest dan
weer snel rondzien . Zou de Schepershoek haar ook zoo
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veranderd vinden als zij hem ? De Beukink-plaats, de grootste boerderij aan den straatweg, had zooeven haar 'n but
met hoog stroodak toegeschenen, zoo was ze door de stad
gewend aan andere proporties . Daarentegen maakten die
dennen haar klein . Maar, dan die kleuterhuisjes daar, en
deze griudweg . . . . !
Zeg koetsier, is die Stormdijk hier al sinds lang 'n
harde-weg ?
Stormdiek ? Di-'s de grindweg naar Oolghem,
mevrouw ; altied zoo ewist, neet better to weten .
C are 1 draaide aan z'n snor, en keek glimlachend langs
moeders beter wetend gezicht . Haha, zij dacht dat ieder
mensch als zij de heele kaart vain De Dullerdt vann buiten
kende .
Stormdijk hoog ! knikte ze, en keek road of de
Schepershoek Berths van H e e s e l e nog wel you keno en ?
Dit to vragen was reeds vreugde, onverwacht vacantiegenot . Want haar huwelijksleven had in enkel mineur
gestaan . Eenzaam, eerst met L o u is, enn na liens dood met
o are 1, die altijd 'n moeilijk kind was geweest ; echt 'n
leven in de schaduw, en toch, bij toeneming, met 'n opklarenden hemel boven zich, toch met onder haar zorgen
'n aangroeiende zekerheid dat ze medearbeidster Gods was,
op weg naar 'n uiteindelijke overwinniug . .Als 'n duizeligmakencle slag was then de erfenis van den nooit meer gezienen ohm C are 1 gekomen
de onbezwaarde Dullerdt
plus honderd mule
joist then ze zich gereed maakte
om van Delft naar Berlijn to verhuizen, waar Car e 1 als
electrotechniker bij S i e m e n s en H a l s k e zoo g aau werken .
Dadelijk echter had ze geweten dat flu B e r t h a van
H e e s e l e op De Dullerdt zoo zien, waarvoor Bert
.h a
D u bar c q in Amsterdam en Delft tevergeefs had geleefd,
namelij k dat haar een ige, haar Care 1, zich 'n kind Gods
zoo weten . Op De Dullerdt, buiten 't machinale stadsleven,
zoo hij de geestelijke realiteit zien ; weer, als then hij knaap
was, mee ter kerk gaan, en komen tot de vrijheid der
heerlijkheid van 'n kind Gods . Daarom had ze, door
C are 1 trouw geholpen, gejacht hierheen to komen om to
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beginners aan haar groote vacantie, die ook hem innerlijk
gezond zou maker. Doch flu
hoe vreemd keek alles bier
aan ! ! Die rechtlijnig-beplante grindweg, die mooi-geverfde
brag, die nuchtere, nieuwe huisjes
't scheen alles zoo
stadsch ! En d i ir, dat moest de school zijn
dat had
Jan n a haar al tang gel eden geschreven, dat was de school
van H e n d r i k v a n E s s e n, g etrouwd islet 'n Velpsche .
Komisch, dat ze flu dadelijk door 'n cordon van nieuwsgierige schoolkinderen moest rijden .
-- De eerewacht voor de nieje landvrouwe ! fluisterde
Caret .
Dag H a r m j e n n e ken! knikte ze tegen 't eerste
vlaskopj e, dat met open mon d b aar aanstaarde . Maar schrok
dan lichtelijk . Want van. E s s en' s donkere oogen keken
haar als 'n geestverschijning aan . Waarom groette hij
niet P En wie was dat blauwe kind, op zij, achter hem?
Waar had ze meer die gretige, vreugdevolle oogen gezien,
en dien gratievollen eenvoud P Werd bier 'n comedie opgevoerd P Onwillekeurig schampte haar blik tangs C are 1 . En
die keek, keek, keek naar dat blauwe juffertje! Gebeurde
bier iets ? En wie kwam daar hen to gemoet ? Die vrouw
herinnerde ze zich vaag, en wat keek die ook ! ! En niemand
zei wat . Alles vreemd : die zwijgende dennen, die grauwe
lucht, die kinderen met open monden, en die menschen
met bun vraagoogen, die je leeg vraagden . . . .
Oprijden, koetsier ! riep ze, zich verschuivend .
Dat was 'n zwijgende, blijde inkomste, moeder !
lachte Care 1, 't hoofd order 't voortratelen tangs 't
meesterhuis nog ombuigend naar 't schoolplein, om dan
de met klompengeroffel 't rijtuig in draf begeleidende kinderenn barsch toe to roepen :
Alto ! Harm j e n n e k en ;
alto, buns toe !
Nog twee g aloppeerden 'n Bind mee, gaven 't dan op,
en eenzaam rolde de barouchet verder in den grauwen
winterdag.
B o k s e n s- Die n e verbrak 't eerst de verbaasde stilte
op de speelplaats met haar waanzinnigen lath
Haha ! De juffer is weerumme kommen . En Den
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Dolle ok mit zien helleg a oogen ! Neej, schrikte ze, angstig
op zijde blikkend : Neej, appelsiene meug 'k fleet liejen .
Mange peerdeviegen snit bottersause ! om dan weer onwijs
Marie toe to lachen :
De juffer is weerumme . Kump
krek nut as domie ien de karke zeit : alles trump weerumme .
Den Dolle ok ! begon ze to knikken, haar verwezen angstoogen Mar i e uaderbij brengend :
En tSSverdan is de
wereld mekare gauw to wies of
Jelui direct naar huffs ! zei Marie eerst tot de
kinderen, die hunkerend naar wat potsigs van B o k s e n sDie n e, zich om deze opdrongen maar flu langzaam terug
trokken, bang voor juffers oogen, enn vervolgens tot B o ks e n s- D i e n e, deze op den schouder tikkend :
Ja, G e r r i td i n a, aan die grootheid zit altijd flog 'n krul meer dan
aan 'n rechte varkensstaart .
B o k sen s- D i e n e richtte haar vleezige gestalte wat
op, 't hoofd met de bla,uwe, in 't rood-doorloopen wit, groen
glanzende oogen, naar Mar i e toebuigend, ale vond ze
't een genot die vroolijke zilverstem en dat hoog-hollandsch
to hooren, enn knikte dan . :
Een rech-te var-kensstaart !
H.aha ! 't Was 'n kloore keel, doar wi'k fleet umme leegen .. .
enne woo hoo,;er de zunne an de locht, woo leeger de
regenboge . . . De zunne stong nooit stik Sverende . . , he :'
M a r i e suste de waanzinnig a met rustig-vroolijke oogen,
en bracht haar door 'n zacht duwtje aan 't voortgaan, dat
flu de kinderen weg waxen, weer kon . Dan keek ze ongeduldig om naar vader, want moeder wachtte met de thee .
Doch v a n E s s e n stood 't rijtuig na to staren, dat
flu in den Heerendijk verdween. B e r t h a v a n H e e s e 1 e
terug op De Dullerdt ! Ja, H a n n e s had, 'n paar weken
geleden, komen aanzeggen dat de oude heer was overleden
maar iedereen wist dat n u 't k asteel verkocht en g esloopt
zoo worden, gelijk zooveel onbewoonde buitens in de buurt .
En flu, zij die nooit meer her geweest was, terug op De
Dullerdt ? Ze hadden elkaar islet spookachtige oogen aangestaard . H.adden ze beiden 'n onbetaalde rekening van
hun jeugd gezien ? Zou 't kasteel z'n zware schaduw van
vroeger werpen op 't boerenleven ' Zou die jonge man
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vaag had hij van J a n n a gehoord dat B e r t h a' s eenige
zoos studeerde
missehien met stadsmanieren de atmosfeer kom en verpesten ?
Zou De Dullerdt weer bewoond worden, vader P
Hadden we 't vooruit geweten, dan hadt u jets kunnen
doers, he ? Bloomers, of zoo jets .
Ja, of . . . . of eigenlij k neon ! weifelde hij, haar riot
aankij ken d .
---- Hom, ik word steenkoud ; we gaan theedrinken, en
dan . . .
Jets doers was gek, en jets later was ook gek,
mompelde hij .
Maar naar moeder gaan is heel verstandig !
}Iij kook om en zei :
Jk ga wandelen, en bleef toen
met groote, afwezig a oogen haar aau staren .
't Is zoo kelderachtig en klam ;
He! rude ze :
net of je 'nn kikker aanpakt .
Hij wendde zich om en liep op .
Maar, trek eerst toch uw jas ears ! En dan 't m.arkeboek P riep ze hem eon pear passer volgend .
Bleek keerde hij 't hoofd even om, met koele, vragende
oogen, al.s had ze dwaasheid gezegd, en wandelde weer voort .
Was die vreemde man haar vader ? Hij scheen bang ;
hij, de gepersonifieerde zekerheid, bang ' voor die nieuwe
bewoners van De Dullerdt ? Hij ping naar grootmoeder op
't Schroevelde . . . Maar, zooiets als 'n veete tusschen 't
kasteel en de concurreerende meiersplaats, waarop ze wel
eons had hooren zinspelen, was nu toch onmogelijk ? Doch
wet wilde vader dan ?
vlag stapte ze de speelplaats over, hun tuin in . Bij
moeder zou ze maar riot hengelen . Die voelde toch veel
moor voor 'n heldere wasch, dan voor de vermolmde glorie
van 't Schroevelde, en kon zelfs den tegenwoordigen markies, oom E g b e r t, riot good zetten . Enfin, de tijdschrif
ten wareu gekomen ; wie weer of de Nienwe Gids doze
maand riot weer iets echt-verrukkelijks bracht .
Al viugger begon v a n E s s e n onderwijl door to loopen .
In den Heerendijk gekomen kwam hem hot leege rijtuig
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tegen . Met 'n sch.ok schoot hem to binnen dus, niet
meer als altijd, over De Dullerdt naar 't Schroevelde to
kunn en gaau . Gej aag d liep hij den Heerendijk af, den Holtsteeg in . Wat hij op 't Schroevelde moest doen, was onklaar,
meer voor 't ging donkeren moest hij er zijn, vast ! Toch
hadden reeds alle dingen hun omtrekken vervaagd in den
grauwen schemer, toen hij 't ouderhuis met z'n hoog, laagneerglijdend stroodak als 'n kern van dreigende donkerheid
nit 't grauwe duister zag opdoemen . Hij matigde z'n step,
blij 't veer to zien ; want 't scheen mogelij k dat 't plots
in den grond was verzonken . Maar, hoe uitgestorven ! Zoo
verlaten had 't in vaders tijd nooit gelegen. Hij stood flu
op zij voor 't achterhuis en herkende den afgebrokkelden
hoekmuur, die uitbultte naar de teveel uitgegraven mestvaalt . Ja, 't Schroevelde had de tering, de vliegende tering .
De ziekte van alle veldplaatsen : to veel roggeland, to weinig
weilaud en de arbeidskracht to duur naar rato van 't spotkoope, buitenlandsche koren . Toen H e n d r i k a en J e n n e k e n
waren uitgetrouwd, bleek vader indertijd al 't gereede geld
to hebben gestok.en in de akkermaalsbosschen, gekregen bij
de markeverdeeling ; E g b e r t had die tegenwoordig bijnawaardelooze bosschen niet kunnen verkoopen, en dus hypotheek moeten nemen om de zusters hun deel to geven . En
flu E g b e r t ongehuwd bleef - hij scheen niet meer to
durven, Binds hij B o k s e n s- D i e n e ongelu kkig had g emaakt
was 't gedaan met 't Schroevelde . Hoe vervloekt
stil was 't nu ; alsof bier mensch noch boost meer 't leven had .
IJit den schemer kwam 'n kar aangerommeld van 'n
hoogen akker ; dat zou E g b e r t wel zijn . En ja, donkey,
tegen de grauwe 1 ucht met de stortkar, waarop hij zat, op
en neer dansend, kwam hij dear aan .
G'n avond, Engbert.
-- Zee, de moister ! Ie kump 'n steutjen proaten P
schreeuwde E g b e r t met harde stem, waarin toch ontzag
voor z'n broer klonk :
'k Kumme van den Hoogen
Kamp . 't Is 'n bedroefd spul mit dat meiholt, 't trekt-oe
alle gunst uut den akker.
H e n d r i k begreep : dit was E g b e r t' s gewone apolo-
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gie ; hij kon. 't niet helpen, 't waren H e n d r i k's markeverdeelin g en vaders akkermaalsbosschen, die 't Schroevelde
aan 't krukkelen hadden gebracht . Maar dit werd nooit
direct gezeg d, vooral niet aan hem ; want tegenover 'n
v a n E s s e n had 'n v a n E s s e n hoogsten s eon woord teg en
tien voor 'nn vreemde .
Neej, E n g b e r t, 'k wil moar of kes d' olde m&ider
g'n dag zeggen .
Hij liep om de armelijk-leege mestvaalt, onder de oude
linden door, de voordeur binnen . In de gang was 't reeds
duister, maar bij den test ontsloot hij de keukendeur . Op
de plant glom 'n lialfverkoolde dennestobbe, waarvan de
bij wijlen oplekkende vlam de keuken grillig verlichtte .
In vaders hoekj e, onder de schouw, zat m onder to slapen,,
't hoofd in de witte mists op de borst, de ineengeschrompelde gestalte gehuld in zwarten mantel, de voeten op de
stoof. Ze had hem niet vernomen, en hij zou moeder maar
niets vertellen . Argeloos leefde zij enkel in de oude glorie,
en zonder afspraak schuwden ze alien hear to stooten uit
de zalige zekerheid dat 't Schroevelde de trots en 't hart
bleef van den Schepershoek . Ze kwam to voorschijn en
verdween bij de plots-oplaaiende, en dan gedoofde viam, als
'i3 vluchtig in 't geheugen teruggeroepen beeld . Ongeregelder, weifelender werd 't vlammenspel, nog eon opflikkering, en de dennestobbe begon to smeulen, prikkelendenn
smook spreidend door de keuken .
Hij tuurde hoofdschuddend near de stobbe : zoo zou 't
ook gaan, zoo ging 't al met 't Schroevelde ; nog 'n enkele
levensopflikkering, en 't was gedaan . Deden niet noch
oude, noch eigengeerfde, maar aann grind- of straatweg
liggende weide-plaatsjes oneindig meer opgeld dan deze
eeuwenbestaande, tusschen roggekampen aan zandwegen
verloren meiersplaatsen ?
Stil sloop hij terug, lichtte gedruischloos de klink van
keuken- en buitendeur, en wandelde peinzend terug . Ja,
die vooruitgang had de dingen ver, en hem zelfs wonderver vooruitgebracht -- maar, daarvoor andere dingen teruggeschoven, die dit verdiend hadden ? ? 't Was dikdonker
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geworden ; als tastbare duisternis lag de oneindig-large
winternacht om hem . Instinctmatig zwenkte z'n oplettend-stijf-gehouden lichaam met 't bekende pad mee, en
herstelde de richting, zoodra de voet uit de padholte in
't ongebaande ging . Maar 't laatste gebeurde al niet meer,
zoodra hij in zijn bosch, in de „Meestersdennen" kwam .
't Rechte pad was hem zoo eigen, hij voelde als op 'n afstand de stammen staan, en daarbij : zich heel zeker weten
was 't eenige middel niet of to zwerven . . . Na zoo 'n
tijd in gespannen oplettendheid to hebben voortgewandeld,
kwam het onbezorgde voortgaan en daarin, als om leegte en
duisternis to vervullen van levee, het felle, lichte peinzen .
Waarom zat hij nu niet thuis, naast z'n vrouw, en teg enover Marie voor z'n oud-perkamenten markeboeken, waarin
hij z'n jeugd, voorouders en eeuwenoude tradities voor
zich zag, ja hoorde levee ? Wat drommel : hij was razend
verliefd g eweest op B e r t h a v a n H e e s e 1 e, en had z'n
vrouw getrouwd, zonder gebroken hart en in dankbare
vreugd, want zij was de eenige, hem onmisbare kameraad
rnaar zoo speelde immers altijd de levenshumor met jeP
Je kreeg niet wat je wou, rnaar 't verkregene bleek beter,
eig en aardiger dan 't g ewenschte . Moest je dan schrikken
voor je weergezienen jeugdwensch ads voor 'nn spook? Had
zij rnaar met haar lichte oogen zoo vrag end niet g ekeken !
Hij voelde 't nog, zooals ze eerst hem en dan M a r i e
verwijtend aanstaarde. Toch zag ze er niet ontredderd nit .
Wel had ze blij kbaar veel g eleden, diep geleefd . Was ze
bezorgd wellicht, voor haar zoon ? Zou die missehien, als
zijn vader indertijd, hier hue levee komen verwilderen P . . .
Plots stood hij verbaasd stil . Uit boven- en benedenkamers van De Dullerdt straalde hem lam plicht teg en .
In g edachten had hij 't pad genomen, rinds twintig
jaren van 't Schroevelde naar school gewandeld, dwars
over en langs De Dullerdt . En nu om den Heuvel gekomen., stood hij opeens voor 't weer levered geworden
kasteel . Ontzet bleef hij met groote oogen kijken . Aan
gedekte tafel zat, tegen de schouw, de jonge D u bar c q,
blozend onder 't lamplicht, to lachen en to praten, en
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sours kwam de hand van door 't penant verborgen B e r t ha,
even to voorschijn in den gouden schijn ; en boven zag hij
Jan n a' s schaduw op en neer spoken tegen de zoldering. . .
't Kasteel leefde weer, en 't stood daar opnieuw groot en
geheimzinnig, als 'n dreiging, 't doode huffs, Binds lang voor
'n onschadelijke herinnering aangezien . Hij voelde zich
kleiner worden, als gedrukt door z'n boersch jeugdontzag
voor den heer, en zoo ver mogelijk 't huffs ontwijkend stoop
hij weg, bang gehoord to worden .
Eerst op den Heerendijk zakte z'n angst . Kom, wat
mankeerde hem toch ? De Dullerdt was immers z'n boerderijen, z'n invloed kwijt, en hij gees boerenpummel meer .
't Was 'n groot, vervallen huffs en lag, precies als 't Schroevelde, bezijden den grooten weg, in 't zand, en de school
bleef toch 't hart van den Schepershoek, gelegen aan den
grindweg, als zijn hartader . 't Was misschien grappig to
zien, hoe 't vervallen kasteel wou probeeren mee to doers
net den nieuwen tijd .
Toch kon hij de vraag niet wegduwen of 't herleefde
kasteel niet, zich oude voorrechten herinnerend, 'n onevenredig groote plaats zou willen inn emen, en zoo kwam hij
in g edachten de huiskamer binnen .
Verbaasd keek hij op . 7'n vrouw, in breedgenietende rust
achter haar theeblad aan 't breien, knikte hem met haar
grij ze, als in lichte droomlanden starende oogen toe, en informeerde, onder 't inschenken van z'n thee, terloops naar
moeder ; M a r i e weer, als naar gewoonte, in 'n wags van
ong enaakbaarheid, verloren in de Nieuwe Gids ; nog g een
z es uur ; 'n lange, mooi.e avond achter de markeboeken
wenkte hem
er bleek niets gebeurd, niets !
'n Oogenblik weifelde hij of 't met moeder de vrouw niet
moest besproken worden
maar neen, flu niet, later, later !
En zich in de handers wrij vend lachte hij z'n boterham
onderweg gehapt to hebben in wat frissch a lucht, en nu
een s heerlij k to gaan grasduinen in de markeboeken .
En dra werd het 'n echte avond . Marie schreef 't
gedicteerde op ; er kwamen weer markiezen van 't Schroevelde
ten tooneele ; er werd hevig gediscussieerd op de holtspraak
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die gehouden word onder den eik van 't Wultink ; ten slotte
konden de markegenooten hot met discussieeren en delibereeren niet klaar spelen en kwam de politie de vechtenden
scheiden ja, 't word eon kostelijke avond, en hij schoot
verbazend op. . . .
Wel beurde hij telkens 't hoofd naar z'n vrouw, als
had hij vergeten haar jets to zeggen ; ook keek ze hem sours
aan of er niets kwam over De Dullerdt ; maar dan schudde
hij hot wrevelig van zich af, en ontcijferde, ontcijferde en
dicteerde.
Maar gestadig kwam de aandrang 't nieuws to bespreken,
al heviger, als wies hot gevaar in zwijgen dock des to
sterker bleek hem de onmacht, de onmogelijkheid hot als
jets gewoons to bepraten . Dan had hij 't dadelijk moeten
zeggen . Nu ging 't niet meer zonder explicaties, die juist
apes zouden verwarren .
En due wierp hij zich telkens feller op 't work, totdat
Marie eindelijk niets meer van de markiezen wilde hooren,
en naar bed ging.
Leeg was 't toen ze weg was, en onrustig keek hij oral
zich. Hij was mooi opgeschoten van avond, en z'n vrouw
ruimde in bekende, trouwe bedrijvigheid wat op ; maar hij
voelde zich eenzamer worden, eenzaam, met wrevelig-makenden angst voor ja, voor niets !
dock dat hij aan z'n
trouwe vrouw flu al niet meer kon zeggen .
(Wordt vervolgd .)

KERK EN STAAT iN FRANKR1JK
DOOR

J}ar . Prof. Dr. B. H. C. H. VAN PER WYCK .
(Slot.)

IV.
Karakteristiek der Scheidingswet.
Sedert de groote Revolutie heet vrijheid van geweten
het grondbeginsel der Fransche wetgeving in godsdienstige
aangelegenheden . Door het Concordant tusschen N a p o l e o n
en den Pans werd dan ook het Katholicisme niet tot
Staatsgodsdienst verheven, maar enkel als de godsdienst
van de overgroote meerderheid der ingezetenen van Frankrijk aangeduid .
In overeenstemming daarmede werden in de organieke
bepalingen, aan het verdrag met den Paus door het Staatsgezag eigenmachtig toegevoegd, de aanspraken der Protestantsche en Israelietische gezindten op tegemoetkoming
nit de openbare kas en op bescherming van Karen eeredienst erkend .
om to toonen dat er aan het beginsel der Revolutie
wordt vastgeknoopt, waarborgt de Republiek in het eerste
artikel der Scheidingswet vrijheid van geweten en onbelemmerde uitoefening van iederen eeredienst, voor zoover de
O . E . VII 6
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openbare orde haar toelaat . Art . 2 zegt, dat de Republiek
geen enkelen eeredienst erkent, bezoidigt of met toelagen
steunt . Te zamen vormen die beide artikel en het voorportaal der wet .
Practische beteekenis ken aan art . I niet ontzegd
worden . De rechtban ken, zoo verklaarde de Rapporteur der
wet, vinden er sen aanwijzing in dat, als zij tegenover
moeilijke of twijfelachtige gevallen komen to staan, steeds
aan de meest vrijzinnige opvatting van de verschillende
bepalingen der wet de voorkeur is to geven . Dit wil met
andere woorden zeggen, dat wet niet nadrukkelijk verboden wordt toegelaten is . „Odia restringenda, favorer
ampliandi ." volgens art . 21 der wet molten zich verschillende „associations cultuelles" vereenigen onder een centraal beheer. Er kunnen dus bonden gevormd worden,
welke al de parochies van een diocese omvatten en er voor
zorgen, dat in gemeenten., waar de geloovigen to traag, to
arm of to voorzichtig zijn om hun kerkgebouw op to
eischen en de daaruit voortvloeiende finantieele verplichtingen voor hun rekening to nemen, de eeredienst nogtans
in stand blij ve. Immers er is geen artikel, dat aan de
„diocesans federatie" de bevoegdheid ontzegt om op een
andere pleats den waar zij juist gevestigd is een kerk to
bezitten of haar to verwerven 1).
Art. 2, volgens hetwelk de Republiek geen enkelen
eeredienst erkent, ware wellicht op vrij zinniger wij ze aldus
geformuleerd : Zij erkent ells godsdiensten, die in Frankrijk
gevestigd zijn. Om aan .AA n a t o 1 e Franc a to voldoen had
men er aan kunnen toevoegen : of die later in Frankrijk
gevestigd zullen worden . Immers nit een onlangs verschenen geschrift van dezen onsterfelij ke blij kt, dat hij als
jongmensch aan den ambtenaar van het be volkingsregister
weigerde zich zelf als Katholiek, Protestant of Jood op to
geven, dear hij to goeder trouw meende Boeddhist to zijn 2).
Indien het 2de artikel der wet de erkenning van ells
mogelijke godsdiensten had geproclameerd, behoefden zich
1) Comte d' Haussonville : Apres la Separation . Paris 2906 BI . 53 .
2) L'Eglise et la R6publique . Paris . Edouard Pelletan 1904 .
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thans de overheidspersonen niet aan to stellen, alsof hun
nooit ter oore ware gekomen, dat de katholieke kerk
monarchaal, de kerk van Cal v ij n daarentegen republikeinsch
is ingericht .
Ik heb den lijvigen, zuiver zakelijken, streng juridischen,
songs erg drogen commentaar op de scheidingswet doors woegd, welken G u s t a v e d e L a m e r z e 11 e, senator, professor aan de vrije faculteit van Rechten in Parijs en H e n r y
T a u die r e, eveneens professor bij die faculteit, hebben in het
licht gezonden I) . Er behoort volharding toe om sulk een
werk met ziju talrijke bijlagen zorgvuldig to bestudeeren,
en, als men aan het einde gekomen is, zegt men : oef ! Toch
is het mij gelukt her en daar een bloempje to plukken .
Zoo gas ik van een proces, dat korten tijd geleden in de
vereenigde Staten van N . A.. werd gevoerd . Een pastoor
van New-York, die door ziju bisschop disciplinair was gestraft, verkoos niet ziju ambt er aan to geven en evenmin
de pastorie to verlaten, ofschoon hij door ziju gemeente
daartoe aaugemaand werd . De rechtbank was van oordeel,
dat de pastoor zich terecht op Rome had beroepen ;
daar de Pauselijke stoel ziju hoogste geestelijke overheid
was, moest Rome beslissen in het geding tusschen hem enn
den Bisschop . De uitspraak van Rome was ten gunste van
den Pastoor . De New-Yorksche vereeniging voor den eeredienst werd verplicht den Pastoor in het genot der pastorie
to later 2).
Men bespeurt het, in Amerika wig scheiding van Staat
en Kerk jets an .ders zeggen dan in Frankrijk . Girds beteekent scheiding, dat de Staat tegenover alle gezindten
g elij ke welwillendheid ten toon spreidt, daar de Staat, ookk
al is hij noch Katholiek, noch Protestant, de groote waarde
van godsdienst voor individuen en volken erkent . In Frankrij k beteekent scheiding, dat de Staat als zoodanig alien
godsdienst ignoreert, dus niet weet, dat er Katbolieke
1) Commentaire Theorique et pratique de la Loi du 9 Deaembre
1906 par Gustave de Lamarzelle et Henry Taudiere Paris . Librairie
Plon . 1906 .
S 1,
bl. 224 .
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bisschoppen zijn, die den Paus als het hoofd der Kerk
erkennen . De radicalen in Frankrijk gruwen bij de gedachte,
dat de Staat met het feit zou rekening houden, dat de
Pans het geweten van alle trouwe zonen der Katholieke
Kerk in zijne handers heeft . Met dien „Vreemdeling",
zeggen zij, hebben de Fransche autoriteiten niets to
maken 1) . De Heilige Vader antwoordt, zooals zijn recht
is en de waardigheid van zijn ambt hem gebiedt : dan heb
ik ook niets met u to maken, en ik verbied aan mijne
getrouwen mede to werkenn tot de stichting van de door
u verlangde „Associations Cultuelles" . Immers volgens het
kanonieke recht is de Kerk niet ma tr sen vereeniging van
personen, die den Katholieken eeredienst volgen, maar een
lichaam, dat aan een bepaalde hierarchic onderworpen is .
„Fiere Franschen kunnen zich niet de wet laten stellen door een Kerkvorst, die in Rome zetelt . Het slavers j uk
most worden afgeworpen, gelijk geschiedt in deze Scheidin gswet, welke met Been enkel woord to kennen geeft,
dat er in de Katholieke Kerk pastoors zijn, die aan hunne
bisschoppen, bisschoppen die aan den Paus to g ehoorzamen
1) In de Revue des deuz Mondes van 15 Mars 1907, komt een merlew ardi; artikel voor , .Un essai d'eglise separee en France an XVe siecle .
La pragm_atique sanction par M . L o u i s M a d e l i n ." Ik ontleen er bet
volgende aan
,In de dagen van C h a r 1 e s VII werd Rome op de hevigste `tiTijze
aange vallen door schrijvers in den dienst der Universiteit . Berruyer
noemde den Paus een vreemden souverein . De uitdrukking, men bespeurt
het, is niet ran gisteren . Trouwens diezelfde term werd telkens gebezigd,
wanneer er een crisis kwam van anti-papisme : in de dagen der Constituante, bij de Conventie, in de vergaderingen der Vijf Honderd onder bet
Directoire, gelijk thans in de Kamers van de twintigste eeuw ."
De geschiedenis herhaalt zich soma. „P i u s II slingerde zijn banbliksems tegen de Pragmatique, die in 1452 op nieuw tot onveranderlijke
constitutie van de Kerk van Frankrijk was verklaard, „Au Concile de
„Mantoue l'illustre Pape revendiqua tons lea droits de St . Pierre a la direction
„de 1'Eglise, fletrit ces pretendues „libertds gallicanes" qui mettaient
„les ecclesiastiques soul la dure loi des laiques, et quelques moil apres,
„le 18 Janvier 1460, daps la bulls Exsecrabilis, it parla en termes amera .
„de ceuz qui dechirent la robe du Christ, ,,introduisant daps l'Eglise,
„ecrivait-il ailleurs, une hydre a totes multiples,"
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hebben . ." H:et autwoord ligt voor de hand . Een bezonnen
wetgever rekent niet met wat wenschelijk, maar met wat
werkelij k is . Hij vaardig t geen wet uit voor onzichtbare
en door here gedroomde Franschen, maar voor de Katholieken, zooals hij ze aantreft in het gemeenschappelijk vaderlaud . Reaal-politiek is de eenig verstandige, wanneer
men onder dien term een politiek verstaat, welke met de
feiten rekeniug h oudt . welnu, een feit is het, dat de
Paus nog altoos de machtigste persoon in de geheele Christenheid is, het Hoofd voor wien millioenen in alle deelen
der beschaafde were)d zich in ootmoed buigen en onder
wiens leiding zij zichh veilig gevoelen . Pat is flu sees zoo,
en, omdat de radicals machthebbers in Frankrijk zich blind
houdeu voor dat feit, zien zij tot hun straf dag en nacht
den Paus voor zich als een schrikbeeld en een struikelblok .
Immers het spreekt wel vanzelf, dat mannen als B r iand e n C l e m e n c e a u . been b u rgeroorlog willen . Zij zij n
anti-clericaal en wenschen het Katholicisme binnen de voor
zijn eeredienst bestemde gebouwen opgesloten to houden,
maar toch zouden zij ongaarne aan de vrouwen de gelegenheid willen on tnomen zien om de mis bij to wonen . Zij
wenschen geen oproer en bloedvergieten uit to lokken . Het
is hun genoeg als uit het openbaar levee ieder spoor van
godsdienst verwijderd wordt .
De Scheidingswet is gemaakt om de „Reunions Cultuelles" to kunnen invoeren . De bedoeling was om in strijd
met het kanonieke recht privaatvereenigingen voor den
eeredienst in het levee to roepen, welke aan het type, dat
de wet op de vereenigingen van 1901 aan de hand gaf,
zouden beantwoorden .
Om voor die nieuwigheid plaats to makers, werdenn alle
vroegere kerkelijke instellingen met ~~n pennestreek afgeschaft. De wet van 1905 verklaarde, dat de kerkfabrieken,
de verschillende mensae, de seminaries, de diocesans kassen, welke sedert het Concordant publieke lichamen, zedelijke
personen waren, bevoegd om eigendommen to verwerven en
to beheeren, opgehouden hadden to bestaan .
Zeker een hoogst eenvoudige manier om iemand to
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onteigenen . Men besluit bij de wet : de eigenaar is dood .
Niet dat de Staat van wijlen de Kerkelijke instellingen
erven en zich verrijken wilde ; dat werd wel door sommigen
voorgesteld, maar to kras gevonden . Neen, die maatregel
zou enkel op de goederen worden toegepast, welke van
den Staat zelven afkomstig wares, b .v. op bisschoppelijke paleizen. De overige onbeheerde goederen zouden ten
deele aan de to stichten „Associations Cultuelles" wordenn
overgedragen. Ik zeg : ten deele. Namelijk voor zoover die goederen, b .v. de kerken, tot de uitoefenin g van den eeredienst wares bestemd, of, gelijk de pastorieen, daarmede eng
samenhingen . Doch daar aan de „Associations Cultuelles"
de verplichting werd opgelegd om slechts voor ~~n doe,
den eeredienst, to werken, konden zij, als vanzelf spreekt,
niet in de plaats treden van kerkelijke instellingen, wier
goederen een andere bestemming, b .v. confessioneel onderwij s of kerkelijke liefdadigheid ha,dden . Opdat ook deze
laatste goederen niet aan hunne door de oorspronkelijke
eigenaars aangewezen bestemming onttrokken zouden worden, besliste de wet, dat zij zouden worden overgedragen
aan gemeentelijke instellingen van liefdadigheid en onderwijs . De mogelijkheid werd voorzien, dat de erfgenamen
der oorspronkelijke eigenaars met dergelij ke gewij zigde bestemming gees vrede zouden hebben . Welnu, in dat geval
konden zij voor zich de goederen bij de rechtbank binnen
zes maanden opeischen. Deze bepaling schijnt mooier das
zij is, want er werd in de wet aan toegevoegd, dat de erfgenamen in de zijlijn gees recht zouden hebben om to
protesteeren tegen de nieuwe bestemming der giften . Op
die wijze werd het recht om de goederen voor de familie
weer op to eischen in verreweg de meeste gevallen op zijde
geschoven. Immers wie zijn het, die goederen aan de Kerk
vermaken ? Natuurlijk in de eerste plaats kinderloozen,
vooral geestelijken .
En thans begon het inventariseeren der kerkelijke
goederen, hetwelk bij velen een zeer natuurlijken onwil
verwekte, daar de Staat zich als rechtmatig eigenaar aanstelde, goedgun stilt en belang eloos over goederen beschikte,
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op welke hij eigenlijk goon aanspraak kon does golden .
Zelden word de theorie van hot Staatsalvermogen op treffender wij ze in toepassin g gebracht ! De Reg eerie g was werkelijk van oordeel, dat bij meerderheid van stemmen door de
Volksvertegenwoordiging kon wordenn beslist aan wien
volgens recht en billijkheid de kerkelijke goederen toebehoorden. Het bleek bij de bestrijding van eon amendement,
waarbij word voorgesteld, om ze zonder uitzondering ten
behoove van den Staat verbeurd to verklaren . Bij die gelegenheid zei de President-Minister, dat de Associations
Cultuelles „niet den volledigen en volstrekten eigendom"
der aan haar toe to wijzen goederen aouden erlangen, dat
er achter die vereenigingen steeds eonn antler eigenaar met
hooger rechten zou staan : de Staat, die bij eon wet ten
alien tijde hot recht zou hebben alles aan zich to trekken .
Men herin.nert zich, dat L o d e w ij k X I V Been andere
overtuigingen in Frankrijk duldde dan de zijne, en ook
zich zelf voor den eenigen eigenaar in Frankrijk hield .
De Fransche Staat der XXste eeuw is in beiderlei opzicht
hot getrouw konterfeitsel van den. Autocraat der XVIIde,
om hot verzet tegen hot opmaken van eenvoudige
lijsten vann kerkelijke bezittingen wel to verstaan, behoort
de Protestant in aanm erking to nemen, dat volgens den
geloovigen Katholiek hot kerkgebouw eon gewijde plaats
is, waar God op hot aitaar troont. Zijn vroom gevoel zegt,
dat men_ die pick enkel mag betreden om to bidden . Daar
verschijnen afgevaardigden van eon ongeloovige Regeeriug ;
zij gebieden, dat hue d e gelegenheid worde gegeven eene
door den Paus veroordeeide wet toe to passers, eon wet,
die hot op den ondergang van hot Katholicisme heeft
voorzien . opdat niets aan hot scherpziend oog der ambtenaren ontsnappenn moge, wordt or bevolen zelfs de heilige
tabernakels to on.tsluiten . Een onhandige Regeering begaat
de dwaasheid eon circulaire nit to vaardigen, waarin hot
opensteken der tabernakels wordt verordend voor hot geval,
dat de pastoor weigert den inhoud to vertoonen . Gelukkig
word die dwaze instructie nog bijtijds ingetrokken . Toch
zag de openbare macht zich verplicht kerkdeuren met
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bijlen to doers openhakken, met dynamiet to laten springen . Er vielen slachtoffers . De verontwaardiging in
Frankrijk was groot . Voor den eersten keer deinsde toenn
het Jacobijusehe gouvernement terug. Bij monde van
C l e men c e a u verklaarde het, dat het tellers van eenige
kandelaars niet tot verder bloedvergieten mocht aanleidin g
geven . Voorloopig werd het inventariseeren gestaakt . Toen
het, opdat volgens de wet de overdracht der goederen van
12 Dec . of mogelijk zou zijn, hervat moest worden, waren
de gemoederen tot kalmte gekomen door de wijze vermaning van den Paus om tegen onrechtvaardige regeeringsmaatregelen „wel to protesteeren, maar geen geweld te gebrui.ken."
Wat bepaalt flu de wet betreffende de bezittingen der
Kerk? Telkens moet het voorkomen dat goedereil, voor
welke door den schenker een bepaalde bestemmin g werd
aangewezen, in het vervolg geheel anders gebruikt worden .
Aann het bestuur der eigendommen en inkomsten vann een
parochie, de zoogenaamde kerkfabriek, zij geld gegeven
voor stichting enn onderhoud van een Christelij ke school .
Natuurlijk mochten de fabriciens zich niet als eigenaars
van dat geld gedragen ; zij waren enkel de beheerders van
een good dat, zooals de voortreffelijke rechtsgeleerde B .
S a 1 e ill e s het uitdrukt, aan „une personne morale du
droit public" toekwam 1). Nu is bij Staatsbesluit die fictieve
persoonlijkheid opgeheven . Het geld moet volgens de wet
worden overgedragen aan een openbare instelling, die bevoegd is dat geld in ontvangst to nemen, daar zij godsdienstig onderwijs van een bepaalde kleur geeft . Zulk een
instelling bestaat er niet meer in Frankrijk . Immers het
onzijdige leekenonderwijs is thans het eenige . Ergo zal
de gemeente voor hare school dat geld erven in strijd met
de testamentaire beschikking .
In de encycliek van 11 Febr. 1906, door Z . H . P i u s X
tot de aartsbisschoppen en bisschoppen, de geestelijkheid
1) Revue trim .estrielle de droit civil . No. 4 . 1906. De heer R
Sale ill e a is „professeur a la Faculte de droit de 1'Universit® de Paris" .
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en hat geheele yolk van Frankrijk gericht, lezen wij daze
volkomen juiste woorden : „De g oederen, die door katholieke vrijgevigheid voor hat onderhoud van christelijke
scholar of voor verschillerde werken van christelijke liefdadigheid zijn beschikbaar gesteld, worden door de scheidingswet overgedragenn aan leekenirstellingen, bij welke
men in den regal to vergeefs eenig spoor van godsdienst
zou zoeken. Op die wijze schen.dt de wet niet enkel de
rechten der Kerk, maar komt zij teven s met den uitdrukkelijken wil der gevers en erflaters in strijd ."
De Pauselijke klacht blijkt nog maar gerechtvaardigd,
als men hat volgende in aanmerking neemt .
Toen hat vaststond, dat de eeredienst uit gear openbare
kas voortaan bekostigd of gesteund zou worden, had men
n.ogtans hat groote en algenleene belang vann eeredienst
behooren to erkennen en dus van de „Associations cultuelles" instellingen van openbaar nut moeten maker . Op
die wijze zou hat kerkelijk goad, hetwelk „propriete d'affectation", eigendom met een bepaalde bestemming is,
onaantastbaar zijn gebleven, zou dit hat karakter van een
„stichting" hebben verworven . Spaarkassen, maatschappijen
vann onderling hulpbetoon zijn als instellingen van openbaar nut aan de voogdij der Overheid onderworpen, dock
joist om die reden zijn hare bezittin .gen veilig . Maa .r de
manner, die in Frankrijk de lakens uitgeven, wilder de
gelegen .heid niet later voorbijgaan om de eindbeschikking
over de kerkelijke goederen in hunne handers to krijgen,
zoodat er later bij een wetsbesluit beslag op zou kunn .enn
worden gelegd . Het geval heeft zich reeds voorgeda .an,
dat een uit liefdegaven van nog levende personen gebouwde
kerk tot eigendom der burgerlijke overheid wend verklaard .
diet besef van billijkheid komt daartegen in verzet, maar
nit een juridisch oogpunt was de maatregel onberispelijk
en zelfs noodwendig, daar, ten gevolge van hat Pauselijk
verbod, de vereeniging voor den eeredienst ontbrak, aan
welke hat gebouw als „propriete corporative" kon worden
overgedragen . Ook is hat eigendomsrecht der burgerlijke
gemeente van nul en geenerlei waarde, daar de wereldlijke
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overheid voorloopig niet over het gebouw mag beschikken,
mans het voor de geloovigenn moet geopend later .
Niet alleen voor de Katholieken, ook voor de andere
gezindten is de wet van 1905 in vele opzichten niet bevredigend . Alle bedienaren van tot dusver erkende godsdiensten worden buiten het gemeene recht gesteld . Regel
is, dat bij opheffing van een tak van openba .ren dies st de
ambtenaren levenslang in het genot eener schadeloosstelling
blijven. Voor priestess, predikanten, rabbijnen werd op
dien billijken regel een uitzondering gemaakt. Naarmate
de streek armer is, waar zij hun kerkelijk ambt to vervullen hebben, zal het den geloovigen moeilijker vallen
hunn geestelijke leidslieden to onderhouden . Het schijnt,
dat duizenden pastoors manner nit het yolk zijn ; ik bezig
den term „volk" her in den zin, then V o 1 t a ire er aan
hechtte, en bedoel dus de schare van hen, die niets anders
dan hunn sterke armer bezitten . In hoe groote ongelegenheid ook predikanten zonder eenig eigen fortuin geraken,
werd door den Waalschen predika :nt van Utrecht, den heer
G e n o u y, duidelijk niteengezet . Op den duur zal de zaak
met hnlp van elders misschien in orde komen, maar ten
koste van de on of hankelij kheid der onvermogende Protestantsche gemeenten, die zich door een weldoener in Parijs
of elders haar geloofsbelijdenis zullen zien voorgeschreven .
Nog een tweede bewijs, dat de bedienaren van den
godsdienst, schoon ze voortaan Been publiek karakter meer
zullen dragen, buiten het gemeene recht worden gesteld .
.A.ls gewone burgers zich schuldig maker aan beleediging
van personen, die, zooals b .v, onderwijzers, met een openbaar
mandaat zijn belast, dann zullen die burgers met een lichtere
boete of een korter hechten is worden gestraft dan in dat
geval aan geestelijken wordt opgelegd . En zoo is het telkens.
Het is dan ook een zonderlinge scheidingswet . In
plants van de banden tussch en Kerk en Staat losses to
makes, is zij er op nit ze nog meer knellend to doer zijn .
Geestig heeft men het verkregen resultant als eenn echtscheiding met gedwongen samenwoning gekarakteriseerd .
De eeuwenoude kerkelijke instellingen met een publiek
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karakter moeten door vereenigingen worden vervangen,
welke enkel private zedelijke persoonlijkheden zullen zijn .
Toch worden nu aan die laatsten all erlei uitgaven bij de
wet verboden ; b.v. zij mogen geen armoede lenigen . Is het
omdat zij dan to veel invloed zouden erlangen ? Zij mogen
legatee nosh erfenissen aanvaarden en evenmin onroerende
goederen bezitt en . Natuurlijk moeten deze maatregelen
dienen om groot bezit in de doode hand to voorkomen .
Als het de toeken.ning van rechten betreft, wordt aan het
privaat karakter der „Associations Cultuelles" de hand
gehouden, dock zoodra van verplichtingen sprake is, worden
zij met publieke instellingen op eene lijn gesteld, en aan
eene strenge finantieele controle der Overheid onderworpen,
ook met zware straffen bedreigd, zoo zij het wagers mochten
die controle to ontduiken . Alle inkomsten en uitgaven
moeten dalg aan dag worden geboekt . Jaarlijks moet er
een inventaris van alle bezittingen warden gemaakt . Aan
de agenten der openbare macht moet telkens rekening en
verantwoording worden afgelegd . Iedere vereeniging mag
naar hartelust collecteeren en door verhuur van stoelen in
de kerkgebouwen geld bijeenzamelen, maar ze mag niet
sneer als reservekapitaal bezitten, dan het drievoudige der
gemiddelde jaarlijksche inkomsten bedraagt . Natuurlijk is
de bedoeling to voorkomen, das de vereenigingen voor den
eeredienst een krijgskas zullen hebben . Hoe de rente van
eenn zoo Bering reservekapitaal als haar wordt toegestaan
in arme parochies voldoende zal zijn em den geestelijke to
bezoldigen en hem to huisvesten last zich moeilijk begrijpen .
Het lijdt geen twijfel of de „Associations Cultuelles"
moesten strekken om scheuring in de Katholieke Kerk nit
to lokken. Door den Hr . C l e m e n c e a u, den h .uidigen
minister-president, werd in de „Aurore" van 26 Febr . 1905
het volgende geschreven : „Waarom zou er in iedere parochie
Ja,
slechts eene enkele „Association Cultuelle" bestaan
in den eersten tijd van de nieuwe bedeeling zal er slechts
eene zijn, maar op den duur zullen zich de verschillen, die
in andere landen tusschen menschen bestaan, onvermijdelijk
doers gelden . De Kerk is er in geslaagd zulke verschillen
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to onderdrukken., eerst door geweld, later door zich to
bedienen van de privilegien, welke haar door den Staat
worden verleend . De vrijheid zal de verschillen opnieuw
doers geboren wordenn en hot gezag van den onfeilbaren
Paus zal er zeer onder lijden . Van den wedstrijd tusschen
„Societes Cultuelles" tot scheuring is er slechts ~~ne schrede" .
Inn zijn encycliek van 11 Febr. 1906 zegt de Paus dan
ook terecht : „Wel schrijft de wet voor, dat de „Associations
Cultuelles" moeten worden ingericht overeenkomstig de
regels van den eeredienst, tot welks uitoefening zij strekken
zullen, maar aan den anderen karat wordt er bepaald, dat,
als er geschillen ontstaan tusschen de vereenigingen over
hot bezit van goederen, enkel de Raad van State bevoegd
zal zijn to beslissen . Doze vereenigingen zullen dus in zulk
eon toestand van onafhankelijkheid tegenover hot burgerlijk
gezag staau, dat de Kerkelijke Overheid goon macht moor
over haar zal hebben" .
Toen de Paus doze woorden deed hooren, was hot flog
niet uitgemaakt, of de stichting van Associations Cultuelles
al dan niet door hem zou worden verboden . Vole voorstanders der wet vleiden zich, dat, hoe ook Rome mocht
beslissen, de eene algemeene Kerk thans hare ontbinding
zou to gemoet gaan . Word de vorming der Associations
toegestaan, dan zou, volgens de voorspelling van C 1 e m e nc e a u, er zich op den langen dour wedstrijd tusschen haar
vertoonen en dientengevolge de zon der vrijheid over Frankrijk opgaan . In hot tegengestelde geval zouden er, ondanks
hot Pauselijk verbod, toch stellig enkele zich Katholiek
noemende Associations C. ontstaan, en aan haar zouden
dan geestelijke goederen en vruchtgebruik van kerken
moeten worden toegewezen.
Van den aan vang of stood hot vast, dat de Bisschoppen aan den Pauselijken Stool de eindbeslissing zouden
later . Intusschen waren er, die zich vleiden, dat Z . H, onder
protest tegen de wet ad avertenda graviora mala (d . i. om
t,rger to voorkomen) zich inschikkelijk zou betoonen . Immers
in hot tegengestelde geval had men hot oogenblikkelijk
verlies der bisschoppelijke paleizen, der pastorieen, der
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seminaries, zelfs de sluiting der kerken to duchten ; priestess, die nog gees 26 jaar oud wares, zouden in het leger
hebben to dienen ; voorts zou het kapitaal, dat voor het
opdragen van misses bestemd was, en in sommige dioceses
vele millioenen bedroeg, verbeurd worden verklaard . De
renters, waarover de seminaries voor burs onderhoud to beschikken hebben en die onontbeerlijk ziju voor de opleiding
der toekomstige geestelijken, zouden eveneens verloren gaan .
Ten slotte zou de tijdelijke vergoediug, welke aan de gees
telijkheid bij de wet was toegekend, worden ingetrokken .
Om deze en verschillende andere redenen oordeelde
een kerkvorst ale Mgr . F u z e t, aartsbisschop van Rouaan,
dat „la necessite pratique des associations cultuelles ltga1es
s'impose ." Door een onbescheidenheid werd de vertrouwelijke
memorie, welke hij tot staving van die stelling aan de
bisschoppen van Frankrijk toezond, openbaar gemaakt. 1k
heb haar mast mij liggen . 1) Ret is to hopes, zegt Mgr .
F u z e t, dat de Reilige Stoel zooals hij in 1875 de stichting van „associations cultuelles" in Duitschland heeft toegestaan, ze nu ook voor Frankrijk zal dulden . Ginds werd
bet beheer der Kerkelijke goederen aan „kerkeraden" en
„parochiale vereenigingen" opgedragen, tot welker samenstelling al de meerderj arige Katholieken in iedere parochie
zouden medewerken . Op die wijze werd dat beheer onttrokken aan de wettige vertegenwoordig ere der Kerk, terwijl in geval van verschil van meening tusschen die kerkeraden en vereenigingen eenerzijds, bet bisschoppelijk gezag
anderzijds, de burgerlijke overheid, n .1 . de Gouverneur der
provincie of de Minister van Eeredienst, zou hebben to beslissen . Met inwilliging van den R . S . onderwierpen zich
de bisschoppen van Pruisen onder protest aau deze
wet . Waarom zou nu hetzelfde niet in Frankrijk kunnen
1) Mgr, F u z e t. Archeveque de Rouen . Leg Associations Cultuel
lee en Allemagne . Legislations et Documents, Relatife a l'attitude prise
par le Saint-Siege et par 1'Episcopat .
(Memoirs confidentiel) Edition revue, augmentee de Notes et dune
Conclusion. Paris . Roger et C hernoviz, Libraires-Editeurs, 71 Rue des
Grande-Augustine .
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geschieden ? Laten de bisschoppen de statuten der ,,associations cultuelles" in overleg met den Heiligen Stoel vaststellen ; dan zal er aan het kanoniek karakter der vereenigingen niets ontbreken, terwijl de Raad van State gebonden
zal zijn door art . 4 der Scheidingswet, waarin bepaald
wordt, dat enkel „les associations qui se conformeront aux
regles d'organisation generale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice", in het genot zullen molten worden gesteld van de geestelijke goederen . filet is waar, de
Duitsche wet noemt de bisschoppen, terwijl de Fransche
Scheidingswet opzettelljk over ze zwijgt . Toch is het schier
ondenkbaar, dat, zoolang art . 4 der wet geschreven
blijft, een „association cultuelle" als Katholiek door den
Raad van State zou worden erkend, tenzij zij zich aan de
:Katholieke hierarchic ouderwierp .
Om al deze redenen achtte Mgr . F u z e t het wenschelijk, dat de Paus tot vorming van vereenigingen voor den
eeredienst zijne toestemming zou verleenen, gelijk zijn
voorganger Pi u s IX in eon dergelijk geval ten opzichte
van Pruisen had gedaan . Hij beroept zich op den jurist
prof. S ale i 11 e s, die hem hot volgende advies gaf : Het
verschil tusschen de Pruisische en de Fransche wet komt
hierop neer, dat de eerstgenoemde den bisschop als zoodanig
erkent, maar hem ondergeschikt doet zijn aan den prefect
of aan de overheid, die in dat land met onzen prefect to
vergelijken is, terwijl de laatstgenoemde, de wet van 1905,
niet van den bisschop gewaagt, maar hem nogtans de
oppermacht verleent. Ook wordt door de Pruisische wet
hot algemeen stemrecht in de kerk ingevoerd ; de leeken
krijgen er meer to zeggen dan de pastoor . Pit echter
pleit voor doze wet, dat zij hot kerkelijk karakter der geestelijke goederen niet miskent, daar zij niet, in strijd met
het katholieke recht, „de vereeniging" in de plaats van
„de stichting" schuift ."
De schrandere jurist voegde er nog de volgende waarschuwing aan toe : indien men weigert les associations cultuelles to stichten volgens het type der wet van 1905, dan
zal men er moeten scheppen volgens het type der wet van
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1901, d.i. volgens de wet op de vereenigingen, de wet van
het gemeene recht . In dat geval zullen de leden der vereeniging kunnen zeggen : „Al die goederen behooren aan
oils ; we hebben oils niet to bekreunen om den bisschop
en evenmin om den pastoor" . Graote kans is er integendeel, dat er geen scheuring zich zal voordoen, wanneer de
wet van 1905 wordt aanvaard, daar in art . 4 het recht der
stichting of fundatie in hoofdzaak implicite gehandhaafd
wordt . Indien een katholieke vereeniging, volgens deze laatste wet gevormd, de hierarchic miskent, dan komt ze in
tegenspraak met de voorwaarde van haar investituur . De
vereeniging bedoeld in de wet van 1905 draagt een gemengd
karakter, want zij is to g elij kertij d stichting en nadert dus
tot het kanon.iek type . Door de wet van 1905 worden de
rechtenn der orthodoxie en der hierarchic langs een omweg
gewaarborgd, want, al worden orthodoxie en hierarchic niet
door de wet zelve opgelegd, zij kunnen door de statuten
erkend worden en moeten dat zelts, wil men niet in tegenspraak komen met art . 4 . Volgens die wet is de hierarchic
niet legaal, maar statuair ; is de orthodoxie niet een staatsprivilege, maar een recht der vrijheid . „I1 s'agit de savoir,
Si l'on prefere une orthodoxie l~gale, mail asservie, a une
orthodoxie libre, mais integrate ; une hierarchic impose,
mais surveill~e,

a

une hierarchic confiee

a

la garde des

eveques et desormais independante et souveraine" .
V.
Roma Locuta Est .

De Paus heeft, gelijk bekend is, de raadgevingen, die
wij zooeven vermeldden, niet opgevolgd, dock geluisterd
naar de mannen, die de stichting der vereenigingen voor
den eeredienst aan de Katholieken wenschten verboden to
zien. Totdat de Heilige Vader gesproken had, heerschte
er onder de zonen der Kerk groote verdeeldheid aangaande
~1e vraag of het wenschelijk was zulke vereenigingen toe
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to later . Zoodra de Kerkvorst zijne beslissing had doern
kennen, onderwierpen zich alien en was de eensgezindheid
hersteld. Op treffende wijze bleek de eenheid der RoomschKatholieke Kerk under haar algemeen Opperhoofd . Die
Kerk is bet best gedisciplineerde leger, dat men zich denken kan .
Wel kwam er bier en daar, ondauks bet verbod des
Pauses, een enkele niet-kanonieke vereeniging tot stand .
In een paar gemeenten, wier pastoors geschorst wares,
werden de kerkelijke g oederen, buiten de bisschoppen om,
door de fabrieksraden in naam der wet aan vereenigingen
overgedragen. De goede trouw had geeischt, dat aan den
Raad van State werd gelast to onderzoeken of die overdracht met art . 4 in overeenstemming was . In de plants
daarvan vermeldde de Staatscourant eenvoudig de stichting
der schismatieke associaties.
Natuuriijk heeft bet voorbeeld aanstekelijk gewerkt .
Than s schij n en er een paar boll derd parochies to zijn, welke,
trots bet Pauselijk verbod, vereenigingen voor den eeredienst hebben opgericht . Daar die parochies to samen
ongeveer 300 .000 zielen teller, kan men desnoods van een
Fransch-Katholieke Kerk spreken in onderscheidin g van
de Roomsch-Katholieke . Een nit Amerika overgekomen
persoon, die beweert katholiek bisschop to zijn, heeft to
Parijs, in de oude kapel der Barnabieten, acht priestess tot
bisschoppen van de jonge schismatieke Kerk gewijd . Doch
wat beteekent dat in een grout land als Frankrijk, hetwelk
40.000 Roomsch-Katholieke parochies telt ! Niet meer das
een half procent is er afgevallen. Het zou nauwlijks de
moeite waard zijn er van to spreken, wanneer niet, wat in
een land van echte vrijheid ondenkbaar zou zijn, de scheurmakers teg en mishandelin gen hadden m oeten beschermd
worden .
Een ding is zeker : Roomsch-Katholieke vereenigingen
voor den eeredienst zullen er niet zijn . Ook zijn op zich
zelve staande gevallen als de bovenbedoelde niet in staat
den machtigen indruk van harmonie, welken bet Katholieke
Frankrijk thane geeft, to verstoren . Men vergelijke een
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het heden met het verleden en bedenke hoe geheel anders
het in de dagen der Revolutie gegaan is, toen de oogendienaars der regeering, die zich om het Pauselijk verbod
niet bekreunden, zoowel onder de verschillende rangen der
geestelijkheid als in de wereld der leeken, een tijdlang
zees talrijk waren . Toen bestond er in Frankrijk werkelijk
tweeerlei Katholicisme : ~~n los van Rome, een ander aan
den Paus verknocht . Zoodra er tot de „constitution civile"
der geestelijkheid besloten was, bleken alleen in Parij s, op
tweeen-vijftig pastoors drieentwintig, op zeshonderdvijftig
priestess tweehonderdzes-en-dertig bereid den eed of to
leggen . De provincie leverde tienduizend priestess, die met
Rome braken . Wat was er tiers jaar later van die groote
beweging overgebleven ? Hetgeen er thans geschiedt is
Been waarborg dat des Houx, Vilatte en Charbonnel
met hun aauhang van vijfenzeventig geestelijken er in
slagen zullen het Pauselijk gezag in Frankrijk op den
duur to ondermijnen .
Het K.atholicisme is, geheel anders dan het Protestantisme, niet enkel een geloof, maar tevens een gouvernement,
dat fangs de verschillende trappers der hierarchic uitloopt
op den aardschen Stedehouder Gods . Het wezen van het
Katholicisme is gezag van boven, gehoorzaamheid daar
beneden. Ms de Opperpriester eens gesproken heeft, bestaat er geen vrijheid van meening meer, heeft ieder zoon
der Kerk zich enkel to onderwerpen .
Dat moisten de leden der Fransche Regeering, maar
rnoedwillig hebben ze er geen rekening mee gehouden .
Tegenover den grijsaard, die de driedubbele tiara draagt,
hebben ze met voorbedachten rade slechte manieren ten
toon gespreid . Het Concordant wend niet eens opgezegd .
Alleen fangs den niet-off .cieelen weg heeft de Paus kunnen
vernemen, dat het verdrag tusschen Frankrijk en den
Heiligen Stoel verscheurd en door een scheidingswet vervan gen was . Te gelijker tijd trachtte men de historische
leugen to doers in gang vinden, dat aan den Heiligen Stoel,
die alles moat mogelijk was gedaan had om het Concordant
()) h . VII 6
25
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to redden 1), de schuld van het gebeurde moest worden
gegeven . Alsof dit alles niet genoeg ware, werden de rooverijen nit de dagen der groote Revolutie thans herhaald en
ails kerkgebouwen, die voor het Concordant reeds bestonden,
tot eigendom van den Staat of van de burgerlijke gemeente
verklaard. Daarmede grog de intrekking van het budget
van eeredienst gepaard en dus de billijke schadeloosstelling
verloren, door wier toezegging voor ails volgende tijden
Pin s V I I zich had laten bewwegen om niet lan g er het
aan de Kerk ontstolen goed op to eischen . En loch hoopte
de Regeering, dal de Pans tot uitvoering der scheidingswet
de hand zou leenen !
Ieder onpartijdige begrijpt, dal de Heilige Vader er
ten slotte toe gekomen is de vorming van vereenigingen
voor den eeredienst aan zijne zonen to verbieden . Enkel
bij amendement is door Rib o t in de wet de bepaling van
art . 4 gebracht, welke een waarborg van kanoniciteit mag
heeten 2). Brian d was wijs genoeg zich bij die gelegenheid aan de zijde van den echten liberaal to scharen . Uit
naam der Regeering nam ook de Minister van Eeredienst
schoorvoetend het amendement over. Zoo werd bij die
gelegenheid op of cieele wijze verklaard, dat het de bedoeling niet was een schisms nit to lokken .
Maar bedoelingen zijn niet altijd standvastig . Ook was
het gebeurde volstrekt niet naar den zin der Jacobijnen .
1) Om er zich van to overtuigen leze men den bundel, die van
we ge het Vaticaan werd uitgegeven : „La Separation de l'Eglise et de
1'Etat en France . Expose et Documents. Rome, Typographic Vaticane,
1905 ." Die bundel ademt een geest van echt Christelijke lankmoedigheid .
2) Art . 4 luidt : „Dane le delai d'un an a partir de la promulgation
de la presence loi, les biens mobiliers et immobiliers des Menses, Fabriques, Conseils presbyteraux, Consistoires et autres etabliasements publics
du cults seront, aver toutes lea charges et obligations qui les grevent
et av-eo leur affectation specials, transferds par lea representants legaux
de ces etablissements aux Associations qui, en se conf ormant aux regles
d' organisation generals du cults dont sties se proponent d' assurer l'exercace,

as seront legalement formees, suivant lea prescriptions de Particle 19,
pour l'exercice de ce cults daps lea anciennes circonscriptions desdits
etablissements ."
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In hun verbeelding za,gen zij reeds vrijdenkers op kerkelijke kansels geplaatst . Prentbriefkaarten wares er verspreid, waarop de gevel van de basilisk van Sacre-Coeur
stood afgebeeld met het opschrift : „Volksschouwburg" en
de aankondiging : „hedenavond Tartuffe, morgen Torquemarda ." Zoo spoedig mogelijk moest de overwinning der
behoudsm.an.nen weder ongedaan worden gemaakt . Wat het
nieuwe artikel aan Rome gaf, diende door een volgende
bepaling weder to worden teruggenomen . Anders verkoos
men liever onder het Concordant to blijven leven .
Inderdaad slaagden de Jacobijnen er in aan art . 8 een
bepalin g toe to voeg en, volg ens welke, wanneer verschillende
vereenigingen op dezelfde kerkelijke goederen mochten
a,anspraak makes, de Raad van State zou beslissen en
i1aarbij rekening houden met all e feitelijke omstandig heden 1) .

Daar de magistrates vann dat college niet onafzetbaar zijn,
zou men ten slotte van de willekeur der Regeering afhang en . Terwijl de hierarchic der Katholieke Kerk in art . 4
op iugewikkelde wijze als de onontbeerlijke basis der toekomstige vereenigingen erkend was, maakte art . 8, in strijd
daarmede, de toewijzing van kerken en kerkelijke goederen
aan door den bisschop niet gewilde pastoors, aan socialisten
b.v., weder mogelijk .
Dat schijnt de reden, die Rome genoopt heeft de
worming der „Associations cultuelles" to verbieden, ofschoon
de bissch.oppen to recht betoogd hadden, dat Art . 4 kanonieke Vereenigingen vereischte .
Tatuurlijk was het de bedoelin .g der kerkvorsten geweest hun.n e beraadslagingen geheim to houden, dock zelfs
het Episcopaat leeft heden ten dage in eenn glazes huffs .
Zoo was bet uitgelekt dat de meerderheid der vergadering,
1) I)e derde alinea van art . 8 luidt aldus : „Dana le cas ott lea biens
attribues en vertu de Particle 4 et du paragraphs 1~1 du present article
seront, soft den l'origine, eoit dins la suite, reclam6s par plusieurs Associations formdes pour l'eaercice du meme cults, l'attribution qui en aura
etc faite par lee representants de 1'etablissement ou par dOcret pourra
titre conteetee devant le Conseil d'Etat statuant an contentieuz, lequel
,prononcera en tenant compte de toutes lee circonstances de

fait."
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op 30 en 31 Mei 1906 in hot aartsbisschoppelijk paleis der
hoofdstad aanwezig, een middel meende ontdekt to hebben oil
de „associations cultuelles" zoowel kanoniek als legaal to
doer zijn ; immers art . 4 eischte eerbiediging Van de regels
van den eeredienst bij de inrichting der ,,associations" ;
daar hot flu niet op den weg van den Staat lag die regels
aan to wijzen, sprak hot van zelf, dat hot Episcopaat ze
zou moeten vaststellen .
Inderdaad liet de letter der wet hot toe op zulk een
wij ze to redeneeren . Stemde hot betoog ook met den geest
der wet overeen :' Was hot niet veeleer de bedoeling der
wet de hierarchic op zijde to schuiven, hot verschil tussehen .
Katholieke en Protestantsche Kerk uit to wisschen, de
macht bij de leeken over to brengen
De encycliek Graviss imo ofcii verklaart, dat de onveranderlijke rechten van Opperpriester en Bisschoppen, dat
beider gezag over do onontbeerlijke kerkgoederen enn vooral
over de heilige gebouwen, bij de wet veilig en onaantastbaar zouden moeten zijn, als do stichting van associations
cultuelles zou kunnen worden toegelaten .
Toen Rome eons zijn veto had uitgesproken, had de
scheitlin g swot, althan s wat de Katholieken betreft, schipbre uk geleden . Wat flu : '
De ontsteltenis onder de Katholieken was vrij algemeen . Wat or ten opzichte van. Pruisen indertijd was
gesehied, had eon andere beslissing doen verwachten . Maar
moest hot niet zwaar wegen, dat de mannen, in Frankrijk
met uitvoering en toepassing van wetten belast, door eon
geheel anderen geest dan de Duitschers worden bezield
De bekende Parij sche hoogleeraar F e l i x L e D ant e c vergeleek deter dagen, in den „Mercure do France", hot godsdienstig gevoel met de appendix van hot caecum, „die
belachelijke herinnering aan eon tweede maag bij onze
grazende voorouders ." Zooals dat J.astig aanhangsel nog
niet verdwenen is, blijft ook hot godsdienstig gevoel voorloopig in twang ; „daar dat gevoel editor in strijd is met
den wetenschappelijken tin, wordt men anti-clericaal en :
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tracht het bij de opvoeding zijner kinderen to vernietigen ." 1)
Het is niet gewaagd to onderstellen, dat de meeste
machthebbers in Frankrijk met den zooeven genoemden
embryoloog vroomheid voor een schadelijk overblijfsel nit
de eeuwen der barbaarschheid houden . Men herinnere zich
de woorden, die Minister V i v i a n i nit naam van de manuen der derde Republiek sprak : „Noun avons arrache les
consciences humaines a la croyance . Lorsqu 'un miserable,
fatigue du poids du jour, ployait les genoux, nous l'avons
releve, nous lui avons dit que derriere les nuages it n'y
avait rieu que des chiineres . Ensemble, et d'un geste maguifique, nous avons eteint daps le ciel des lumieres qu'on
ne rallumera plus !"
Natuurlijk is, waar zoo met breed gebaar door een
Reg eeringspersoon de godsdienst wordt op zijde geschoyen, geen vriendelijke toepassing van wetsbepalingen
betrefE'ende kerkelijke aangelegenheden to verwachten . In
Duitschland zou de overheid, die bij de ambtsvervulling
weerzin teg en denn godsdienst toonde, welds ong enadig
op de ringers worden getikt . Daar loopt men zelfs gevaar
tot „Muckerthum" to vervallen . Onjuist was het voor
twee zoo verschillende landen een gelijke beslissing van
den Pans to verwachten .
De zielsgesteldheid der leidende Fransehe kringen in
aan m erking gen omen, is het begrij pelij k, dat de Paus aan
de bissehoppen opdroeg zich liever op het gemeene recht
to beroepen dan van de wet van 1905 partij to t}rekken .
In de Encycliek leest men : „Gaat aan het werk, Eerwaarde
Broeders, en grij pt alle middelen aan, welke het gemeene
recht aan alle burgers toestaat om den eeredienst in to
richten ." Pit is een rage verwijzivg naar de wet van 1901
op de Vereenigin gen, welke den Katholieken nog minder
vrijheden en n .og minder voordeelen waarborgt dan de wet
van 1905 . Maar het was nadrukkelijk en herhaaldelijk
door de Jacobij nen gezegd, dat de scheidingswet alechts
de voorloopster van nog strenger maatregelen zou zijn, dat
1)

Lie „Nieuwe Rotterdammer Courant" van 23 April 1907 . 1e Blad A .
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het de bedoeling was de Katholieken een volgenden keen
nog scherper to treffen . Onder die omstandigheden kon
het raadzaam heeten hen terstond onder de hoede vann het
gemeene recht to plaatsen, dat voor alle Franschen geldt .
Dit kon het beste middel schijnen om ten slotte tot een
aannemelijke scheidingswet to komen .
De bisschoppen onderwierpen zich als eenn man .
Door de Jacobijnen werd geraasd en getierd tegen den
slaafschen zin der kerkvorsten, die vergatenn dat zij Franschen waren en zich aan de wetten van den staat onderwerpen moesten . De socialist Brian d was billijker . T3ij
erkende het recht van Paus en gelooviben om met „de
voordeelen", die de wet van 1905 hun had toegedacht,
ook de verplichtingen, welke die wet op hunne schouders
dacht to laden, of to wijzen . Zelfs wees hij hun een
reddingsplank, die zij konden aarngrijpen voor instandhouding van den eeredienst, n.l. de wet op de vergaderingen van 30 Juni 1881 .
Bij de samenstelling dies wet was nooit a an eeredienst
gedacht ; hoe zou ze dus voor dit nieuwe duel worden
pasklaar gemaakt ' B r i a n d ontheft de kerkbezoekers van
de verplichting, die voor iedere andere vergadering geldt,
om een bestuur to hebben, dat de vergadering leidt. Terwijl er anders voor iedere vergadering een afzonderlij ke
kennisgeving aan de overheid wordt vereischt, wil de
Minister, wear het den eeredienst betreft, met etne kennisgeving voor een geheel jaar volstaan . Zoo wordt er op
schier lachwekkende wijze met een staatswet de hand gelicht, ten einde den eeredienst ergens onder dak to brengen .
En dat zonder vrucht . Want Rome stak ook dezen keer
een speak in het wiel . Reeds hadden twee aartsbisschoppen
hunne pastoors betreffende de manier om de vereischte
kennisgeving of to leggen ingelicht. Doch de Paus belette,
dat het vieren van de mis op gene lijn werd gesteld b .v.
met een uitvoering in een cafe chantant . Hij verbood de
kennisgevingen .
Wederom onderwierpen zich priestess en leekenn als een
man. Thans ging de wereldlijke overheid ver v olg en . Dc
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rechters legden de kl eine boeten op, die tegen het houden
van openbare vergaderingen zonder voorafgaande kennisgeving bedreigd worden . Doch de priestess antwoordden
terecht : „eeredienst is geen openbare vergadering ; in uw
wet is niet aan ons gedacht ; wij lezen de mis in de kerk,
omdat de Regeering had aangekondigd, dat de kerk zou
blijven openstaan ; anders hadden we haar in de kapel
van bet kasteel of in een schuur kuunen opdragen ."
Duizenden vervolgingen per dag zijn onmogelijk . Ook reel
de vraag : waarom wordt juist de pastoor gestraft P waarom juist van hem de kennisgeving geeischt P De wet van
1881 kon hier niet worden toegepast . Het was voor alle
partijenn om dol to worden . Met name voor de vrederechter.s .
De Regeering had met nadruk en herhaalde malen verzekerd, dat de wet van 1905, zonder tittel noch jots er aan
to veranderen, zou worden uitgevoerd . Rome bestond niet
voor het Fransch ministerie . Toch kwam de novelle op de
scheidingswet van 2 Jan . 1907 tot stand as gevolg daarvan, dat de Pans gesproken had. De Katholiekezi verlorenn
nu inderdaad alles wat zij vrijwillig hadden prijsgegeven .
Hunne aartsbisschoppelijke en bisschoppelijke paleizen,
hunne pastorieen en seminaries werden oogenblikkelijk en
voor goed ter beschikking van staat, departement of gemeente gesteld. De goederen der voor doodverklaarde Kerkelijke lichamen werden toegewezen aan gemeentelijke instellingen van weldadigheid . Aan den anderen kant werd er
voor gezorgd, dat de publieke eeredienst niet behoefde stil
to staan, want v olgens art . 5 der novelle en onder v erwijzing naar de wet op de vereenigingen van 1 Juli 1901
werden zonder betaling de gebouwen, tot dusver voor den
eeredienst in gebruik, mitsgaders hunne meubelen, ter beschikking gelaten van de geloovigen en van hunne priester .
Die laatste vrijzinnige maatregel werd op aandrang van
J a u r e s g enomen . C l e m e n c e a u zelf verklaarde met nadruk
en herhaaldelijk, dat, zoolang hij Minister bleef, er op het
geheele grondgebied van Frankrijk geen enkele kerk zou
gesloten worden . Aan de geloovigen mocht geen gelegen-
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heid wordenn gegeven de martelaarskroon to verwerven . Was
dat toepassing van de wet
De kerken bleven dus openstaan, maar we] werden de
geestelijken uit hunne ambtswoningen verdreven . Midden
in den yacht werden kleine en groote seminaries door soldaten omsingeld en bij bet krieken van den dag werden
de onderwijzers en leerlingen trots sneeuw en storm op
straat gezet . Opdat bet vooral den schijn niet zou hebben,
dat de Regeering voor Rome zwichtte, werd er een wij ziging van bet gemeene recbt voorgesteld, ten gevolge van
welke a11e openbare samenkomsten, vann welken aard ook,
voortaan zonder voorafgaande kennisgeving dag en nacht
zouden mogelijk zijn . Ook 's nachts, ter wille van de- middernachtelijke mis bij bet Kerstfeest . De Senaat was wijs
genoeg dien maatregel of to keuren .
Zoo blijft men aan bet tobben . De Scheidingswet
is een dwaasheid, gepleegd door manners, die, sedert lang
los van de Kerk en van alien godsdienst, geheel bet yolk
naar zichzelf afmeten en meenen dat enkel eenn kleine
schare van achterlijke boere:n., echte pagani, nog aan godsdienst hecht, terwijl bet geloof der aa.nzienlijken slechts
een politick paradewapen beet . Door bunn onverdraagzaamheid hebben die manner bet geloof, waar bet sluimerde, wakker geroepen en alle vrienden van vrijheid tegen
zich in bet harnas gejaagd .
Bestaan er niet, zoo was de gedach f en g an g der ontwerpers van de wet, order bet oppertoezicht van die alomvattende gemeevsehap, welke Staat beet en eenige souverein,
eenige bron van rechi~ is, tallooze kl.eine en groote kringen
als genootschappen tot beoefening van den wapenhandel, leesgezelsch appen, vrij m etsel aarslog es, inrichtin gen voor armen zorg ? In dezelfde rubriek zullen wij de Kerkgenootschappen
plaatsen . Natuurlij k protesteert de Katholieke geestelij kheid, want ook de Kerk is in hare schatting souverein, wel
niet wereldlijk, maar geestelijk souverein, een goddelijke
instelling met een hierarchic, die haar door hooger macht is
opgelegd, een heilig lichaam, geroepen om alle volken der
aarde in zijn schoot op to nemen . Ook menige trouwe zoos
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van Cal v ij n kept een dergelijk Katholiek karakter aan ziju
kerkelijk instituut toe en wijst er op dat men n .iet door
willekeurige keuze, maar door geboorte en doop tot de
groote Christelijke gemeenschap behoort . Nu zou de wet
der vrijheid eischen, dat aan de kerkelijke lichameu de bevoegdheid wend toegekend om zich overeenkomstig hun eigen
karakter to organiseeren. Doch de Frausche Jacobijnen
willen dear niet van weten . 7ij h ebben n ooit van A r i s t ot e 1 e s vern omen, dat de rechtvaardigh .eid eischt, gelijkenn als
gelijken, maar ongelijken als ongelijken to behandelen . Als
men souvereiniteit binn en eig en. kring erkende, dann zou
volgens hun denkbeeld de eenheid van den Staat verbroken
,cvorden . Alles dient gen.ivelleerd onder den looden scepter
der wereldlijke macht, opdat er geen zelfstandige geestelijke
macht zij, die een staat in den staat zou kunnen vormen .
De vrijheid wordt aan een hersenschimmige gelijkheid ten
offer gebracht . Natuurlijk ken dit niet geschieden, zonder
evenzeer rekening to houden met de wenschen van atheIstenn
als van vromen . Om die reden moet nit bet publieke levee
alles verwijderd worden wet aann de macht van den godsdienst herinnert . De liefdezusters werden nit de openbare
hospitalenn verdreven . Het randschrift der munten : Di-eu
protF-ge Ia France werd vervangen door de lens der Revolutie :
Iiherte, egalzte, fraternite.
De crucifixen op de openbare
wegen werden omvergehaald . In de schoolboeken, waaruit
de kinderen leeren lezen, wordt een volzin als : l'«'ine est
-immortelle geschrapt voor : l'cne est i~atient . Dit beet de
triomf van wet met een nieuwerwetschen term wordt genoemd : „la laicisation de l'etat."
Men bespeurt bet
: scheidi_n g van Kerk en Staat wordt
in Frankrijk, de oudste dochter der Kerk, geheel anders
dan in Amerika opgevat, wear in tegenwoordigheid van
President R o o s e v e l t bij de onthulling van een standbeeld
van Generaal S h e r m a n onlang s in bet openbaar door een
Roomsch priester een gebed werd uitgesproken . Geheel
anders ook dan aan de overzijde van bet Kanaal, wear
eenige jaren geleden in Ierland scheiding van Kerk en
Staat tot stand kwam . Toen bet A .n glicanisme er ophield
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Staatskerk to zijn, list de Regeering van Groot-Brittannie
de anglicaansche geestelijken aldaar in het genot van rijke
inkomsten en bleef zij de voor dien eeredienst bestemde
gebouwen als het wettig eigendom der Anglicaansche Kerk
beschouwen . In Frankrijk daarentegen treden de regeeringspersonen liefst als beroovers der Kerk en verachters
vann den godsdienst op . Toen de ongelukkige slachtoffers
van de Jena begraven werden zorgden de Staatspresident
en de Ministers er voor aan die aandoenlijke plechtigheid
door hun tegen woordigheid luister bij to zetten, maar opzettelijk onthielden zij er zich van den lijkdienst in het
kerkgebouiw bij to wonen en kwetsten zoo het gevoel der
vromen . Erger nog : op den tweeden Zondag in Mei, den
dag der wonderbare verlossing van Orleans, is het groot
feest in die oude stad, ter sere van J e a n n e d'A r c . Een deel
der plechtigheden draagt een kerkelijk karakter : er wordt
een mis opgedragen en een ommegang gehouden., waarbij
de geestelijkheid met hare banieren enn kruisen deel uitmaakt van den stoet . Er worden g ebeden uitgesproken op
de plants, waar $ Mei 1420 de beslissende strijd heeft gewoed, bij les Tourelles . Welnu, de Regeering heeft den
ofcieren van het leger en den burgelijken ambtenaren ten
strengste verboden overeenkomstig het oud gebruik dat
gewijde deel van het nationals feest in het vervolg of cieel
bij to wonen . Dit wil met andere woorden zeggen : dat
leger en staatsbestuur gezuiverd moeten worden van alle
elementen, die flog iets voor den godsdienst gevoelen . Een
feest, dat, met uitzondering van den Revolutietijd, sedert
1429 steeds op dezelfde wijze gevierd werd en de Franschen,
van welke partij ook, althans en dag van het jaar zich
burgers van hetzelfde vaderland deed gevoelen, is nu, door
de schuld van C 1 e men c e a u., aanleiding tot twist en v erdeeldheid geworden . Is dat wij s patriotisme ?
In haar verbittering tegen Rome's kerkvorst, die het
wa.agde haar schaakmat to zetten, deinst de Regeering voor
geen onridderlijke maatregelen terug . Mgr . M o n tag n i n i,
die vroeger aan de nuntiatuur verbonden was en na het
vertrek van den Nun t i u s als bewaarder van diens huffs en
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archief in Parijs was achtergebleven, wordt over de greuzenn
genet en de papieren worden op hoog bevel doorsnuffeld .
De dagbladen Zion zich in de gelegenheid gesteld om wat
na eon vertrouwelijk gesprek tusschen twee diplomaten door
eon van beiden daarvan min of moor getrouw was opgeteekend aan hot groot publiek to verklappen . Zoo word
eon ontboezeming over de Fransche hedendaagsche politick,
welke de gezant der Nederlauden, Jhr . B i d d e r d e
S t u e r s, tusschen vier oogen zich tegenover den Romeinschea prelaat schijnt veroorloofd to hebben, wereldkundig
gemaakt . Wat zijn dat voor manieren ! Het is alsof de
Reg eerie g hot hoofd totaal verloren heeft . Misschien d acht
C 1 e in e n c e a u de draden van eon samenzwering tegen de
Republiek in handers to krijgen . Maar dan is hij bitter
tel.eurgesteld . De papieren, die aan hot Vaticaan toebehooren en dus voor de Regeering heilig hadden moeteu zijn,
hebben goon enkel geheim aan hot daglicht g ebracht . De
voorzichtige L e o X I IT berispte indertijd bisschoppen, die
eon catechismus voor de verkiezingen hadden opgesteld,
waarvan dit de hoofdinhoud was, dat de vromen goon
vijanden van denn godsdienst op hot kussen moesten brengen .
Aan de beschuldiging, dat godsdienst en staatkunde vermengd worden, moest goon schijn van recht worden gegeven .
Telnu, ook onder den tegen.woordigen Pans blijkt hot
vaticaan even bedachtzaam to zijn geweest . Pi u s X wenschte,
dat hot geld, hetwelk vrome dames van Lyon voor de
j.aartste verkiezingen hadden beschikbaar gesteld, niet ten
behoove van kandidaten, die tot de monarchale partij behooren, zou gebruikt worden . Hot moest ten gunste van
kerkelijke republikeinen worden uitgegeven . Dit geeft de
C a s s a g n a c aanlei ding om to zeggen : „de Heilige Vader verkon.dige enkel beginselen . Wij, inwoners van Fraukrijk,
kunnen hot best beoordeelen, waar de voortreffelijke
Katholieken to vinden zijn, onder de monarchalen of onder
de republikeinen ."
Men bespeurt hot : ook nit doze papieren, die door eon
monsterachtige onbescheidenheid onder de oogen van hot
publiek zijn gebracht, blijkt duidelijk, dat de Fransche
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Regeering de rollers heeft omgekeerd, toen zij den Pauselijken Stoel verweet op de verbreking van het concordant
to hebben losgestuurd . [lit het dossier van M o n t a g n i n i
krijgt men denzelfden indruk als uit de documenten, die
het Vaticaan zelf, tot een bundel vereenigd, na de scheiding heeft uitgegeven 1). Natuurlijk had Mgr . M o n t a g n i n i
het recht zich to laten inlichten aangaande de personen,
die in Frankrijk den strijd tegen de kerk leiden, het recht
ook om aan de Katholieken den raad to geven hunne
krachten to vereenigen . Zoo heeft de Pans, die, waar hot
de belangen van het Katholicisme betreft, Franschmann is in
Frankrijk, Duitscher in Duitschland en Italiaan en kel in
Italic, het recht en den plicht zelfs overal voor de heilige
zaak van den godsdienst op to komen . Maar juist ten einde
zijn vollen geestelijken invloed nit to oefenen, overschrijdt
hij dat recht niet . Zelfs het streng Katholieke Iorland
ontvangt niet zijn politiek van Rome . De lens geldt er
,,our religion from Rome, our politics from home" . 'Vanneer men met B 1 u n t s c h l i onder clericalen de men schen
verstaa;t, die de Kerk over de wereldlij ke aa.ngeleg enheden
van den Staat willen doers heerschen, z) dan kann men zonder overdrijving zeggen, dat de Paus geen clericaal is .
B r i and wenscht een gematigde politiek van bevrediging toe to passers . Hij klaagt over den geweldigen druk,
die door de uiterste partijen op de regeering wordt geoefend . „ Tij kennen het land, zegt hij, om welks lieul het
on s to doers is, en wanneer wij den weg overzien, dien
sommigen ons zouden willen doers inslaan, dan weigeren
wij aan die roepstem gehoor to geven, daar op dien weg
groote ellende voor Frankrijk to wachten staat" . Op 19
Febr., toen die woorden met toejuiching door de volksvertegenwoordiging ontvangen werden, scheen het, dat er
eenn periode van verzoening tusschen Kerk en Staat to
wachten was . Doch weinige dagen later kookte de onstuimige
1) La Separation de 1'Eglise et de 1'Etat en France . Eiposd et
Documents. Rome. Typographic Vaticane . 1905,
2) Mr . C . W. O p a o o m e r . Scheiding van Kerk en Staat . Amsterdam .
G e b h r d en Co . 1875 . bl, 6 .
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zee weder en was alle leans op bevrediging vervlogen . Dit
moot aan den invloed van de andere laden der Regeering,
vooral van C 1 e m e n c e a u, worden toegeschreven . De voorwaarden, waaronder zich het aartsbisdom van Parijs bereid
verklaarde om met den Prefect der Seine een kontrakt voor
het gebruik van kerken to sluiten, worden onaannemelijk
genoemd . Van de zijde der Regeering werd geeischt, dat
de pastoor, die voor achttien jaar het vruchtgebruik van
eon kerkgebouw zou erlangen, met zijn persoonlijk fortuin
verantwoordelijk zou zijn voor hot onderhoud van dat gebouw ; verder dat de aartsbisschop zich verbinden zou om
Been vreemdeling en evenmin een lid van een monniksorde
tot pastoor aan to stellen .
Brian d werd bereid bevonden om zulke eischen to
stellen, daar hij zich door de uiterste partijen op het sl eeptouw lief nemen . Ret spreekt wel van zelf, dat de vruchttebruiker de verplichting op zich laadt hot ter zijner
beschikking gestelde goed in een behoorlijken staat to
handhaven . Maar hij lean eischen, dat het hem vooraf in
eon behoorlijken staat worde afgeleverd . Aan do prefectuur
der Seine is het bekend, dat er vele millioenen noodig
zouden zijn voor hoog noodige herstellingen van Parijsche
kerken . De aartsbissehop wil terecht de verantwoordelijkheid
der pastoors eerst laden beginners, wanneer het gevaar heeft
opgehouden, dat sommige dier kerken in puin vallen . Tat
de persoonlijke verantwoordelijkheid der pastoors betreft
is het klaar, dat enkel manners zonder eigen vermogen
bereid zouden worden gevonden zulk eon last op hun
schouders to laden . „Ze moeten maar zorgen, zegt B r i a n d,
dat de rijke geloovigen hun de vereischte sommen verschaoen" . Dat zou zich des noods nog laten hooren, wanneer hot vruchtgebruik der kerken zonder tijdsbepaling word
gegund .
Natuurlijk behoeft zich de Regeering niet to wapenen
tegen het gevaar, dat or door hot bisschoppelijk gezag
vreemdelingen als pastoors zouden worden aangesteld . Zij
heeft im mers thans reeds hot recht om lastige uitlanders
over de grenzen to zetten . En wanneer eon Fransch monnik
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zich tot pastoor last benoemen, kan zij de afschuwelijke
wet toepassen, die toelaat hem met gevangenis van een
jaar en met boete van f 5000 to straffen . Het is ongerijmd
van den bisschop to eischen, dat hij zijn zegel zal hechten
aan vervolging van broeders en in het contract de bepaling
opnemen, dat leden van de thans ontbonden congregaties
niet tot pastoors mogen worden aangesteld .
Al die moeilijkheden zouden zijn voorkomen, gelijk
Brian d heeft opgemerkt, indien Rome tot de worming
van vereenigingen voor den eeredienst zijn toestemming had
gegeven. Het gebruik der kerkgebouwen zou aan die vereenigingen voor onbepaalden tijd zijn vergund geworden,
terwijl de verantwoordelijkheid enkel door bet vereenigingsgoed en niet door het fortuin der leden zou zij a gedrag en .
A l s vereenigingen hadden in alle parocbies de oude kerkbesturen kunnen optreden, zoodat zij enkel door de wet
omgedoopt zouden zijn . De fabrieken van dezelfde diocees
zouden zich hebben kunnen vereenigen onder haar hierarchisch hoofd, den bisschop . Zij zouden het recht hebbenn
gehad zich tegen over groote onvoorziene uitgaven to dekken
door zooveel geld als zij konden bijeen brengen, mits
het maar aan de consignatiekas der burgelijke overheid
wend to bewaren gegeven. De Kerk zou het eigendom der
vroegere kerkelijke openbare instellingen, hetwelk meestal
op twee honderd, maar door B r i a n d op drie honderd
millioen wordt geschat, niet verloren hebben . Zij zou de
onbetwiste eigenaresse zijn gebleven van 2000 kerkgebouwen
en 2500 pastorieen uit den tijd vann het concordaat, tevens
van eenn aanzienlijk getal groote en kleine seminaries . Ire
net den eeredienst samenhangende gebouwen, die eigendom
van staat, departement of gemeente zijn, had zij vijf jaar
lang, zonder er voor to betalen, mogen gebruiken. De tot
het " priesterambt bestemde jonge mannen zouden niet bij
het leper zijn iugelijfd . Na dat alles to hebben opgesomd
maakt B r i a n d er aan de geestelijkheid een verwijt van,
dat zij een afwij zende ho uding heeft aangenomen, en
C 1 e m e n c e a u zegt tot de Kerk : „gij wilt den oorlog, ge
zult hem hebben". Intusschen moet er op gewezen worden,
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dal, de vergadering der bissehoppen een eersten step tot den
vrede deed, toen zij voorwaarden aangaf, order welke de
pastoors contracten mochten sluiten met de wereldsche
overheid voor het gebruik der kerken . Het is de font der
Regeering, dat de onderhandelingen, die toen mogelijk waren
geworden, sehipbreuk hebben geleden . Een ruw man als de
minister-president C l e m e n c e a u zei, omdat de toon van
het bisschoppelijk manifest hem mishaagde : „Ik schuif het
onbesch.aamde stuk met m.ijn voet op zij" . Stood het den
zoo vast, dat niet op iedere pleats het kerkgebouw als een
voor bepaalde doeleinden bestemd eigendom der dear gevestigde kerkelijke gemeente to beschouwen was ? In dat
geval zou de wereldlijke overheid, de handhaafster van het
recht, wel het, oppertoezicht over het beheer der kerkgebouwenn molten opeischen, maar diefstal plegen door de
gewone kerken voor bezittingen der burgerlijke gemeente, de
cathedralen voor bezittin g en van den Staat to verklaren ..

V1 .
Het beginsel der Revolutie,

De Revolutie van 1789 is niet enkel een groote en
gewichtige gebeurtenis, gelijk b .v, de Engelsche van 1688,
maar tevens de belichamiug van een groep leerstellingen,
welke, op instellingen toeg epast, de wereld onderst bo ven
keeken . Een hoofdartikel van het stelsel is, dat er geen
ander oorspronkelijk recht den dat van den. Staat erkend
inoet warden, en dat ieder recht, waarop familie of Kerk
aanspraak maker, om geldigheid to bezitten den Staats-ijk
moet kunnen vertoonen . De Staat is volgens deze theorie
de alvermogende aardsche god .
Daaraan staat de leer over, welke, juist omdat ze met
de voorgaande een tegenstelling vormt, anti-revolutionair
malt heeten . De Staat is een historische macht, gelijk dat
ook familie en Kerk zijn . Ook de laatsten hebben een
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eigen, zelfstandig recht, dat door den eerste dient ontzien
to worden. Zoo misbruikt de Staat zijn macht, als hij zich
bij de opvoeding der kinderen in de plaits der ouders
dringt en aan de jeugdige generaties niet de godsdienstige
overtuiging van vader en moeder, maar die van den Koning
of van de helft plus een der volksvertegenwoordiging last
inprenten. Eveneens begaat de Staat onrecht, als hij onder
voorwendsel, dat men diet gelijktijdig een goed vaderlander
en een ultramontaan kin zijn, de Katholieken verhindert
flair de item to luisteren, die van over de bergen tot hen
spreekt . De Staat maakt zich aan machtsoverschrijding
schuldig, als hij aan Kerk en familie souvereiniteit binnen
eigen kring ontzegt .
Teder godsdienstig genootschap heeft zijn eigen bepalingenn omtrent kerkelijk verband, belijdenis, tucht, hierarchie, waarmede de Staat dient rekening to houden .. Nu is
de feitelijke toestand deze, dat iedere Christelijke Kerk
beweert de echte to zijn, de ware bruid vann den verhoogden
Heiland . Tusschen die elkander uitsluitende aanspraken
is de Staat onbevoegd to beslissen, maar hij heeft aan alle
kerkgenootschappen gelijke bescherming to verleenen, hunne
autonomic zooveel mogelijk to eerbiedigen . N a p o l e o n,
zoon der Revolutie en geen Kanonikus, had een to openn
oog voor de werkelijkheid om moedwillig voor let verschil
tusschen Joden, Protestan.ten en Katholieken blind to zijn .
Toen hij voor den eeredienst der Katholieken bepalingen
ging neerschrijven, sprak hij met den Paus, al was het op
een brutale wijze . Hij ging to ride met de godsdienstige
behoeftenn en denkbeelden van hen, voor wie hij wetter
wilde maker, en kwam or zoo toe niet alles over e~ne kam
to scheren, maar afzouderlij k de kerkelij ke aangeleg en heden
van Joden, Protestanten en Katholieken to regelen . Zeker,
zijne wetsbepalingen waxen meer din noodig is knellend ;
hij bleek flog altoos van den Jacobijnschen zuurdesem to
zijn doordrongen en aan het recht van den Staat to wijden
omvang toe to kennen . Hij vermeed ten minste de font,
welke door de huidige Fransche regeering begaan wend,
toen zij bepalingen ging ontwerpen voor den eeredienst
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van geloovigen en daarbij enkel lette op de begrippen der
zoogenaamde vrijdenkers .
Op die wijze kwam er sen wet tot stand, die wel afgekondigd, maar niet uitgevoerd kon worden, een Penelopeweefsel, dat, ter nauwernood voltooid, terstond weder
ontrafeld en nogmaals ten deele ontrafeld moest worden .
Althans in zoover de wet voor de overgroote meerderheid
der bevolking wilds gelden . Want de Protestanten en de
Joden, die door de wet enkel in hun aardsch bezit geschaad
werden, maar overigens meer vrijheid erlangden dan zij
under de h eerschappij der organieke bepalingen van Nape1 e o n genoten, wel Been volledige, maar toch een grooter
vrijheid, vonden geen aanleiding om zich van de stichting
der door de wet gewenschte „Associations cultuelles" to
onthouden .
De eenhoofdige Kerk der Katholieken, daarentegen
doorzag den toeleg om met behulp van deze nieuwe wetgeving hare eenheid to verbreken en haar een Protestantsche verdeeldheid op to dringen . Op bevel van haar Monarch
kwam zij in lijdelijk verzet tegen de wet en weigerde de
hand to leenen tot hare uitvoering .
Het versehil tusschen de Priesterkerk en het Calvinisme werd, meen ik, door Dr . A . K u y p e r miskend, toen
hij aan de Protestanten van Frankrijk verweet hun eerstgeboorterecht voor een schotel linzen verkocht to hebben .
De aanklacht van den gen ialen theoloog-staatsman komt
voor in het Journal des Debats van 27 Febr . 1907 .
Daarop werd geantwoord door E . L a c h ere t, Predikant to Parijs, President de la Commission Permanents de
['Union nationals des Eglises reformees de la France, 4
Maart 1907 :
„Avec Calvin et avec nos peres du sei$ieme siecle, je
crois que 1'Eglise est une institution divine" . Maar, voegt
hij er aan toe, zij is tegelijkertijd, zooals C al v i n haar
noemt : „la compagnie des fideles" en als vereeniging van
geloovigen kiest zij hare predikanten, hare ouderlingen en
hare diakenen . „L'Eglise reformee a etc des l'origine une
democratic Chretienne se gouvernant et s'administrant elleu. E . VII 6
26
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meme, soul I'autorite supreme du Christ, selon les regles
du regime representatif. Je ne vois daps le caractere des
associations cultuelles rien qui contredise on qui met en
peril cette constitution de noire Eglise ."
Van de Scheidingswet zegt hij : „Cette loi, nous lui
devons la liberte religieuse . . .
„Avec la separation, nous avons perdu les subsides de
1'Etat pour le traitement et la retraite de nos professeurs,
pour la construction et la reparation de nos temples ; nous
avons perdu les decorations du ler Janvier et du 14 Juillet,
les receptions et les visites officielles d'apres le decret de
Messidor . Puisque vows avez pane du marche d'Esai , cela,
c'etait le plat de lentilles ; le reste, c'est noire droit
d'ainesse . Et nous voudrions, monsieur et honore professeur,
que, mieux eclaire sur l'etat reel des choses, vows vows
rejouissiez avec nous de ce que nous sommes entres enfin
et avec
dans l'ere de la liberte, avec la ferme volonte
le droit legal
de n'obeir qu' a Celui en qui nous reconnaissons, comme vows, noire seal Chef ."
flier wordt, meen ik, door L a c h e r e t de spij ker op
den kop getikt . Waarom liet de Paus de „associations
cultuelles" niet toe ? Omdat zij geen afdoenden waarborg
opleverden, dat de hierarchische tucht voor hear langer
zou gelden daiz de leden der „associations" dit zouden
verkiezen . Voor duurzame ondergeschiktheid der ,,associations" aan de hierarchic behoeft bij de Calvinisten niet
g ezorg d to worden, dear bij hen geen hierarchic bestaat .
In het Journal des Debats Van 22 Maart 1907 heeft
Dr . K u y per van repliek gediend. Zijn antwoord was
dezen keen gericht niet aan Ds . L a c h e r e t, maar aan den
Redacteur van het bled .
„Ik heb mij twee keer vergist, zeg t Dr . K. Eerst in
mijn appreciatie van L a c h e r e t . Ik dacht dat wij semen
spraken over de Gereformeerde Kerk in den historischen,
den objectieven zin des woords . Maar de historische lijn
is door L a c h e r e t verlaten . „Il entend par Eglis e, dens
le sens moderne, une corporation, une societe, un corps moral,
daps le sens du droit civil, constitue par l'expression de
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la volonte d'un certain nombre de majeurs ." Ook meende
i k, dat de historische Kerk nog bestond in Frankrij k ; dat
was miju tweede dwalin g, maar zij heeft zich reeds opgelost in de associations cultuelles . De Kerk als zoodanig,
aan wier hoofd Christus staat, is verdwenen . „Dire que le
Christ serait le Chef d'un e Association cultuelle, cela
reviendrait a proferer un blaspheme."
Moeten wij inderdaad zooveel aan klanken hechten :'
Of een Kerk al dan niet aan Christus gehoorzaamt, hangt
toch waarlij k niet of van den naam, die haar door een
wet g eg even wordt . Pat een Kerk, die als een natie is,
waarin men door geboorte en doop opgenomen wordt, in
den gewonen zin des woords geesn personenvereeniging of
corporatie, geen zedelijk lichaam is, dit nooit geweest is
en ui t haar acrd nimmer kan zijn, werd door Mr . K a pp e y n e v a u d e C o p p e 11 o uadrukkelij k erkend . Jhr. Mr .
A . F . d e S a v o r n i n L o h m an, die de woorden van dien
rechtsg eleerde mededeelt, voegt er aan toe c „Hierover is
wel ieder, die zich van het wezen der Kerk een duidelijke
voorstelling heeft gemaakt en op de historische verschijui_ug let, het eens" 1) .
Geheel in overeenstemming daarmede zegt „de Nederderlander" in het uummer van 22 Febr. 1907 : „De rechter
heeft rekening to houden met het kerkelijk recht, met de
inrichting der kerk, met de beginselen door eene kerk als
de hare erkend . 0 . a . komt dit to pas bij de vraag in hoever een kerk zich snag losmaken nit het kerkelijk verband
of gebouden is aan hare belijdenis, vragen die nit het gewone g en ootschaps- of personenvereenigingsrecht niet zijn
to beantwoorden . Krankzinnigen, minderjarige kinderen
k.unnen leden eener kerk zijn, al kunnen zij geen burgerrechtelijke haudelingen verrichten ; dit to ontkennen is
omverwerpiug van de beginselen, die aan elke christelijke
kerk inhaerent zijn . Zoo ook heeft de rechter to rekenen
met d e bepalingen omtrent tucht ; met de hierarchic,
indien deze door de kerk wordt erkend ."
1) Jhr . Mr. A . F, d e Savor n i n L ohm an . Onze Constitutie .
Utrecht. Kern ink en Z n. bl . 296.

404

RET BEGINSEL PER REVOLUTIE .

De Kerk heeft een eigen recht tegenover den Staat,
evenzeer als de gemeente, de familie, de individu . Willekeur treedt in de plaats van recht, ais de zelfstandigheid
der Kerk niet geeerbiedigd wordt . Daaruit vloeit geenszins
voort, dat de Staat onbevoegd zou zijn zich met haar to
bemoeien, haar zekere grenzen to stellen, in sommige gevallen haar zijne medewerking to ontzeggen . De Staat
heeft bet recht, zooals de Nederlander in zijn nummer van
25 Febr . 1907 betoogt, zelfstan.dig to beslissen wat zijn
eigen tank, zorg voor openbare orde en publieke veiligheid,
vereischt . „Bij de regeling der verhoudingen kan de wetgever verder gaan, dan voor de vervulling van zijn tank
noodig is ; hij heeft dat dikwijls gedaan, gelijk hij thaus
doet in Frankrijk ; de vraag kan zelfs ontstaan of de Kerk
niet, krachtens haar hoogere roeping, verplicht is tegen
een of andere bemoeiing in verzet to komen ; maar principieel moet bet wereldlijk bestuur zelf de grenzen zijner
eigen bemoeiing regelen . Daardoor houdt echter de Kerk
niet op haar eigen recht to bezitten ; toch blijft haar bestaan
en inrichting onaf hankelij k van het goedvinden van de
wereldlijke overheid ."
Niets verhindert den Staat, volgens het advies van
Robert von Moh1 en Opzoomer, bij een wet to bepalen, „dat schenkingen en makin g en, aan een Kerk of
kerkelijke inrichting gedaan, dan alIeen geldig zijn, wanneer
zij formeel en voor getuigen gemaakt, bij den recites aangegeven en tevens een geruimen tijd voor den sterfdag zijn
uitgesproken" 1). In Engeland bestaat zulk een wet . Voorts
behoeft de Staat niet to dulden, „dat de Kerk overtreding
der Staatswetten tot gewetensplicht barer leden make" 2).
Maar bet beste middel om to voorkomen, dat de priestess
gevaarlijke vijanden van den Staat worden, is geen wetten
nit to vaardigen, tegen welke zij volgens recht en billijk-heid kunnen protesteeren.
Dwaas is bet ontastbare geestelijke invloeden met
1) Mr . C . W . O p z o o m e r : Scheiding van Kerk en Staat. 1875, bl .
46 en 47 .
2) 1 .1 . b1 . 40.

HET BEGINSEL DER RE VOLUTIE .

405

stoffelijke wapenen to willen bestrijden . De asceet, die voor
een hooger doel vrij wiilig van velerlei afstand doet, waaraan het hart der massa is verknocht, ziedaar een sterke
persoonlij kheid . Men beg rij pt, dat een tirannieke staat zulk
een individu gaarne uitdrijft of aithans aan banden legt .
Maar Meiwetten en kerkerstraffen oaten niet tegen den
onbuigzamen wil van zoo'n apostel des vredes . Wie ze
toepast veroordeelt zich zelf vroeg of last den weg van
C a n o s s a op to gaan . Te vergeefs heeft Bismarck beproefd
„de vaderlandslooze ultramontanen" uit de Duitsche kansels
to verwijderen . De eerste les eener bedachtzame staatkunde
is : prikkel nooit de g odsdienstige hartstochten . Wie het
doet, trekt licht aan het kortste eind . De Fransche Jacobijuen zullen het berouwen, dat zij, door aan Rome den
rug toe to keeren en onderhandelingen met den Vader der
geloovigen of to wijzen, het beste verdedigingsmiddel tegen
misbruik van priesterlijk gezag hebben weggeworpen . Een
gouvernement, dat niet het oor van den Paus heeft, staat
vrijwel weerloos tegenover den klerus .
Op treffende wijze is door Hippo 1 y t e T a i n e in
zijn beroemd grout werk aangewezen, dat de beginselen der
revolutie noodlottige gebeurtenissen hebben verwekt en
voortgaann to verwekken . }iij herleidt die beginselen alien
to gader tot de leer der volkssouvereiniteit, welke door
J e a n J a c q u e s verkondigd werci, en, in daden omgezet,
zoowel tot anarchie als tot despotisme voert . Tot anarchie
en despotisme beiden, daar den individuen krachtens hun
onvervreemdbaar recht op vrijheid en hun ingebeelde gelijkheid alles geoorloofd is ; hun de bevoegdheid wordt verleend overheden naar willekeur aan to stellen en of to
zetten ; aan eene door het Coeval saamgewaaide massa vergund wordt bij meerderheid van stemmen over alles to
beslissen . Natuurlijk is zulk een staatsleer onzin . Maar
onzin, welke doodelijk gif mag heeten . R o u s s e a u zei
„wij zullen u dwingen vrij to zijn" . Nog altijd is dat de
lens. Daarom verbiedt men in Frankrijk den burger monnik
to zijn, zijn geweten in de hand van den Pans to stellen,
zijn kinderen in „wangeloof" to doen opvoeden . De af-
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schaffing van het oude regime, van feodaliteit en koninklijke
willekeur, was een zegen . De vervanging er van door volkssouvereiniteit, door de heerschappij van clubs en kleine
geweldenaars, een vloek .
De gezonde mensch wil zich evenmin vrijgeesterij als
onderworpenheid aan geestelijk gezag zien opgedronpen .
Hij wil zich niets zien opgedrongen . Hij beseft, dat eerbied
voor den Staat en eerbied voor den individu, beiden door
het Christendom aanbevolen, gelijkelijk noodig ziju .
De anti-christelijke geest is de dood geweest der eerste
republiek . Hij zal vermoedelij k den ondergan g der derde
republiek bewerken .
De kerkelijke politiek van Fran krij k is in een blip de
steep verdwaald, waaruit zij enkel door loslating van het
revolutionair staatsbegrip kan bevrijd worden .
Het was een dwaasheid van R o u s s e a u de vrijheid
en het geluk van denn mensch to willen verzekeren door
hem geheel aan den Staat uit to leveren .

VII
Vooruitzichten .
In het vervolg staan er voor de Fransche machthebbers
twee wegen open ; de eene is die van revolutionair geweld,
de andere die van bevrediging door erkenning vann zelfstandige rechten van huisgezin, kerk en individu .
Een blij vende keuze is nog v iet g edaan . Sours heeft
het den schijn, alsof de vreeselijke geschiedenis van het
Schrikbewind en het Directoire, al is het niet in al hare
bizonderheden, toch in de hoofdlij n en, zich herhalen zal .
Dan bekruipt ieder, die het met het Fransche yolk goed
meent, de vrees, dat het door inwendige verdeeldheid steeds
lager zal zinken en op den dour zij n hoop en rang onder
de naties niet zal handhaven .
Een anderen keer hoort men de regeeringsmannen onder
het besef hunner verantwoordelijkheid wijze en gemati.gde
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woorden spreken, die, indien ze in daden werden omgezet,
Frankrijk spoedig weder sterk en gelukkig zouden doers
zijn . Doch vrede en eendracht kunnen niet wederkeeren,
tenzij vooraf de band met Rome weder wordt aangeknoopt .
De oudste dochter der Kerk is thane de eenige Katholieke
mogendheid zonder vertegenwoordiger bij den Paus . Als
de plooibare B r i and maar eens spreken kon met den staatssecretaris van Zijne Heiligheid ! Maar is dit mogelijk, nadat
men zoo herhaaldelijk met klem verzekerd heeft : niets
met „den vreemdeling" to doers willen hebben ? Rome is
geduldig en wijs . De grijsaard in bet Vaticaan, die op zijn
eenzame hoogte wikt en weegt, houdt onwrik .baar bet zelfde
doel in bet oog, de zegepraal van „den eenig waren godsdienst", en la:at zich niet ale een door den wind bewogen
net door vlagen van hartstocht been en weder slingeren .
Met een weinig goeden wil van de zijde der Fransche
Regeering kan alles ten slotte in orde komen .
Gelukkig schijnt de socialistische partij, die hare krachten voor verder reikende doeleinden wil sparer, geneigd
om den strijd met Rome to eindigen . De Jacobijnsche groep
der bloca .rds, die van anti-clericalism .e leeft en geen reden
van bestaan zou overhouden, indien zij de wapenen moest
nederleggen tegen „de heerschzuchtige, aanmatigende, steeds
de grenzen van bet geestelijk gebied overschrijdende Kerk",
is veel minder handelbaar .
Enkel de uitkomst kan leeren, welke van die twee groepen ten slotte den doorslag geeft . Daarvan hangt op dit
oog enblik bet lot van Frankrijk af .
De jonge geslachten, die de staatsschool bezochten,
zijn in doorsnede vuurrood . Bij den gang naar de stembus
wordt bun bet parool gegeven : weg met de Kerk ! Door
de laatste verkiezingen heeft bet algemeen stemrecht de
Schei.dingswet bekrachtigd . De bourgeoisie, zegt een beroemd
schrij ver, gebruikt ,,le peril clerical" als een bliksemafleider .
Het proletariaat heeft nu een vijand, waartegen bet zijnn
woede kan keeren en zou, door de socialisten aangevoerd,
anders de bezittenden to lijf gaan . . ,,Hors de la haine de
l'Eglise point de sa .lut", denkt de welgestelde burgerij . Ik
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weet niet of de landgenooten van E mile Fag u e t zulk
een Machiavellistische politiek er op nahouden . Zijn opmerking geeft stellig to denken 1).
Dit is zeker, dat Frankrijk, door anticlericalisme gehypnotiseerd, Zijn ware belangen verwaarloost . Het heeft
Elzas door Zijn anticlericalisme een tweeden keer verloren,
flu in geestelijken zin . Voorts was het Fransche leger in
1905 niet kiaar voor oorlog . Haastig en in het diepst geheim moesten er honderden millioenen worden uitgegeven,
om de grenzen to beveiligen . Mar eel P r e v o s t last in een
roman, die onlangs in de Revue des deux Mondes voorkwam,
D u b e r t het volgende zeggen : ,,In onzen Parijschen kring
van rijke en besehaafde jonge manners gold het als een
schande to meenen, dat vaderlandsliefde, deugd en geweten
iets anders Zijn dan nolle klanken . Toen de gebeurtenissen in Marokko ons van den kant van Duitschland plotseling gevaar deden duchten, ontwaakten we . Door het brullen van het monster uit de verte kwamen wij een oog enblik tot bezinning" 2).
Inderdaad is oorlog soma het eenige middel om een
yolk, dat plat tegen den grond ligt, overeind to richten .
Het algemeen stemrecht heeft de verspilling van landspenningen schromelijk does toenemen . Toen, n og niet zoo
heel lang gel eden, het budget van uitgaven tot veler schrik
het cijfer van duizend millioen franken had bereikt, riep
T h i e r s deze profetische woorden uit : „Saluez ce milliard,
vows ne le reverrez jamais". Inderdaad is het thans tot
vier milliarden opgeklommen.
Het is de vraag of een yolk, dat onder zoo zware lasten gebogen gaat en niet bizonder aan vroomheid hecht,
vrijwillig de vijftig millioen zal opbrengen, welke tot dusverre van staatswege voor den eeredienst jaarlijks werden beschikbaar gesteld .
T a i n e heeft berekend, dat op de acht-en-dertig millioen
Franschen er slechts vier millioen worden aangetroffen, die
hun kerkelijke plichten vervullen . Natuurlijk Zijn dat
1) E m i l e F a g u e t : 1'Anticl~ricalisme, pag, 23 .
2) Revue des deux Mondes . 15 Aug . 1906 .

VOORUITZICHTEN .

409

grootendeels vrouwen en kinderen . Mgr . D u p a n l o u p,
de bekende bisschop van Orleans, was van oordeel, dat op
de drie honderd vijftig duizend Katholieken van zijne diocees
er zeven-en-dertig duizend waren, die hun Paschen hielden .
Jul e s D e 1 a f o s s e, een aanzienlij k kamerlid der rechterzijde, beweert dat in het hem bekende gedeelte der oude
provincie Limousin de boeren tamelijk los zijn van de
Kerk. In iedere gemeente, zegt hij, is er nog een kerkgebouw en ook een pastoor, maar deze is nagenoeg de
eenige persoon, die het gebouw betreedt . „Op Zondag
waren in ons dorp ik en de leden van mijn gezin schier de
een.igen, die de mis bijwoonden" . Zelfs de kinderen, die
.hun eerste communie voorbereiden, gaan niet naar de mis .
Toch is er onder die landelijke bevolking Been spoor van
vijandschap tegen den godsdienst . Zelfs is de onverschilligheid niet volkomen . „Op bepaalde feestdagen als Paschen,
Allerheiligen, Kerstmis vertoont zich ieder in de kerk.
Men laat de kinderen doopen, zorg t er voor dat ze hun
eerste communie doen, trouwt en begraaft volgens den
Katholieken ritus . Maar dat zijn gedragingen, die op
rekening van atavisme moeten worden gesteld, en waaraan
ieder gevoel, iedere overtuiging ontbreekt" 1} .
Toch is het de vraag of het geloof niet tot nieuwen

bloei zal komeu, nu de Staat aan den godsdienst zijn steun
onttrekt . Iedere officieele Kerk is min of meer een dood

lichaam .
-edurende den Boerenoorlog bleken de elegante .A.nglicaansche geestelijken in Engeland dienaren der plutocratic en
der regeering to zijn, terwijl de onaf hankelijke Katholieke
priestess van Terland in naam der zedewet de Engelsche staatkunde zoo scherp mogelijk hekelden en ook de Unitariers en
Iethodisten in Engeland de gruwelen in Zuid-Africa diep
verfoeiden . Mann i n g, die geen geld nit de staatskas
trok, bracht licht en warmte in de Londensche armenwijken ; op hoogen leeftijd kon hij in 1890 verklaren een
1) Ik ontleen dit citaat aan A n a t o 1 e France . L'Eglise et la
Republidue . Paris 1904, Bl . 104 en 105 .

410

VOORI ITZICHTEN.

halve eeuw lang de steun en leidsman der dokwerkers to
zijn geweest.
Zoo gaat er kracht van den godsdienst nit, waar hij
niet door gouden koorden a an den Staat geketend is .
Een predikant nit het zuiden van Frankrijk verzekerde
mij onlangs, dat er sedert de scheidingswet een reveil onder
de Protestanten viel waar to nemen . De leeken beschouwenn
thans den bloei der Kerk als een aangelegenheid, die zij
zelve to behartigen hebben. Zij wonen getrouwer dan
vroeger de godsdienstoefeningen bij, nu zij ze nit eigen
bears bekostigen .
Graaf d' H a u s s o n viii e voorspelt eveneens een nieuwe
jengd aan de oude m oederkerk . Het zal zijn, zegt hij, al s
in de eerste Christen .gemeenten . De aanzienlijken zullen
zich verbinden met de neaerigen en armen ; de kerk zal
het gemeenschappelijk huffs worden, het echte volkshuis,
waar ieder zich op zijn plants gevoelt, omdat ieder er toe
bijdraagt het in stand to houden . Men is gehecht aan
datgene, waarvoor men zich persoonlijke opofferingen getroost. De Katholieken, last hij er op volgen, zullen het
verloren terrein herwinnen, zij hebben niets anders noodig
dan de vrijheid onder het gemeene recht . Steun kunnen
zij missen ; voorrechten, die men hun in de laatste jaren
al to duur heeft laten betalen, geven zij gaarne prijs ; in
het vervolg hebben zij enkel intrekking van plaagzieke
bepalingen to eischen, door welke hun vrijheid aan ban den
wordt gelegd .
De boom, in wiens schaduw de Katholieken van Frankrijk gewoon waxen to levee, was ziek . Door een brutale
hand is hij ontworteld, nit zijn ouden grond gerukt . Thans
moet hij worden overgeplant in een nieuwen, jonger en das
vruchtbaarder bodem . Wordt de wensch van d' H a u c s onviii a vervuld, dan zullen zij a geloofsgenooten de voorwaarden van het m oderne levee, welke vrijheid en g elij k
recht voor alien zijn, eerlijk aanvaarden en aann de oude
Kerk een nieuwe breeder basis geven door haar, wat het
tijdelijke betreft, democratisch in to richten . Bat zal een
werk zijn, hetwelk vele jaren vereischt. Of het geschieden
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zal, hangt van de jonge geslachten af. In hunne handen
ligt de toekomst van Frankrijk en zijn godsdienst .
Geheel gerust kan men niet zijn . Reeds jaren geleden
klaagde de vrome C h a r t es S e c r e t an : „le christianisme
s' en va de 1' Europe" . Libye, Egypte, Klein-Azie waren
eenmaal bloeiende Christelijke provincies, wet zijn die
streken thans P
Een ding is zeker . Een maatschappij valt uiteen, als
zij niet door het cement van een gemeenschappelijke overtuiging wordt saamgehouden .
Bij een lagen stand van beschaving als door Kaffers
en Hottentotten wordt in.genomen zijn het vooroordeelen
en onredelijke gebruiken, die de menschenmassa een doen
zijn . Op het door ons bereikte peil van ontwikkeling kan
duurzame overeenstemming tusschen volksgenooten enkel
wortelen inn aanvaarding van gemeenschappelijke idealen,
in een g emeenschappelij ken trek der harten near wet is,
was en wezen zal, near de wereld van het onvergankelijke .

DE TRIPTIEK VAN FOGAZZARO
DOOR

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

Piccolo mondo antico .
Piccolo mondo moderno .
Ii Santo,
(Ook in Fransche en Hollandsche vertaling),

I.
DE SCHRIJVER .
De flu 65 jarige schrijver der kleine reeks van rowans
wier titels hier boven prijken, heeft zelf niet verwacht dat
zijn werk zooveel opgang zou waken . Zijn Ii Santo heeft
hem wereldberoemd gemaakt . Maar toen hij reeds op gevorderden leeftijd en na jaren arbeids zijn Piccolo mondo
antico had voltooid scheen hij to aarzelen zijn verhaal uit
to geven : het was zoo speciaal, het scheen voor zoo kleinen
kring bestemd, gelijk indertijd Man z o n i aan zijn Verloo, f'den
slechts een 25 lezers had voorspeld .
Het merkwaardige van dergelijke uitingen is minder
dat een schrijver ze doet, dan dat hij ze meent . En van
dit laatste maakt Fog a z z a r o op ieder die hem kept zeer
beslist den indruk . E . T i s s o t 1) vertelt onderhoudend van
1) Lea sept plaies et les sept beautes de 1'Italie contemporaine ---Lausanne 1900 .
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een bezoek dat hij den schrijver in diens vaderstad Vicenza
bracht . Pit landelijke stadje met zijn oude paleizen geeft
met dat andere uithoekj e Valsolda aan het meer van
Lug ano, het kader aan het levee van omen dichter . Want
F o g a z z a r o is een provinciaal : Lombardije en het Venetiaansche land zijn de achtergron.d van zijn levee en van
zijn kunst . Ook zijn taal draagt, zegt men, het karakter
dier streek, zij is niet geheel vrij van dialect, niet slechts
waar zijn personen maar ook waar hij zelf aan 't woord is .
En de herinneringen aan wat die gewesten in beroering
heeft gebracht gedurende de jaren van 't Oostenrijksche
schrikbewind 1848-1859, zijn hem nit zijn jeugd altijd
levendig bijgebleven .
F o g a z z a r o is dus de dichter van 't meirdistrict en
van 't Venetiaansche land niet alsof hij opzettelijk deze
omgeving had gekozen, maar omdat zij in zijn levee van
den aanvang is ingeweven . In Italie is de beschaving nog
niet, gelijk elders, gecentraliseerd : Rome is geen hoofdstad
der hedendaa,gsche nationals kultuur, gelijk Lonclen, Parijs,
Berlijn ; de eeuwige stad heeft meer de heerschappij over
't verleden dan over 't heden, zij beslist niet over stemming
en smack to Milaan., Florence, Napels ; een kunstenaar kan
in en dier middelpunten populair wezen en bijna onbekend
elders . Zoo gevoelen de schrijvers geen behoefte eerst in de
hoofdstad hue lauweren to verdienen, of 't voile levee to
leeren kennen ; zij blijven gewestelijk : V erg a en C a p u a n a
behooren op Sicilie t'huis, G r a z i a P e led d a op 't eilan d
Sardinie, d'Amicis to Turiju, zelfs Gabriel d'Annunz i o , de meest algemeen erkende der Italiaansche dichters,
blijft gehecht aan zijn land der Abruzzen . Zulk een verbrokkeling schijnt, evenals bij de schilderscholen der Renaissance, door rijkdom en verscheidenheid een voile ontplooiing
van levee fe waarborgen ; toch heeft zij misschien ruim
zooveel nadeelen dan voordeelen . E . T i s s o t, al is hij
geen Franschman maar Zwitser, rekent deze decentralisatie
onder de „plaies" niet onder de „beautes" want, zegt hij,
de beperkte kring, waarvoor dichters en schrijvers werken,
maakt dat hue boeken een klein debiet en niet ten voile

414

DE TRIPTIEK VAN FOGAZZARO .

n.ationale beteekenis krijgen. Hun naam en werk blijft
binnen enge grenzen, er is geen publieke opinie die hen
aanmoedigt en draagt .
Zoo had ook onze Lombardo-Venetiaansche dichter
lange jaren alleen binnen den cirkel tusschen Turijn, Florence, VenetiE een naam ; Rome en Napels moisten weinig
van hem ; maar met It Santo is zijn roem over zijn grooter
vaderland verbreid, ja in de wereldlitteratuur gevestigd,
al is het misschien minder door de kunstwaarde van het
boek dan door de vragen die het opwerpt e n de kerkelij ke
veroordeeling die het trof.
Die vragen en de wijze waarop onze schrijver ze behandeldt verdienen meer dan de oppervlakkige belangstelling van het romanlezend publiek . Om er over to oordeelen moet men de beide voorafgaande verhalen met
dezelfde nauwkeurigheid als It Santo zelf beschouwen .
Deze drie rowans vormen als een triptiek, waarvan Ii
Santo het hoofdwerk is, geflankeerd door de beide andere
stukken die er op verschillende wijze wee samenhangen .
Met nadruk moet ik verklaren dat mijn bespreking
zich bepaalt tot den g eestelijken inhoud deter werken,
trouwens datgene waaraan de schrijver zelf 't meest waarde
hecht . Doch daarbij blijft een geheele zijde buiten beschouwing : de vorm die bij elk kunstwerk wezenlijke beteekenis heeft, en waarover hij niet kon oordeelen die van
een schilderstuk alleen een copie, en van een gedicht of
roman alleen een vertaling kept . Zoo is mijn schets eenzijdig; maar zij zal toch belan g rij ke trekken van dezen
schrijver en zijn arbeid kunnen doen zien .
Fog a z z a r o is niet uitsluitend letterkundige, al heeft
van zijn jeugd of zijn geest die richting ingeslagen . Hij
heeft zich evenmin aan de plichten van het openbare
leven onttrokken als dat hij, gelijk schrij vers van beroep
die voor de markt werken, zich slaaf heeft gemaakt van
een overhaaste, gedwongen productie . Een deel van zijn
tijd wordt in beslag gen omen door ambtelij ke werkzaamheden in verschillende besturen en commissien, terwijl hij
in later jaren ook tot senator van het rij k is benoemd.
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Maar onder dat alles is zijn drang tot litterair scheppen
nooit verstikt . In zijn jeugd heeft hij in langere, verhalende of beschrijvende gedichten, waaronder Miranda,
Valsolda op den, voorgrond traders, zijn indrukken en
idealen neergelegd . Reeds vroeg kwamen daarnaast de
verhalen in proza : Malombra, Daniele Curtis, het boek
dat voor het eerst een zeker meesterschap aan den
dag legt . Ook in een aantal theoretisehe verhandelingen
heeft hij zijn beschouwingen neergelegd . Al deze vruchten
zijn langzaam gerijpt, hij gunt zich den tijd en overpeinst
zijn planners .
Zij .n stof geeft hem het levee, meer nog dan zijn,
trou wens uitgebreide lectuur. Hij is in zoover geen modern
auteur, dat hij in zijn boeken bovenal iets zeggen, prediken
wil . In dit opzicht staat hij lijnrecht tegenover zijn beroemderen, 20 jaar jongeren tijdgenoot G a b r i e 1 d' A n~
n u n z i o : deze vermag zijn talent telkens to vernieuwen,
geeft als een klinkende echo allerlei geluiden weer ; men
wil Ren.an en Nietzsche, Tennyson en Ibsen bij
hem terugvinden, of menn vergelijkt hem met een acteur
die zoowel S h a k e s p e r e als S o p h o k l e s of welk dichter
ook meesterlijk speelt, d' Ann u n z i o deinst voor het
bedenkelijkste niet terug ; en dan weer vat hij 't plan op
van een levee van Jezus, waarvoor hij zelfs een bewonderenswa.ardig eerste hoofdstuk moet geschreven hebben . Kortom
hij is g eheel artiest ; qualis artifex, zeide F o g a z z a r o eens
van hem, vol van bewondering voor zijn buitengewoon talent,
en toch dat zuiver artistieke of keurende .
Fog a z z a r o zelf is geheel anders : hij wil slechts geven
eigenn gevoel, eigen overtuiging . Wat hij schrijft, hij zegt
het zelf, komt nit 't diepst van zijn ziel . Daardoor is er
eenheid in hot work van dozen denker-dichter-romanschrij ver
hot is alles diep, waar, hot wortelt in een vaste wereldenn levensbesehouwing . Daar nu zijn denkbeelden niet in
1) Mien zie over zijn vroegere workers M. M u r e t La litterature
Italienne d'aujourdhi Paris 1906 ; en J e a n D o r n i s Antonio Fogazzaro
rornancir in la Revue Mars 1907 .
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afgetrokken vorm zijn bezit zijn, maar in hem levee en
vorm en gestalte hebben is hij waarlijk dichter . Een dichter
die niet uiterlijk moraliseert, dock die een roeping gevoelt
om leiding to geven, licht en kracht to verspreiden : zoo
heeft hij het steeds gevoeld en herhaaldelijk uitgesproken,
o.a. in eeu voordracht over den „grooten dichter der toekomst" in 1898.
Fog a z z a r o heeft dus de objectiviteit, dien eersten
eisch aan den modernen kunstenaar, bereikt noch nagej aagd . Hij ziet de wereld in het licht der groote denkbeelden waarin hij leeft, hij kleurt ze door zijn gevoel . Hij
is zich hiervan bewust en heeft zelfs herhaaldelijk zijn denkbeelden opzettelijk uiteengezet, toch daarbij steeds ze als
denkbeelden van een dichter voorstellende . Men kan hierbij
aan S chill e r herinneren ; dock F o g a z z a r o heeft minder
dan deze een bepaald wijsgeerig stelsel aangenomen . Doch
al dergelijke vergelij king en falen . Fog a z z a r o is to veel
kind van een anderen tijd en heeft daarbij to sterk de invloeden der romantiek ondergaan . Vaak ook brengt men
hem in verband met Man z o n 1, zijn onmiddellijken voorganger trouwens op meer dan een halve eeuw afstand, M a nz o n i dien hij als verteller niet evenaart, als lyrisch dichter overtreft . Of men denkt aan de natuurpoezie van L a m a rtin e ; 't meeste echter aan Duitsehers, zoodat aan Franschen,
die over hem schrijven, woorden als : „Sehnsucbt", „Traumerei" in de pen komen . Voor het epische en dramatische
mist hij de „Sachlichkeit", hij treedt niet buiten zichzelf,
hij blijft lyricus die alles tint met zijn gevoel, die indrukken der natuur aanstonds verinnerlijkt, verdiept, voor wien
de omgeving allicht symbool wordt . Een trefend voorbeeld
van wat ik bedoel levert het slot van 't vijfde hoofdstuk
van Piccolo 3nondo moderno, waar na een feest op een somberen avond de heldin den brief leest, waarin P i e r o M a ir o n i haar de indrukken mededeelt van zijn bezoek aan de
plek door zijn ouders bewoond en van 'tgeen hij daar omtrent hen had vernomen . Kunstig door elkaar spelen
de stemming waarin deze brief geschreven en die waarinn
hij gelezen wordt, het landschap waaruit hij verzonden
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is en de natuur op het oogenblik dat hij in het hart der
heldin het vlijmende gevoel van scheiding brengt : dit alles
is met ecu waarheid teruggegeveri, waarvan wij waar1jk niet
weten of wij ze aan hooge kunst of aan diepen eenvoud
moeten toeschrijven . Maar dat zuike tooneelen, dat de
geheele bouw der verhalen ; - men lette b .v. op de hoofdstnkken waarrnede elk cler drie romans begirt ; - door
en door lyrisch zijn springt in 't 00g. En : een lyrisch
verhaal, in poezie of proza, ziehier een der karaktertrekken van de romantiek .
Heeft mijne teekening hier lichtzijden doer uitkomen,
de schaduw ontbreekt niet . Wanneer ik als zoodanig
noem dat ors een dergelijke kunst al s die van een ouderwetschen tijd voorkomt, dan ligt daarin niet noodwendig
afkeuring, maar wel dat er een afstand is tusschen den
modernen lezer, van wien flu eenmaal V. H u g o veel verder staat dan G o e the, en de werken die hier voor ors
liggen . Maar scherper wordt de kritiek wanneer wij de
gevaren gevoelen, waaraan onze schrijver niet altijd vermocht
to ontkomen : het gewilde, het emphatische, het sentimenteele . Doch het is moeilijk her scherp de grenslijn to
trekken tussehen deugden en gebreken . Alierminst zou ik
tot de laatste willen rekenen dat onze dichter getrouw is
gebleven aan de patriotische en christelijke gevoelens waarin
hij is opgevoed, die wel door de stormen en twijfelingen
der jeugd zijn heengegaan, maar die toch het kapitaal zijn
waarvan hij nog leeft . Wij boeken dus geenszins zijn levensernst en ziju trouw aan overtuigingen als schadepost, alsof
de kunstenaar dit eerst waarlijk i, als hij van dien ballast
bevrijd is.
Even min overdrijve men wat ik zeide over den ouderwetschen bijsmaak van zijn boeken . Hij leeft met zijn tijd
en yolk mede, en de vragen onzer eeuw houden ook hem
bezig. Heeft in ziju jeugd ziju hart warm geklopt voor de
vrijheid en de eenheid van Italie, hij is, ook al is hij de
trouwe zoon der kerk die met het nationals koninkrijk nog
steeds niet verzoend is, aan dit ideaal trouw gebleven . En,
als ik straks de questies zal bespreken die zijn geest bezig
0 . E . VII 6
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houden, dan zal duidelijk genoeg blijken dat zij de meest
actueele zijn van 't eind der 19e, 't begin der 20e eeuw.
Romautiek moge hij dan wezen, zijn fijnere en diepere
psychologie toont wel dat hij een zoon is onzer dagen .
Zou hij anders zooveel nadruk leggen op de hereditaire
eig enschappen van zijn held, ja zelfs op de stemming zij ner
ouders op Isola Bella ? Toont hij niet in tal van opvattingen en opmerkingen dat hij, om flu eens zeer modern
to spreken, het verband tusschen het zenuwleven en de
godsdienstige aandoeningen wel kent ? Wat zijn psychologie
haar bijzonder karakter geeft naast die der ontleders van
's menschen ziel eleven inn de litteratuur, een I b s e n, een
D o s t o i e w ski, is dat hij in de diepte van het g odsdienstig
gemoed echtere en fijnere aandoeningen en roerselen weet
to vinden dan die voor de anderen open liggen .
Genoeg reeds om ons er op voor to bereiden dat deze
sehrijver, wiens denken niet oorspronkelijk en wiens kunst
niet objectief en niet plastisch genoeg zijn om hem een
eerste plaats to verwerven, toch door de diepte en echtheid van zijn leven en woord bezit, wat verdient ver buiten
de grenzen van zijn vaderland opgevangen to worden door
al wie belang stellen in de geestelijke toestanden onzer
dagen .
II.
BESGHOUWINGEN.

Om F o ga z z ar o's leven en kunst to verstaan moeten
wij hem als evolutionist kennen . Het groote wetenschappelijke geloof zijner eeuw heeft ook hem gewonnen . Hij
huldigt het evenwel niet als modedienaar, evenmin als hij
er oppervlakkig mee dweept of er gedwongen voor buigt .
Fog a z z a r o is evolutionist niet in weerwil van, noch ook
naast zijn christelijk geloof, maar als trouw zoon der kerk
en als kunstenaar. Hij heeft hiervan rekenschap gegeven
in het drietal stukken, die wij eer g etuigenissen dan verhandelingeu kunneu noemeu, en die samen zijn book Aseen-
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sioni umane vormen 1). Motto is dat Psalmwoord dat volgens

de Vulgaat niet, gelijk bij ons, spreekt van de ,,gebaande
wegen" maar van de „opgangen" in 's menschen hart
disposuit ascensiones in cords suo . De hier voorgedragen
leer is geen descendentie- maar een ascendentie-leer : niet
op de lagers of komst maar op de hoogere bestemming, op
het doel enn den weg die daarheen leidt, op de algemeene
beweging opwaarts in geheel de schepping, is het oog gericht .
Ziehier dus een pleidooi voor orde en vooruitgang in
Gods schepping, en daarbij voor een verzoening van geloof
en wetenschap . Want de blik dien de kerk van ouds, diesn
reeds .AA u g u s t i n u s op de wereld had, wraakt het Darwinisme niet. Daarom zij de christen onzer dagen niet
enghartig noch bevreesd voor de wettige resultaten van het
onderzoek, die, wij zien het reeds, Gods heerlijkheid in zijn
we.rken ons beter doen verstaan .
Onze denker, hoe groot zijn geestdrift ook zij, is nuchter genoeg om to weten dat met het woord evolutie niet
alles gezegd en verklaard is : ons inzicht groeit nog ; maar
reeds nu hebben wij de verheffende zekerheid dat onze
kennis der wereld niet buiten onze vroomheid om gaat,
integendeel dat de opklimming van het natuurlijke tot het
g eestelij ke, waarvan reeds P a u 1 u s spreekt, als een open .baring Gods kan worden aanschouwd . Zoo treedt de
evolutie niet, gelijk in 't naturalisme, voor God in de
plaats : zij toont ons de methods van Gods schepping en
ontneemt niets aan de geestelijke waarden . F o g a z z a r o
wil geenszins de wetenschappelijke hypotheses want dat is
ten slotte de evolutieleer ook voor hem ; voor de zekerheid
van 't geloof schuiven : de waarheid die de kerk ons predikt
wint er slechts bij als haar licht mede schijnt over de vondsten van studie .
Van deze opvattingen zegt de schrij ver to recht dat
hij ze bezit en mededeelt als dichter. Want zij zijn bij
hem een blik, een visie op den samenhang der wereld, op
1) Lee ascensions humainee . Evolutionieme et catholicisme . Traduit
par Robert Leg a r . Paris 1901 . Dezelfde gaf in de Rev, de 2 mondes
fwr . 1907 een belangrijke studie : Lee idles d'Antonio Pogazazro .
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de eenheid van hot levee. Men spreekt oppervlakkig
soma van hem en van zijn „heilige" als van rationalisten
getint door mystiek ; gelij kvloersch opgevat is dit oordeel zeer onbillij k . Alleen in zeer edelen zin bedoeld
mag hot golden : onze vrome denker verwerpt niet wet
de rode wettig verovert, enn moor den en lens der mystiek
is bij hem to vinden . Zijn geloof is de christelijke vorm
van hot zoo algemeen verspreide beginsel dat, schijnbaar
verheven maar meestal vrij schraal van inhoud, hot levee
nit den al gemeenen levee sdrang verklaart . Met hot christelijk geloof nu komt in deze gedachte merg en kracht . Hot
lagere wordt voorbereiding en middel voor hot hoogere ;
de schepping doordriugt een algemeen verlangen near verheffing dat in 's mensehen geest bewust wordt . Omhoog
gaat hot levee : dit is de prediking van dozen dichter en
vrome. Ascensions umane : hij heeft lief al wet tot de hoogte
wear God woont stijgt, verachtelijk is goon levee dat near
boven zich uitstrekt ; maar eon diepe verachting voor al
wet laag is on wil zijn gaat door geheel zijn work . Hear
voile licht geeft deze waarheid eerst wauneer de blik niet
aan doze aarde blijft hangers : niet hier beneden is de vervulling voor alle streven, or zijn bloomers die eerst in den
dood ontluiken . ,,In hot licht des levees" (in lumine vitae)
zoo staat boven de beschrijving van een bijzonder aandoenlij k sterf bed in piccolo 7nondo moderno .
In hot gemoed van onzen dichter is or goon strijd,
goon moeilijk to overbruggen kloof tusschen de kerkelijke
vroomht id die den nadruk legt op de andere wereld en
hot evolutiegeloof dat onzen blik tot doze aarde sehijnt to
beperken . Want
zou hot gezocht zijn her aan D a n t e
to herin neren :' -- hot is den weg die door en van deze
aarde opwaarts voert, en de kracht voor den vooruitgang
hier ligt in datg one wet voor den hemel bereidt .
Liefde en dood : deze twee, wier tegenstelling on samenbang zoo menige aandoenlijke of hartverscheurende tragedie
ons voor den geest breng t, waarvan ook 't work van den
vurigen en somberen d' Ann unzio vol is : Fogazzaro

ziet ze in harmonische eenheid . Zijn liefdesverhalen zijn
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niet bet stramien flu eenmaal voor den romanschrijver
onontbeerlijk ; zij zijn een deel vann zijn prediking . Laat mij
den inhoud van enkele bladzijden nit de voorrede der
Ascensions urnane bier mededeelen . De liefde brengt zonder
twijfel een conflict in 't menschelijk leven . De geslachtsdrift trekt hen die aan ong ebreidelde zinnelij kheid toegeven
near de laagte van bet dierlijke . Maar in den gloed van
hartstocht, in de behoefte aan volkomenn vereeni .ging list
een verlangen near bet oneindige, waardoor God den mensch
near boven trekt . Zoo moge de liefde voor velen eon klip
wezen, z j is in hot proces opwaarts tevens de machtigste
factor . Dit blijkt reeds wear de seine aardsche liefde near
boven haakt, wear zij de hoogere gevoele .ns wekt, bet gemeene veracht en dus tot God opstijgt . 't Sterkst blijkt
dit wear aan de volkomen vereeniging van hen die elkaar
liefhebben bier beneden onoverkomelijke bezwaren in den
weg staann en hu .n liefde uitloopt op een offer bier, olu
elkander gereinigd en verheerlijkt daarboven weer to vinden .
Zoo list ook d.it offer, ook de heiligheid van hot geestel .ijk
celibaat, op den weg der opklimming tot ooze hoogste bestemming .
Deze theorie verk.laart vole der figuren van F o g a z z ar O'S boeken : hot on.dergeschikt zijn van de natuurlijke wet
der liefde aan de goddelijke van den plicht, hot theme
van Daniele Gurtis, de poezie van eenn rein huwelijksleven,
en de troost en de adeld van hen bij wie de geslachtsliefde
hear zinnelijke zijde to boven streeft .
Zees opmerkelijk is dat F o g a z z a r o uitdrukkelijk in
zijn leer van „ascensions" de geslachtsliefde boven cue moederliefde stelt . De bekeude H e n r y D r u in m o n d 1) had in
zijn The ascent o f man in hot moederlijk instinct, dat tot
zelfopo :fferende liefde wordt, de groote natuurlijk-geestelijke
wet van vooruitgang geron.den . 1k acht dat de Katholieke
ltaliaan in dozen dieper grijpt dan de Protestautsche Schot .
De toonladder klinkt veel volley die loopt van de zinnelijke geslachtsdrift tot de geestelijke eenheid, den die van
1)

Lowell Lectures 1894,
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het instinct tot de moederliefde . Om dit to doen gevoelen
hebben wij ons slechts duidelij k to maken hoeveel dieper
beteekenis en het offer en het geloof aan den hemel heeft bij
't eerste dan bij 't laatste, waar de onzelfzuchtige liefde
der moeder toch altijd meer streeling brengt dan 't opgeven
van alle aardsche hoop, en waar de gezichtskring ten slotte
toch tot het hier beneden beperkt blijft .
Zonder kritiek heb ik de denkbeelden van F o g a z z a r o
in 't kort m.edegedeeld, in zooverre zij tot het verstaan
zijner werken noodig zijn . Pat er vragen overblij ven : elk
lezer zal het wel gevoelen . Doch waartoe tussehen het
weergeven van anderer geloof altijd eigenwijs bedenkingen
ingeschoven P Liever vat ik het gezegde flog eens samen
in de opmerking, dat deze dichter der liefde ook als denker
en christen haar niet ziet als een verwoestende, maar als
een verheffende kracht, met haar gevaren bekend predikt
hij geen ascese ; offer en dood vernietigen die liefde niet,
maar zijn voorwaarden van haar hoogsten bloei .

DE DRIE ROMAN'S .

Laat mij althans het geraamte der drie verhalen doen
kennen, our straks op de levende gestalten der hoofdfiguren
licht to doen vallen .
Deze rowans maken het den lezer niet moeilijk zich
to orienteeren . Zij zijn druk noch vol, geen groot aantal
van personen, geen ingewikkelde intrigue, geen kuustig
gelegde knoop, sours een vrij losse samenhang, zoodat wij in
It Santo ruim zoozeer den indruk krijgen van een reeks
van tafereelen, dan van een doorloopend verhaal . 't Meest
eenheid heeft Piccolo mondo antico, eigenlijk in elk opzicht
het meesterstuk, waarin de schrij ver zijn geestelijke gedachten ten voile ziet en teruggeeft, belichaamd in zijn gestalten, zonder, gelij k in de beide andere boeken, bij monde
van een of ander zijner personen predikend of verklarend
op treden .
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Hij verplaatst ons in de Valsolda, in dc kleiue plaatsjes aau ecu der inhammen bij 't meer van Lug ano hem zoo
intiem bekend . Dat meer met zijn betooverenden glimlach
en zijn onstuimig woeden speelt een groote rol in het leven
der bewoners van dit afgelegen stukje aarde, van die
,,kleine wereld" door eenzame berg en afgesloten, maar waar
toch wat op het groote wereldtooneel gebeurt zijn iuvloed
doet gevoelen . Want den achtergrond aan den roman geeft
niet minder dan de natuur de politick . ilet zijn de jaren
dcv Oostenrijksche onderdrukking die aan de hevrijding
voorafgaan : 1851-1859 . Toen waren spionage, aaubrenging
huiszoekiug, geweldpleging aan de orde van den dag .
IDoch na 1848 begonnen zich in de ,,antieke" wereid reeds
de kiemen der „moderns" to vert .ooneii : in den strijd om
vrijheid, in het opkomen dcv nationals gedachte, en vooral
niet bet minst in de onzekerheid en onstuimigheid welke
zulk cen tijd in de karakters brengt . Be tegenstelling tusschen de beide hoofdpersonen van het book is niet alleen
type van eon algemeon versehil van geestosrichting, moor
evenzeer beeld van den tijd weiks woolen en iijden zulke
karakters voortbrengt . Met fijiiori tact is dit afles : bet
algemeen menschelijko en bet door pleats en tijd bijzondere
in do teokeniug ingewerkt . Bit vooral verleent zijn hoogon
rang aan dit kunstwerk .
Hot hock geeft de geschiedenis van den jongeu edelman F r a n c o M a i r o iii die tegen den wil zijner tyrannieke grootmoeder eon meisje beneden zijn stand L u is a
Rigey huwt . Hot jonge paar woout, nadat zeer kort na
hun huweTjk L u i s a' S vrorne inoeder gestorven was, bj
haar oom den ouden ingenieur Ri.bera . Iii hen Ieefde
geheel de wrok tegen fret vreemde bewind en dc iiationale
hoop, die vol verwachting bet oog richt over do Piernonteeseho grens naar Turijn . IDaarbij zju zjj door do onverzoenlijke oude markiezin M a i r o ni geheel van nucidelen
verstokeii, en zouden gebrek 1jden indien niet oorn Rib e r a
hen nit zijn bescheiden inkomen onderhield . Dit is des to
schandelijker van de oude vrouw, omdat zij hot vermogen
onder zich houdt dat bij testament eigenlijk reeds nu aan
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hear kloinzoon toebehoort, 't goon evenwel geheirn was en
eerst in den loop vau 't verhaal aan 't jonge pear bekend
wordt . Doze willen echter dit recht niet doen golden, to
minder omdat tevens uitkomt dat aan den oorsprong van
't geheele fortuin der M a i r o n i's een onrecht kleeft aan
een der godshuizenn to Milaan aangedaan . Inmiddels leiden
zij een sober bestaan, zijn door oostenrijksche spionnen
omgeveu en wordt hun toestand nog benarder, als ook de
oom zijn inkomen ziet verminderen .
Groote gebeurtenissen zijn in dit boek schaarscb, genrestukjes, kleine taftreeltjes en ontmoetingen zeer talrijk .
Bijzonder aantrekkelijk zijn die tooneeltjes van het dochtertja Marie, bij naam 0 m b r e t t a, met den ouden oom
die voor hear altijd weer hot liedje van Mipisissi most
zingen. In een bloemlezing van kinderen in de litteratuur
zou de kleine 0 m b r e t t a S i s s i een eereplaats krijgen .
En dan de wanhoop der moeder als hot dochtertje op een
middag in 't meir verdrinkt . Zij raakt hear stuur al meer
kwijt ; hear man, dien zij wel hartelijk liefhad meer van
wien zij steeds meer los was geworden, is deels door den
nood deels door de nationals hoop to Turijn werkzaam, en
zij zoekt hear troost in spiritisti' ch bijgeloof .
Zijn oplossing vindt doze verhouding to gelijk met de
n ationale uoestan.den in 1859 . F ran c o trekt ten oorl og enn
ontmoet nog voor 't laatst op wog near den troop zijne L u i s a,
die zich verbijsterd inn zijn armen werpt . Maar . . . . zij
hebben goon toekomst meer op aarde . F r a n c o keert gewond nit den krijg, en ziet zijne vrouw terug alleen om
to weten dat nieuwe moederhoop in hear leefde en dat zij
zijn geloof, dat hear steeds vreemd was g ebleven, omhelst .
Zij zijn weer vereenigd op den rend van 't graf. En 't boek
eindigt met hot uitzicht op de geboorte van een kind dat
den strijd, de vreugden en de smarten van eon nieuwen tijd
to gemoet zal gaan .
Dat kind, .P' i e r o M a i r o n i, vinden wij in Piccolo
mondo moderno volwassenn terug . Zijn moeder L u i s a is reeds
twee jaar na zijn geboorte gestorven ; ook de overgrootmoeder
is niet meer onder de leven.den en heeft aan hear achter-
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kleinzoon het groote fortuin der M a iron i' s nagelaten .
P i e r o is opgegroeid bij verre verwanten, den markies en
de markiezin S c r e m i n, heeft zonder echte liefde hun
dochter getro uwd, maar de jonge vrouw is buiten hoop op
herstel reeds eenige jaren inn een kran.kzinnigengesticht .
Zoo leeft de onbestorven weduwnaar, met al de aanvechtingen van een vurig gestel, in het huffs zijner schoonouders
en in 't stadje waar hij een van de leiders der Katholieke
partij is, en als zoodanig door zijn talenten en zijn positie nog
jong reeds aan 't hoofd van 't gemeentebestuur staat . Hij
is er door zijn am.bt en ook door zijn persoon, somber
en teruggetrokken, middelpunt van veler belangstelling .
De teekening der geheele omgeving, de gezelschapspraat
met allerlei toespelingen, zullen wel fi jn zijn uitgevoerd ;
den vreemdeling boeien zij veel minder dan de eenvoudige,
pakkende tooneeltj es van 't eerste werk. Een born in de
klein stedelijke wereld werpt de verschijning der rijke
vreemdelingen, broeder en zuster, die de villa Diedo betrekken . Tusschen de jonge vrouw J e a n n e D e s s all a en
Pier o ontstaat een hartstochtelij ke verhoudi .ng, en alleen
het toeral belet dat zij ten slotte zijn minn .ares wordt . Op
dat uiterste oogenblik wordt P i e r o geroepen aan 't sterfbed zijner vrouw, die in den dood haar bewustzijn terug
heeft, en wier verscheiden bij haar man die schokken to
weeg brengt, waardoor hij zijn verzaakt geloof terug en
daarbij een nieuwe levensroeping ontvangt . De aantrekkelijkste figuren van 't geheele boek is de priester d o n
G i u s e p p e F10res, wien P i e r o zijn strijd en zijn nood
in den aa,nvang reeds had gebiecht, die den afgedwaalde net
liefde en gebed blijft volgen, die aan 't slot in de valsolda,
waar P i e r o bij de graven zijner ouders tot een groot besluit komt, den uitersten wil ontvangt, waarbij geheel het
onrechtmatige erfgoed der M a i r o n i's voor een christelij ksociale onderneming, een landbouw-coi peratie afgestaan
wordt . Pier o verdwijnt zonder spoor . Wij zullen hem als
„heilige" terugzien .
Het derde, meest geruchtmakende, werk, bestaat gelijk
ik reeds zeide grootendeels nit losse tooneelen . Pier o
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duikt op, onbekend, onder den naam B e n e d e t to, als tuiniersknecht in een Benedietijnerklooster . Ik ontleed hot
boek n.iet, omdat ik veel er van straks toch moot behandelen .
Laat mij hier alleen wijzen op de bijfiguren die bijzonder
n 't licht staan : d o n C l e m e n t e den kloosterling, die
met zijun read en vertrouwen Pie r o-B e n e d e t t o steunt,
in hem den „heilige" ziet, dien de kerk noodig heeft ; hot
echtpaar S e 1 v a in wier huffs de kring bijeeukomt, die een
hervorming binnen de kerk beoogt ; dims schoonzusje de
Protestantsche N o e m i, een der liefelij kste g estalten, die
onze dichter heeft g eteekend .
De dread, waaraan di.t losse verhaal min of meer vast
zit., is dat Ben e d e t t o uit hot klooster, wear hij als leek
en workman onderkoinenn had, weggewezen, daarop to Jenne
in 't Sabijnsch gebergte als wonderdoener door hot bijgeloovige yolk vereerd, eindelijk to Rome komt, wear hij
velen om zich verzamelt, altijd gelijk to Jenne onder
sluipende maar zees werkzame tegenkanting der priestess,
eenn ontmoeting heeft met den pans en, eindelijk aan nitputting sterft .
II Santo is eenn serious enn robel boek, eon meesterstuk
is hot niet. De held, voor wier de belangstelling van
inenschelijke sympathie bij de lezers van picc. m . moderno
al riot zees grout is, wordt hier geheel tot eeri ideale
figuur, grootendeels near de Christusgestalte gecopieerd .
Ziju beteekenis heeft dit boek door ziju ideeen, door den
kijk dien hot geeft op toestauden ; de menschen ziju er to
weinig wezens van vleesch en blood .
Zal dit an.ders worden wanneer de dichter, gelijk verluidt, zij a serie m .ocht besluiten met La Santa? Dat zou
clan eon boek wezen waarin J e a u n e, die hot crucifix heeft
gekust hear door M a i r o n i stervend toegereikt, zelf eon
heilige zou worden . De tack is zwaar . Mocht Fog a z z a r o
hear aaudurven, den hoop ik or hier ter plaatse verslag
van to doer
.
Uit mijn vluchtige overzichten blijkt reeds hoeveel
gewicht hier de psychologie heeft . Men proeft nog wel den
onder lyricus met ziju pathos en sentiment, men hoort

DE TRIPTIEK VAN FOGAZZARO .

427

wel den prediker die zijnn personen last redeneeren, maar
de psycholoog wint hot van die beide, vooral in 't eerste
reeds minder in 't tweede, 't minst, schoon toch nog altijd,
in Ii Santo .

Eer ik hierover uitweid wil ik nog wijzen op de
fijne trek] es en humoristisehe tooneeltj es, waaraan doze
boeken, weer iu de zooeven aangegeven orde, zoo rijk zijn .
Ik kan ze ook niet bij benadering volledig opsommen ;
waarschijnlljk gain nog vole voor den uitlandschen lezer
verloren ; ik wil or toch enkele staaltjes van geven .
Reeds dadelijk hot geurestukje waarmede picc, m . antico
begint : P a s o t t i, eon der straks genoemde spionnen
en handlangers der oude markiezin, op eon guren, wind .erigen
dag in eon bootje op 't meer, zijn doove vrouw, de bibberende ziel in doodsangst in 't schommelende schuitje tyranniseerende en plagende . En dan die gezelschappen en inaaltijden bij de statige markiezin die haar gasten, eon serviel
troepje van ambtenaren, priestess enz . met alle nuanceeringen
van minachting, zoowel ruwheid als vleierij behandelt . Hot
is de avond waarop in haar salon hot verdrinken der kleine
o m b r e t t a bekend wordt . Ieder is verlegen ; hoe zal
de kwade oude vrouw, wier onverzoenlijkheid jegons de
ouders van 't kind genoeg bekend is, de zaak opnemen
Zij is somber en zal heden avond haar partijtje niet makers ;
de gasten kunnen alleen spelen . Met magistralen ernst
beslist zij : jammer voor 't kind, voor de ouders is 't eon
straf van God . En nu de bonding der gasten : bij enkelen
komt eon beter gevoel op tog en.over zooveel hardheid,
de meesten haasten zich op de aangeslagen noot mee to zingers ; 't gelukkigst is wel hot doove oudje dat in stilte haar
eater's, awe's on gloria's prevelt. En dan in dienzelfden nacht
de bange droomen en de doodsangst der booze oude vrouw,
die zij moor dan half vergeet als kort daarop haar kleinzoon voor haar staat. Niet licht zal men die tooneeltjes
vergeten . Evenmin die andere oude markiezin N e n e S c r em i n nit picc . m. moderno, de kleine ziel die 't geheele huffs
op stelten brengt, omdat eon ei verdwenen is in de vasten ;
ten slotte blijkt haar man 't verorberd to hebben. Maar
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bij al haar zieligheid en onhandigheid, bij al haar doorzichtige slimheid en onverstaanbare mededeelingen, hoe
innig vroom en goed is die oude vrouw ! En dan die bijeenkomst in 't begin van 't derde hoofdstuk, waar men
samenspant tegen M air o n i en ieder den ander to slues
of wil wezen en niet durft to zeggen, wat hij toch wil
doers verstaan . Schaarscher zijn humoristische trekken onder
den diapers ernst van II Santo ; maar de hertogin en de
Engelsche lady, die to Jenne trachten met den heilige aan
to binders, zijo toch ook heel goed gezien .
Natuurlijk gaf ik slechts enkele proeven nit vela .
Grappig is onze schrij Ver eigenlijk nooit ; maar de humor
die bestaat in fijnen zin voor schakeeringen is bij hem overvloedig. Hij ziet der menschen kleine ambitienn en do kronkelwegen die zij betreden . THij kept hun slimheid en burs serviliteit, hun zuurheid en hun zoetelijkheid . Ilij toont die
alles als kunstenaar, zonder sententies, maar eenvoudig door
die kleine roerselen bloot to leggen . 't Is geen satire ; de
humor komt bier van zelf to voorschijn nit de fijne toetsen
der psychologie .
IV.
GELIE VEN .

De rom.ans van F o g a z z a r o hebben een stark erotisch
element : de gloed der liefde speelt er vaak doorheen en de
dichter schuwt niet de dingen bij hun naam to noemen .
Er zijn tooneelen die nit de pen van bijua ieder ander
hoogst bedenkelijk konden worden : de nacht op Isola Bella
(de laatste ontnioeting van F ran c o en L u i s a ear hij
in den oorlog trekt) die to Ven.a, waarin P i e r o op bet
punt stond J e a n n e to overrompelen . Des to bewonderenswaardiger is dat er nooit iets prikkelends of lasciefs
in de beschrij vingen is : daze dichter blijft rein, hij spine
de toestanden niet realistiesch nit, bij hem vindt men ook
nooit dat onloutere mengsel van mystiek en passie dat zoo
stark sensueel aandoet . Het zinnelijke wordt op zichzelf
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niet veroordeeld, maar aan het geestelijk, zedelijk oordeel
onderworpen . Ik ken weinig rowans die erotische onderwerpen zoo gezond behandelen . In welk licht de schrijver
der „ascenswni" dit onderwerp ziet heb ik reeds doen kennen . Nu moet ik de gestalten beschrijven die de psychobog heeft geteekend . Merkwaardig genoeg is telkens de
man de meer spontane, impulsieve natuur, de vrouw verstandelijk, sceptisch, koel ; de man geloovig, de vrouw ongeloovig . Schoon de liefde van den man zinnelijker is die
der vrouw geestelijker, kan de eerste toch in de proef van
't levee den toets sneer doorstaan ; de man heeft de grootere,
de ware liefde ; hij staat ten slotte hooger .
Met diepen blik en fijn gevoel is de verhouding van
F ran c o en L u i s a geteekend. Zij hebben elkander hartelijk lief, maar de tegenstrijdigheid hunner karakters die
hen tot elkander heeft getrokken, maakt dat zij ook telkens
elkander afstooten . Het is waarlijk niet uiterlijk opgevat,
dat hij trouw zoon der kerk en zij aanvankelijk onverschillig, later ongeloovig is, dit onderscheid hangt met
geheel hue dieper wezen, hue levensinhoud samen . H.ij is
een artistieke natuur, zonder vasten aanpak aan 't seven,
tevreden met een vrij ledig bestaan, waarin hij bloemen
kweekt, muziek maakt, vrouw en kind liefheeft, en droomt
van andere tijden, waar hij meer t'huis zou behooren . Zij

is een zeer positieve natuur, werkzaam, met helder verstand
en practischen zin . Zij heeft haar man lief, maar ziet en
beoordeelt hem vrij streng, en zij moet erkennen : haar geheele ziel, haar diepste wezen behoort hem niet, de fiere
onafhankelijkheid van haar geest bond ten slotte aan de
liefde weerstand . En ass zij in den nood des sevens gedwongen wordt eens haar geheele gemoed to luchten, dann
kan zij niet anders dan haar man bitter krenken . Want
zij vindt hem met zijn kunstzin en, zijn godsdienst zwak en
ledig, haar kloek verstand en krachtige energie minachten
hem . Telkens komt dit uit : hij zal zijn kind voorhouden
dat God ze ziet ; zij zal het kind inprenten dat dit of dat
op zichzelf ass kwaad to schuwen is . Hij wil uit een zekere
fierheid en pieteit, waarbij een tintje van gemakzucht, zijn
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grootmoeder over dat geld niet lastig vallen ; zij heeft de
sterkste behoefte der oude vrouw haar verontwaardigiri g in
't aangezicht to slingeren over zooveel onrecht en laagheid .
En toch ; 't is een uiterst fijne opmerking des
schrij vers ;
toch leefde zij minder in de werkelij kheid
dan haar man met zijn bewegelijken, droomenden geest en
en zijn ontvlambare verbeelding . Want F r a n c o had zijn
fantazie n aar buiten en zijn rede in de diepte, de koelere
L u i s a moist uiterlijk haar verstand over haar levers to doers
heerschen, innerlijk werd zij door vurige fantazie geleid .
Dit kwam sterk nit in de beproeving . F r a n c o berust en
vindt troost in de gedachte aan den hemel waar hij zijn
dochtertje terug zal vinden, L u i s a twist met de voorzienigheid en verwerpt hartstochtelijk moat zij nog van algemeen
geloof aan God over had . En flu zal steeds meer blijken,
hoezeer hij boven haar staat . In de lange tijden van afwezigheid schrijft en denkt hij to Turijn veel warmer aan
haar, dan zij aan hem . Haar trotsche geest is door het
leed geheel gebroken, terwij 1 F r a n c o, meer kinderlij k van
van zin, zich vermag op to richten . Voor haar is er geen
toekomst meer, in het telkens oproepen van den geest van

't gestorven kind dreigt haar geest geheel beneveld to
worden ; voor hem worden 't aardsche vaderland aan welks
bevrijding hij mee zal werken en het hemelsche tehuis
waarop zijn geest zich richt, steeds meer een werkelijkheid .
En zijn geloof en zijn liefde wint haar ten slotte terug ;
terwijl zij niet anders meer wilde dan to levers bij 't graf
van 0 m b r e t t a, ontkiemt na die ontmoeting to Isola
Bells zoo sober en echt en rein beschreven, weer nieuw
levers in haar. En 't verwondert ons niet dat zij ten slotte
ook voor zijn geloof gewonnen wordt, in het opschrift op
het graf van haar Franc o noemt L u i s a zich „de zijne
in God ."
Geheel anders dan het huwelij k tusschen het burgermeisje dat in armoede zich aan haar F r a n c o verbond is
de liefdeshetrekking tusschen haar zoon, als kind der weelde
opgegroeid, en de verpersoonlijkte verleidster, J e a n n e
D e s s all e. Men heeft verwantschap tusschen de beide
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vrouwenfiguren willen opmerken, toch is 't verschil niet
minder groot, het ligt waarlijk niet alleen in de uiterlijke
omstandigheden. J e a n n e is veel hartstochtelijker in de
liefde, h eeft veel minder behoefte aan en neig ing tot werkzaamheid, zij loopt geen gevaar ow, gelijk L u i s a, tot de
grenzen van den waauzin to komen . Zij is modern nog in
anderen zin, nml . die van haar verfijnde besehaving . Daarbij
leeft zij in abnormale toestanden en omgeving, waarin wij
ons een natuur als L ii i s a niet zouden kunnen denken .
Zij is feitelijk, niet wettelijk van een ruwen en onwaardigen
man gescheiden en leeft met haar broeder Carl in o in de
groote wereld, die vaak een dubbelzinnige en twijfelachtige
wereld is . IIet zijn beschaafde en geestige lieden, die haar
partij en bij worsen, maar men spreekt in 't kleine stadj e
zonderling over de vreemdelingen die hun vrijdenkerij en
ongodsdienstigheid niet verbergen, over de gescheiden vrouw
en haar broeder in de villa Diedo, waar vrij e manieren en
soma losse gesprekken heerschen ; en vele preutsche dames
zouden er niet g aarn a den voet zetten . Ook in haar omg an g met P i e r o doet en zeg t J e a n n e meer dan velen in
eon vrouw van selfrespect verwachten . Toch blijft zij onder
dit alles een hoogstaand, rein karakter, vrij van vooroordeelen maar nobel van zin . Van lagere passie is haar
natuur afkeerig, en haar huwelijk heeft dien afkeer zeer

versterkt. Haar hartstocht is niet zinnelijk, zij wig een
verheffende, een veredelende liefde, die haar hart en levers
vervult . Zij is de grande amoureuse die geheel voor en met
haar geliefde leeft . Zij wig hem boeien, maar allermin st
als coquette met hem spelen ; hem aan zich binders, zoodat
hij voor lagere liaisons gevrijwaard in haar zijn geestelijke
geliefde zal vinden .
Tot P i e r o gaat or van J e a n n e een magnetische bekoring uit, en ook hem staat wel die geestelijke band voor
denn geest . Maar niet slechts heeft hij telkens weer andere
aanvechtingen, dock de gedachten van een dergelijke hoogere,
platonische verhouding, voor wier gevaar don Gin s e p p e
zijn biechtvader hem waarschuwt, geeft hem geen vrede ;
songs is hij in haar bijzijn rustig, dock meestal brengt zij
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zijn ziel in onrust. Toch sleept zij hem telken s mee ; op
twee beslissende oogenblikken : to Praglia en dien nacht
to Vena, juist nadat hij 't besluit had genomen elken band
met haar to verscheuren . Hij kan niet van haar loskomen
al wil hij hot telkens . Zij heeft voor hem altijd jets van
de verleidster die hij schuwt en vlucht, toch brengt zij
hem altijd weer under hare macht en maakt van hem een
ander man . Ten slotte gevoelt zij, dat zij hem niet kan
vasthouden dan door zich geheel aan hem to geven, en
schoon zij hem altijd weerstand bond en trots haar tegenzin
zal zij hiertoe komen, liever dan hem to verliezen . Ware
zij zijn minnares geworden zij zouden verbonden gebleven
zijn, maar de andere stemmen in hem zouden niet tot
zwijgen zijn gebracht .
Dit is hot tragische in de verhouding welke pies. m.
moderno teekent . Zij volgt, vervolgt hem met ware, diepe
liefde, zij houdt hem vast en gevoelt toch dat zij hem niet
geheel vasthouden kan ; hij zoekt andere, hoogere dingen,
zijn geweten protesteert tegen de zwakheid die hem in haar
boeien slaat : zij zoekt hem steeds en hij wil, clock kan niet
haar on tloopen . Zoo is haar liefde veel echter, haar leven,
haar godsdienst . Zij verwij t zich niets : ontneemt zij jets
aan de krankzinnige vrouw ? Wil zij jets anders dan haar
geliefde verheffen en gelukkig waken ? Zij dringt in zijn
wezen door, zij doorgrondt en kept hem, zij heeft voor
hem refine toewijding, die ten slotte hot grootste offer zal
breugen. Voor hem is zij veel minder persoon, zij is hot
„ewig weibliche", de lokstem, en dit maakt hem tegenover
haar beurtelings zwak en hard .
Dock in hem woolen sluimerende hoogere behoeften
die haar vreemd zijn . Zij is een intellectueele natuur, door
en door sceptisch, op wie godsdienstige indrukken van haar
jeugd niet anders dan voorbijgaande en nooit diep vat
hebben gehad . .A,.an een andere wereld dan doze heeft zij
goon behoefte . En als Pier o, mode door haar aanraking,
zijn kerkelijk geloof over boord heeft geworpen, dan onderscheidt zij juist en scherp wat or in de onbewuste diepte
van zijn wezen nog van mystieke vroomheid sluimert . Ook

DE TRIPTIEK VAN FOGAZZARO .

433

tegenover het socialisme, dat langzamerhand bij hem de
pl.aats van religie gaat inn emen, staat zij of keurend . Zoo
beoordeelt ook zij haar geliefde en ziet veel van wat in
hem omgaat als zwakheid en iliusie, dock er is niets van
den bijsmaak van geringschatting die L u i s a's oordeel over
I' ran c o heeft . Integendeel : zij heeft oog voor het groote
en bijzondere in zijn wezen, en ook hetgeen in hem haar
vreemd is bewondert zij . Zal haar liefde hem reinigen, de
zijne zou haar moeten verheffen, en met diep leed ontwaart
zij wat hem van haar verwijderd houdt, ja zelfs gevoelt zij
f.jn als hij haar voor liefde medelijden schenkt .
In Ii Santo is hun verhouding niet meer het voornaamste
onderwerp, maar de aangehouden toon klinkt toch flog
door het boek. Voor Piero-Benedetto is Jeanne een
wroeging ; hij denkt aan haar en erkend ten voile dat zij
het is die hun betrekking zoo lang rein heeft gehouden ;
maar het eenige wat hem flu flog aan haar bindt is de
vurige begeerte haar tot zijn geloof to brengen . Eigenlijk
heeft hij haar nooit waarlijk liefgehad, en hiervan wordt
hij zich bewust door zijn opkomend, aanstonds teruggedrongen gevoel voor de jonge Protestantsche : ware Jean n e
als N o e m i geweest, hij zou zich wellicht niet hebben losg escheurd . J e a n n e, met haar gewonde hart, volgt hem
van verre, hij is steeds de alles verslindende, de eenige
gedachte van haar hart . Zij gaat zijn gangen na, zij werkt
voor hem, beschermt hem in gevaren, en als alles hem
schijnt to begeven is er een oogenblik waarop hij gevoelt
dat die trouwe liefde flog over hem waakt. Bij een ontmoeting, de eenige, wijst hij haar af, maar met de belofte
haar op 't uiterste oogenblik tot zich to roepen .
Inn de gestalte van J e a n n e komt her een trek naar
voren die zich voegt bij dat selfrespect en die liefde, die
wij reeds uit 't vorige boek kennen : haar onkreukbare waarheidszin. Wat bij L u i s a het gevoel voor recht was dat
is bij haar de behoefte aan waarheid . Zij zou alles, letterlijk alles aan haar liefde offeren : liegen kan zij nooit . Ms
zij in sterke gemoedsbeweging, en oprecht in de overtuiging van het oogenblik, heeft neergeschreven „ik geloof",
0. B . VII 6
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dat woord dat haar toch in elk geval hem reader m oet
brengen, dare zendt zij 't hem niet toe, omdat het gevoel
zich aan haar opdringt, dat zij die belijdenis toch niet
getrouw kan blij ven . Ads de ure gekomen is dat hij haar
roept, en alles in haar zegt : tot hem, dan is zij nog to waar
om er bij to voegen : en tot zijn God . Haar sceptische natuur
is door en door eerlijk, zij zou er van gruwen den ;tervende met een leugen to naderen . Zoo verdient zij stellig de
laatste to zijn op wie de stervende oogen van P i e r o
rusten : en . . . zij kust het crucifix . Pit weten w j : zal zij
La Santa worden, dan zal het geloof van P i e r o in waarheid het hare zijn .
V.
HEILIGHEID .

Eer ik over den schrijver en zijne boeken in betrekking
tot de Roomsche kerk spreek, wil 1k, den ingeslagenn weg
volgende, zijn „heilige", dien ik nog alleen in de verhouding tot J e a n n e beschouwde, trachten to beschrijven .
Want nog eens : het is den schrijver ten slotte 't meest
om de psychologie to doers .
Pat erfelijkheid bij P i e r o een groote rol speelt doet
P o g a z z a r o telkens uitkomen . Wanneer hij met diepe
ontroering kennis neemt van de bescheiden die hem het
gemoed zijner ouders bloot leggen, wanneer hij in de
Valsolda de lucht ademt waarin zij hebben geleefd en staat
bij hun graven, dan gevoelt hij hoeveel van hun ziel in
hem huist : de vroomheid van zijn vader, de drang tot
handelen en lets van het extreme zijner moeder . Maar : hij
is ziekelijker dan beiden . Zijn sombere jeugd, zijn onbevredigend huwelijk hebben hem zwak, sensitief gemaakt ;
hij is stellig neurasthenisch. De arts in het gesticht waar
de arme E 1 i s a verpleegd was, ziet ook in haar man
een zenuwlijder, misschien straks een krankzinnige : zijn
toestand is zoo bedenkelij k dat men vreezen kan hem
binnen kort de plaats zijner vrouw in 't gesticht to zien
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innemen . Zijn geheele levee, zijn strijd met een zwaar to
bedwingen sensualiteit, zijn overgevoeligheid : alles is bij
hem ziekelijk getint . Hij hoort stemmen en zijn roeping
zal hij in extatischen toestand ontvangen . Voor de wereld
is hij een zenuwlijder . Het geldt hem evenzeer als de
menigte to Jenue, wanneer een arts in het weinig zeg gende jargon der psychiaters hetgeen daar voorvalt, rangschikt onder de gevallen van „mystieke psychopathic" .
Het is een stout stuk van F o g a z z ar o deze noot zoo
vol to doen klin ken. Is de wetenschappelijke geest des
tijds hem to machtig geweest ? Ik meen dat hij zelf zijn
bedoelivg duidelijk duet uitkomen . Hij weet dat van ouds
de heiligen, een Neil . T here s a en zoo velen, ja Paul u s
en M o h a m m e d, g ehallucin eerden zijn geweest . En took
heiligen
Hij gelooft het vast, en aanvaardt niet de verd.enking : flu ja, vroeg er waren of heetten zij heiligen, maar
in elk g eval heden heeten zij flog slechts hysterics . Don
G i u s e p p e schudt teg enover die tail der medische wetenschap wat treurig, wat verlegen, took eigenlijk ongeloovig,
door die wijsheid niet overtuigd, het hoofd . Fog a z z a r o
zal wel 't zelfde doen . Hij zal zich niet bij machte gevoelen
ale grens aan to wijzen tusschen physisch-psychische stoornissell en geestelijke verschijnselen . Maar, juist doordat hij
zoo de voile maat geeft aan die andere zijde last hij to
sterker de zelfstandige beteekenis der geestelijke bewegingen uitkomen, zij het dan ook dat deze in het menschelijk
organisms met allerlei verschijnselen gepaard gaan, waarover de medicus oordeelt . Wie is alsnog in staat het zoo
samengestelde weefsel der physisch-psychisch-geestelijke
verschijnselen to ontwarren 2
Is de heilige niet eenvoudig zonder meer een neurasthenicus, stellig most hij een bekeerde wezen . F o g a z z a r o
heeft gevoeld dat hij zijn held niet kon laten blij veu op
den weg van tradiEioneel kerkgeloof, flock zonder strijd en
schokken tot heiligheid doen komen . Van een levee van
uitspattin g of gro ven werelddienst hebben een August in u s, een F r a n c i s c u s v a ; n A s s i s i zich bekeerd . Eenigszins anders is de weg van Pier o M a i r o n i . Hij is in 't
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katholiek geloof opgegroeid en dit wortelt zoo vast in zij u
ziel dat hij den boom wel kan kappen, maar nooit die
wortels uitroeien. Hoe heeft eindelijk dit geloof hem geheel doordrongen ? Langen tijd gevoelde hij zich niet bevredigd ; de uitvoerige biecht waarin hij zijn hart opent
voor d o n G- i u s e p p e, in dat tweede hoofdstuk van piec .
7m . moderno zoo buiteng ewoon boeiend voor wie in zielstoestanden belang stelt, toont ons waar het bij hem hapert .
Zijn geloof geeft hem niet de kracht om telkens opkomende
aan.vechtingen to banners . Hij moge om zich to kastijden
en het vleesch to temmen zelfs zijn arm zengen in een
brandende kaars : het bast niet . Zoo koint hij tot den
priester om hulp ; kij meent dat alleen de kloostercel hem
rust zal geven . Doch : aan den getrouwden man, al is zijn
vrouw levend dood, staat de kerk zulks niet toe ; en den
het zou toch niet helpers, de verzoeking zou hem vergezellen .
Doch blijft hij in de wereld, de trouwe zonen der kerk in
wier kringen hij vooraan staat en strijdt, versterkenn hem
waarlij k niet in 't geloof . Wat hij ziet van hun wereldsch
levers bij trouw aan kerkelijke praktijken, van hun politieke
intrigues in naam van geestelijke belangen : het boezemt
hem weerzin in . Hij twijfelt niet, maar hij wil buiten de
wereld zoeken wet hij in de wereld niet levend kan bewaren .
Bewonderenswaardig zijn de wijsheid en de tact waarmede d o n G i u s e p p e, die deze ontroerende biecht hoort,
den boeteling troost en raadt . Hij houde zijn verzoekingen
niet voor ongehoord zwaar, zij zijn van gewone soon . Hij
worde niet bijster aan de kerk die steeds zoovele heiligen
heeft geteld, omdat de enkele tientallen vann hen die hij
kept hem nit de hand vallen . Hij breke met de gevaren
die hem dreigen, hij breke ook den geestelijken band met
Jean n e, maar blijve in de wereld, hij hebbe zijn cel in
eigen hart, waar Jezus tot hem spreekt, Jezus die hens
streng en bedroefd aanziet, wiens liefde machtig blijft hem
to vergeven en to vernieuwen .
Denzelfden dag nog, waarop de priester zoo tot hem
sprak, heeft de ontmoeting bij 't klooster to Praglia pleats
waarin Jean n e hem geheel herovert . Sedert dies dag
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verzuimde hij zijn kerkelijke plichten en trotseerde de
publieke opinie in zijn omgang met de villa Diedo . Maar
bet kalme ongeloof en de rustige wereldsgezindheid van
J e a n n e konden nooit de zijne worden . Hij leeft buiten
zijn geloof, meent bet afgeschud to hebben, bet sluimert
toch nog in hem . Hij heeft met de Katholieke partij gebroken, maar zich daarom niet bij de liberale of de socialistisehe aangesloten . Ook de laatste is als kliek niet naar
zijn zin ; hij droomt van een apostolaat van sociale rechtvaardigheid zonder vijandsehap tegen de Roomsche kerk,
en waarbij 't g een 't socialisme hersenschimmigs, baatzuchtigs, of oproerigs aankleeft is uitgezuiverd .
Zelf wil hij nu die sociale rechtvaardigheid toepassen
door van zijn vermog en afstand to doen . Het plan begint
bij hem to rijpen, zoodra hij weet dat aan dat goed der
Maironi's onrecht kleeft . De vraag naar de billijkheid van
particulier bezit is geheel vermeden ; in dit speciale goval
spreekt recht en onrecht duidelijk . Niet zonder zelfverheffi.n g beden kt M a i r o n i dat hij buiten de kerk gaat
kiezen wat de boob ste roem is van de heiligen der kerk
vrijwillige armoede .
Het keerpunt in zijn leven brengt bet sterfbed van
E l i s a, onmiddellijk nadat passie hem voor goed aan J e a n n e
scheen to zullen kluisteren . Met aandoenlijke soberheid is
dat uiteinde beschreven, de scueiding die in waarheid de
nooit recht verbondenn echtgenooten voor goed in den geest
vereenigt, de eerste vlijm in P i e r o's ziel door de vraag
zijn er vrouw of hij den niet meer bidt, kortom deze geheele dood gezien in lumine vitae .
Aanstonds volgt nu de bijzondere aroeping van Pier o.
Hij ontvangt ze niet door een intellectueel bewust worden,
ook niet in een strijd om vergeving zijner schuld, maar in
een visioen, met een evidentie waaraan hij later nooit
heeft getwijfeld. Woorden als : waarom weerstaat gij mij
en : magister adest et vocat to (de meester is dear en hij
roept u) treden voor zijn geest, en in een visie ziet hij zijn
leven en zijn dood voor zich en ontvangt de roeping tot
een levee van volkomen verloochening en tegelijk tot een

438

DE TRIPTIEK VAN FOGAZZAFO .

groote task in de kerk. In een verzeg old geschrift legt hij
neer wat hem wedervaren is, dat hij in handers stelt van
den priester met bevel hot eerst na zijnu dood to openers .
Treffend is don G i u s e p p e' s houding hiertegen .over .
Hij wil denn overspannen jongen man kalmeeren, hij roept hem
tot de werkelijkheid terug door hem er op to wijzen allereerst aan de stervende Eli s a den troost to brengen dat
haar gebed voor haar man verhoord is, hij wil vooral op
den voorgrond brengen de vergifl'enis van schuld die P ie r o
flu zeker is geworden .
Eigenlijk stoat hij min of meer
twijfelend tegenover de visie, en de roeping en tank die zij
insluiten zou ; maar de wijze en nederige priester buigt
zich voor Gods road en weg met den jongere, dien hij met
zijn zegen zal begeleiden . Na den afstand van al zijn goederen verdwijnt Pie r o our als tuinier bij de Benedictijnen_
to Subiaco op to duiken, waar wij hem vinden, nadat hij
er reeds drie jaar verborg en heeft g el eefd .
Hij is dus priester noch monnik geworden . Trouwens,
in 't begin van Ii Santo is hij flog min of moor onzeker
aangaande den weg waarop God hem leiden zal . Voorloopig leeft hij vann zijn handenarbeid, maar is daa.rbij overvloedig in vasten en bidden, ook in studio en nadenken,
terwijl zijn wandel en omgang op alien een diepen indruk
makers van, heilig levers . Zal hij de heilig e worden naar
wien sommigen uitzien hier en door, en die tot hell der
kerk als leek zal workers en g etuig en ? Hij stelt zelf zich
die vraag niet, hij heeft geleerd to wachten op den meester die tegenwoordig is en hem roept . Dien Deer lief to
hebben en to volgen is 't groote gebod, ver hovers hot zelfzuchtig najagen van eigen behoud . Dit leeren hem telken s weer A u g u s tin u s en de imitatie .
De gebeurtenissen zullen hem Gods wil doers kennen .
De omgang met don C l e m e n t e, zijn vromen leidsman,
die alras zijn groote krachten en gaven speurt, heeft hem
voorbereid . De vrije en hooge denkbeelden in den kring
van S e 1 v a opgeworpen krijgen vat op hem . Hot wederverschijnen van J e a n n e in zijn omgeving brengt een
wending in zijn lot . B e n e d e t to, die sours verlof kreeg,
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buiten 't klooster zich of to zonderen om to bidden, worstelt in een stormnacht eerst met de matheid van zijn ziel
daarna met de verzoekigen van grootheid die in eon visioen op hem aandruischen . Het beeld van die onstuimige
zielsaandoeningen en schokken in geheel bet organisms
is met groote zorg geschetst . Is hot juist? Mij dunkt
dat zulk een tafereel, al is bet „verdicht", eon plaats verdient onder de geestelijke documenten zooals eon W ill i a m
Jam e s ze verzameld heeft 1). Ten slotte is hot de zedelij ke
mensch wien eon gebed van volkomen onderwerping uit de
Imiktie in hot hart wordt gelegd, en die hot gevaar overwint van in hoog geestelijke ervaringen en momenten God
to verzoeken .
En
merkwaardig
aanstonds na dien nacht vertoont zich wat voortaan als een noodlot hem zal vervolg en
bet geloof van velen dat zijn aanraking wonderen werkt .
Iaever dan Pi e r o- B en e d e t t o op zijn weg to volgen
wil ik do trekken van zijn geestelijk bestaan trachten
samen to lezen . Zwaar is zijn innerlijke strijd, waarop
alle nadruk vast, veel meer dan op zijn toch ook waarlijk
bards ervariugen in de wereld . Deze strijd is doorgaande
die van den Katholieken heilige, niet die van den Protestantschen vrome, of van den modernen mensch . Het is
geenszins verstan.delijke twijfel noch de menigerlei questies
van de drukke wereld, waarin wij leven, wat op hem aanstormt . ook over zijn roeping aarzelt hij niet : bet visioen
blijft vast staan . Evenmin is bet schuldgevoel dat hem
kwelt, al n oemt hij zich bij herhaling eon groot zondaar ;
datgene wat inn de Protestantsche wereld zoo vaak beschreven is als de strijd der bekeering, de „Busskampf"
vinden wij bij hem weinig . Maar zijn aanvechtingen zijn
flu en dan nog die der zinnelijkheid, al is deze grootendeels
overwonnen ; erger is hot telkens terugkeerende gevoel
van dorheid en geestelijke leegte ; hot ergst de opwellingen
van hoog moed waardoor hij den strijd zou gaan opgeven .
1) 't Is schier onnoodig to zeggen dat ik bier zinspeel op zijn
The Varieties of Religious experience .
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Treffend is hat tooneel waarin de abt van 't klooster
van Subiaco hem met gewilde hardheid behandelt en hem
in de wereld uitstoot : B e n e d e t t o buigt ootmoedig voor 't
wreede woord, want de vernedering is hem welkom en lief ;
dock als de abt door zijn ouders aan to tasters buiten de
grens gaat, dan wij st Ben e d e t t o hem fier en zelfstandig op
dit vergrijp : ten slotte gevoelt hij zich in de hand van
God niet van den abt, en deze komt stark onder den indruk
vann zooveel echte vroomheid .
Hat diepst dringen wij in hat gemoed van denn heilige
door bij 't lezen van een niet verzonden brief aan d o n
Clement e . Pier o is tij deli] k gast van S e l v a, in dien geestelijk zoo reinen en sympathieken kring heeft hij hat goed ;
to goed ; want niet tot een dergelijk geestelijk genot heeft
God hem bestemd, hij gevoelt zich van God verlaten, overgeleverd aan al de benauwende gedachten die in hem
woelen, waaraan hij alleen ontkomen ken door zijn roeping
to volgen : near Rome, Rome .
Dear to Rome wachten hem de verschrikkingen van
vervolging, van lijden, de verzoekingen der laatste uren .
Hat is fijn gevoeld dat onder die verzoekingen deze de
zwaarste is dat de visie van zijn dood : onder een boom
met hat ordekleed over hem hears, near de letter niet in
vervulling gaat, alsof daarmede datgene waarop hij zij n
levers had gebouwd hem ontviel .
Geen schrijver is opgewassen tegen de zware task
zulk een figuur to teekenen . Ook F o g a z z a r o niet . Maar
hoe voortreflelijk veal van zijn werk is, zal ons blijken als
wij op de grenzen van zijn kunst in dezen wijzen .
Ik heb reeds aangeduid dat de psychologische ontleding de heiligheid niet ken verklaren . Als zij deze niet
wegredeneert door ze tot neurasthenia terug to brengen,
wat zal zij dan verniogen ? Welnu hat is zeker dat de
heilige al sneer hat fletse, onbelijnde krijgt van een ideaalfiguur, van een Christustype, waarin dan toch altijd slechts
enkele trekken van Christus zijn . Doch wet hat menschelijke is, en waarop ik dus her bij voorkeur ge wezen heb
hat is de strijd om tot die heiligheid to komen en hear to
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bewaren. Eigenlijk vooral het laatste . Het bezwaar heeft
F o g a z z a r o zelf gevoeld, waar hij een en ander maal den
heilige als in bovenaardsch licht in ongenaakbaren glans
voor de mensehen doet staan, gelij k J e a n n e, toen zij hem
als verheerlijkt voor zich zag, alle aardsche hoop verloor .
In deze J e a n n e lag ook een groote klip voor het
boek . Eigenlijk mag de heilige haar evenmin ontmoeten
als loslaten . Zal hij zijn eigen zaligheid werken zonder
zich om haar in de wereldsche laagte to bekommeren
Maar hoe kan hij met haar in aanraking komen :' van een
strijd met haar hartstocht of een ontwaken van passie voor
haar in hemzelf mag toch geen sprake zijn . Fog a z z a r o
heeft 't bezwaar opgelost door de eene onvermijdelijke ontmoetiug to doen plaats hebben in een gewijde grot die
„Silentium" gebiedt, en waar alleen de fiuisterende vraag,
of zij tot het geloof g ekomen is, mag g ehoord worden . Maar
met dat al is het tooneel pijnlijk stroef. Bijzonder fijn
daartege .n is, dat in dit hock de edelste eigenschappen hij
J e a n n e naar voren treden, zoodat wij voorbereid zijn op
't verzoenende slot .
De zwaarste proef voor onzen schrijver waren echter
de redevoeringen van den heilige, ik schreef bijna de preeken,
to Jenne, in dat bovenvertrek achteraf to Rome waar zijn
getrouwen als de oude christenen in de Katakomben sam .enk.wamen, eindelij k van zijn sterf bed . Hij predikt teg en het
bijgeloof en tegen de aardschgezindheid der menigte ; hij
wil bewegen tot geloof en gebed, waardoor de zegen Gods
ervaren, de macht Gods werkzaam wordt . God to zoeken
en to vinden in nederigheid, armoede, gebed, arbeid : zied.aar zijn leer en levee . Een imitatie van Christus, waardoor het Evangelic weer de wereld zal winner . Riertoe op
to wekken, hiervan to getuigen zijn ook de leeken geroepen,
want de kerk bestaat niet enkel nit de priesterschap . Zij
die dit levee leiden zullen, van echter broederzin (het ware
sociale gevoel) doordrongen, zich vereenigen om op elk
levee sgebied het geloof to doen zegevieren . Maar zij -zullen
tevens trouwe zonen der kerk biij ven, ja haar beste zonen,
want ini hen leeft het ware beginsel van 't Katholicisme .
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Zoo is het hem zelf op zijn sterfbed een troost dat de
pans hem gezegend heeft .
Geheel bevredigend zijn deze redevoeringen niet . Het
was even hachelijk denn geest van den heilige in den vorm
van een leer to kleeden, als ondoenlijk hem niet to later
prediken . Het kan niet anders of redevoeringen als deze
hebben iets verkillends, of iets theatraals . Ik zal niet zeggen dat Fog a z z a r o dit heeft kunnen vermijden . Eu in
die uiteenzettingen en in s ommi.ge tooneelen is wel wat
nzakelij . Pat de heilige behalve met den pans ook nog
met den minister van binnenlandsehe zaken een onderhoud
moet hebben, vinden wij onn oodig en opzettelijk . Zoo is
er meer .
Pooh de diepte en grootheid van het boek komt sterk
nit als men het legt naast bekende, veel gelezen. Protestantsche religieuse romaus. Hoe armzalig is daarbij F r e n ss e n met zijn Hilligemlei ! Hoe pover zelfs Robert Elsmere, en
over 't geheel al die verhalen met de belangwekkende
historie hoe een orthodoxe domine modern wordt . Zou de
Katholiek zooveel meer van de religieuse psychologie wetenn
to geven dan de Protestant '
Pit is in elk geval zeker dat terwijl zoo luide geroepen
wordt dat het Christendom heeft uitgewerkt, dat het in
elk geval gansch nieuwe vormen zou moeten hebben, wilde
het in onze wereld levensvatbaar zijn, terwijl men van
„heiligen" alleen spreekt met de bijvoeging „middeneeuwsche", een boek als dit een indrukwekkende getuigenis
brengt voor heiligheid als de kracht voor dit lever met de
belofte der toekomst . ti ij kunnen allerlei voorbehoud
maker, wij kunnen aantoonen dat de stoute greep den
christen-kunstenaar niet volkomen gelukt is, wellicht nooit
gelukken kan . Pooh dat wij her een boek hebbenn door
de Imitatie ge-inspireerd, en niet van een dilettant, die van
buiten de dingen des geloofs beschouwt maar als de g etuigenis van een geloovig christen die de ziel van den
„heilige" tracht to peilen : dit mag stellig wel een teeken
des tijds heeten.
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VI .
DE KATHOLIEKE KEE K .

Na het levende beeld de problemen, want die zijn in
deze boeken, en velen die noch in kunst, n och in mensehen
belangstellen zijn tuk op „questies" . Een boek date op den
index staat : zou er niet wat munt nit to slaan zijn voor
vrijdenkerij ? Liberaal Katholicisme, Protestantisme, „vrije
gedachte" : is dit niet een logisch, noodwendig proces ?
Men bejubelt den man die de eerste scbrede zet op dien
weg. Doch, veelal vergist men zich daarbij . Oak in dit
geval . P o g a z z a r o wil niet alleen geloovig Katholiek
blijven, hij is het ook ten voile . Zijn heilige voert tot de kerk,
al treurt hij over haar misbruiken . Hij vergelijkt ergens
die kerk met een bassin dat op de oppervlakte stilstaand,
min of meer bedorven water vertoont, maar in de diepte,
door menigeen uiet gevonden, vloeit de bron van levered,
frisch water . Men beoordeelt de kerk verkeerd zoolan g men
alleen op de stilstaande oppervlakte let . Onaantastbaar is
de levenskracht van het Katholicisme : het is de task van
den heilige de zoekenden tot die diepere waarheid en dat
rein ere le v en to brengen .
Het Protestantisme bezit die levenskracht niet ; dit
wordt ores herhaaldelijk verzekerd . De prediking van den
heilige is niet : dient God ieder in zijn eig en kerk, maar
hij wil beslist hen die buiten zijn tot de kerk brengen .
De jonge Protestantsche Noemi bekeert zich, door haar
geestelijke behoeften geleid, tot het Katholiek geloof . Zij
moet ten slotte erkennen dat geen Protestant het Katholicisme behoorlijk kept . Wij lezen dit een paar maal :
ook de geloovige Protestant, ook een geleerde als H a rn a c k op wien gezinspeeld wordt, kept het Katholicisme
niet waarlijk, alien zien misbruiken en vergroeimgen mede
voor het wezen aan . bog prijst men in Protestantsche
kringen het diepe inzicht in Katholieke vroomheid van een
roman als Mrs . Hum p h r y Ward's Helbeck of Bann2sdale,
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dock de echte Katholiek doorschouwt het uiterlijke en
gebrekkige ook in deze beschrij ving . 1)
Voor de ellen den en de gevaren der kerk toonen de
schrijver en zijn held zich allerminst blind, al gelooven zij
dat deze haar heerlijkheid niet kunnen wegnemen . ian
het opzettelijk blootleggen dezer krankheden is het geruchtmakende tooneel van het bezoek op 't Vatikaan gewijd .
Ik kan niet ontkennen dat ik dit gedeelte met eenig vooroordeel begon to lezen . Een ontmoeting met den pans behoort
tot de obligate effectstukjes der hedendaagsche litteratuur .
Z o 1 a heeft er zich aan gewaagd in Rome, en Mar i e
C ore 11 i heeft ook dezen dean van haar draaiorgel afgedraaid . Ik most evenwel bekennen dat mijn vrees bij de
lezing van Fog a z z a r o' s hoofdstuk beschaamd werd . De
heilige vindt de gelukkigste uitdrukken om de vier booze
geesten to brandmerken die in de kerk den invloed van
den Heiligen geest weerstaan . Zij heeten : leugen, heerschzucht, geldzucht, onbeweeglijkheid . En de pans erkent ten
volle de waarheid die tot hem spreekt ; vele dezer dingen
heeft de geest ook reeds in zijn hart gezegd . Maar hij kan
dit inzicht niet aanstonds in daden omzetten, niet slechts
nit onmacht, nit voorzichtigheid, nit politiek, maar omdat
hij de opperherder van millioenen, verantwoordelijkheid
draagt voor de zielen en veel en velen most ontzien zal
hij 't schip der kerk veilig sturen . Pier o kan alleen met
God to rade gaan ; den kerkvorst is opgelegd net de gewordene toestanden .rekening to houden . Maar hij zegent
den heilige die dezen zegen als van boven komende ontvangt . De pans verontschuldigt zich dus niet, gelijk velen
het voorstellen, de kerk blijft de meerdere ook over den
heilige. Die kerk heeft plaats voor alle vroomheid, in haar
woon t de kracht de booze geesten to overwinnen .
Dat die kerk van heiligen en martelaren ook in onzen
tijd haar universeel karakter behouden heeft : ziedaar sen
hoofdgedachte door don Giuseppe en don Clemente,
door Pier o en S e 1 v a, ja ook door de pans zelf uitge1)

Dit laatste voorb. nit G . T y r r e 1 . The faith of the millions II 78 .
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sproken . De God der waarheid openbaart zich op versehjllende wijzen : in het geloof, in de wetenschap, in de stemmen der menschelijke ziel : dit alles moet tot Hem leiden
gelijk het nit Hem is, en de kerk telt honderden en duizenden van ware vromen in al haar kringen, onder priesters
en kloosterlingen, maar evenzeer onder leeken . Zij kunnen
versehjllende roeping hebben, ten slotte omvat de kerk ze
alien . Mannen als don Giuseppe, don Clemente gevoelen ook wel jets van de krankhedeu der kerk, maar
hunner is niet de task een hervormend woord of buiten
de orde tredend levee to wagen ; dock waar God dit bereidt
enn geeft, erkennen en zegenen zij het in den heilige . Ret
licht dat op deze gestalten val t is veel sterker dan de
duisternis, waarin de spianeerende, verraderlijke priesters
to Jenne en to Rome samenspannen . Trouwens is het opmerkelijk hoe weinig zorg in deze trits van romans aan
de teekeniug van bepaald slechte karakters besteed is . De
leegheid in wereldsche kringen, de sluipende ambtenaren
of vijandige priesters : zij zijn er voor zoover verhaal en
teekening ze dringend eischen, van die karakters is geen
werk gemaakt, zij zijn weinig ge-individualiseerd, ze blij ven
of mmn of meer belachelij ke typen eener snort of hatelijke
vertegenwoordigers van een verkeerd stelsel .
Tegenover die vijandige }iierarchie staat de sympathieke
kriug van S e 1 v a, voor wien de heilige met nadruk den
pans smeekt den geest der waarheid die nit hem spreekt
niet to veroordeelen . In Ii Santo is die kring klein, maar
volgens den schrijver is de naam van S e 1 v a in de Katholieke wereld legio .
In het verhaal is S e 1 v a bovenal een geleerde, vol
van inzicht en vroomheid, bezield door de geestelijke waarhedenn die de vorm zijn, waarin hij Gods werk op aarde
aanschouwt en begrijpt . Daarin heeft hij zijn roeping gevonden : de mensch moet Gods wil erkennen en volbrengen
fiat voluntas is geen formule van kalme berusting, maar van
vurigen ijver . Toch blijft in S e l v a' s levee jets kits en
intellectueels ; dit wordt o .a . in dezen vorm gezegd, dat
hij meer theoretisch de mensehen in God lief had dan be-
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zielend God in de menschen zag ; maar hij gevoelt zelf dat
hij het hoogste niet bereikt. Deze beperking flu in de romanfiguur valt weg, waar Fog a z z a r o hem legio noemt
en zijn ideeen ontvouwt als eigen overtuiging, gelijk hij
dezen winter in een voordracht to Parijs en Geneve heeft
gedaan . 1)
Zooals telkens in de verhalen zoo staat ook in de lezing
gehoorzaamheid aan en blijvende liefde voor de kerk vast .
Indien men haar gebreken wil bekampen, het is niet in
den zin van het Protestantisme, maar van de Katholieke
hervorming der 16e eeuw. De weg mag nooit buiten de kerk
leiden, tot Been prijs zal men ooit ketter of scheurmaker
worden . Liberaal of progressief Katholiek, indien men ooit
zulk een naam aanvaardt 2), het zij nooit in dien modernistischen zin van den maatstaf voor geloof en leven aan de
wereld to ontleenen .
Eel is de tegenstand dien S e 1 v a (legio) van de conservatieven en velen in de hierarchic ondervindt . Dit
bren gt het groote gevaar van elken, vooral kerkelij ken,
strijd mede : toorn en bitterheid tegen de vijanden ; waartegen S e 1 v a met kracht waarschuwt. Eigenlijk houdt
S e 1 v a meer dan die onbeweg elij ken aan de kerk vast die
hij niet „zoolang mogelijk" dient, maar waar hij zich nooit
buiten zal plaatsen, want hij gelooft, meer dan vel en harer
oflicieele vertegenwoordigers, aan haar eeuwig e jeugd en
levenskracht . Zij kan niet verouderen, al roept men nog
zoo luide dat zij ten doode is opgeschreven . Haar trouwe
zonen durven elk terrein van menschelijke ontwikkeling to
ontginnen, wetende dat zij overal een oogst voor de kerk
van Christus kunnen garen . Zij schuwen de wetenschap
1) Deze lezing over lee idees religieuses de Giovanni S e 1 v a vindt
men o, a . in Journal des Debate hebdom. 15 fevr. 1907 .
2) Stevig protesteert G. T y r r e 11 The faith of the millions T 83
tegen de samenkoppeling met liberaal ; de katholiek wijze een naam of
Defamed by every charlatan
And soil'd with all ignoble use ;
liever ,,be our soul with the narrow-minded and let our last end be
like his"
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niet al makers zij haar niet tot rechter over het geloof, al
aanvaarden zij niet al haar resultaten en hypotheses our
ze uiterlijk aan de kerkleer aan to passers ; S e 1 v a weet
dat wat de wetenschap wettig arbeidt, goddelijk licht over
de wereld spreidt en in een heerlijke levees-visie is our to
zetten . Pit blijkt reeds waar de evolutiegedachte tot een
blik des geloofs is geworden . Evenzeer zal de historischkritische wetenschap, die zelf noch de religieuse noch de
poetische inspiratie verklarend kan benaderen, een dieper
inzicht in den inhoud des Bijbels voorbereiden . Wetenschap, ontwikkeling smeden de wapens waarmede het geloof
de wergild zal veroveren .
Wel is heden nog de tegenstand tegen dit beginsel
van wares vooruitgang machtig in de kerk. Toch heeft
het de toekomst, zij het das door het lijden van hen die
het voorstaan .
.an die toekomst arbeidt S e 1 v a, de legio
in alle landen, niet aan een politick program gebonden,
niet eenn uiterlijke vereeniging vormende, integendeel in
verschillende omgevingen uiteenloopend in inzicht en houding .
Zij willen den strijd tegen de hen sours fel bestokende
v~janden tot de minst mogelijke afmetingen beperken ; want
zij erkennen het betrekkelijk noodwendige van het conservatieve standpunt waaraan steeds velen getrouw zullen blijven .
En, gelijk mast S e 1 v a in den roman, als zijn hulp de nit

het Protestantisme gesproten M a r i e d' A r x e 1 werkt, zoo
mogen de S e 1 v a's overal gesteund worden door het innig
begrijpen en de warme toewijding der Katholieke vrouw,
die niet in bijgeloovige devotie maar in echte vroomheid voor
het geloof winners kan, ook hare nog Protestantsche zuster .
Pit alles wil niet alleen Katholiek blijven, het is ook
echt Katholiek gedacht en gevoeld . Het centrale dogma, ook
van de vroomheid, blijft hier de onvergankelijke, algemeene
kerk . De kenmerken der godsvrucht zijn mystieke visie en
wandel in de liefde . Pit sluit heel wat zedelijken ernst en
strijd in, het grijpt niet, gelijk het Protestantisme, den
men sch als zondaar in het hart van zijn zedelij k bestaan .
Ook de heilige is een door en door Roomsche figuur . Gaat
hij our to lijden en to sterven naar Rome, gelijk Jezus naar
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Jerusalem, bij hem zou het niet kunn en opkomen van die
stad en haar tempels dat „geen steep op den anderen zou
worden gelaten ."
F o g a z z a r o schaart zich onder de legio van S e l v a
wiens ideeen hij ontvouwt . Pie r o, de heilige behoort niet
tot diens kring, al gevoelt hij er levendige sympathie voor .
Het verschil ligt niet in besehou`ving, maar in persoonlijke
levensroeping . De heilige moet wezen de geIsoleerde stem
die predikt, de getuige Gods buiten 't ofcieele trader, die
eenzaam lijdt en sterft . Hij heeft geen andere plichten die
een breidel aanleggen, gelijk de pans. Hij belegt geenn
bijeenkomsten om to beraadslagen en voor to bereiden, gelijk
S e 1 v a . Hij treedt in de wereld op, zuiver met het woord
dat God hem gegeven heeft . 't Is niet looter een prediking van boete en oordeel, zooals van den Dooper in de
woestijn. 't Is allerminst een Protestantsch-methodistische
revivalprediking . 't Is de liefde Gods die roept tot de kerk,
om door persoonlijke vroomheid haar levee to reinigen en
nit to breiden . Terwijl in den kring van S e l v a de toon
van Franciskaansche ascese als middel om de kerk to hervormen vreemd klinkt, zoo heeft de heilige beide zijden in
zich. Persoonlij k dri j ft hij de onthoudin g en en outbering en
tot het niterste, als regel legt hij ze niet op. Even krachtig
als bij S e 1 v a is zijn geloof aan den waren vooruitgang en
aan de kerk als draagster daarvau . Zijuer is dat optimistisch geloof, dat in het Katholicisme verscheideue vormen
aanneemt (van F r a n c i s c u s en van S e 1 v a) en dat inn de
Protestantsche kerken noon recht heeft willen tieren . De
vrome kan, to midden vann zijn ascese, een open blij oog
slaan op de wereld, als maar zijn levee, in eenheid met
God, in imitatie van Christus, rein en heilig is . Dit maakt
den heilige : de vereeniging van dat ruime hart en dien
wijden blik met de volkomenheid van 't offer dat de uiterste
grenzen van het mog elij ke bereikt .
onder de vromen van het type S e 1 v a heeft Fog a zz a r o een woord van bijzondere waardeering voor G . T y rr e l 1, dien ik reeds een paar keeren heb aangehaald, den
„grootste der hedendaagsche Katholieke schrijvers", wien
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zijn vrij woord de uitbanning uit de orde der Jezuieten heeft
berokkend 1 ), en die den moed heeft to pleiten voor de
levensmacht der Katholieke kerk, waaraan ook hij onwankelbaar trouw blijft, onaf hankelij k van allerlei vormen en
leer. Een zijner beschouwingen tot bet hart van mijn
onderwerp behoorende moet ik bier ter sprake brengen .
Niets raakt dieper bet verschil tusschen Katholicisme
en Protestantisme dan wat men aanduidt als „dubbele
moraal". Zulk een dubbelen maatstaf, hooger voor den
priester of monnik lager voor den leek, anders voor den
heilige dan voor den gewonen mensch veroordeelen wij
Protestanten volstrekt ; nog duurt de indruk voort van
L u t h e r' s onstuimigheid, then hij tegen dit bolwerk storm
liep . Hij achtte bet hoogste voor alien eisch, alley doel,
alley roeping : „godsdienst bet wezen van den mensch ." Nu
komt de Katholiek en zegt : 2) dit is on .reeel, de groote
massa is niet godsdienstig, de meesten bezitten nu eenmaal
niet dien specialen aanleg, die bijzondere behoeften die den
godsdienstigen mensch waken, gaan wij met de werkelijkheid to rade dan spreken wij van religieuse menschen,
evenals van poetisch aangelegden, als van een bijzonder
short . Gij Protestanten miskent dit geheel . Gij behandelt
alle menschen alsof zij waren, wat slechts weinigen zijn .
Eigenlijk weet gij 't ook wel, als gij van uitverkorenen
en ware geloovigen spreekt . Maar wie dat flu eenm aal niet
zijn, ontvangen, bij u niets . Gij voedt hen met de fictie, de
illusie dat zij bet wel zijn of worden kunnen . Gij bezwaart
ze, stoot ze af, brengt ze tot wanhoop door eischen die
zij niet verstaan, waarvoor zij niets gevoelen . Doch in den
schoot der kerk is er voor de scharen, voor de gewone
lieden zonder godsdienstigen aanleg plaats . De kerk voedt
ze en leidt ze als kinderen van wie zij niet meer vraagt
dan eerbied voor en gehoorzaamheid aan den Vader en
bet vaderhuis, en wien zij daarvoor in roil geeft genadegaven van leiding, troost, hoop en eeuwig leven .
1) Rekenschap van wat daartoe aanleiding gaf, legt hij of in zijn
boekje A much-abused letter 1906 .
2) The faith of the millions II 70 vgg .
O . E . VII 6

29
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De bovenstaande beschouwingen leest men bij o g a zz a r o niet, zij doers toch duidelijk zien waarin zijn heilige
door en door Katholiek is . Reeds de gedachte dat heiligheid een bijzondere, niet een algemeene roeping is, ligt op
die lijn . Ja, wel komt zulk een heilige nit de leekenkringen
evenals S e 1 v a, maar deze manners zijn toch ook voorgangers en leidslieden . Wij hebben her to doers met de
dubbele moraal in haar meest geestelijken vorm . Voor den
heilige de zwaarste strijd, de meest bovenmenschelijke
eischen, en al missen wij her tot onze bevrediging de leer
van verdiensten uiterlijk verworven en anderen toegerekend,
al is hot strijden en lijden voor anderen her volkomen
geestelijk, christelijk opgevat : hot blijft toch dat de weg
van den heilige een bijzondere is, op een hoogte boven hot
bereik der schare, en dat die menig to zelf met de zachtste,
ik zeg bijna de slapste hand wordt geleid .
Zeker heerscht hier een eigen en hooge opvatting van
Christendom, zij is evenwel door en door Katholiek . Waarin
de Protestantsche tegenover haar staat, en of doze twee
elkander ook in zeker opzicht aanvullen : dit to onderzoeken, zou mij ver voerenn buiten hot bestek dat mij eenn
bespreking als deze stelt .
Op den punt rest mij flog de aandacht to vestigen .
Dit zoo bij uitstek Katholieke book is op den index gegeplaatst, naar men zegt om hot gesprek tusschen den
heilige en den pans . En de schrij ver heeft voor 't gezag
der kerk gebogen, gelijk eene Did on, L o i s y, T y r r e 11
en zoovelen voor hem gedaan hebben en na hem zullen doers .
Wij kunnen dit nit tweeerlei oogpunt besehouwen, dat der
berispten, dat der kerk die zulke meeningen veroordeelt,
zonder (waarop wel to letters is) de geestelijken die zij met
disciplinaire maatregelen straft, of de leeken wier work zij
afk.eurt, nit to stooten .
Er is iets verhefends in hot schouwspel van ernstige
manner die zich order de kerkelijke censuur buigen . Zij
blij yen in den boezem der kerk, ondanks den smaad van
vrijdenkers en . . . , van Protestanten. En in de kerk zelf
waaraan zij vasthouden, waarvoor en waardoor zij lijden,
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voeg t de publieke opinie daar nog vaak haar smaad bij 1).
Wij kunnen over deze gehoorzaamheid niet oordeelen zoolang wij in de oppervlakkigste zinnetjes gevangen zijn en
declameeren tegen hat karakterlooze van inzichtenn en
overtuigingen to verloochenen door onderwerping aan een
geestdoodende macht : zinnetjes die, helaas, in Protestantsche kringenn flog steeds hat gewenschte succes hebben .
Men verplaatse zich in den geest van een man, die toejuiching, sympathie, steun, hem overvloedig aangeboden in
wijde kring en, afwijst en zich blijft voegen bij hen die hemm
afkeuren en min of meer vervolgen . Waarlijk hij verloochent
Been waarheid, maar hij handelt naar die diepste overtuiging dat bij der Kerk moat gehoorzamen, naar hat innigst
gevoel dat de eenheid met die kerk de groote levensvoorwaarde is ; en op de proef gesteld blijft hij getrouw aan
zijn vooropgevat voornetuen zich aan de tucht to onderwerpen ; hij is geen individualist voor wien eigen meaning
hat heiligste is, hij handhaaft zijn persoonlijkheid door
haar to blij yen plaatsen onder 't gezag van Christus en
Zijne Kerk op aarde . Dit is niet Protestantsch
toegegeven ; hat is op en top Katholiek. Wie durft zeggen dat
hat onedel is of onwaardig ' En wie west of deze wag van
verloochen.in.g, voor hen die hem betreden, niet een wag is
van toekomstigen triomf hunner beginselen in de Kerk die
hun zoo lief is
Moeilijker voor buitenstanders to beoordeelen is de
andere vraag, of de Katholieke kerk wijs en goad doet met .
verscheidenen harer baste zonen elf to keuren . Zou zij zich
daardoor niet moedwillig berooven van den invloed en de
kracht die ten Karen voordeele kunnen uitgaan van priesters en oak van leeken die nit haar eigen schat en met
rijke persoonlijke ontwikkeling nieuwe dingen weten to putten P Van verre de zakeu aanziende schijnt ons de scherpe
koers en de onverzoerrlijke houding in vale dingen door
dew Venetia,anschen pans met zijn Spaanschen secretaris
aangenomen, geen voordeel voor de kerk . Stellig mag zij
1) Dat dit F o g a z z a r o niet gespaaerd bleef, ziet men uit een warms
verdediging door E . M. de V o g u c in Le Figaro 27 Juillet 1906 .
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den geest der eeuw niet volgen ; maar is zij niet op weg
zelfstandige uitingen van haar eigen levensbeginsel to
smoren :'
Doch her wil ik niet vender gaan . Mannern als F og a z z a r o, T y r r e 11 en anderen blij ven getuigen en werken,
van de kerk van heden zich beroepende op die van morgen, in het vaste geloof dat zij zich zal vernieuwen, omdat
zij de waarheid bezit die in haar en door haar moet triomfeeren .
Ons Protestanten zijn de aangeroerde vragen, toestanden karakters vreemd . Wij staan buiten dit gelling . Toch
is het gees ijdele belangstelling als Wij er kennis van semen .
Wij hooren uit boeken als deze Wel toner die ors verwant of eigen klinken . En : zou er niets bij zijn dat ous
beschaamt ?

CLARA VIEBIG
DOOR

r EERTRUIDA

CARELSEN .

Tot de meest lnteressante figuren in de Berlijnsche
literaire wereld behoort rinds vele jaren Mevrouw C 1 a r a
Cohn, geb. Viebig .
Door de lektuur van versehillende harer werken heeft
deze roma:nschrijfster zich ten onzent reeds zooveel sympathie v erwor v en, dat bet de moeite waardd is, iets omtrent
haar to vertellen .
C l a r a V i e b i g is de dochter van wijlen een hoofdambtenaar bij de rechterlijke macht . Even als zijne echtgenoote van ouder tot ouder uit het noordoosten van
Duitschland, de Pruisische provincie Posers, aafkomstig, vond
hij echter zijn ambtel.ijken arbeid in het westen, aan de
oevers van Moezel en Rijn . Tijdens C l a r a's geboorte woonde
hij to Trier . Vandaar dagteekenen hare oudste herinneringen ;
daarheen keert zij persoonlijk bijna jaarlijks terug ; daar
zoekt ook hare pen g carne naar voedseL
Een jaar of wat geleden uitgenoodigd om in een letterkundig tijdschrift, waarin reeds verscheidene auteurs dit
g edaa,n haddeli, haar eigen literair portret to geven,
redde zij zich nit de moeielijkheid dezer tack op een manier,
die voor de gratie harer pen getuigt .
Met toespeling op Oom B r a s i g s verhaal van zijne

haar intocht
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„drie bruiden", beweert zij, er niet minder dan vier to
hebben, namelij k vier landstreken, waarin zij zich achtereenvolgens to huffs heeft gevoeld en die zij, als schrijfster,
beurtelings voor hare verbeelding oproept .
„Ik zie in den spiegel mijuer herinnering" zoo
vertelt zij „en daar vloeit, fielder en zacht, de lieve
Moezel . Als een blauw lint slingert zij zich om den voet
van groene bergen . In den zwartachtigen leigrond groeien
de wijnstokken, dicht naast elkaar geplant, gelijk op het
platteland de aardappelen . Aan weerszijden liggen witte
stadjes, waar de lente vroeger en g lansrijk.er
doet dan elders en waar grootpluimige paarsche seringen
over bonte heiligenbeeldj es han g en, tusschen mode an j ers
en goudbruine muurbloemen : alles kleur, all es g eur
„En achter de lachende wijngaardheuvels doemen de
ronde Eifeltoppen op, waarheen steile paden omhooti leiden .
De lijsterbesboomen, waarmee de straatweg beplant is, laten
bossen wit mos in den guren reg en wind fladderen ; ern stig e
plassen rusten zwijgen .d in hun vulkanisch bed ; eindelooze
wouden slaan hun donkere g olven om een zam a dorpen ;
eentonige heiden droomen rustig inn verblindenden zonnegloed ; maagdelijk land wacht nog als een schoone slaapster
op den wekkenden kus . . . Het bedrijvige leven schijnt ver,
ver weg to zijn . Alleen de toon van ker :klokken. dreunt
door de stilte ; en de scherpe Eifelwind draagt dezen eenigen
klank rechts en links, naar alle kanten .
„De klok met de machtigste stem hangt to Trier, in
den Dom, als een welsprekend getuige van de aloude
zegevierende Kerk . Op drie stappenn afstands verheft zich
de Ports Nigra ; Christendom en Heidendom trappers elkaar
to Trier bij na op de teen en .
„Ik heb mij juist het mooiste hoekje van het gansche
mooie Rijnland tot geboren-worden uitgekozen . Bin.nen
Trier, niet ver van de „Poort", zooals de Romeinsche Ports
in den volksmond heet, stop d mijn wieg ; zij bewoog zich
op de mast der vrome kerkklokken ; ik sluimerde zoet in
bij haar gelui en toch was ik een ketterkind .
„Mijne min, de zwarte A . n n a., was een echte Eifel-
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dochter. Toen zij bij ons in huffs kwam en in mijn moeders
kraamkamer, op de eerste verdieping gebracht werd, held
zij zich aan de deur vast en waagde zich n.iet verder. En
dat was niet uit landelijke beschroomdheid, zooals de omstanders vermoedden : zij was n.og nooit in een huffs met
verscheiden verdiepingen geweest enn daar de planken onder
hare zware schoeneri kraakten, vreesde zij dat de vloer zou
doorbreken . Ook van zindelijkheid had zij zonderlinge begrippen. ; er moest terdege worden toegezien dat zij mij
niet op zeer Eifelachtige manier bet gezicht waschte .
„Met de voortreffelijke melk deter zwarte Ann a heb
ik dadelijk de liefde tot mijn eerste braid ingezogen . Diep,
tot in het diepste binnenste vervult zij mij ; onuitroeibaar
is zij mij in 't hart geworteld als een sterke den in den
Eifelgron d ; vast is zij, als de vastste steep der vaderlands~he
rotsen . En sours, als ik heel stil alleen zit, meen ik weer
de klokken van het oude heilig-romeinsche Trier to hooren,
vol en welluidend, over de flog oudere, en toch steeds in
jonge schoonheid schitterende Moezel zwevend en inn de
Eifelbergen uitklinkend . Ik boor ze, waar ik ook ben ; bun
klank wil mij niet nit de ooren ; jaar aan jaar roepen ze
mij : ik denk dat ze mij tenslotte zullen uitluiden ."
Juist toen haar schooltijd aanbrak, werd haar vader in
een_ rechterlijke betrekking naar Dusseldorf verplaatst .
„Dat was me een verandering !" schrijft ze weer inn
genoemd spiegelbeeld . „Vann de zacht-voortglijdende Moezel
naar den breeders Rijnstroom, nit de stilte van bet kleine
Trier, waar bet gras tusschen de steenen groeit, naar de
drukke, elegan to k un ststad !
„En toch had bet toenmalige Dusseldorf nag niet den
grootsteedschen stempel, dien bet in de laatste kwarteeuw
heeft gekregen . Men kende er flog al zijne buren. Men
liep flog stelten en sprung touwtje voor de huisdeur ; men
klom over tuinmuren en proefde buurmans peren ; men
gang ' s avonds nit puistjevangen en wachtte met een kloppend hart, our den naasten hoek, op de wanhopige scheldwoorden der beetgenomen dienstmeid . Ret gootwater vloeide
flog onbedekt fangs de huizen ; als opgeschoten leerlinge
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der deftigste meis j esschool, kreeg men daarin heel licht
natte voeten, wanneer men, droomend over eene onbestemdgelukkige toekomst, in de lucht liep to kijken .
„En al de feesten ! Sint-Maarten bij voorbeeld . Dan
rook de heele stad naar poffertjes en wemelde bet van
pompoenen met kaarsjes er in . Geen ouders zoo arm, dat
zij voor burs kind niet een boot ballonnetje met een lichtje
kochten . En met Sint Niklaas : de koeken mannetjes met
krentenn voor oogen en een pijp in den mood ! Gepiepte
appelen en gebraden kastanjes als de eerste sneeuw viel .
In 't voorjaar zuring en viooltjes zoeken in de weiden bij
Hamm ! Op heete zomerdagen baden in den Rijn onder de
beschutting der zeer primitieve planken loods ! En niet to
vergeten bet grondwater, als de Rijn steeg ! Wat onzen
ouders dan bet meest verdroot, was voor ons, kinderen,
de hoogste weelde. Een donkere vloed drong den kelder
binnen ; wij dreven in een tobbe als op de wereldzee, met
bet eerste 't beste stukje bout als roeispaan. Robin s o n
was niets, bij ons vergeleken . En als de Rijn de poorten
binnenkwam en de straten overstroomde, den ouders J a n
Will e m op de markt de voeten wiesch en de bewoners
der ' aangrenzende huizen naar de bovenverdieping en joeg,
en kruisende bootee de vluchtelingen met behulp van
emm.ers aan een langen stole van spijs en drank voorzagen,
dan kende onze jubel geen grenzen . . . . Nog lacht mij
bet hart, als ik denk aan de vreugden, die mij twaalf jaren
lang deze tweede braid schonk !"
Haar meisjesjaren werden afwisselend aan Moezel en
Rijn doorleefd . Na afloop van den schooltijd werd zij een
jaar in pension gezondezi bij een collega vann haar vader,
den rechter Mat t h i e u to Trier, (wien zij later, in haar
tooneelstuk „Barbara Holzer", dankbaar herdacht heeft .) In
diens huffs leerde zij de tradities eener fijnbeschaafde Hugenotenfamilie waardeeren en werd haar horizon verruimd
door kennismaking met de schatten der wereldliteratuur.
Dikwijls vergezelde zij haar vaderlijken vriend bij zijne
beroepsbezigheden in den Eifel ; ook die tochten scherptep
Karen blik voor natuur- en menschenleven ; menige' blad-
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zijde van hare „Eifelgeschichten" berust op destijds ontvangen indrukken . En het ouderlijke huffs bond weer eenn
an dere omgeving ; daar g enoot zij het lustige levee der
vroolijke Rijnstad, in een kring, die aan den gemeensehappelijken invloed van ambtenaars, officieren en kunstenaars,
een eig en.aardig karakter ontleende .
Doch aan deze vreugd van haar jong levee word reeds
vroeg een Bind gemaakt, door den dood van haar vader .
Toen werd er besloten dat zij voorloopig wonen zou
bij bloedverwanten op een landgoed in Posen .
„Een wagen haalde mij of van h.et naaste station",
zoo vertelt zij weer . „Eindeloos was de weg door zand,
koorn en beetwortelvelden en dan weer beetwortelvelden,
koorn en zand . Af en toe ging een vlucht patrijzen op en
vertoonden zich een pair dorpen ; de wielen hobbelden in
uitgereden sporen ; de hemel welfde zich over de onbegrensde vlakte als een glazexi stole over een bord .
„Moet ik hier blijven ? ! . . . Bijna was die vraag een
angstkreet .
„En toch . . , hoe schoon is ook dit vlakke land!
„Als eilanden liggen de hoeven in de zee der velden ;
elk voor zich is een afgesloten rij k en elk grondeigenaar
eels koning. Ver zweeft on ze blik over de voedende aarde ;
hier groeit het vaderlandsche brood . Gouden aren wiegen
in den zomerwind ; in de verte blauwt het dennebosch ;
aan den_ gezichteinder ziet men de zon op- en ondergaan
en ongestoord kan men het spel der kleurige wolken genieten .
„Mijne derde braid is g een schoon e, die men bij den
eersten blik bewondert . Men moet haar nader leeren kennen .
Dat h.eb ik gedaan . Poolsch en Duitsch heeft zij met mij
gesproken . De zweep met knoopen in de lederriempjes, die
zoo pijnlijk de gebukte ruggen der Polakken treft, heb ik
(zij het dan slechts `voor de aardigheid !) even goed leeren
kenuen als het goedaardig patriarchate regiment, dat nog
steeds gevoerd wordt op het sinds meer dan honderd jaar
aan onze familie toebehoorend landgoed . In het veld trof
ik beurtelings Duitsche maaiers en Kosiniery met slappe
hoeden en mode hemden aan ; vroolijke en treurende, op-
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roerige en tevredene, domme en intelligence arbeiders zijn
mij onder de oogen gekomen . . De tijd is mij daar nooit
lang gevallen . Men spreekt over het dreigende onweer en
sy-mpathiseert in verlan gen n a ar regen ; men maakt zich
boos over distels in denn akker en juicht over ieder heelhuids binnengebracht voer hoof . Als de oogst binnen is,
wordt den landheer een versierde krans voor het huis gebracht
Nun danket alle Gott !" zingt dan een koor
van tamelijk onmuziekale stemmen. Dadelijk daarna begint
de viool to krassen en de harmonica to hijgen en knecht
en meld dansen op den dorschvloer, terwijl de oudere lui
drinken .
,,Ik sloop bij zulk een gelegenheid weg achter de
schuur en over de afgemaaide akkers, tot aan het naaste
pijnbosch . Daar bleef ik staan tusschen het heidekruid .
Harstgeur omzweefde mij als een wolk ; en in die wolk
woei mij cen groet tegem oet van andere pijnboomen : de
roodstammige, knoestige patroons, die op Eifelheiden groeien .
Natuur en natuur is verwant ; en boer is boer ; en mensch
is mensch.
,,In het uiterste westen en het uiterste oosten van
Duitschland wonen dus drie mijner bruiden" .
Zoo resumeert zij aan het eind van genoemd stukje
zelf biografie . En ten slotte voegt zij er aan toe
„Met de vierde, Berlijn . . . . Daarmee ben ik getrouwd !"
Berlijn !
Bat was een nieuwe wereld voor het begaafde meisj e.
Niet dat zij de Rijkshoofdstad in een rooskleurig licht
to zien kreeg . Integendeel : aan tegenspoed en bezwaren
Been gebrek ; vooral in de eerste tijden .
De hoofdreden die haar, onder geleide harer Luoeder,
herwaarts dreef, was de noodzakelijkheid omm een beroep
to kiezen, waarmee zij haar brood zou kunnen verdienen .
Een welluidende stem deed haar temperamentvol g emoed
de hoop voeden, dat zij dit doel als zangeres zou kunnen
bereiken . Met dapperheid en vlijt begon zij de langdurige
en voor velen zoo teleurstellende studien en oefeningen,
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die ter voorbereiding voor deze loopbaan vereischt worden .
G edurende verscheiden jaren behoorde zij tot de leerlingen
der „Kc nigliche Hochschule fur Musik,"
jets wat op
zich zelf voor haar muziekaal talent getuigt ; want genoemd
instituut, waar zich jaarlijks outelbare candidates aanmelden,
kiest daar, bij vergelijkend examen, telkens slechts eenige
der besten nit . Wel, zij bracht hot zoover dat zij of en toe
op concertos zong, bij voorkeur liederen van S c h iZ m ann .
En wie weet wat zij allicht op dit terrein bereikt zou
hebben, indien niet onderwijl haar gang in een anderen
koers was gestuurd geworden, meer geschikt voor haar
speciale gaven.. Letterkunst !
De eerste openlijke stag op literair gebied was alweer
de behoefte aan g eldverdienen . De zang leverde daartoe provisioneel weinig kansen . Sinds lang had zij in stilte allerlei geschreven, eenvoudig met de pen zich uitsprekend
zonder aan publiciteit to denken . Gees wonder dat zij op
hot denkbeeld kwam, ook dit talent to oefenen, dat toch
hot andere niet uitsloot, en van de resultaten praktisch
partij to trekken . . . .
Een buurman, wiens beroep hem veel met redacteurs
in aanrakjug bracht, (en dies zij later in ,,Es lobe die
Kunst" met veel humor geteekend heeft,) verleende haar de
eerste hulp om eenige novellen in tijdschriften geplaatst to

krijgen . Ofschoon blijkbaar hot werk van een beginneling,
trok hot reeds de aandacht door frischheid en g elukkig
weergegeven lokaal koloriet. In elk geval bezorgde hot
aan de jonge schrijfster genoeg aanmoediging, om hoopvol
op dit old door to stappen .
Dat was in 1894 . Van dies tijd of trad de zangkunst
achter de letterkunst terug . .an deze wijdde C 1 a r a meer
en meer haar volle kracht .
Hot duurde tot 1897 eer haar eerste book verscheen .
Dat was een bundel vertelljngen, getiteld Kinder den Bifel.
Kort daarna kwam haar eerste roman : Rheinlandstochter .
Ofschoon in literaire waarde bij haar later, nijper work nor
achterstaande, vestigden doze twee boeken toch reeds voor
g oed de aandacht op haar n aam .
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In 1898 volgde weer een bundel novellen : Vor Than

and Tag, waarin verschillende vraagpunten der vrouwen-

beweging behandeld werden en waarvan vooral gene, getiteld „Gespenster," veel opspraak verwekt heeft .
Tijdelijk liep het haar tegen . Pogingen om voor het
tooneel to schrij ven leidden niet tot het gehoopte resultaat .
Teleurstellingen dreigden haar to verbitteren .
Doch meer dan uiterlijke tegenspoed drukte haar de
ontdekking van het gebrek aau ernst en oprechtheid, dat
er in het grootsteedsche gedwarrel om haar heen heerschte .
Zelve vol echte geestdrift voor haar kunst, liep zij tegen
menschen aan, van wie zij datzelfde verwachtte, maar in
wie zij gaandeweg niets dan eerzucht en ijdelheid vond
menschen, voor wie kunst slechts een stijgbeugel is om
meer to schijnen dan zij zijn en een sportje hooger op den
maatschappelijken ladder to klimmen .
Uit dien tijd dateeren twee sterk subjectieve rowans
Dilettantes des Lebens en Es lebe die Kunst ! Zonder twijfel
hebben beide eenigszins de artistieke fouten, maar daarentegen
ook de volle warmte, aan dergelijk ergernis-werk eigen . Vooral
de last ste van de twee is blij kbaar met haar hartebloed geschreven ; en voor haar zelve was dit een daad van ontspanning en verlossing. In al wat zij daarna leverde, staat zij
veel vrijer boven haar onderwerp ; thans weet ze haar stof
to behandelen, zonder er zich door to laten neerdrukken .
Hot streven naar zulk eene soiavereine objectiviteit
was sisals lang in haar gewekt door bewondering voor
Z o 1 a. De lektuur van diens „Germinal" had indertijd een
diepen indruk op haar g emaakt en reeds aanstonds aanleiding gegeven tot een Eifelvertelling, Die &huldige, die
sterk den stempel draagt van vereering voor den Franschen
naturalist . Ongetwijfeld kwam die ten goede aan hare
artistieke ontwikkeling, aan de zooeven genoemde bevrijding
van haar pen . Maar onwillekeurig rijst de vraag : of het
flu ook juist noodig was geweest, zich bij de keus van
onderwerpen en van de daarbij to behandelen details door
Z o la' s voorbeeld to laten leiden .
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Die vraag kwam vooral ter sprake tijdens de verschijning van hear roman Das Weiberdorf. Pit boek geeft
ous de schildering van een op waarheid gegronden toestand .
Bedoeld dorp ligt aan den weg tusschen Trier en Eifelschmitt en droeg een kwarteeuw geleden dien naam, omdat
er bijna bet geheele jaar door niets den vrouwen, benevens
kinderen en invaliden, woonden . De weerbare mannen
waren alien werkzaam in de fabrieken der omliggende
industriesteden ; en wegens de moeielijkheid van bet been
en weer trekken, kwamen ze slechts tweemaal 's jaars, met
Kerstmis en met Pieter-en-Paul, to voet voor enkele dagen
near bun eigen heard . Reeds van de naaste heuveirij
gaven zij bet scm hunner aankomst, en binnen enkele
minuten waxen de gezamenlijke vrouwen gereed one . hen to
gemoet to suellen . Wat er den alzoo in bet dorp gebeurt,
bij die zeldzame samenkomsten, en daartusschenin, dat
wordt her voorgesteld in levendige kieuren . C l a r a V i e b i g
kent hear Eifelvolkje en weet bet to portretteereri .
Door dit werk werd hear succes als romanschrijfster
sterk vermeerderd, ondanks, of misschien juist om, de zeer
uiteenloopende oordeelvellingen, die bet uitlokte . Terwiji
vele lezers niet over de ruwheid der geschilderde tafereelen
been konden, roemden een aantal critici de forschheid van
bet kunstwerk en vatten de ruwheid mee in hunne bewondering. Een hunner zeide : ,,Die NaIvitat, mit weicher
her em i beraus heikles Theme beinahe spielend bewaltigt
wird, ist eine echt kunstlerische ; and die Schwierigkeit,
jede Frivolitat zu vermeiden, scheint ihr iiberhaupt nicht
zum Bewusstsein gekommen zu sein ."
Dat de schrijfter bij hear eerstvolgende jaarlijksche
Eifelreis, met man en zoontje in bet be4oelde dorp beleedigd en verjaagd werd, was intusschen minder wegens hare
blootlegging van ergerlijke toestanden (die trouwens reeds
tot bet verledene behoorden), den wegens eenige penseelstreken die de Roomsche geesteiijkheid ich aantrok .
Ais hear meesterstuk geldt tot nog toe vrij algemeen
de in 1899 verschenen roman : Das tag fiche Brot.
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Dit werk staat tot het ,,Weiberdorf" als de Eifel tot een
Berlijnsehe kelderwoning . Het speelt in de Berlijnsche
dienstbodenwereld ; schildert de wij ze, waarop die haar
dagelijksch brood verdient . In de kleuren en geuren (want
ook dit heeft onze schrijfster van haar meester Zola geleerd : gaarne met geuren, enn doorgaans niet van de aangenaamste, to werken) wordt ons al s uitgangspunt een
groentekelder voorgesteld, die tegelij k als verhuurkantoor
dienst doet . M i n a H e i n z e, een kersversch uit Poses
aangekomen arbeidersdochter, is de hoofdpersoon en, ofschoon
zij, als de meesten van haars gelijken, spoedig ten val komt,
in haar snort eene heldin . Voor en na de gebeurtenis, die
over haar lot beslist en de kans op een toekomst-verbeterin; afsnij dt, doorleeft zij verschillende diensten ; en haar
nichten en kameraads doorleven, verschillende andere diensten . En al die diensten, zegge al die combinaties van
meiden en haar werkg evers, zijn in verscheiden types, tro uw
en onbevooroordeeld, naar de werkelijkheid geteekend .
Ook hier komen ruwheden voor, volmaakt onnoodige zelfs ;
maar toch heeft dit book volstrekt niet zooveel ergernis
gewekt als „Das Weiberdorf" . De hoofdoorzaak daarvan is
dunkt mij, dat men char to does had met .een uitzonderingstoestand, een eenigszins gezocht onderwerp, terwijl de
lezer her staat midden in een drama van algemeen maatschappelij k belang . Het dienstboden-vraagstuk wordt behandeld van het dienstboden-standpunt uit, rnaar met eene
eerbiedwekkende eerlijkheid . „Geef ons heden ons dagelijksch
brood en vergeef ons onze schulden," staat als motto op
het titelblad ; en dit woord blijkt in den loop van het
verhaal precies evenzeer de meiden to gelden als de menschen die meiden houden . Onde~ beide categories zijn
velerlei karakters . De goedhartig e M i n n a staat bovenaan
in onze belangstelling ; en het stuk Berlijnsch levee,
waarvan wij al de sehaduw en het beet] a zonneschij n met
haar meevoelen, interesseert ons in de eerste plaats om
harentwil. Maar ook de personen om haar heen, zijn
psychologisch zoo begrijpelijk voorgesteld, dat hue lot als
vanzelf spreekt. Dat haar man zulk een nietswaardig individu
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is, ligt meer ears zijn ouders dan aan hem ; en indien wij
ons al lezend over hem boos makers, dan verschuift zich
onwillekeurig onze ergenis naar wijlen zijn tot een beteren
stand behoorenden vader . Dat de meeste familieleden twijfelachtig e middelen to bast nemen om aan hunne drukkende omstandighedenn to ontkomen, ken ons volstrekt niet verbazen .
Dat die omstandigheden zoo en niet anders zijn, dat hunne
opvoeding er niet naar geweest is, hen in staat to stellen
ons zichh dear beter boven to verheffen,
ja dat is nu
j uist wet de schrijfster ons wou voorhouden en waarin
zij zoo uitnemeud geslaagd is .
Een geheel op zich zelf staand boek is : Die Wacht am Rhein .
filet speelt to Dusseldorf en verscheen in het voorjaar
van 1902, toen in die Rijnstad de merkwaardige nij verheidstentoonstelling geopend werd, wear zoo vele Duitschers
en vreemdelingen been stroomden . Zonder twijfel een ,gelukkige inval, met veel liefde ten uitvoer gebracht. Tegelijk
met de m achtig e producten der Rij nlandsche en Westfaalsche
ijzerindustrie, werd de aandacht getrokken door den goedgeschreven historischen roman, die Dusseldorfs positie in
het Duitschland der negentiende eeuw kenschetst .
De schrijfster heeft zich beklaagd, toen zij vernam dat
bij ons een vertaling was verschenen onder denn titel : „Het
Soldatenmeisje ." Terwijl 1k aan den e~nen kant wel inzie
dat een vertaler met den Duitschers titel niet recht read moist
en dus naar een anderen zocht, gaf ik de schrijfster toch gelijk
in hare klacht over zulk eene vernauwing en verplatting
van hare bedoeling . Daargelaten dat de onderofficiersdochter Jo s e phi n e, die de hoofdpersoon is van het verhaal, zich door het woord „soldatenmeisje" zeer beleedigd
zou gevoeld hebben,
de horizon van 't boek is heel wet
runner dan daardoor wordt aan geduid . De geschiedenis
der lotgevallen eerst van J o s e phi n e' s ouders en daarna
van hear zelve en hear zoons, strekt zich uit tusschen den
'ranschen tijd en de vestigin g der Duitsche eenheid . Toen
na den val van Napoleon de Rijnstreek aan Pruissen
kwam,, had het sinds verscheiden eeuwen dear thuisbehoorend
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opgewekt-luchthartig volkje heel wat moeite, zich to wennenn
aann de ernstige verstandelijkheid der van over Wezer en
Elbe nieuw aangekomen medeburgers. Wanneer, ondanks
dit rasverschil, gemengde huwelijken gesloten werden, dan
gaf dit niet altijd huiselijke verhoudingen van onverdeelde
genoeglijkheid . J o s e phi n e was de oudste dochter nit
zulk een gezin . Zij aardde wel een beetje naar haar nioeder,
maar veel meer naar haar vader, in wien het militaire
element alles beheerschte . En zoo wordt zij in hare lotgevallen, maar nog meer in haar karakter, de warm levende
en tegelijk bijna symbolieke draagster van datgene, wat de
vestiging van het Duitsche Rijk mogelijk heeft gemaakt, en
waartoe de Dusselstad het hare heeft bijgedragen door ruim
een halve eeuw lang aan het uiterste westen als wachtpost
to fungeeren .
Onderwiji had C l a r a V i e b i g weer een aantal novellen
geschreven, die verzameld werden iii twee bundels : Die
Rosenkranzjungfer en Naturgewalten .
Ook weer : met g root talent geschreven ; psychologischartistiek in hoog e mate .
Doch onder de lektuur deden zij mij telkens nadenken
over zeker eigenaardigheden van die „naturalistische"
school, waarin C 1 a r a Vie big zoo gaarne hare kracht zoekt
en vindt .
Ik meen, ten eerste : het bij voorkeur zien en kiezen
en behandelen van ieelij ke ding en: en treurige toestanden .,
terwijl de natuur, zegge de werkelijkheid, gelukkig ook
oplevert : edele vreugden, heilige blijdschap, jubeistemmingen, waarover niemand zich behoeft to schamen, en
waaraan het voor de beste pen een eer is hare gaven to
wijden .
En ik meen ten andere : de hebbelij kheid om het onderscheid tusschen goed en kwaad weg to wissehen door miskenning van een gezond verantwoordelijkheidsbesef . In den
tweeden der genoemde bundels wordt mast de macht der
elementen, die der menschelijke hartstochten gevierd . Tot
meesterlijke schilderingen geeft dit aanleiding . Maar schuilt
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er niet een hooger motief in de beheersching den in de
uitleving der elemen.taire menschennatuur ?
Het schijnt mij toe dat C 1 a r a Vie b i g zeive zich die
vraag gesteld heeft bij het afsluiten van hear volgenden
roman : V'om Muller Hannes .
Ook dit is weer een Eifelhistorie vol mooie teekening
van ruwe brutaliteit . Maar aan het slot rijst Hannes' dochter,
toch reeds in werkelijkheid onze sympathie wekkend door
hare grof-goedheid, voor onzen blik op als verheerlijkt in
het avond-zonlicht.
Ik durf niet zeggen of die laatste bladzij flu juist de
gelukkigste greep is van het boek ; dock ik heb de schrijfster lief om het gevoel, waarvan die greep getuigenis aflegt .
In Einer Mutter Sohn worden Eifel en Berlijn in een
zon derling conflict tegenover elkander gesteld .
Een rijk kinderloos echtpaar, dat den in de Berlijnsche
burgerij veel voorkomenden naam S c h l i e b e n draagt, wil
een kind adopteeren . Maar zij doen tot dit doel een allernoodlottigste keus . Op een zomerreisj a in den Eifel koopen
zij er een van eerie arme moeder, die, woedend dat zij door
den nood, ter wille van hare andere kinderen, gedwongen
word t het of to geven, den S c h l i e b e n s op dien onzaligen
koop toe, een bijl achterna werpt . De jongen, die, to midden
van de weelderige leefwijs waarin hij wordt opgevoed, in
alles blijk geeft near zijn eigene moeder to garden, levert
louter teleurstellingen op ; vooral omdat de vervloeking, in
den bijlworp vervat, zijn pleegouders weerhoudt open spel
met hem to spelen . .A.ls dat eindelijk gebeurt, is het to
last . Het wilde Eifelplantj a wou niet tieren in den villatuin .
De tragische afloop heeft vele lezers onbevredigd gelaten . 't Is vermakelijk, to vernemen, hoe A, en B . en C .
dien anders gewenscht hadden . Maar mij dunkt, dat die
weerzin tegen het slot van het verhaal juist pleit voor de
consequentie, waarmee de gevolgen eerier onmenschkundige
dead her zijn doorgevoerd .

In de laatste jaren heeft C 1 a r a Vie b i g zich met
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groote toewijding verdiept in hat lief en lead van hare
derde braid : Posers, hat Duitsche deal van Polen .
Reeds verscheidene van hare vroegere novellen verplaatsten ons daarheen, gelij k zij zelve er menigm aal terugkeerde naar familie en vrienden . Naarmate de Poolsche
questie met steeds dringender stem aan de orde van denn
dag kwam, rij pte in haar hat plan, de onbewust op dit
terrain verzamelde ervaringen, versterkt door nauwkeurige
studien, near to leggen in ears grooten roman . De kern der
in dat grensland bestaande moeilijkheden wilde zij aanwijzen ; de worsteling schilderen tusschen de daar om de
opperheerschappij strijdende Poolsche en Duitsche nationaliteiten .
Zoo ontstond Das schlafende Heer . Er leeft onder de
Poolsche bevolking eene overlevering, dat in zekeren berg
een machtig lager verscholen ligt, bestemd om to zijner
tijd to voorschij n to komen en hat Koninkrij k Polen to
herstellen . Van clericale zijde wordt die traditie levendig
gehouden ; in den roman wordt zij verteld bij monde van
een ouden schaapherder .
Het is een aangrijpend boek .
Zonder eigenlijke politieke strekking, maakt hat opmerkzaam op den ernst der behandelde toestanden . Een
Duitsch grondbezitter, van onder tot onder in daze grensp ovincie gevestigd, een edelman van de baste snort en
patriotisch optimist zoolang mogelijk, wordt door de
omstandigheden tot hat uiterste gedreven . Een Duitsch
boerengezin nit de Rijnstreek, door gun stige rag eeringsvoorwaarden overgehaald om in Posers to kolon iseeren, kan
hat er op den duur niet uithouden en trekt, na eindelooze
plagerijen en geleden verliezen, naar den Riju terug . De
ultramontaansche geestelijkheid werkt en drijft in stilte en
in 't openbaar ; en twijfelachtige elementen visschen in
troebel water .
Zoo, ten naastenbij, moat de staat van taken reeds
eenige jaren geleden geweest zijn . Polen ontkennen dit :
maar voor een groot deal moat onze schrijfster wel gelijk
hebben .
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Thans, nadat het onvoorzichtig doordrijven der taalquestie de spanning nag zoozeer verscherpt heeft, schrijft
zij een tweeden Posenschen roman, die weldra zal verschijbsolvo te .
nen ouder denn veelzeggenden titel Ao
Persoonlijk pleegt 01 a i • a V i e big een aangenamen
indruk to waken .
Zij is wat men bij on s, kortaf maar wel gemeend, eene
aardige vrouw noemt .
Stel u haar voor als een groote, knappe blondine, met
zekere gratie, juist genoeg werk makend van haar uiterlijk,
en thans den middelbaren leeftijd naderend .
In den omgang is zij gezellig en levendig, met die
openheid van gevoelsuiting, die wij in landgenooten heel
licht „overdreven" of van twijfelachtige natuurlijkheid
achten, maar in vreemdelingen niet ongaarne zien.
Eens dat, in algemeen gesprek, iemand vroeg of zij zich
nog zekeren avond herinnerde, waarop zij eene harer Eifelvertellingen openlijk had voorgelezen, antwoordde zij vroolijk
„Zeker, dies zal ik niet licht vergeten ; dat was de avond
dat mij n man op mij verliefd werd !"
Een ander maal was er sprake van een nieuwe editie
van een harer vroegere n .ovellenbundels, verschenen bij eene
andere uitgeversfirma dan waarin haar echtgenoot compagnon
is. Zij vertelde, hoe iemand uit dit feit had opgemaakt dat
zij van hem gescheiden was. En de tranen kwamen haar
alleenn om die gedachte in de oog en . „Neen maar, ik van
mijn man gescheiden !" riep zij .
Vroeger, toen zij in de stad woonde, zag ik haar dikwijls .
Twee jaar geleden is zij verhuisd naar een der naburige
dorpen . Haar villa, aan den zoom van het Grunewald, is
tamelijk trouw geportretteerd in „finer Mutter Sohn" .
Maar dit echtpaar heeft niet noodig een kind in den Eifel
te gaan koopen. Want zij hebben hue eigen jongen, Ernst
Cohn Viebig, zooals hij zelf zijn naam opgeeft . Behalve
man en zoon geniet nog steeds haar oude, bij hen inwonende,
moeder van haar goede zorgen . Haar rustig huiselijk levee
wordt alleen door reizen afgewisseld .

468

CLARA VIEBIG .

Ik heb bij haar steeds het gevoel van tegenover een
eerlijk, betrouwbaar karakter to staan .
En als naar redenen gezocht wordt voor het schijnbaar onbegrijpelijke feit, dat een zoo vrouwelijke vrouw
zoo gaarne ruwe onderwerpen onderhanden neemt, dan
kom ik tot een conclussie, die haar goed hart eer aandoet
wat doorgaans in haar werk het sterkst spreekt, is een
innig warm, meestal karakteristiek vrouwelijk medelijden .
Juist omdat zij zelve gelukkig is als vrouw en moeder
en in hare maatschappelijke positie, zou zij graag dat geluk
aan ieder antler gunner .
Ik zou haar toon op menig e bladzij wat discreter
wenschen . Maar order dien wen sch mag de waardeering
van het vele goede, dat zij schonk, niet lijden .
Zoo schreef ik eenige weken geleden . Intusschen is
A bsolvo to verschenen en acht ik mij g edrongen, daaromtrent
flog afzonderlijk jets to zeggen.
Ter kensehetsing van de omgeving, waarin deze roman
on s brengt, vertaal ik den aanhef .
„De ratter, hu . . u, die ratter !" schreeu wde de mooie
landbezittersvrouw T i r a 11 a, toen zij met de meid in den
kelder was . Zij wilder zuurkool nit bet vat baler ; de
meid droeg bet lampje en de meesteres den garden schotel .
Maar dien liet zij met een luiden gil vallen en tilde hare
rokken zoo hoog op, dat heel haar sierlijke beenen zichtbaar
werden : de voeten in de glimmende le~ren huisschoentjes,
de bontgestreepte kousen en bet breede om de knie vallende
borduursel van de witte broek .
„Waar is rat P" zei de Poolsche meid, in gebroken
Duitsch en lachte zoo, dat men al haar breede, witte tanden
zien kon . En met een dom-slues gezicht keek zij de huisvrouw van ter zijde aan .
„Pani 1) droomt . Er is bier niets levends in den .
1) Vrouwelijk van „pan" of „panje", meester .
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kelder dap Pani en M a r i a n n e . Kss ! Kss ! Hoor maar !"
Een oogenblik bong zij al luisterend bet zwartharige hoof d,
sehudde het en lachte op nieuw . „Ads er ratten waren,
zouden ze nu wel trappelen, maar ik boor er geen een !"
Het lampje opheffend, lichtte zij in de rondte . Dwarrelende
schaduwen vielen op de zwarte, van vochtigheid glimmende
wanden, fangs de barsten en afgebrokkelde plekken van
bet rtiwgevoegde metselwerk en de diepe h oeken, waarin
dichte spinwebnesten kleefden . Het was een oude kelder
in een oud huffs en tamelijk verwaarloosd er bij . Er was
niets opg eruimd ; waar bet zuurkoolvat stood, lagen ook
turf en steenkolen, slordig door elkaar ; tusschen eenige op
den grond liggende voile wijnfl.esschen., zwierven evenzooveel
leeg e. De lattenrek ken, die weleer tot aan de halve hoogte
der muren gereikt hadden, waren tot een hoop vermol nd
bout ingekrompen ; tusschen allerlei rommell rolden aardappeler ; tuingereedschap, bezemstelen en scherven staken
nit een hoop zand, waarin, ter overwintering, bier en daar
een strop k soepgroente g eplant was . Een schimmelstank
~ulde de dompige ruimte, die geen venster had, maar
slechts een n auw, altijd g esloten luikj e . Het lampje brandde
flan w, als door g ebrek aan lu cht ; de beide vrouwegestalten,
de grove en de fijne, waren door een nevelachtigen lichtkriug omtrild .
„Er zijn toch ratten her
izie
; . . . je a . . . boor je?" . . .
4p nieuw mid schreeuwend en de vonkelende oogeu in
bet bleeke gezicht wijd openspalkend, pakte nu de huisvrouw eenn armn barer meid .
„Daar liep er een ! Hu ! Afschuwelijk dier !" Zij schudde
zich en sprong omhoog, als kroop haar reeds zoo'n langstaartig monster onder de rokken tegen bet warme lijf op .
}.aar sleutels ontgledev haar hand .
,,Heilige Moeder !" De meid, als door den schrik barer
meesteres aangestoken, gaf thans ook een gil en liet bet
lampje vallen . Het brak in schervenn en glng nit ; en zoo
stonden zij plotseling in donkey .
„Stomme hemel !" schreeuwde de meesteres, en hief de
hand op tot een slag .
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De meid, als zag zij ondanks de duisternis deze beweging, bukte zich en sprong terzij de. Weldra klonk een onderdrukt gegichel uit den anderen kant van den kelder .
„A.ls Pan i me slaan wil, . , hihi . . ik blijf bier in den
hoek, . , hihi !"
„Domme eend ! Slaan ? Daar denk ik niet aan . Kom
bier. Ueef me een hand !"
„O wee ! Pan i wil me toch slaan . Neen ! Neen !"
„G eef me je hand, dadelij k . Ik doe je n iets, dons
schepsel. He, M a r i a n n e, waar zit je ?"
De vrouw scheen nu door een werkelijke angst aangegrepen to zijn, heel wat oprechter gemeend dan to voren .
Haar stem sidderde, haar borst gin g snel op en neer ; zij
werd geheel koud en voel de tegelij k haar hoofd branden .
Och, wat was bet donkey,
grafachtig donkey ! Het huiverde haar over den rug . Wat was bet schrikelijk in die
zwartheid, zoo heel alleen met je eigen gedachten . . .
„Marianne !", gilde zij nog luider dan to voren, zoodat
bet door bet heele keldergewelf weergalmde. „M a r Ian n e!
waar ben je gebleven ?"
Geen antwoord .
„M a r i a n n e, ik zal je mijn nieuwe schortj e geven,
dat je zoo mooi vindt . Zeg toch waar je bent !"
„Ik ben bier", klonk nu bet antwoord . „Ik ben geen
twee stappen van u af." En de warme hand der meid omvatte de koud bezweette vingers, die haar toegestoken
werden . „Last P a n i oppassen dat zij zich niet scoot!"
Zoo zochten zij samen, hand in hand, in den blinde,
den weg naar de keldertrap .
„Geloofd zij Jezus Christus en Zijn heilige Moeder
Maria !" prevelde de huisvrouw, toen zij den eersten stag
op bet glibberige steenvlak omhoog deed . Nu nog twintig
andere en dan was men boven . Dan had men veer licht .
En in den donkeren kelder bleven de donkere gedachten
terug. Thans, nu zij zoo goed as boven was, voelde zij geen
angst meer . Bijna lachte zij in stilte : daar had zij Mar ia n n a eens ter dege bang gemaakt, zoodat die flu vast
aan ratten geloofde . Daarom wou zij zich verder niet boos
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makers over de gebroken lamp . Nu kwam hat er maar op
ears, veal over rattan to prates en to klagen, zoodat binnen
fort iedereen zei : ,,In Starydwor, bij Ant on Ti rail a,
zijn zooveel ratters, dat ze hem over bankers en tafels
dansen, dat ze op den dorschvloer de tarwe onder de vlegels
weghalen, dat ze de baste japon van zijn vrouw,
in de kleerkast
de blauwzijden japon met kant bezet
stuk gekn aagd hebben !" Pat zou goed zijn,
o ja, heel
goed !
Met een zucht van verlichting drukte zij de hand van
hat meisj e. „Ziej a nu wel, dat er ratters zijn ?"
,,Ms Pan i zegt dat er ratters zijn, dan zijn er ratters,"
sprak de meid, onderdanig .
Mevrouw T i rail a zag niet den stillen lack, die bij
die woorden den toch reeds breeders mood onder den stompen
news flog breeder maakte, en ook niet den geheimen sluwen
straal in de smalle, diepliggende oogen .
„Aha !" dacht de meid bij zich zelve . . . . „Houdt Pan i
mij voor zoo dom ? Wenscht Pann i met alle geweld dat
hier ratters zijn ? Wil Pan i dat men dat gelooven zal ?"
Zij, Maria n n e moist wel beter ; hear kon men niets wij s
makers . Ratters wares er niet ; en als hare meesteres dat
beweerde, had zij daarvoor zeker een bijzondere reden .
Maar overluid zei ze, terwijl ze semen aan hat daglicht
trades : „Och, och, P a n i is bleak van schrik . Bia krew !
Die afschuwelijke beesten . Ze zullen ons nog de hares nit
ons hoofd trekken !"
De huisvrouw knikte . Toes sprak zij : „Je kunt zoo
neteen in mijn kamer komen, dan zal ik je hat boezel
geven !"
„En de kant ? De kant, die Pan i me laatst heeft vertoond ? Die zal ik dan aan hat boezel zetten !"
„Mijn karat? Aan jouw boezel ?" Mevrouw T i ra1l a's
bleak gezicht ward vuurrood . „Ben je gek geworden ?"
„Ach, alleen maar een eindj e, een klein snippertj e !
Wat moil Pan i er mee doers ? 't Is de moeite niet waard,
hat to bewares !" En toes met een luiden lack : „Danu zal
ik zeggen, dat Pan i 't mij gegeven heeft, omdat anders
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toch de ratter hot opvreten . Batten zijn hier bij duizenden,
en die vreten her alles op !"
Mevrouw T i rail a sidderde van schrik . Die meid
was zoo brutaal. Wat moist die? Wat vermoedde die 9 . . . .
Zoo begirt C l a r a Vie b i g' s jongste roman .
Hot spijt mij to moeten melden, dat de „bijzondere
reden", die Mevrouw Z o z i a T i rail a tot bovenstaande
rattenkomedie dj eef, goon andere was dan dat zij zich arsenicunri wenschte to verschaffen om
haar man mee
to vergiftigen.
Het spijt mij in hot algemeen, dat Mevrouw Z o z i a
T i rail a zoo verdorven is, als zij in den loop van hot
verhaal blijkt to zijn . Dat de doortrapte slechtheid van
haar karakter samenvalt met hysterische vroomheid, werpt
de schul d van haar doer en later grootendeels terug op
de „absolveerende" macht, order wier heerschappij zulk
een samensmelting wordt aangekweekt . Maar dat maakt
de zaak niet zuiverder .
Hot spij t mij voor hot book, dat ik hob aan to kondigen, dat de schrijfster hot noodzakelijk geacht heeft, ors
gedurende vierhonderd bladzijden to later rondwaden in
zulk een poet van vuilheid .
Hoogstwaarschijnlijk zal hot in die Poolsche wereld,
waarin zij ors verplaatst, wel eons zoo toegaan, als ors
wordt voorgesteld . Hot echtpaar T i r a 11 a en hunnne
omgeving zal wel min of moor naar model geschilderd zijn .
Doch waartoe bij voorkeur zulke modellen to kiezen ?
Dat een eerbare vrouw zich, als kunstenares, verdiept
in de ontwikkeling van eon zoo liederlijk bestaan als van
doze Z o z i a, behoeft haar persoonlijk, noch als mensch
noch als kunstenares to verlagen . C l a r a Vie b i g blijft
eene voortreffelijke kunstenares en evenzeer eene eerbare
vrouw . Maar de frischheid van haar work lijdt or order .
Tot dusver hob ik de meesten harer vertollingen per
slot van rekening tot de gezonde literatuur onzer dagenn
kunnen teller . Van „Absolvo te" kan men dat niet zeggen .
Hot is eon ziekelijk book .
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En juist omdat C 1 a r a Vie big zulk eon stork talent
is, kan zij zich verheffen boven de gewoonte van zoovele
zwakkere collega's, die in „piquante" motieven eon tegemoetkoming zoeken voor hunne artistieke onbeholpenheid .
C 1 ar a Vie b i g is bij machte, door haar pen ook hot
doern en laten vann goede menschen tot eon dankbaar
onderwerp to waken .
Moge zij ons daarvan weldra weer eons eon bewijs geven .

OVER DE PLICHTEN VAN DEN
CRITICUS ')
DOOR

Dr . J . D E J O N G .

Wat ik ga zeggen zal eigenlijk zijn, wat ik zelf heb

gevoeld en doorleefd : „Wahrheit, kein Dichtuug ." Kan
het anders, flu ik over critiek ga spreken, sedert dertig
jaren een voornaam deel van inijn werk ? mk beken dat het
juist de gelegenheid was eens mijn hart nit to storten, die
mij deed besluiten de uitnoodiging van uw Bestuur aan to
nemen, al ontveinsde ik mij niet het hachelijke van het
avontuur waarin ik mij begaf. „Le moi est haissable",
schreef R e n a n, en S c h u m a n n heeft gezegd, dat men de
menschen niet in zijn hart moet laten lezen . S c h u m a n n
had van een egoIstisch standpunt gelijk ; maar werd zijn
raad gevolgd, de maatschappij zou er stellig bij verliezen,
want er valt altijd iets to leeren van elke oprechte getuigenis, of bekentenis, zelfs die van iemand, die niet tot
de grooten of interessanten behoort . Wat her volgt, is
1) Voordracht gehouden op uitnoodiging van het Bestuur der
Haagsche Toonkunstenaars-Vereeniging in de openbare vergadering van
5 Mei .
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eigenlijk zoo'n stukje van mijn „Confessions", en ik kan daarvoor geen toegevendheid inroepen . Immers deed ik dat,
het zou bij u twijfel wekken aan de echtheid ervan en die
moogt u niet hebben . Ik verwacht niet, dat u 't in alles
met me een s zult zijn, wel hoop ik dat u overtuigd zult
wezen van den ernst, die mij vervult . Want voor mij is
het onderwerp zeer ernstig, to ernstig om niet de gewone
redenaarsmanieren to laten varen . Ik kijk niet geInspireerd,
act mij niet in postuur en schraap de keel niet . Ook begin ik niet deftig met A r i s t o t e l e s al staat het vast
dat critiek bijna zoo oud is als de wereld zelf en dat, zoodra er maar drie schepselen waren, de een, die wat tot
stand bracht, blootstond aan de opmerkingen van den tweede,
terwijl de derde er ais scheidsrechter bij werd gehaald . En
zoo was de drieeenheid : kunstenaar-criticus-publiek geboren .
Verder zal ik u niet lang in onzekerheid laten omtrent
den weg dien ik mij voorstel to volgen, de wijze waarop
ik mijn stof denk in to deelen . Neen, ik val met de deur
in huffs en, even als de predikant, zend ik mijn tekst voorop .
Die tekst werd mij ingegeven door de bekende woorden
van R i c h a r d W a g n e r : Ich kann den Geist der Musik
nicht anders ,fassen als in derv .Liebe, en luidt : Ik kan den geest
der critiek niet anders erkennen dan in de liefde .

Hoe nu, zoo meen ik op menig verbaasd gelaat to
lezen, den geest der critiek in de liefde ? Een grap natuurlijk. Een paradox. Daar steekt zeker jets achter . Niets
van dat alles . Er steekt niets achter . Ik denk er niet
aan, ook al kon ik het, u door drogredenen op een dwaalspoor to brengen en evenmin is het mijn bedoeling thane
grappig to zijn. Ik herzeg due
: I k kan den geest der critiek
niet anders erkennen dan in de liefde, en om mijn tekst nog
to verduidelijken voeg ik er bij : De criticus moet in de
eerste plaats de kun st liefhebben en in de tweede plaats
de kunstenaars.
De criticus moet de kunst lief hebben . Hier rijst al aanstonds de vraa:g, hoe hij tegenover haar staat . De liefde
voor de kunst kan berusten op een grondige beoefening,
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;
of alleen op ingeboren warm gevoel, natuurlijken smack
met andere woorden : de criticus kan vakman zijn of dilettant .
1k wil nu bier niet breedvoerig stilstaan bij de vraag,
of hot al dan niet gewenscht of noodig is, dat de critiek
worde uitgeoefend door manners van bet yak . De gevoelens
hierover zijn zeer verdeeld . Wat mijzelf aangaat, meermalen hob ik, eons zelfs in eon onzer weekbladen tegenover
eon meester der schilderkunst, de mooning verdedigd, dat
de scheppende kunstenaars beter doers met zich tot scheppen
to bepalen en critiek can anderen over to laten ; dat juist
de omstan digheid, dat zij op eon bepaalde wij ze zien, hooren,
voelen en produceeren, bun blik benevelt voor hot work
van hen, die op eon andere wijze zien, hooren, voelen en
produceeren ; dat zij, die buiten hot yak staan, meer waarborgen geven voor eon onbevangen oordeel dus . Maar hoe
dit zij, vakman of niet, de criticus moot de kunst liefhebben .
Nu zijn or verschillende manieren om iemand of jets
lief to hebben . H ei n e, ik weet niet precies meer waar,
schreef dat de Franschman de vrijheid bemint as zijn bruid,
de Duitscher als zijn grootmoeder. Mijns inziens moot de
criticus de kunst noch as de eon, noch als de ander lief=
hebben . Men ziet in den regel niet op tot zijn grootmoeder

en dat moot de criticus wel tot de kunst, als tot jets hoogers,
als tot eon openbarin g nit eene betere wereld., die bij met
eerbied nadert on tracht to doorgronden . En bij moot haar
ook eon andere liefde toedragen dan die men voor zijn
bruid koestert ; eene, die hem al zijn bezinning en zeifbeheersching laat . De liefde van den criticus voor de kunst
moot zoowat hot midden houden tussehen beide . Ze moot
jets van hot beschermende hebben, waarmede men zijn grootmoeder omringt en jets van bet hartstochtelij ke dat men
voor zijn bruid gevoelt, maar ze moot warmer zijn dan de
eerste, kalmer dan de tweede . Hij moot de kunst vereeren
als eon van de weinige dingen, waarvoor bet de moeite
waard is to levers, die ons boven bet dier verheffen, ons
bestaan mooier makers en aanvullen en die ons nu en dan
vermogen to doers vergeten, dat zooveel leelijks ons aankleeft en vergezelt van de wieg tot hot graf .
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Laat ons eens nagaan, waartoe zulk een liefde leiden
moet, warm, beschermend en eerbiedig tegelijk . Mij dunkt,
het kan een criticus door haar bezield, nimmer aan belangstelling ontbreken, zelfs niet voor die kunst, die hem niet
aanstonds aantrekt en niet geheel sympath .iek aandoet . Hij
zal althans streven ook daarin het echte en mooie to erkennen, en die erkentenis zal hem voor dat echte en mooie
eerbied inboezemen . Zij zal hem behoeden tegen eenzijdigheid en bekrompenheid, hem ook terughouden van eon to
haastig oordeel .
Er is kunst, die ons eerst na dat we haar lang het
hof hebben gemaakt, haar schoonheid ontsluiert . Laat ik
een voorbeeld noemen : de muziek van B r a h m s . Oprecht
gezegd, ik heb B r a h m s niet lief zooals ik B a c h, M o z art,
of C h o p i n lief heb ; zal hem nooit zoo lief hebben, dat weet
ik, al word ik honderd jaar oud . Hoe dat komt ? Wie
vermag dat to verklaren ? Hoe komt hot dat de eene mensch
ons aanstonds een sympathie inboezemt, die eon ander na
jaren nog niet vermag to wekken ? her staan we voor
raadselen . Maar ik zou aan mijzelf wanhopen, zoo ik, meer
met de kunst , ;van B r a h m s vertrouwd geraakt, ongevoelig
ware gebleven, voor wat hem stempelt tot een der grooten
in het rijk der tonen .
Hot lig t trouwens dikwijls aan eon kleinigheid, dat we
een kunstwerk niet begrijpen, of genoeg waardeeren . Het
gaat daarmede als met de natuur . We zien sours gedachtot op
teloos hetzelfde landschap, zonder dat hot ons treft
zekeren dag of avond, bij een bepaalde belichting, of
totdat iemand ons op de schoonheden ervan opmerkzaam
maakt . Er is in de natuur altij d jets moois . Eon gewoon
slootje met knotwilgen kan moor zijn dan een mooi „geval"
voor den schilder alleen, mite men oog en hebbe our dat
mooie erin to ontdekken . Zoo is or in alle echte kunst
zelfs in kunst
altij d jets moois : let wel ik zeg echte kunst
van de tweede orde . Laat ik u hier even vertellen, hoe ik
in een kring van ultra-modernen, gloeiende
eens to X
vereerders van C e s a r F r a n c k, geweldige ergernis gaf . Er
was lang en breed over muziek gepraat -- 't was na een
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dinertje --- en ik gevoelde mij als beklemd in een atmosfeer van heiligheid, van F ran c k- en B a c h-vereering .
Een duiveltje zeker roerde zich in me . Ik mengde me
in het gesprek en zei, dat ik blaakte voor Bach, maar dat
ik ook heel veel van 0 f f e n b a c h held . De menschen
keken mij in stomme verbazing aau en ik vervolgde : „J'adore
„la Belle H lease" . Als een born vielen die woorden in den
salon, die van licht en bloemen schitterde : „Mais docteur,
vows plaisautez", aldus poogde mijn gastheer vergoelijkend
een wending aan het gesprek to geven . Maar ik was eenmaal gelanceerd . Het duiveltje roerde zich flog in me en
ik hield Vol, en ik betoogde dat 0 f f e n b a c h, al was zijn
kunst geen hooge kunst, in zijn genre een heel groot man
was en dat een geestige operette meer waard is dan een
half dozijn knappe, maar onbeduidende symphonieen . Sommigen der aanwezigen hielden zich later verre van den
onreine van over den „Moerdick", maar er waxen er ook
die mij instemmende blikken toewierpen, ja toelachten .
In het koninkrijk der kunst zijn immers vele woningen .
Waarom zou men niet van B a c h en van 0 f fe n b a c h
kunnen en molten genieten ? Een glas Margaux smaakt
overheerlijk, is daarom een glas bier to versmaden P Alles
op zijnn tijd, een pasteitje en een broodje met kaas . Voor
alles ons hart open zetten, voor het een wijder dan voor
het ander natuurlijk .
De criticus, die de kunst waarlijk lief heeft, zal haar
in al haar uitingen bestudeeren, volgen en blijven volgen,
het oog gericht willen houden op nieuwe manifestaties .
Indien zoovele onder de critici beneden hun task blijven,
het is omdat zij die opvatten als een corvee, omdat het
hun aan liefde, aan opg ewektheid ontbreekt . Vandaar dat
het nieuwe hen onwillekeurig tot verzet vuert, want het
vordert nieuwe inspanning . Men moet zich moeite geven
en
het is heel begrijpelijk men ziet er tegen op .
Weest overtuigd dat de oppositie, die het nieuwe ondervindt, in zeer vele gevallen Voortspruit nit de ons alien
eigen traagheid. Het is natuurlijk gemakkelijker bij het
oude to blijven, in hetzelfde kringetje rood to draaien, op
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de pasklare meeningen van autoriteiten to drijven . Maar daar
staat een Wag n e r, een S t r a u s s, een R e g e r op, en gedaan
is het met onze rust . We worden uit den dommel opgeschrikt,
en vele mensehen zijn een beet] a kn orrig als ze wakker
worden . Niemand is den hotelknecht recht dankbaar, die
hem komt herinneren, dat hij met den vroegtrein meemoet .
De ware liefde voor de kunst zal ons beletten in to dutten,
stil to staan . Zij zal ons ook behoeden voor exclusivisme .
Geen verheffen van het een ten koste van het ander . Een
criticus moet geen dweper zijn . Extase, geestdrift moge
zijn hart speller doeu kioppen, het is beter dat ze zijn penn
niet uitsluitend besture . En ziehier een van de redenen,
waarom ik mij altijd heb gekant tegen nachtcritiek, geschreven in een toestand van opwinding, onmiddellijk na
een uitvoering, die dikwijls volgt op een afmattenden dag
bovendien . Een critiek moet iets meer zijn dap een onbezonken indruk, zonder tijd tot nadenken, tot verwerken
op het papier geworpen. Het is geraden een nacht over
zijn thorn, over zijn verontwaardiging to laten gaan ; mij
dunkt, het kan geen kwaad ook zijn geestdrift een nacht
to laten bekoelen. Is ze echt geweest, ze zal niet vervluchtigen, maar nawerken . Toevallig las ik, lang na deze voordracht
to hebben opgemaakt, wat een onzer letterkundige recensenten onlangs over dit punt schreef en ik kan de verzoeking niet weerstaan hem aan to halen : „Lof en bewondering zijn zaken, waarmede men moet leeren spaarzaam
om to gaan . Minstens even noodig is het zich in geestdrift
to beheerschen, als in thorn, ergernis of spot . Veilig dient
to worden bewaard : de hoogste gloed voor het hoogste goed .
Heeft de criticus gedwaald, of is hij van meening veranderd, het is zijn plicht daar rood vooruit to komen, ook
al lijdt zijn gezag er tijdelijk onder . Het is volstrekt geen
schande zich to vergissen, want wij moeten dikwijls zeer
haastig oordeelen ; wel is het zeer of to keuren dat men in
zijn dwaling volhardt, als men weet dat men gedwaald heeft .
Vasthouden aan zijn ideeen kmn zijn een bewijs van kracht,
van overtuiging, maar ook van koppigheid, dus van zwakheid . Then ik jong was behandelde ik Mend e l s s o h n
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vrijwel nit de hoogte. „Si J e u n e s s e savait !" Nu doe ik
dat niet meer . A.ls ik mij herinner hoe ik soma kon to keen
gaan tegen Verdi en zijn R i g o l e t t o bijv . ! Ik denk n.u
anders over die opera . Het was een Fransche bariton,
G u i 11 e m o t, die de eer had van deze bekeering . De man
vertolkte met zooveel warmte de angsten, de smart van denn
ongelukkigen hofnar, dat de muziek daardoor in een hoogere
sfeer werd verheven. Sedert dien heb ik V e r d i met
heel andere ooren gehoord, later bovendien begrepen hoeveel hij er onder lijdt, wanneer hij in bet Fransch, of Duitsch,
of Hollandsch wordt g ezongen . En ik heb „mea culpa"
gezegd. Precies hetzelfde deed een reel grootere dan ik,
11 an s v o n B ii l o w, ten opzichte van den Italiaanschen
meester . Nog een paar malen heb ik mij leelijk in de
ringers gesneden, zooals bet in de wandeling beet . Ik zag
in B o i t o' s Me, fisto fele niet reel meer dan een triumf van
bet leelij ke. Ik heb dat later moeten terugnemen . En nog
kan ik bet mij zelf niet vergeven, dat ik, al was bet voor
korten tijd, L e o n c a v a 11 o' s Boh me hooger stelde dan
Pu coin i' s Vie de Bnhi~me
bet is waar dat er reel tot mijn
verontschuldiging kon strekken . Laat ik nog een geval
noemen, waarin mijn eerste indruk n-iet de rechte was : de sonate
van L e k e u voor viool en klavier, die ik eerst na reel spelen
leerde waardeeren .
Een mooi voorbeeld van eerlij kheid heeft W e i n g a r t n e r
gegeven ten opzichte van B r a h m s, over wien hij aan vankelijk niet goed to spreken was en wiens muziek hij gaandeweg leerde liefhebben . Hoe hoog W e i n g a r t n e r ook
staat, de bekentenis zal hem een overwinning op zich zelf
hebben gekost, want niemand vindt bet nu bepaald aangenaam to moeten zeggen : „Ziet, menschen, ik had bet
mis" . Dat hij de bekentenis aflegde, heeft hem ongetwijfeld
in de schatting van alle weldenkenden nog doen stijgen .
De tijden veranderen, wij met hen ; physiek niet alleen, maar
ook ten deele onze mentaliteit, ons denken en voelen . En
de geschiedenis der menschheid is grootendeels de geschiedenis der menschelijke dwalingen .
De criticus, die de kunst waarlijk lief heeft, zal van
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zelf kieschkeurig zijn, en het meer aangehaalde, dan behartigde, mooie woord van S c h u m a n n gedachtig blij ven : eert
het oude, maar brengt ook een warm hart mee voor het
nieuwe . Ale hij smack heeft, zal hij kiatergoud van echt
good weten to onderscheiden, en van zelf het pl atte uit
den weg gaan. Waar dat platte zonder pretensie optreedt
b.v. in Le Voyage de Suzette, is het niet noodig zich daarover
warm to waken. Maar strengheid is plicht, daar waar het
zich met den schijn van jets hoogers tracht to tooien .
Ik heb geen spijt van de heftigheid, waarmede ik indertijd
to velde trok tegen Der Tromp eter van &ickingen, toen
T e s s l e r het waagde zijn biertuin-muziek can de v erzen
van S c h e f f e 1 to koppelen . Voor dergelijke bedrijven
beware de criticus de bliksems zijner verontwaardiging .
Voor het overige zij hij behoedzaam en trede niet al
to stellig, to apodictisch op, wanneer jets nieuws hem mishaagt : het kan verkeeren . Aan den anderen kant moge
hij niet al to bang zijn mis to tasters : dat voert tot halfheid, tot laf heid . En het is veel beter eerlijk to dwalen,
dan zich, zonder overtuiging, dus oneerlijk, bij anderen
can to sluiten, uit vrees niet voor „vol" to worden aangemerkt .
De criticus, zeide ik, moet de kunstenaars liefhebben. „Du

sprichst

emn grosses Wort gelassen aus", zal men zeggen .

Toch is dat mijn overtuiging. Geen criticus is geschikt
Voor zijn tank, indien hij dat niet vermag, al ware hij ook
een bodemloos vat van geleerdheid, met de belezenheid van
'n B u s k e n H u e t, den geest van een H e i n e en den stijl
van een V o 1 t air e. Ik haast mij er bij to voegen, dat het
gemakkelijker gezegd is dan gedaan . Want het is moeilijk
ieman d lief to hebben, van wien ge weet, dat hij u allesbehalve in het hart draagt .
G a ik to ver als ik beweer, dat de kunstenaar den
criticus in den regel als zijn natuurlijken vijand beschouwt ?
Hij heeft hem noodig, als bemiddelaar tusschen hem en
het publiek, maar in zijn binnenste boomt zijn trots, zijn
ijdelheid zich daartegen . Is de criticus een vakman, dan
zal hij geneigd zijn diens ongunstige uitspraak als die van
O, E . VII 6
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een partijdigen en bevooroordeelden concurrent to verwerpen. Is de criticus een dilettant, dan zal hij zijn ongunstige uitspraak als die van een onbevoegde afwijzen .
Het is mij meermalen voorgekomen, dat kunstenaars, die
mij voor een uitvoering hun werk toezon.den, of dringend
verzochten die uitvoering bij to worsen
daarmede dus to
kennen gevend, dat zij op mijn oordeel prijs stelden
mij
na de uitvoering openlijk alle gezag betwistten, wanneer
dat oordeel niet gunstig was uitgevallen . De kunstenaar
ziet in den criticus een rechter, maar het is er een, wiens
jurisdictie hem is opgedrongen, en wiens gezag hij doorgaans niet erkent . Hij begint in den regel met den criticus
to wantrouwen, bij hem de zucht to onderstellen tot afkeuren., tot afbreken, tot breed uitmeten van het minder
goede en het verkleinen van het goede . Hij denkt er geen
oogenblik aan, dat het o zoo veel aangenamer is to kunnen
prijzen dan tie moeten afkeuren ; dat het ambt van criticus
toch niet noodzakelijk meebrengt een slecht humeur, of een
boozers aard . „Dear gaat je beul", zei eens een jong kunstenaar tot een zijner vrienden, toen hij mij zag passeeren .
Dat was jaren geleden . De man die zoo sprak, kende mij
in 't geheel niet . 1k had pas in de carriere gedebuteerd
en, in geen en kel opzicht van mij doers spreken als van
iemand met moorddadige l usten . Later heeft hij er zelf
hartelijk om gelachen . En ik ook.
Aan de moeilijkheden van het recensentenwerk denkt
de kunstenaar niet . Hij maakt er zich ook geen voorstelling
van . En hier zij het mij veroorloofd er eventjes op to wijzen,
dat die moeilijkheden voor den muziekbeoordeelaar veel
grooter zijn, dan voor den recensent, die geroepen is een
schilderij, of een beeldhouwwerk to bespreken . Deze ziet
het kunstwerk in zijn geheel voor zich . Aan gene gaat het
in den tijd voorbij . Hij heeft een opera in vijf actes, een
symphonic in vier deelen to recenseeren en hij moet het
geheel overzien . Alles werkt tot den totaal-indruk mede
en hij moet alles vasthouden, zal die totaal-indruk werkelij k
zijn wet zijn geestelijk netvlies opving . Men begrijpt hoe
oneindig zwaarder dat is, en hoeveel grooter de kans zich
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to v ergissen . Ook daarom ga ik alle vragers uit den weg,
wanneer ze gedurende een uitvoering mijn meening wenschen
to vernemen . „Dat zult 11 morgen in de courant zien," of
„Dat last zich niet met twee woorden zeggen," aldus scheep
ik doorgaaus die vragers af. 0, als ze moisten, hoe kriebelig
ze mij maken met bunn vragen, terwijl ik worstel met bet
pas gehoorde, enn vaak nog in de eerste verte niet weet hoe
ik bet nieuwe kunstwerk zal hebben aan to pakken ! Hoe
dikwijls is bet niet gebeurd, dat een opera, waarvan de
eerste actes de beste verwachtingen opwekten, ten slotte
als in bet zand verliep . En omgekeerd, hoe dikwijls hoort
men n.iet ecu werk, waarvan bet begin onbevredigd last,
dat gaandeweg meer pakt en ten slotte overweldigt . De
tweede heift vann ecu compositie kan op de eerste een geheel
n .ieuw licht werpen .
Eens werd bier Cleopatra opgevoerd . De componist,
de Deere E n n a, was aanwezig . Een zijner Duitsche vrienden
trachtte mij na de eerste acte reeds, en dat nog wel in
tegenwoordigheid van E n n a zelf, nit to hooren . En toen
ik ontwij ken d antwoordde, riep h .ij gemelij k uit : ,,Was sired
Sic diplomatisch !" Ik diplomatisch ! Ik dacht er niet aan
bet to zijn, maar gebood de allergewoonste voorzichtigheid
niet een oordeel op to schorten over een werk, waarvan ik
twee derden nog niet ken de :' E n n a zelf begreep dat best .
Die zelfde voorzichtigheid brengt mij er ook toe, simmer
over een op- of uitvoering to spreken, alvorens ik mijn
critiek of heb, alvorens mijnn indrukken een vorm hebben
gekreg eu en zwart op wit, om zoo to zeggen, gekristalliseerd zij n . En dit geldt niet alleen van een opera
of symphonic, maar ook van een concert gegeven door een
zanger, ecu pianist, een violist . Voor en na de pauze kan
de indruk, geheel versehillend zijn . De omstandigheden
k.unnenn veranderen door den aard van bet uitgevoerde, de
stemming van den uitvoerende, die toch geeu machine is .
Meer dare eens gebeurt bet dat een artist, die bet voor de
pauze vrijwel aflegde, bet er na heelemaal ophaalt, en iedereen
herinnert zich avonden, die zich allertreurigst lietenn aanzien en die met een kleinen triomf eindigden . Daarom
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kan ik het niet goedkeuren, dat een recensent zijn avond
verdeelt tusschen twee uitvoeringen . Hij loopt dan kan s
in de eene een zangeres door zen.uwachtigheid v6or de pauze
haar aria to hooren verknoeien, en in de tweede een violistt
met een effectstuk to hooren schitteren. Had hij de liederen
der zangeres en bet concert van den violist gehoord, hij
zou misschien tot een geheel andere nieen.ing zijn gekomeu,
dan hij n_u vormde en vormen kon .
Hoe gevaarlijk bet is een oordeel nit to spreken en
a fortiori seer to schrij teen na een deel eener uitvoerin .g,
daarvan herinner ik mij een treffend voorbeeld . Het was
in de Opera . Men gaf La Fille clzti Regirne7at voor bet debunt der chanteuse l~gere . Marie was in de eerste acte
leer ongelukkig ; de stem stood niet, veel mislukte en de
ache was maar zbo zdo . In de gauze riep een mijner collega's mij toe : „Nou, ik ga er van door. Ik heb er al
genoeg van ." En hij ging en schreef n ,tuurlijk een ongunstige critiek. Maar ziet, wat gebeurde ? In de tweede
acte was Mar i e een geheel andere . Was ze over haar
zenuwen been :' Had men haar een hart onder denn riem
gestoken :' lk weet bet niet . wel weet ik, dat de stem
veel beter klonk, dat de bekende zang sc& a daverend werd
toegejuicht en dat M a r i e's volgende solo volkomen slaagde .
En de debutante wend aan.g enomen en wend zelfs, naar ik
meen, een tweede jaar in haar emplooi gehaudhaafd .
Maar ik dwaal af . Ik was bezig to betoog en dat de
kunstenaar in den regel den criticus niet lief heeft, ja hem
als zijn natuurlijken vijand beschouwt . Als hij bet zeggen
kon of durfde, hij zou verklaren, dat de recensen.ten of
niets weten, of onbetrouwbaar zijn . Toegegeven dat er
onder de recensenten vele zijn, nauwelijks toegerust zelfs
met bet onmisbare minimum van kennis, en menschen die
men niet vertrouwen kan . Eilieve, vindt men dezulken
niet bij elke andere corporatie ? Ziju alle advocates bekwaam, alle notariesen solide, alle bankiers eerlijk, alle
staatslieden oprecht ? Vallen de kosten van bouwwerken
altijd nit naar de raining van de architecten ? Vergissen
doctoren zich nooit ? Vanwaar toch bet bijzondere odium,,
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dat hot beroep van den recensent aankleeft ? Ik weet hot
n.iet, en verwonder mij daarover wel eens, in ons land
vooral, waar toch ieder weet dat de recensent niet to koop
is zooals wel eens elders, en dat hij door goon andere
banden in bedwaug wordt gehouden, dan die gelegd door
wellevendheid, hot bewustzijn van eigen feilbaarheid en
hot besef van de groote verantwoordelijkheid, die op hem
rust . De kuustenaar verliest meestal uit hot oog, dat, zoo
de recensent hem veel kwaad kan berokkeneu, doze toch
ookk wel jets to verliezen heeft bij een onbekookt of on-~
eerlijk oordeel . Ret is waar, de recensent treft den kunsten .aa:r rechtstreeks eel in zijn materieel belang, terwijl
hot kwaad, dat de recensent zichzelf berokkent, eerst
langzaam werkt, bij recidive . Hiertegen .over echter staat,
dat do kunstenaar, zoo hij talent heeft, op denn duur toch
zegeviert over de felste critiek, terwijl de criticus, wiens
onbek.wa.amheid of oneerlijkheid eenmaal is gebleken, daarTan niet zoo licht meer bovenop komt . Het kwaad, dat eon
oneerlijke critiek kan stichten, is bovendien niet zoo groot
meer as hot voorheen was . Vooreerst, omdat zelfs de gemiddelde lezer v eel on t wikkelder is ge worden, niet meer
zoo onvoorwaardelijk alles gelooft wat de criticus hem
belieft to vertellen . En dan, zoo er zijn, die nog zweren
bij een, bij hnn krant, jeer velen lezen meer dan een blad
en zoo wordt hot oordeel van A, zoo noodig, gecorrigeerd
door dart van. B . En dat van C kan als proof op de som
dienen voor dat van A en B beiden . Wanneer twee beoordeelaars toch, geheol onafhankelijk van elkaar, tot dezelfde e o.nc .usie komen, wordt de kracht dier conclusie
daardoor niet slechts tweemaal, dock wel vier malen grooter .
Daarom is hot geraden, dat de recensenten gedurende
eon uitvoering net elkaar over alles spreken, behalve over
die uitvoering zelf ; dat ieder zijn eigen mooning vormt
en drukken laat zonder to zijn beInvloed
want dat
wordt ~uen zonder hot to willen
door de wetenschap,
dat 'n antler zus of z66 denkt . Velen zijn niet zelfstandig
genoeg omn zich aau den invloed van anderen to kunnen
onttrekken, en zijn daarom maar al to jeer geneigd den
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vox populi als den vox dei to volgen .En zelfs hij, die zich
tamelijk zelfstan.dig gevoelt, zal allicht in zijn meening
gestijfd of omgekeerd tot scherper verzet worden geprikkeld
door bekendheid met het oordeel van anderen .
Mijne college's moeten het allang, dat ik de zaa :k zeif, die
ons bijeen brengt, pleeg to ontwijken ; dat ik over koetjes
en kalfjes spreek, over het weer, over de voile zeal, kortom
over alles behalve dat, waarvan we op dat oogenblik alien
vervuld zijn .
Ret is moeilijk, zei ik, iemand lief to hebben, wanneer
ge weet, dat hij niet bepaald g eneigd is „de you s porter
en paradis," dat hij u zoo niet heat, den toch wantrouwt .
En toch moet het . En wear zou ook de verdienste in gelegen zijn indien dat gemakkelijk ware :' We moeten goed
zijn voor de kunstenaars, omdat hun leven moeilijk is, in
on.zen tijd moeilijker den ooit door de geweldige concurrentie, de hoogte waartoe de techniek is gestege3 en de
klimmende eischen van het publiek . We moeten goed voor
hen zijn, omdat hun leven een is vann worsteling en twijfel,
soma van wanhoop en ellende .

We moeten met hen mee-

voelen en trachten ons bij de beoordeeling van hun werk
op hun standpunt to plaatsen . We moeten hen beschouwen
als groote, lastige, sours zelfs zeer stoute kinderen, lichtgeraakt, onlogisch dikwijls, sours bepaald ontoerekenbaar .
Enn dat zijn de minsten niet . En we moetenn hen als zoodanig
behandelen . Ja, kunstenaars zijn groote kinderen . Nu moil
de dichter dat men kinderen zelfs „la peine la plus l~gere"
besparen zal, en dat is onmogelijk. We zijn dikwijls gedwongen hen zeer to doers .. We moeten streng zijn in het
belang van de kunst, voor welke het toenemend artistenproletariaat, het zich op den voorgrond dringen vann zooveel
middelmatigs een ernstig gevaar is geworden. Maar we
moeten trachten hen zoo weinig mogelijk zeer to doers, ken
het, zonder on billij kheid jegens anderen, over hun tekortkomingen heenglijden.
De criticus weet dat hij in den regel ni.e t veel waardeering, veel minder dankbaarheid vary den kunstenaar to
wachten heeft ; in geen geval mag dat gebrek ears waa,r-
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deerin g of dankbaarheid hem tot rancune stemmaen . De
ondervinding leert, dat een ongunstige critiek in de balans
van den artist zwaarder weegt dan tien gunstige recensies ; dat
de herinnering aan de vale malen, dat we den kunstenaar prezen, zal worden uitgewischt, indien we hem eenmaal lof moeten onthouden ; dat hij over een niet vleiend gedrukt woord
jarenlang kan blijven wrokken . Meenen we hem een dienst
to bewijzen door hem niet to noemen, wanneer hat niet
met lof kan geschieden, dan heat :
hat alles hater dan doodzwijgen . En hat ergste is, wanneer wij gedwongen zijn bij
dezelfde gelegenheid een ander to prijzen . Elk woord van
lof, dien ander geschonken, valt hem dan als eenn droppel gloeiend lood op hat hart .
Dat alles maant ons tot de grootste omzichtigheid, en
daarom is heerschappij over de taal een vereischte voor
den recensent. Er zijn verschillende manieren om de waarheid to zeggen, of wat men voor de waarheid houdt . Allen
moat die kiezen, welke voor denn kunstenaar de minst kwetsende en bezwarende is . En om dat to kunnen, moat men
de taal kennen, in haar nuanceeringen weten to gebruiken,
ja, haar in haar ontwikkeling volgen . Want de kracht,
de waarde der woorden verandert met den tijd . J a c o b
G e el klaagde, dat de menschen zich zoo overdreven uitdrukten . Wat zou hij wel hebben gezegd zoo hij in omen
tijd leefde ' „Braaf" of „knap" gespeeld beteekende vroeger
hoogen lof. Kom daar nu eens mee aan ! Of met „verdienstelijk" ! Men is gaandeweg gezwollener geworden in de
citing zijner gevoelens en, hat taalbederf er bij komend,
stoot men zich niet meer aan uitdrukkingen als „verschrikkelijk" of „ontzettend" mooi . Gelukkig is „intens" in den
laatsten tijd nit de mode geraakt .
Ik vergeleek kunstenaars bij kinderen . Welnu, kinderenn
leert men bittere drankjes tot zich nemen door hun een
zoetigheidje na to geven . Menn kan den kunstenaar veal
laten slikken, indien men weet, hoe men hat moat aanleggen ; indien men de blaam zoo inkleedt, dat die niet
als een smet blijft ; indien men er iets aan kan verbinden,
dat de wonde verzacht en dat strekken kan den moed er
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bij hem in to houden . In elk geval moeten wij ons onthouden van geestigheden ten hunnen koste. Bet is som,s
gemakkelijk, ja verleidelijk den lezer aan bet lachen to
brengen, maar wij behooren to bedenken dat die lack denn
kunstenaar bloedige tranen kan kosten . lk herinner mij,
dat is ook al heel wat jaren geleden, van een forte chanteuse, die in de Opera debuteerde, to hebben geschreven
„Mademoiselle R a i sin"
zoo heette ze
„chance biers
fort, mais pas fort biers ." Arme mademoiselle Raisin!
Ze kende geen woord Hollandsch, maar haar hospita liet
haar de critiek zien en haar oog viel op de Fransche
woorden.. Die verstond ze wel en men zei me later, dat ze
er bitter om geschreid had . Ze werd afgewezen en ging
heen . Ze was niet mooi en niet jong meer . Ik heb sedert
nooit van haar gehoord, maar denk ik aan die kleine episode, dan is bet flog met eenn gevoel van beschaming .
Er is flog iets . Wanneer we ons tot schrijven zetten,
dan moeten we niet alleen streven met al onze macht naar
onpartijdigheid, maar ons losmaken van al wat tusschen
ons en den kunstenaar zou kunnen treden . Narig heden
in eigen kring, zorgen, beslommeringen, lichamelijke ongesteldheid zelfs, de criticus behoort zich daaroverheen to zetten
als hij de pen voert . Iemand die mij dagelijks zag, maar
mnij toch slechts zeer oppervlakkig kende, vroeg eens, nadat
hij eenn ongunstige critiek van mij had gelezen : „U was
zeker niet in uw humeur toen u dat schreeft" ? (wij recensenten staan flu eenmaal aan zulke do, nme opmerkingen
bloot) . Ik antwoordde hem dat een recensent evenmin humeurig mag zijn als . . . . Maar last mij bier een anecdote
invlechten, die ik vann mijn grootvader hoorde . .Fen jonge
man kwam op een groot bankierskantoor to Amsterdam
solliciteeren naar de betrekkin.g van boekhouder . De bankier deed hem de gebruikelijke vragen, naar ouderdom,
vroegere werkzaamheid, enz . En toen vroeg hij, als bet
ware ter loops : „En wat zoudt u does, als u een inktvlek
hadt gemaakt in bet grootboek ." En de jonge man peinsde
en sprak van radirgummi en van een heel fijn pennemesje .
Maar de bankier viel hem in de rede : „Genoeg meneer, u
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is mijn man niet . Men rnaakt geen inktvlek in het grootboek ." En flu voltooi ik mijn zin . Een recensent mag
evenmin order den invloed van humeurigheid schrijven, als
een boekhouder een inktvlek maker in het groothoek .
1k bee aan het eind van mjn sermoen . 1k hoop er
in to zijn geslaagd u duidelijk to maker hoe de plichten,
die op den criticus roster, als van zeif kunnen worden afgeleid uit het door mij vooropgestelde : dat hij de kunst en
de kunstenaars lief moet hebben . Liefde moet zijn gedrag
bepalen, zijn pen besturen . At ware het, dat i/c de tale der

mensehen en der engelen spraic, en de liefde niet had, zoo ware i/c een
klinkend rnetaal, of luidende sehel geworden . En al ware lief, dat
i/c de gave der profetie had, en wist alle de verborgenheden en at
de wetensehap, en al ware het, dat i/c at het geloof had, zoodat
i/c bergen verzette, en de lie fde niet had, zoo ware 'i/c mete . Deze

woorden van P a u 1 u s tot de Corinthiers resumeeren vrijwel
de overtuiging, waartoe ik gaandeweg gekomen ben, en
waarin ik mij gelukkig gevoel . Ref spreekt van zeif dat
kennis en geest geen criticus hebben geschaad, dat zij
gewichtige factoren zijn voor zijn succes bij het publiek .
Ret is zeker waar, dat een mooie stiji een larger levee
waarborgt aan de critische proeven van hem, die daarvan
de gelukkige bezitter is . Maar evenmin als den tooneelspeler vlecht de nakomelingschap den criticus kransen .
Wie leest nog J u 1 e s J a n in, indertijd ,,Ie Prince des
critiques" genoemd 7 En hoe spoedig is al F r a n c is q u e
S a r c e y vergeten, om bij de tooneelcritiek to blijven . En
R an s lie k, als stylist een edelman order de moderne
muziekcritici 7 Er is jets beters, waarnaar de criticus behoort to streven, darn zjn lezers eeuige aangename oogenblikken te bezorgen . ,,La vie ne vaut que par les affections
qu'on aura entretenues, ou inspires", heeft een Franschman gezegd, die veel beter was dan zijn reputatie 1). De
bijval der menigte heeft geen hoogere waarde, wanneer den
criticus dat ontbreekt, wat hem het vertrouwen, de genegen1)

De schrijver van ,,Les Liaisons dangereuses" .
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heid der kunstenaars kan verschaffen : de liefde, die goede
trouw, oprechtheid en sympathie onderstelt. Het bewustzijn dat vertrouwen, die genegenheid to hebben verworven,
is de grootste voldoening die de criticus kan smaken . En
de mooiste, de beste critieken ziju niet altijd die, welke het
meest worden bewonderd, maar die welke het heilzaamst
werken .

ONZE LEESTAFEL .
F . v o n D u h n, Pompeji eine hellenistisehe Stadt in Italien .
Berlin u . Leipzig B . G . T e u b n e r. (Prije 1 mk .).
i'e midden van de talrijke 'gidsen, handleidingen, plaatsbeschrijvingen die gereed liggen our elken reiziger naar Pompeji
vluchtig of uitvoerig, al naar zijne behoeften en tijd, in to lichten
over hetgeen hem aan den voet van den Vesuvius wacht, komt dit
kleine boekje vann eene mark eene zeer eigenaardige pleats innemen.
Met is niet geschikt our eenen ietwat haastig gebakerden reiziger
volgens Amerikaansch type in den spoortrein tueschen Rome en
Napels even to instrueeren : daartoe is het veel to gedegen . Ook
wil het niet --- op de wijze van die smaakvolle bundeltjes van
Seem a n n s „Kunstst,tter" door eene reeks „praatjes bij plaatjes"
den lezer spelenderwijs allerlei merkwaardigs verhalen : immers de
illustraties in V o n D u h n's boekje hebben -- kl.ein en weinig
sprekend ale ze zijn -- blijkbaar geese andere pretensie den tot
toelichting bij den tekst to dienen . En allerminst eindelijk hoopt
dit boek M a u's Fuhrer overbodig to makes, al heeft de schrijver zelf reeds jaren lens, zoowel in Italie ale laatstelijk ook in
Griekenland, zich does kennen ais een uiterst kundigen, geduldigen,
tot elke voorliebting steeds bereiden gids op archaeologische tochten .
Wat will deze monografie den? In populairen vorm zoowel
aan de bezoekers van Pompeji ale aan hen die het alleen uit de
boeken kennen, eene duideiijke voorstelling seven van de algemeene historische beteekenis deter ruines ; hen leeren in doze
bouwvallen jets meer to ties den de belangwekkende overblijfselen
eener Italiaansehe landstad . In compacten --- sours wel wet al to
compacten -- vorm schetst daartoe de schrijver eerst de eeuwenlange,
nicer sporadische ontwikkeling van Helleensch handelelev en en
Helleensche cultuur op Campanie's kust, voor de Hellenistische
periode, our daarna in eene door zaakkennis boeiende „Stadtgeschichtc" de versehillende „cultuurlagen" die men ook hier aantreft aan to wijzen . Dit gedeelte, de korte, maar rijke hoofdstukken waarin Prof . V o n :.D u h n den ontwikkelingsweg vervolgt, die
het kleine stedeke op 't f oro tri-angolare heeft gevoerd tot den bloei
der Hellenistische stad, wier mines wij thane bewonderen, vormt de
k.ern van bet boekje . Treffend en belangrijk zijn in die schets de
telkens getrokken parallell.en met andere, den bereisden schrijver
door autopsie bekende Hellenistische steden, en daarnaast de technische besehrijvingen van de zeer karakteristieke Hellenistische
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tempels en marktpleinen . Voor menigeen zal hat leerrijk zyn her
to lezen met hoeveel vernuft en smack niet slechts, dock vooral
met hoe merkwaardige hereidwilligheid tot hat makers van belangrijke onkosten gemeenteraden van provinciesteden in dien tijd de
stadsverfraaiing tar hand namen .
Vooral de bladzijden can den ombouw van hat groote forum,
dat ook nu nog in zijn halfverwoesten toestand op iederen bezoeker
zoo starkers indruk pleegt to makers, gewijd, geven van hat Hellenistisch stadsleven en levensgenot ears zeer heldere voorstelling .
„De piazza di S . Marco !" zal menigeen na de lectuur deter pagina's
met den schrijver zeggen, En indien misschien onder den invloed
van die lokkende neiging tot far nienle die reeds door den naam
van hat Venetiaansche plain in ons wordt gewekt, de later voor
een oogenblik V o n Duhn's degelijk maar niet ontspannend boekje
tar zijde legt, en droomend dit forum gaat bevolken met de gestalten van B u 1 w e r s Last days, dan zal hij ras bemerken dat
ook de oude roman hem niet minder lief is geworden door hat
fait dat hat stadsbeeld van Pompeji hem thans scherper omlijnd
en op een breederenn achtergrond voor oogen staat dan B u 1 w e r
hat hem kon toonen .
K. K. .
Sophocles' Antigone . Nieuwe vertaling door Dr . H . C .
M u l l e r. G . S c h r e u d e r s Amsterdam (Wereldbibliotheek
onder leiding van L. S i m o n s .)
Duidelijker dan door eene, in een aankondiging weinig aanhe velenswaardige, vergelij king van deze j ongste Nederlandsche
overzetting der Antigone met hare talrijke voorgangsters kan m . i .
hat karakter van Dr. M u 11 e r' s werk in hat licht worden gesteld
door de twee korte zinsneden, waarmede hij zijne can Opzoomers
Antigone ontleende Inleiding besluit ; vooreerst deze : „Als grondslag voor den tekst heb ik in bet algemeen aangenomen de uitgave
van Dr . W . G. v a n d e r W e e r d, met inleiding en aanteekingen
voorzien, en verschenen to Leiden, bij E . J . Brill 1893" ; en vervolgens deze : „Om tekstverbeteringen heb ik mij bijna niet bekommerd ; mijn eenig doel was een leesbare en vloeiende en
dichterlij ke vertaling to leveren, en de versmaten van hat oorspronkelijke overal getrouw to bewaren" . Dat wil dus, dunkt mij, dit
zeggen : „voor mijne bewerking achtte ik philologisch tekst-onderzoek
overbodig, ik heb den tekst genomen dien ik toevallig bij de hand
had, en zoo vaak mij de keuze ward gesteld tusschen nauwkeurigheid en welluid.endheid, onvoorwaardelijk de laatste gekozen" .
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ook door hen die bet
Van dit standpunt uit dus diem
niet bet j uiste achten -- in 't algemeen de overzetting van Dr.
M u 11 e r to worden beoordeeld ; en dan zal men, al gnat door de
vrij heid die bij zich heeft voorbehouden, menige trek van bet
oorspronkelijke onverbiddelijk verloren, den gunstigen invloed van
zijne opvatting op de vloeiendheid zijner verzen moeten erkennen .
Zie bier, ten bewij ze daarvan M u 11 a r' s vertaling van Antigone's
eerste antwoord aan Kreon
Ja, want dit machtbevel stamt niet van koning Zeus,
Noch heeft bet $echt, dat bij de goon beneden woont,
Ooit zulke wetten voor den stervling vastgesteld .
Ook schreef ik zulk een macht niet toe aan uw verbod,
Dat ooit et bi I iijk, ongeschreven recht der goon
Daardoor voor one, die sterflijk zijn, ongeldig wordt .
Want niet maar flu of gisteren, neon voor altoos,
Leeft deze wet, en niemand weet wanneer z'ontstond .

Dit zijn welluidende en zuivere verzen, die bovendien bet
origineel getrouw blijven . In mindere mate echter bevredigt ons
Dr . M u 1 l e
bewerking der lyrische gedeelten . De zs are tank die
de vertolking der tragische lyriek op de schouders van den vertaler
legt heeft de Heer M u 11 e r zonder noodzaak nog verzwaard door
zich den eisch to stellen ook bier „de versmaten van bet oorspronkelij ke to bewaren" . Dubbei zwaar is die task omdat zij meestal
zoo onvruchtbaar is . Slechts wie den rhythmus der Grieksche
koorliederen grondig verstaat, zal dan ook in de Nederlandsche
bewerking ten naaste bij de cadence van bet origineel terug vinden ;
de niet voorbereide lezer zal dikwijls de rhythmen of verkeerd of
niet erkennen . En ter wille van dit weinig bevredigend resultant
heeft flu Dr . M u 11 e r eene vrijheid van beweging opgeofferd die
hem zou hebben in staat gesteld meer aandacht to geven aan den
thans dikwijls slechts van verre geparafrazeerden grondtekst . Dit
is vooral jammer, dear bet blijkens bet doe! van de wereldbibliotheek
zijne teak was den diepen zin der tragische lyriek verstaanbaar
to makers voor hen, die bet origineel niet kunnen raadplegen . Wat
moeten deze lezers denken, wanneer zij hooren dat in een der
meest beroemde liederen op de liefde Sophocles den Liefde-god
aldus heeft toegezongen

is

Gij die loerend de rozenwang
Van de lieflijkste maagd vermeestert !

En zouden niet die zelfde lezers beter des dichters bedoeling
of de stemming van bet koor hebben begrepen, wanneer Dr.
M u 1 l e r de klacht van bet tweede koorlied (,,de hoop, die verre
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dwaalt, is velars wel tot lafenis, dock velen ook bespotting hunner
ijdle wensehen") nauwkeuriger had vertolkt ? wat to denken van
flit drietal regels
Lust, die heinde en terra dwaalt
Strekt den menschen somtijds tot nut,
Maar ook vaak tot bedrog, bij zijn Iiohtzinnig streven

Het zou mij lead doers, indien iemand in daze opmerkingen
philologische betweterij of zucht tot vitten zocht . Juist in ears tijd
waarin de meaning veld wint flat „een goads vertaling" de studio
van flat lastige Grieksch overbodig maakt, mag men wel zorgen
flat de vertalingen dan ook heel goad zijn . Het is niet hat zelfde
of Anti gone in haar afscheidsklacht (vs . 789) naar Dr. 1 u 11 a F's
vertaling zegt : „H a d e s alleen voert mij mee naar d'oevers das
floods" of - zooals er in hat Grieksch staat : „H a d e s die allen, to
rusts leyt voert mij bij mijn levers naar Acherons never" ; en niet
weinig wordt de kreet fliers Anti gone slaakt op die bards woorden van bet koor (,gij
.boat thane voor de schuld uws vaders")
verzwakt, wanneer wij in plaats van bet gears S o p h o c 1 e s haar
in den mood had gelegd (,,nu hebt gij aangeroerd die smart, die
mij hot pijnlijkst is van alles") daze Erase lezen (vs . 831) „Gij wekt
mijn geest op voor bet beeld van 't droef verleden" !
Heeft due in versehillende der lyrische gedeelten haast, en
geringschatting van de philologie den beer M u 11 e r verleid bet
dozen keer met de zoogenaamde philologische akribie niet al to
nauw to nemen, voor zijne lezers is flat to meer to betreuren omdat bij van tijd tot tijd, wanneer bij zijn dichterlijk gevoel volgt
zonder daarom voor de stem van zijn philologisch geweten zijn nor
to sluiten, veal gelukkiger is . Als voorbeeld van beter geslaagde
vertolking noem ik daarom hot eerste stasimon
Veal is geweldig her op card,
Maar niets machtiger dan de mensch
Over 't grauwende watervlak
In den loeienden winterstorm
Gaat bij, waar hem torenhoog
't Vlokkig schuim der zee omapat ;
En d'aarde, d'oudste alley Goden,
Haar, d'onvermoeibre, de eeuw'ge, vermoeit bij toch
Met zijn wentlende ploegen van jaar op jaar
Haar omkeerend met zijn roasen .

ONZE LEES'I'AFEL .

495

Verzen, Liederen en Sonnetten door V 01k e r . Amsterdam . P. N . van Kampen en Zoon, 1907 .
Een dichter die zelfstandig gevoelt, en qui bolt dons son propre
vei re, zal er meestal maar half mee zijn ingenomen, indien men om
zijne verzen to prij zen zegt dot hij u aan 0 h a m i s s o, of H e i n e,
of zelfs aan G o e t h e doet denken . Bij Vol k e r vreezen w j niet
een dergelijk misnoegen to wekken, wanneer wij zeggen dot hij door
de school van hat Duitsche lied is heen gegaan . Vooreerst niet, omdat
hij dot zeif welsprekend erkent in een uiterst sympathiek gedicht,
waarvan de eerste strofe aldus luidt
Bij Goethes liederen .
0 't Boek met donkerbruinen band
Het goud verdoft, gesohaafd de rand,
Hot leer niet goof, de zoom niet wit,
Dat los in hot omhulsel zit
Waarvan een hook den vinger wijkt
Eon 't bordpapier door 't linnen kijkt,
Dat 'k met geleerdheid heb beklad
Toen 'k nog geen zestien jaren had,
Ala wear mijn hand u openslaat
Hot vreemd me door de zinnen goat ;
maar in de tweeds plaats omdat die studie van hat Duitsche lied
das diehters gevoeligheid verfijnend nergens de oorspronkelijkheid
of de zuiverheid van zijn gevoel heeft weggenomen . Het is een
echt Hollandsch dichter die aldus den maannaeht schildert
De navel lag gespreid
Bij maar op vlakke landen ;
De dood is niet zoo stil,
De dog is niet zoo wijd .
Een onbewogen zee
Met ankle wilgenkronen
De takken uitgestrekt
Ala eilanden van wee .
Dat ik van dit schoone gedicht slechts de aerate twee strofen
afschrijf, geechiedt alleen omdat ik binnen de beperkte ruimte deter
aankondiging spaarzaam wil zijn ten einde nog jets maar to kunnen citeeren . Want hoe V o 1 k e r de lessen van zijne Duitsche
meesters heeft verstaan, dot toont hij hat best in zijne tear kleine
Liederen, die weinig woorden gebruiken en veal gedachten wekken,
de Liederen die hij zeif hoort fluisteren wanneer „naast hem zijne
gedachten gaan in de schemering voort ." Het zijn some gedachtenn
van Liefde, Droefheid, Herinnering, in een woord : subjectieve
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lyriek . Maar dikwijls ook gedachten die uit den kring dier steeds
weir over eigen affect mijmerende stemming naar buiten treden .
In beide uitingen heeft som tijds Vol k e r in hooge mate die zeldzame gave van zelf beperking, die den dichter leert j uist zoo veil
to zeggen als voor de suggestie noodig is. Er klinkt een zacht
gefiuisterde ernst, die toch niet vervloeit tot weemoed, in dit treffend liedje
Het kind dat niet wil. s lapen
Aleer hit is gekuet Men wil zijn beetje liefde toch
Voordat men gaat to rust .
Die kleine kinderzieltjes
Dat is zoo teen een ding,
Zij willen rusten onder 't schut
Van een herinnering.
Zij denken sine vreeze,

Zij vreezen een gedacht :

Zoo zonder liefde door to gaan .
Dien langen, langen nacht .

En van geheel andere schoonheid, niet zoo roerend, maar treffend
door soberheid zooals hit onderwerp die eischt, is hit volgende
De oude steenen heilgen
In apitse nissen staan,
Met in gevouwen handen
De steenen lelienblaan ;
Juist als voor zooveel eeuwen,
Gewijd op grijzen grond ;
Droef starren ze met de oogen,
En prev'len met den mood .
En boven op de apitse
Staat de madonna alleen
Buigt zachtkens zich voorover
Over hit kindeke heen .

Zoo schoon als deze twee gedichten zijn er meer in den bundel, dock niet vile . In 't algemeen zijn or na~r mijne miming to
veil die naaet de enkele voortreflijke liederen wat sterk afsteken .
„'t Gaat niet, of hot een speeldoos waar' die zoo maar door blijft
spelen" verklaart V 01 k e r zelf van zijne verzen . Nu --- „zoo maar >>
speelt hij zeker niet door ; maar of de profusie niet wat rijkelijk
is? Mij althans komt hit voor dat ook wat hit aantal aangaat een
zekere zelf beperking aan dezen bundel niet zou hebben geschaad ..
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BOETE
DOOR

G. F. H A S P E L S .

II.
Tusschen z'n tanden 'n deuntj e fluiten.d, stoof C a r e t
de slaapkamer binnen, om eindelijk eens z'n boeken uit to
pakken . Doch in 't zwijgen, hem opgelegd door de statieuse,
omslachtige deftigheid der zware mahonie meubelen,
hoorde hij moeder weer zeggen, hoe grootvader daarvan zou
opgekeken hebben, als er op zijn slaapkamer gefioten was,
en dat niet door 'n stalj ongen, maar door den heer van
De Dullerdt . En naar buiten starend, de handen in den
zak van z'n blauwe colbert, schudde z'n bruine kop 't ant- .
woord : heer van De Dullerdt ? Dan had oom hem, of
ja moeder
d at bleef 't zelfde, daar die hem toch
reeds als den eigenaar beschouwde
heel wat meer mogen
legateeren dan die armzalige ton . Van alle boerderijen
alleen bij de plants gebleven 't Iemkeshof, de fossiele
kasteelboer 0 b b e l i n k, 'n pacht betalend die precies heenging aan belastingen, als bestond hij alleen om met 't
kasteel ongestoord den doodslaap in to sukkelen ! En was
de successie eens betaald en 't huffs gerestaureerd, want 't
dak lekte als 'n zeef, de eetkamer schreeuwde om vernieuwin g, en door die domme, overal of bladderende beO .E.VH7
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pleisterin.g kwam de mooie, oud-hollandsehe g evel met
hoektoren gewoonweg doorkijken, dan zou die armzalige ton
'n pyramidale deuk hebben gekregen . Waarom z'n onzichtbare peetoom z'n millioentje ook verwezen had naar alle
mogelijke en onmogelijke ziekenhuizen ! Oude familieveete,
zei moeder ; maar waarover ze geruzied hadden, wist ze
zelf Diet . Blijkbaar geloofde die zuurpot Diet in De Dullerdt . Trouwens niemand hier . Ze werden aang estaard
als anachronismen, op sprung 'm to poetsen ! Handig maar
geweest van Hare Eigenwijsheid J a n n a de per equipage
gebrachte verwelkomingen van 't Elderink en 't Enze
belet to geven ; bij hun contrabezoeken zij ook Diem and to
zien gekregen ; aan den vorm was voldaan ; later zou hij ze
wel ontvangen op z'n reception sfahigen Dullerdt . En of
ze dan op hun news zouden kijken, en oom C are 1 Diet
minder, tenminste als die 't nog kon . Ze dachten dat hij
gesj ochten zat op 'n wrak kasteel met zegge een boerderij, veel
Diet ren~egevend bosch en zoo'n kleine honderd bender
n.arsch, en ze moisten Diet, dat hij van dien „ongrond" . . .
Hssh ! Niet verklappen ! Ze plots overbluffen ! Leuk dat hij
vbbrgevoeld had dat de Haagsche brompot hen Diet, al ging
't met mondjesmaat, in 't leven zou gehouden hebben, was 't
Diet om hun nog een kansje to geven op de aan de D u b a r c q's
en v a n H e e s e 1 e' s toekomende plaats . En nog leuker
dat hij bij z'n technologische studie to Delft gelief hebberd
had in oeconomie, zelfs under 't halen van z'n diploma als
electrotechnisch ingenieur to Zurich had gezworen bij
kunstmeststoffen en daarin specialiteitj e was geworden. Wat
zouden ze kijken als hij dien „ongrond" eens 'n vijftig,
veertig gulden de hectare 's jaars liet opleveren ! Dat was
'n ballingschapj a waard, want De Dullerdt lag zoowat
evenver van Amsterdam als Moskou
en zelfs 'n kerkgangetje . Want dit hoorde er hier bij, en moeder begreep
wel dat 't hem 'n maatschappelijke, geen religeuse daad was,
en scheen tevreden met dien wapenstilstand . Hij m6cht
geen religiemensch zijn ; vroomheid maakte hem week,
gevoelerig, bij na sensueel
en dat moue, m6cht hij Diet
zijn, om zijn gaafheid to bewaren . Hoewel sensueel van
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natuur had hij door z'n innig meeleven met moeder 'n
schuwe, afstandhouden de bewonderin g gekregen voor de
op moeder gelijkende, en 'n inn erlijken of keer van de
met moeder contrasteerende vrouw, en dus z'n hem nitlachende vrienden alle&n naar den Haag laten uitgaan,
dock even kaim z'n hem zwijgend-verwijtende moeder
alle~n laten opgaan in 'n religieleven, dat hem, misschien
nobeler, maar even zeker zou verzwakken als de boheme .
Teen, geen molecuul kracht kon hij missen voor hij zich
had opgewerkt op zijn plaats in 't levers . En 't zou lukken ;
hij had terrein verkend, was voldoende in-gedullerdt ; flu
maar aanvatten, door niets, door geen conversatie zelfs
gehinderd . Want de eenige familie, die ze zagen, de
meestersfamilie, stood genoeg ter zijde om voor vereenzamin g to bewaren zonder verplichtingen op to leggen .
Komisch anders die kennismaking in de Meestersdennen !
Ze waren 'n wintermiddag naar 't Schroevelde gegaan,
moeder om met de oude boerin to dierbaren over den
zaligen, ouden tijd, en hij om de plaats eens op to nemen,
die vroeger of later toch moest bij De Dullerdt getrokken
worden . En op de plaat bij 't hoog opvlammend vuur had
de boer hem zooveel losgelaten over den neergang van den
boerenstand, dat hij 't Schroevelde zich reeds zag aangeboden
en ze eerst opstonden toen 't al leelijk donkerde .
Moeder had den boer, die hen wilde terugbrengen, uitgelachen dat zij den weg evengoed kende als hij, en 't ging
ook eerst opperbest, tot ze midden in de Meestersdennen
't voetpad verloren . Toen kwam er 'n stortbui, en daar
stonden ze in 't donkey onder den dennendrup . A1 scharrelend om 't voetpad weer to vinden liep hij tegen 'n
boom op, verloor z'n hoed die niet weer to vinden was, en
terwijl moeder lachend-angstig riep, waar hij toch bleef,
antwoordde plots 'u vreemde stem :
Wie is daar ?
flier, ik !
J a, dat is log isch ! lachte 'n forsehe mannenstem
Kan 'k je helpers ? Ik ben de meester !
Erg ik D u b arc q, zonder hoed, afgewaaid !
0 meneer D u b a r c q! en eensklaps was er 'n wind-
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Lucifer afgestreken, en had hij in 'n zwenk z'n hoed turschen dennentakken zien hangen, en 'n man op 't pad
bespeurd, naast 'n in mantel gehulde vrouw .
Aangenaam de kennis to hernieuwen, meneer v a n
E s s e n. ! was moeder gekomen, van den anderen kant van
't pad :
Zoo worden we gestraft dat we zonder permissie
door uw bosch zijn gekomen.
En wij beloond, mevrouw D u b arc q, dat we zonder
uw permissie over De Dullerdt zijn geloopen . Om de bui
ziet u ! Mag ik u in den donkey m'n dochter Mar i e
voorstellen ?
Gaarne ; en flu moet u ons thuisbrengen, want ik
ben alle terreinkennis kwijt, en J a n n a weet niet waar
we blij ven !
En zoo waren ze uit 't bosch gebracht, hij gearmd met
den meester, en moeder met Mar i e, allerkoddigst intiem
voor zoo'n eerste kennismaking . Hun geleiders hadden
moeten binnenkomen en daar was uit den regenmantel
ontpopt 't blauwe juffertje van 't schoolplein, dat hij dadelijk
ja had herkend van 't eerste zien, herkend ! En
met moeder precies zoo! De meester had er vierkant bij
gestaan, gesloten meer dan verlegen, maar des to opener
en vroolijker dat kind in 't blauwe, met die groote oogen ;
en moeder had haar dien eersten avond al getutoyeerd .
Den volgenden dag had hij met moeder 'n visite gemaakt
bij de meestersvrouw, 'n stil-verlegen mensch, dat er best kon
wezen . Moeder kwam nog wel eens in 't meestersgezin,
en haar dan sours afhalend, verbaasde hij zich over den
eenvoud dier menschen, zwijgzaam, stil-lachend als inwendigvroolijk our 'n gelukje, maar nooit in den superlatief, terwijl Marie daarentegen expansief was en 't hoogste woord
voerde. Vooral als ze met moeder vocht, liefst over literatuur .
Moeder had haar vrijen toegang gegeven op de bibliotheekkamer en zij wilde moeder bekeeren tot de Nieuwe Gids .
Dat gaf aardige debatten ; voor moeder was 't 'n aardige
afleiding en hem deed 't niets . Ze voelden wel dat z'n
hart ompantserd bleef, zoo goed tegen literatuur als tegen
verliefdheid en vroomheid . Want Marie was op haar
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manier geweldig-vroom en moeder dan zoo mild ziende
lachen om haar ideeen, kon hij schateren van binnen, hoe
die twee elkaar schaak-mat en hem daardoor vaster in 't
zaa1 zetten ! Haha, dat moest moeder eens weten ! Toch
was 't zoo! Moederke moest altijd getuigen ; in stad was
hem dat wel eens teveel geworden ; nu werd de portie verdeeld ! Je miste M a r i e bepaald als ze lang wegbleef. En
daarvan had ze 'n handje ! Nu al ruim in 'n week geen
tipj e van haar to zien . . . .
Hola, wat stood hij daar to soezen ! Dat leerde je bier
in die vermoordende stilte, vooruit ! En met 'n sprong,
bukte hij zich achter de canape, torschte 'n handkofter
op tafel, gespte de riemen los en daar rolde z'n grondboor op den vloer !
Die oprapend, bekeek hij glimlachend de spiraalvormig-gedraaide, stalen staaf. Daar was gauw 'n stok
met kruiszwengel opgezet, en als hij dan lustig z'n gronden aanboorde hield ieder hem voor stapelgek . En zag
de antidiluviaal-domme H a n n e s hem straks 't goed nit deze
fleschj es op dien grond doen, om to weten of daar flu
weide-, bosch- of akkerlaud in zat, dan werd de jongeheer
van De Dullerdt toovenaar of du.ivelskunstenaar !
En verder z'n boeken uitpakkend, lachte hij : dit voor de
adellijk-domme heeren ook to zijn . Want die B r i e 11 a e r
van 't Enze, nog wel 't eenige lid van de Heidemaatschappij bier, kende niet eens dit boekje : S a 1 f e 1 d . De
Ontginning der Nederlandseh,e Heiden, extra aanbevolen door
de Heidemaatschappij ! Haha, nit de kerk
ja, in de kerk
zat die gepensioneerde panier perce van z'n Parijsche club
geregeld !
nit de kerk had hij, onder 't uitschateren
der sermoenen van bun Oolghemschen Bossue t door, hem
gevraagd de jacht op De Dullerdt to mogen houden, en
aangeraden compost van de stadsmestvaalten to laten komen
voor z'n ontginningen . Dat was dus z'n hoogste wijsheid
't geld dat vroeger naar Parijs ping, flu vergooien aan
dolle ontginning en ; jagen dear, en jagen bier
en voor
dat imbeciele plezier goed betalen, zeker, B r i ell a e r
mocht de jacht houden
en dit bekronen met kerkgaan .
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Nu, hij zou hen niet wij zer maken . Over tier jaar moist
maar door dien
hier iedereen, moat hij than s alleen moist
voorsprong zou De Dullerdt 't Enze boven 't hoofd zijn
gegroeid . Zeker, dat was 'n paar jaar ploeteren waard ;
dan nog moat bij S i e m e n s en HH a l s k e in Berlijn, verder
als directeur-aandeelhouder van 'n grootsteedsch electrisch
bedrijf 'n amerikaansch fortuintje maken, en eindelijk braaf
trouwen en bij de oude moeder terugkomen . . . .
Hij klapte den koffer dicht, en 'm in 'nn hoek zettend,
zag hij dat de zon was doorgebroken . Vb6r de koff.e k.on
hij nog best z'n marsch aanboren, en z'n grondboor order
den arm en moat monsterzakj es in de hand nemend, verliet
hij de kamer, roetschte de trap af, naar buiten .
Uit grauw-violette, zilveromrande wolken goot'n stille
winterzon zoeten, klaren schijn over 't droomerige laud .
Schelle zilverglanzen wiebelden en verschoten op den loomdeinenden, olieachtigen vijver ; ijl-blauwig morgenwaas hing
tusschen grijzige beukenzuilen en donkey dennengewolk,
en achter O b b e link' s vale koeweide lag de onkleurig e
marsch .
Z'n bruine oogen ginger g retig over dien doodschen
ongrond, waaruit hij lever zou optooveren, leveen en
beweging in deze middeneeuwsche moordstilte ! 't Den nebosch natuurlijk naar de mijnen ; van de opbrengst op dien
prachtigen bouwgrond, l an.gs 't schoolgehucht, kleine hoerderijen gezet, voor intensieven landbouw, met hue weiden
't op apeng apen-lig Bend e
in de marsch, achter de deel ;
Schroevelde er bij getrokken en. gesplitst in twee, drie
't Iemkeshof 't nieuwe lied der landbouwherplaatsen ;
leving leeren zinger op aangename wijs en 't promoveeren
en of dan 't g erestautot modelboerderij eersten rang ;
reerde kasteel van z'n herbouwden hoektoren ook met trots
kon rondzien over de rijke omgeving !
't Duizelde hem voor de oogen, en z'n staler grondboor in de lucht werpend, als 'n zonneflitsend, rondwentelend rad en ze opvangend, en in jolig spel weer opwerpend, stapte hij vroolijk op de schuur toe, draaide daar
steel met kruiszwengel in de boor en kwam haastig terug .
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In eenen liep hij den vijver langs, 't brugje van de Laarbeek over, de dennen door, sprong 'n sloot over en stood
op de marsch .
Z'n voet zonk weg in 'n dik, grauw tapijt van korte
heide, waardocr zich gentiaanstengels, biezen, schapen-- en
borstelgras naar boven drongen, terwijl bruine gagel z'n
korte struikj es ophief tussehen dikbemoste dwergdennetj es,
en veenhamels overal hun wollige, witte pluimen opstaken .
H a n n e s had hem verteld dat daarvan vroeger de heele marsch
aan dozenn kant sours wit was geweest . Dat hin g zeker samen
met 't feit dat er toen veel moor water door de Laarbeek
had geloopen, waardoor vader ook was blijven steken in
zijnn ontginning . Ondertusschen profiteerde hij flu van vaders
werk. Die had maar beste sloten gestoken en dien grond,
al dien tijd uitgezuurd en begroeid, had hij eenvoudig over
de marsch to brengen met wat graszaad en kunstmest
enn
klaar was de weide ! her bleek niets to boron ; waar 0 b b e1 i n k in z'n boerenon .benul weer plaggen had gestoken, our
daarmee z'n schrale akkers to verzuren, kwam 't bundgras
en 't vliegenvangertj e nit den vettigen grond al vauzelf
op ; 't was 'n gefundenes Fressen ! Aan dit heele stuk, wel
'n tiern hectaren tot aan gindschen bult, totaal goon
grond werk to verrichten ; in 'n paar woken had H a n n e s
met e Snn arbeider er 'n wei van gemaakt . Aardig dat hij
vad.ers werk in 'n handomdraaien kon voltooien . Als die
eens ka .niet en Thomas-slakkenmeel, in plaats van die
eeuwige guano had gekend, die zou 'n ontgiuner geweest zijn !
vroolij k schreed hij wijdstappend voort, als bezitnemend
van z'n prachtweiden . N u eens dien bult opnemen . Die lag
daar dwars, als 'n lage rug, door de marsch . Daar wilden
de dennen weliger, en kapte O b b e l i n k dat 't zoo kraakte .
En dan, aan den anderen kant van dien rug, kwam weer 'n
lage marsch, even gemakkelijk to ontginnen als doze . Maar
die bult, die bult ; dien moest hij eens aanboren ! En nieuwsgierig liep hij gretig op de dennen toe, de geschouderde
grondboor ter hand nemend . Den langzaam opglooienden
bodem beturend, lachte hij smadelijk our 0 b b e ii n k's lust
in plaggen . %Tat deed hij er toch mee ! 't vas toch our
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en 'n vreemd medelijden overviel hem met then grond,
die nauwelijks wat plantengroei had voortgebracht of hij
werd dadelijk kaalgeroofd, niet alleen van planten met
wortel en al, maar zelfs van 't met moeite gevormde humuslaagje. Met dezelfde volharding waarmee zoo's in z'n
onbenul wreede plag genboer roof bouw pleegde, bracht zoo's
nog wel onvruchtbaar-gescholden veldgrond z'n bodemvegetatie op, de dennen niet to vergeten . Kijk, wat 'n
prachtdennen hier stonden ! Die had H a n n e s hem leeren
berekenen aan jaarscheuten en omvang. Hoe prachtig geelrood wares ze op den vellig en bast ; wat 'n ho ut maakten
ze ; en hoe vlogen ze den grond uit ! Maar natuurlijk ; v6or
ze halfvolgroeid wares had O b b e l i n k sleeten, of rikken,
of brandhout noodig, of 'nn nieuwe bijl moest eens geprobeerd worden - en daar gingen ze . Zie, de bodem bleek
letterlij k bezet met oude en nieuwe stobben, en dat zou
gees g oede grond zijn ! IJzer, of zandoer zat er al vast
niet, want door die koekige oerbanken drong Been dennenwortel ; zavel- of boekengrond scheen 't ook niet ; wat
kon 't dan zijn ?
Rondspeurend en zich verbazend dat ook, natuurlijk
door O b b e l i n k afgekapte, berk en eik zoo welig schoot
uit dien grond „waarop niets wilde wassen," liep hij nog
voort, op den straatweg aan, zoekend 'n plekj e, geschikt
om aan to bores .
flier, hier had de opglooiende bodem wel z'n hoogte
bereikt
verderop werden de dennen dichter en wilder ;
hier was hij wel zoowat op 't midden van den rug ; en flog
eens rondziende, zich orienteerende, dreef hij z'n boor in
den grond en begon de kruisstang rood to draaien .
Al spoedig kwam nit de groefgleuven der wegzakkende boor 't zand opkruimen . Hm, niet veel humus ;
dien had natuurlijk 0 b b e l i n k geroofd aan z'n plaggen .
A.h, daar kwam 't g rij ze zand ; gelu kkig niet veel ; grof,
slecht goed ; en daar 't bruingekleurde ! De boor scheen
niet op 'n oerbank to stooten en dan dit bruise zand
Hij bukte, nam 't tusschen duim en voorste vin gers, wreef
het, wreef het
en keek dan met blijde verrassin .g op .

je . . .
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't Was zacht in 't gevoel, zacht als bruine suiker ; geen
greintje oer in ; prachtig om over lage graslanden to brengen,
die dan in 'n ommezien met witte klaver beliepen . Blij
nam hij 'n monsterzakj e, deed er wet in om 't straks to
onderzoeken, en boorde verder . Ah, dear kwam het witte ;
gelukkig niet veel vann dat scherpe bijna alleen uit kiezel
bestaande zand . Doch dan begon de boor moeilijker door
to dringen . 0 wee, toch 'n oerbank ? Maar aan 't persen
dat hij moest doen, vermoedde hij : 'n leembank misschien
Ads 't dan meer niet zoo'n door ijzeroxydule bruingekleurde
was, want dear wou flog geen heide op groeien . Gretig,
keek hij, al persende, wet er zou komen opkruimen . En
dear kwam het ! !
Merged P verbaasde, verwonderde hij zich uitermate
Mergel ! !
Wa' lekt den daor to roe-'en en to garen ! klon k
't vlak achter hem .
Ads betrapt en op z'n beenen bevend keek hij om,
woedend flu juist 'n getuig e bij z'nn groote vondst to
krijgen .
Dear stood 'n kort, zwaargebouwd vrouwme .nsch op
klompen, blootshoofd, die met 'n doormen lack near de
opgeboorde aarde ziende, tot zichzelve voortging : Hee
wit hendig de molten trappieren, maor ze wilt zik wet
waren !
Ah, dat was B o k s e n s- D i e n e, die krankzinnige,
waarvan H a n n e s hem verteld had dat ze vroeger „'n
wierig en vernemstig meken" heette, dock Binds tang teed
aan „slietoazie an 't benul" . Nu die zou hem niet verraden
en
't schoot hem ineens to binnen -- zij had hier
altij d gewoond, zij kon hem misschien zeggen of hier meer
mergel was .
En wet mergel oprapend hield hij hear die voor
Zeg eens : heb je zulken grond hier meer gezien
'k Zin eindeleke to Oolghem jonk 'ewest
en van
't nSj oar hadden de liesters bij oSz' 'uus 'enusteld . Hihihi !
lachte ze verwezen, hear schrikwekkend, valsch-vroolijk
gezicht hem to na brengend .
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Hij dwong die afzwervende oogen tot oplettendheid
en vroeg, haar de mergel voorhoudend :
Ja, Die n e ;
maar heb je dezen grond meer gezien
De lancer hef ezeit . . . , haha ! en op de mergel
Den? Den is rechtevoort fleet betuun ien
doelend :
de wereld ! Altemets over d' echterdeure en uppe dele !
knikte ze .
Dan wendde ze zich en liep haastig op de dennen toe.
wrag end keek hij haar na . Had ze bedoeld dat ze op
de deel of voor de achterdeur ook mergel hadden Even
zag hij om naar z'n grondboor ; neen, die zou niemand hier
stelen, en zoo draafde hij haar fluks op 't heidepaadj e na .
Dit slingerde eerst door 'n wildgegroeid dennenboschje, en
liep darn recht op 'n but aan.
Met groote oogen zag hij hoe 't groenbemoste, hobbelige dak uitstond op breede wallet] es van plaggenzoden,
en eigenlij k alleen 't steenen, witgekalkte voorgeveltj e en
de waggelige, zwartgeteerde achterdeur 'n troglodietenwoning
to boven gingen . Dat er zulke krotten flog bestonden, en
liefst op hun grond !
D i e n e trok de achterdeur open under 't gebb r van

'n geit op de deel, liet de deur uitnoodig end openstaan en
verdween . Hij volgde haar, en begun reeds bij 't binnenvallend licht to speuren in welken der duistere hoeken
Die n e verdwenen was, toen z'n voet de gladdigheid der
deelvloer opmerkte. IJlin g s keek hij neer
en ja, die
gladder grijze, van 't loopen wat zwart geworden vloer was
leem, en dear, de mergel zat er tusschen ! Mergel in massa
voorhanden ! En dan zoo schamel levee dat 't een beschuldiging was teg en iedereen ? ! Jawel, koren in overvloed
hebben en omkomen van gebrek, omdat men niet moist dat
koren brood was ! En ondertusscheu Biddagen houden voor
den oogst, zooals ze hier gewoon raren ! ! Dankdagen, dat
was flog moat, dat ze met zooveel pyramidaal onbenul flog
bleven levee!! Maar hij zou ze wel leeren bidden ! Als
ze eens zagen moat hij hier met de mergel deed, waar zij
hun heele levee langs gekuierd hadden, dan zouden ze
bidden voor oogen om to zien en hersens om to gebruiken .
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Van 'n zachtknetterend geratel keek hij op . Dat kwam
van D i e n e ; ah, dus in die richting verdwenen ! Op den
tast liep hij 'n donkeren hoek in, zich bukkend voor hoof
dat van de tilde afhangend hem 't gezicht aside, en kwam
steeds bukkend door 'n laag deurtje in 'n snort vertrekje .
Tenminste keuken kon je dit hokje moeilijk noemen . Hij
raakte met z'n hoed de sleeten van de hilde aan, waaruit
hooislierten naar beneden bungelden ; eon der ruitj es van
't eenige raampj e was met courantenpapier beplakt, en mast
'n miniatuur, schavotkleurig-g everfd glazenkastj e, waarin
wat kinder snuisterijen pronkten, zat D i e n e koffie to
malen .
't Is 'nen strank van 'n ker'l ! lachte ze hem toeknikkend met haar, in 't rood-doorloopen wit, groen.-glanzende oogen :
Zeute kof e zol-e he-'n! Van D i e n e !
'Nen strank van 'n ker'l !
Angstig hoe aan de koff .etractatie dier heks to ontkomen, ook bang dat z'n geringste beweging 't lilliputterig hokje in elkaar kon doen vallen, keek hij hulpeloos
road . Tim, achter zich 'n bedstee ; brrh, uitgebouwd in de
deel, dus grenzend aan den geitenstal ; voor zich 'n vuurhaard
niets dan de wat verhoogde vertrekvloer van nude straatklinkers
waar, boven 'n smeulend denneblok, aan roetzwarten ketting 'n ketel hung, zoo zwartbesmookt als kookte
daarin geen water, waar inkt . En op dat wonder creatuur
van boerenstoel bij den haard, waggelend op in lengte alien
verschillende pooten, zou hij moeten zitten koffiedrinken ?
Als 't niet was dat hij wat meer van die mergel wou
weten . . . .
flee wil tameekes onbesoesd vulle erpels etten !
knikte nit haar stoeltj e overeind komende Die n e, en uit
roetzwarten ketel de gore, zwartnadige kofli .epot volbruisend,
als brouwde ze 'n heksendrank .
D i e n e, nu je kiaar bent met je koff .e, wij s je me
eens waar je die mergel, je weet wel, dien grond bier hebt
gevonden .
Verschrikt keek ze langs hem heen, als hoorde ze wat
in de verte :
Den lancer ? Alle lancers zult broa'en in

12

BOETE.

de helle ! Pak-oe hen, serpent d -j-zinc ! Haha ; Die n e
is 'n zinnig meken, kump in de karke . . . . moar den
S c h r o e v e 1 d e, 'n preutj esmaker, 'n schienheilig frabbe . . .
Ja, Die n e ; maar die deel heb je die hier . . .
suste hij, onwillekeurig wijkend voor haar woede .
Niks as toa'egheid in de welle, gin oere . In de
welle zit de riekdom of 't ongemak ! Haha . Neet leegenn
menneken ! Dreigend stored ze tegen hem op met al wilder
oogen :
Leegen, menneken, leegen, da's nog slimmer as
oew voader en mooder in 'u dreijschute van de karmse,
haha ! Iej wilt geerne 'n keuksken ? Heur, 't mooie urgel
van de karmse ! Sebiet ; erst langs de kookenkroame hen,
en 'k zeg ge oe : neet leegen, menneken, neet leegen !
Half boos, half verschrikt voor de schreeuwende furie
nit 't vertrekj e wijkend en de gladde deelvloer weer onder
zich voelende, bedacht hij die hier blijkbaar in massy
voorkomende mergel, zelf maar to moeten vinden en
vluchtte weg .
Dag Die n e ! riep hij naar buiten tredend, waarop
de geit luid blerend antwoordde .
Snel zag hij rood . A.an den boschkant van 't hutje lag
'n mestvaalt en aan den anderen en den voorkant aardappelakkers . Die zagen er vruchtbaar genoeg uit, zwart van de
mest ; van mergel gees spoor ; trouwens ook Been weide .
Maar zie door de dennen gaapte 'n licht gat in de donkere
heide ! vlug er heenloopend zag hij de doorsnede van de
aardlagen : eerst wat humus, dare wit, vervolgens ijzerkleurig
zand, en dare de leemlaag met de zandmergel ! Niet zooveel als
hij dacht ; -- toch heel wat, en precies loopend in de richting
van z'n grondboor ginds .
Duuvelsche leugenoar ! De karmse en de karke is
krek aliens! Tameekes kump de rooje . . . en wil oe broa'en
en opetten ! Haha ! schetterde 't achter hem .
Zonder omzien ging hij naar z'n grondboor, draaide
die den grond nit, legde ze op schouder en stapte, z'n .
monsterzakjes zwaaiend, f .uitend op bibs aan .
Plaats voor den schat van De Dullerdt ! riep C are 1,
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met 'n vel Hollandsch papier, waarop 'n takje gagel en
wat mergel, in de hand, triumfantelijk de eetkamer binnenNu zal de landvrouwe moeten zien, wat ze
stappend :
aan tafel niet wou gelooven .
Z'n moeder echter bukte zich nog diaper over
Lam a r tin e ' s Jocelijn, en met ~~n hand machinaal hat theeblad wat naar zich toetrekkend, las ze des to aandachtiger
voort, afwerend :
Wacht even !
Revenir etrangere aux champs de see aieux,
Pauvre et nue au village oii son humble opulence
Des detresses du pauvre etait la providence !
De ceux qu'on reconnait voir lee yeux se baisser,
D'autres se detourner de peur de vows blesser,
D'autres nouveaux venue, en secouant leer fetes
D'un air indifferent demander qui vows etes ?

En afwezig C are 1 aankijkend vroeg ze, hoe, trots zulke
verzen, dezen poeet flu zoo ontvreemd to zijn, dien ze vroeger
toch bevoorkeurde, wijl hij christen ward, „parce qua sa
mere etait chretienne ."
Glimlachend bewonderde hij even haar donkerblonde,
order banglamplicht goudsprankelende haardosch, maar
bazuinde dan verder, plaats nemend voor 't op tafel gelegde
papier :
De scheikundige analyse geeft aan : water 7,23 ;
phosphorzuur ijzeroxyde 3,36 ; ijzerogydule 1,92 ; koolzure
kalk, nota bane, koolzure kalk 7,45 ; oplosbaar kiezelzuur
1,19 ; potasch 0,08 . . . .
Tiran ! z u chtte ze, 't gale boekj e van L a m a r t i n e
op 'n perkamenten deeltj e van Jan L u y k e n legg end, en
hem met stralende, blauwe oogen aankijkend : Ads je
kondt, zou je 'n g edicht ook oplossen in 'n scheikundige
formula !
Heel gemakkelijk ! B. v. puf en wind 22,3 ; mode 47,5 ;
grootheidswaanzin 19,9 ; enz . Maar de wetenschap houdt
zich met reeeler dingen bezig . Wat ik u daar bekend maakte
is van 't grootste . . . .
Reeel ! Haha, mannetj e . 't Lever is reeel ; en ale
je dat ears kept, zul-j a snakken naar den troost der
poezie .

14

BOETE .

Kennen ? We zijn er al, moederke ! De realiteit is
dat we her gesj ochten zitten met niet meer 'n ton . Woudt
u daarvan dak en voorgevel vernieuwen, her nieuwe gobelins
koopen, de plaats onderhouden en nog leven ook ? Daar
weet uw heele bibliotheek geen raad op . Maar de wetenschap, mijne heeren, herhalen we de wetenschap !
Ja, in de alleenzaligmakende wetenschap zocht je
Toen
arme vader het ook ! zuchtte ze thee inschenkend :
zou de guano het doers.. Maar jawel!
Vader is best begonnen, zeker ! overjeedde hij, 't
fibers van weemoed, dat over haar peinzend gezicht was
gekomen, met z'n stralende blikken wegschuivend :
Vader
heeft prachtig grondwerk gedaan . Was hij scheikundige
geweest, u waart hier altijd gebieven ! Kijk, hier zijn de
bewij zen .
Dit ? Dit is possem of Bagel ; lij kt in groei zoowat op
wilde azalea, en 't fijn geurend blaadje ruikt zoo frisch,
citroenachtig. Mooi onkruid op drassig land, waar nog
geen den wil groeien !
Accoord ; de heele marsch staat

er vol van ; en

dit beteekent dat de marsch dolgraag weide wil worden
als wij ze helpers aan wat kalk . En daar begin ik morgen mee .
Maar wat zal dat kosten ? Je zegt zelf : we hebben
nauwelij ks genoeg om van to levers !
Nauwelijks genoeg ! Nog niet half! Denk eens aan
't Enze en 't Elderink, waarmee we toch moeten omgaan
als we eenmaal op orde zijn .
't Hoofdschuddend zat ze voor zich to staren . C are 1
had gelijk : Oom scheen in verfijnde wreedheid De Dullerdt haar z66 gegeven to hebben, dat zij die zelf voor
schuld zou moeten verkoopen . In haar blij hierheen vliegen
had ze niet bedacht, wat ze flu met den dag duidelijker
ging inzien : dit moest uitloopen op 'n herhaling van haar
jeugdellende . Zou C are 1 werkelij k uitkomst moeten ? Hij
was geen plannenmaker als z'n vader, maar 'n koel werkman door volharding bereikend moat hij wilde, en had zij
niet L o u is' rol van fantast overgenomen, door hierheen
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to vliegen, blind voor de bezwaren? Moede beurde ze 't
En
hoofd op, en lachte hem toe :
Wat dat kosten zal ? Vader heeft 't grondwerk al
gedaan ; met nog a&n sloot in de lengte er door zijn we
klaar ; 'n paar waggons ongebluschte kalk, kainiet, Thomasslakkenmeel, graszaad
reken twee honderd gulden de
bunder -- flu zonder grondwerk honderd vijftig ; dus de
tiesn bunder, die ik dit jaar onderhanden neem
vijftien
honderd gulden !
Vijftien honderd gulden ! En als't dan eens niet lukt !
Niet lukt ? Dat zegt 0 b b e 1 i n k flog niet eens als
hij z'n rogge uitzaait .
Omdat hij weet dat hij zal oogsten . . . . tenminste
dat moet hij vertrouwen .
En ik weet nog zekerder
afgaande niet op 't
olde gebruuk, maar op de veel vertrouwbaarder wetenschap
ik weet veel zekerder, dat ik de eerste jaren veertig,
zoo niet vijftig gulden de bunder mask, dat is, zeg gemiddeld, dertig procent .
Waarom de eerste jaren? vroeg ze met groote
oogen, terwijl haar hart begun to kloppen :
Heeft thin
de wetenschap uitgepraat ? 'n Stroovuur dus ?
Neen, ongeloovig moederke ! lachte hij triomfantelijk
Maar over tiers jaar kept de kleinste keuter kainiet en
alle kunstmest . Nu weet 't alleen de wetenschappelijke
oeconoom . Maar dan heeft de Heidemaatschappij en de
landbouwlezer onze resultaten gepopulariseerd, waarmee
flu nog iedereen lacht . We staan
om 't eens in vetten
courantenstijl to zeggen
aan den vooravond van 'n
revolutie in den land bo uw . Vooral de zandboer vliegt
achteruit bij gebrek aan weide, dus gebrek aan vee, this
gebrek aan melt . 1k profiteer van den voorsprong ; Beef
hem de zoo noodige weide, waarom ze zullen vechten . En
vd6r hij 't kunstje zelf kept, is De Dullerdt er bovenop .
En Ms hij 't kept, last hij jou met je weiden
zitten, die dan waardeloos zijn ! opperde ze, de bueken ter
zij schuivend, en hem angstig en blij aanstarend .
Hooggeachte opponens, ik doe u tit opmerken .
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Vooreerst zal de veestapel toenemen ; nieuwe boerderijen
zullen verrijzen, b .v. op ons gerooid dennebosch, waardoor
weiden steeds 'n waardevol bezit blijven, ook al zal de
pacht, na de eerste algemeene invasie der kunstmest, 'n
oogenblik dalen . Ten tweede : heeft de marsch dit voordeel
dat ze in eigen bodem 'n schat van meststof bergt, zoodat
die honderd bunder, eenmaal tot weide gemaakt, toch 'n
jaarlijksche netto revenu van drie duizend golden afwerpt
en dit berekend naar onwaarschijnlijk lage prijzen !
-- De geachte examinandus verspreekt zich, want van
ons dennebosch rooien, n bch van meststof in onze marsch
aanwezig kan sprake zijn .
Integendeel, hooggeachte opponens . Niet minder
dan bij 't Elderink en 't Enze behooren bij De Dullerdt
eenige boerderijen . En al is 't waarschijnlijk dat 't achteruitboerende en binnen onze grenswegen gelegen Schroevelde
wordt aangekocht, zelfs dan blijft 't wenschelijk 't thans
rijpe en aan den grindweg liggende dennebosch to vellen,
en van de opbrengst daar boerderijen to zetten, waaraan
de marschweiden worden verpach.t, en we dit voordeel bereiken dat eigen boeren op onze gronden komen . Later
moet ooh veel akkermaalshout opg eruimd worden . Vroeger
was dat 'n goudmijn c sinds echter de leerlooiers, door
wetenschap wijs geworden, scheikundige stoffen in plaats
van run gebruiken, brengt 't eekhout, na aftrek van
snoeien, afzetten, schellen en rijden naar den houtwal to
Zutphen, alleen flog jets op door de lage daghuur . Zoodra
deze bij de aanstaande herleving van den landbouw behoorlijk is verhoogd, zal 't akkermaalshout 'n schadepost
zijn ; en dus bijtijds de hekkens verhangen ! En wat uw
tweede vergaloppeering betreft : ik heb, gelijk reeds gezegd,
bij grondboring in onze marsch mergel ontdekt, helaas
niet van zulk groot kalkgehalte as b .v. in Tongeren is
gevonden, maar toch met 7 .45 procent koolzure kalk, en
in voor ons voldoenden voorraad ; waarschijnlijk een laag
doorloopend onder B o k s e n s- D i e n e' s hut, die natuurlijk
zal g eamoveerd worden .
Daar is geen denken aan ! Begin daar toch niet
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mee ! Wat ik je bidden mag ! riep ze de handen eerst afwerend opgeheven, en dan die voor 't gezicht houdend .
Maar moederke !
Neen kind ! Neen !
'k Heb haar 'n visite gebracht, en 'k verzeker u voor
'n paar honderd gulden haar 'n oneindig beter huisje aau
den straatweg to zetten, terwijl ze haar akker, als ik er
de mergel maar heb uitg ehaald, mag houden . En daarbij,
't is ooze grond, en zoo'n krankzinnige hoort in 'n gesticht ! lk begrij p niet, dat niemand . . . .
Begin er niet mee ! Niemand helps je! en met de
handen in den schoot schudde ze wanhopig, moedeloos 't
hoofd .
lk heb wel eens gelezen dat wilde volkeren 'n
krankzinnige voor taboe houden, to eerbiedigen als 'n door
'n god bezielde. Maar hier levee we toch in 'n christenland, moederke !
Z'n lichtelijk smalende soon trof haar niet, en als in
oude vervaarnissen starende, herhaalde ze :
Begin er
niet mee ! Begin er niet mee !
Hoe zoo? Heeft ze daar altijd gewoond ?
Wel gewoond ; niet zob . Vroeger was ze 'n frisch,
lief kind bij haar vader, den hazen-baron .
Hm, hm, zeker 'n strooper
Ja, een eerste, en 'n humorist er bij ! glimlachte ze
voor zich starend : -- Eens, toen hij weer voor stroopen
in de gevangenis mows, spijkerde hij 'n papier op z'n deur
waarop stood : Niet thuis, wegens vertrek naar Parijs . En
z'n laatste grap was dat hij freule d e H con r t ten huwelij k vroeg .
Hij, die strooper ?
Ja, d e H c o u r t, de kantonrechter die hem telkens veroordeelde, had twee oude, ongehuwde dochters . En
op zekeren avond kwam hij meneer den kantonrechter dringend spreken. De knecht won hem niet toelaten, maar
eindelijk kwam d e H e court to voorschijn . En toen zei
hij : meneer de kantonrechter had nu al zooveel last met
hem gehad ; hij wou meneer toch ook eens plezier doen ; hij
O . E. VII 7
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was wel arm, maar 'n eerlijke weduwnaar en, daar meneer
flu twee ongetrouwde dochters had, kwam hij er een ten
huwelijk vragen ; welke, was hem 't zelfde ; 't bleef voor 'n
meisje toch altijd aardig, als ze kon zeggen tenminste
eens gevraagd to zijn.
Haha, die is geniaal ! Van hem heeft D i e n e dus
met haar krankzinnigheid ?
Neen, da t is juist de tragische geschiedenis . Kort
na ons vertrek is ze op de Oolghemsche kermis door boerenjongens dronken gemaakt, op de schandelijkste wij ze misbruikt
en sinds dien tij d is ze zoo ongelukkig.
Ze zwegen beiden en C are 1 herinnerde zich haar
wartaal over kermis en orgel .
De daders natuurlijk onbekend ! Die stichtelijke
boeren !
Nu, her buiten weet je niets en alles van elkaar .
E g b e r t S c h r o e v e l d e geldt voor den hoofdschuldig e .
her? De boer van 't Schroevelde ? Ook al zoo'n
stichtelijke ! Ja ja, lang in de pet kijken als hij kerkt, en
ondertusschen ! Maar de conclusie, dat zij daarom op onzen
grond moet blijven, ontgaat me .
Daarvoor moet je meer weten . Je grootvader had
als markerichter hun permissie gegeven op den markegrond
to wonen, dock bij de markeverdeeling zijn ze vergeten .
Vergeten ? Goed ; maar nog geen reden voor ons . . .
Natuurlijk, want wij leidden de markeverdeeling,
en de wet voorziet in zulke gevallen . Doch we vergaten 't!
Zie maar op de kaarten, die nog op 't kantoor ha,ngen ;
alle plaatsjes staan er op ; Die n e's but niet .
Jawel, maar . . . . eh . . . .
En ze heeft 't me nog eens dringend gevraagd,
maar toen was 't al to last . 1k heb je vader nog gesmeekt dat toch in orde to waken, maar er is niet meer
van gekomen . . . . En Die n e, die ik als 'n frisch kind
verlatenn had, zou ik wellicht als 'n knappe, g etrouwde
vrouw hebben teruggevonden, hadden wij wat minder aan
onze eigen, maar ook aan haar belangen gedacht !
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't Laatste zei ze op inquisitorialen toon our daarna
hoofdschuddend voor zich to staren .
Roerlooze stilte hung benauwend in de kamer . Zij
staarde met groote oogen voor zich uit, en hij begon,
wrevelig over zulke dwaze hindernissen, de kamer op en
n eer to loopen .
Maar hoe kan. 'n mensch levee die altijd aan zijn
schuld moet denken ! Weg is alle energie !
Hoe dat kan ? ! Dalr begint hij joist to levee .
Daar heeft hij z'n Cod gevonden, en sinds is er in z'n
levee deemoed en dankbaarheid, en daardoor werklust gekomen . Want
Zoo ver het west verwijderd is van 't oosten
Zoo ver heeft Hij, our onze ziel to troosten,
Van ons de schuld en zonden weggedaan .

Pat is de levensbron, jongen, die steeds verblijdt als je
'm maar eens in de diepte hebt ontdekt.
U weet, alle poezie is voor mij opwinding ; dus ook
deze . In elk geval, zooals u flu praat over D i e n e, neemt
'u mensch to veel schuld op zich, en waarvoor eigenlijk
riep hij, weer tegenover haar plaats nemend .
,,Teveel ; en waarvoor eigenlijk" ? ? Ja, zoo voelt
de groote-scads-mensch ; maar her buiten heb je meer
gemeenschapsgevoel, ook tegenover menschelijke schuld .
Natuurlijk boet S c h r o e v e 1 d e 't hevigst . Hij is de eerste
boer der oude meiersplaats die niet in den gemeente- en
kerkeraad zat, en, zoolang D i e n e leeft, nooit zal zitten .
Want zoodra ze hem ziet, maakt ze misbaar, en daarom
durf't hij, den Zondag dat zij door diakenen bedeeld wordt,
nooit ter kerk komen . Ook ik voel me niet vrij van
haar . En de meester evenmin . Telkens gaat hij, of Mar i e
haar Diene . . . .
Pat S c h r o e v e 1 d e boet is logisch, maar u? Neem
me niet kwalijk, maar . . . .
Hoor eens, C a r e 1 : vergeten, verzuimen is altijd
je gemakkelijkste en sours je ergste zonde . Hadden wij
Die n e maar n.iet vergeten ! ! Peinzend schudde ze 't hoofd,
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hief 't dan moedig, terwijl haar smeekblik hem als excuus
vroeg, dat ze weer ging waarschuwen :
Dus jongen, vergeet jij flu niet eerst 't koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid to zoeken, dan zal al 't andere je toegeworpenn worden
Maar ~erst, boor, e~rst !
en z'n hand vattend en met
milde oogeu hem toekni kkend, fluisterde ze als 'n geheim
met diepe stem :
Hoeveel meer zegen kon God schenken,
erkenden wij zijn koningschap ! Vergeet Hem niet bij je
planners, want dat ik ze goedkeur, beteekent niets . . . .
Even schudde hij 't hoofd om moeder's gewone logica,
dock stond toen op, en kuste eerbiedig haar rij k-blonde
hoofd, fluisterend :
Moederke fich niet bang makers !
'k Zal D i e n e nooit wegj agen .
Met groote oog en luisterde ze, knikte :
Dank je,
Care 1 ! echter glimlachend tegen zichzelve dat 't lang verwachte antwoord nog niet gekomen was, en hervatte haar
lectuur .
Hij stapte in gedachten, de kamer op en neer, maar
zette zich dan aan 't vender uitwerken zijner grondanalyse .
In de suizende avondstilte zaten ze order 't gouden
lamplicht bijeen, dock, als zij onwillekeurig opkeken, knikten
ze elkaar met afwezigen blik toe, zich welbewust dat burs
zielen dwaalden in eigen sfeer en elkander welwillend
groetten op 'n afstand, niet minder reeel dan er bestond
tusschen haar J a n L u y k e n en zijn grondanalyse .
Omringd door oude meubelen en den geur inademend
van 't oude perkamentje, genoot ze dankbaar van haar•
eindelijk thuis-zijn, na al dat zwerven, en 't liefst ware ze
zoo flu blij ven zitten tot bet einde toe . Maar C are 1
had gelij k : dit was slechts 'n intermezzo ; hij beg on paste levee, en zij was wanhopig jong . Hij kon bier alleen
blij ven, als hij z'n planners uitvoerde . Hij zou wel slag en,
maar ze wend bijna bang voor z'n overwinning . In de min eur levende was zij
dat ze 't nu eerst zag !
gelukkig
geweest, troost ervarende die haar ziel vervulde met lof
en dank
zou zij in de maj eur kunnen lever ? Ja, C a r e 1
zou De Dullerdt nieuw levee ingieten, en er jaarlijks
zooveel duizenden van makers als 0 b b e l i n k nu honderden .
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opbracht . Maar elke overwin.nin g kostte .
Wat zou doze
kosten ? Die middeleeuwsche legende dat ook 't moeilijkste
bereikbaar bleek voor hem die z'n ziel aan den duivel verkocht, was flog 'n te-alledaagsche historie. Goddank bleef ze
van on ding zeker : laagheden kon C a r e 1 niet doen . Doch
evenmin opgeven wat hij als goed en logisch zag . 't Was
wonderlij k, heerlij k g eweest dat hij z'n plan Die n e ' s but
op to ruimen, dadelijk had opgegeven,
maar daarom zou
'nn volgende keer toe to geven hem veel moeilijker, bijna
onmogelijk worden . En 't ergste word : als hij zonder God
slaagde in z'n planers . Tot flu toe had ze gehoopt dat bun
levers in mineur hem eindelijk zou leeren eigen wil to
broken voor Gods moil, moist hij echter door eigen energie
bet in de majeur over to zetten, dan leerde hij dit nooit,
nooit ! Toch kon., mocht ze hem niet tegenhouden . hit
vrees to verdwalen, niet op pad gaan was de meest
averechtsche wijsheid . Hij moest aan z'n overwinning beginnen
en zij aan haar on ophoudelijk gebed dat God
hem die zou ontwringen, als daardoor z'n ziel schade
ging lijden .
Als uit 'n zwoel-bedompte kamer de buitenlucht intredend verdiepte hij zich in z'n grondanalyse . Ha, 't viol mee ;
er kwam kalk, veel kalk ! 't Eerst noodige voor De Dullerdt !
Moeder zag niet hoe prachtig en armetierig 't bier was .
Dat oude eikenhout, die statieuse familieportretten en 't
zwaar kristal alles stoer-mooi, elk stuk 'n weelde op zich
zelf
en dan geen sons om die dingen to laten uitkomen ;
precies 'n koning in vol ornaat op mestklompen . En met
poezie of bijbelteksten betaalde je toch geen belastingen !
Maar wel met goed-bemergel de weiden ! Hoeveel er globaal
berekend wel zou zitten ? Als hij de laag eons gemiddeld
op 'n halven meter berekende .. . 't Viol mee, 't viol hard mee
maar brrh, daar lachte D i e n e met haar groen-glanzende
oog en hem nit! Afschuwelij k ! Pat kwam weer van die poetische
logica ! Nu zat daar boven op z'n mergellaag en midden
tusschen z'n weiden dat wezen, d.at in 'n gesticht hoorde
en taboo ! taboo ! En dat riep letterlijk iedereen ; ook
al die meester die niet voor de poes was, en Marie, de
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toch klaar-oogige, ook al. Zeker, en zij
dock daar zag
hij hear rustige straal-oogen hem aankijken, net als moeder
zoo zeker van hear zaak ! 't Werd to
.
Driftig wierp hij de penn op tafel en ping de kamer
heen en weer beenen . Nu ~~ns geweken voor gevoelsargumenten, en voor 't laatst ! ! Ads jets moest, en 't voor
iedereen goed bleek, gelijk in dit geval
want ook D i e n e
was veel beter of geweest met 'n ander huisje
zou hij
't aan moeder zeggen, na 't geregeld to hebben . 't Zou voor
den drommel Been kleinigheid zijn De Dullerdt er boven
op to halen, maar den werd 't pyramidale nonsens je door
poetische millionairsgrillen van de wijs to laten brengen .
En door gemoedsbezwaren ook ! 0 b b e 1 i n k kon wel
's gemoedsbezwaren krijgen tegen pacht-betalen ! Waarom
niet ? Hij was er stiff en uilig genoeg voor . Dear viel
hem in : hij moist heelemaal niet krachteus welke condities
dat heer zijn goeden grond mocht verzuren met slechte
plaggen . Dat eens zieu !
Hole, moeder, 't pachtcontract van Plaggelust heb
ik nog nooit bekeken .
Plaggelust ?
Natuurlijk, uw laatste vazal, getrouwe G a j t- Jan
o b b e link oftewel Iem keshof.
Zal bij de papieren liggen, die H a n n e s je gegev en
heeft. Maar dat zal wel zijn : 't olde g ebruuk.
Juist, en daar moet toch jets inzitten, anders hielden
die slim-slimme boerkes er niet zoo hardnekkig aan vast
lachte hij de kamer verlatend .
Spoedig kwam hij terug :
Gevonden ! Dadelijk zieu !
Ze knikte, terwijl hij zat to lezen, hem lachend toe
Dear vindt je natuurlijk voorgeschreven 'n gezet gebruik
van mergel en kainiet ? Zoo heet 't immers ?
Netj es onthouden ; en desk er maar aan : kainiet
is Been bijgeloof, moeder ! Ja, 't is precies zoo, als u zei
't olde gebruuk ! En werkelijk nog z66 gek niet als je 't
her verwachtte . Kijk eens : de lancer behoeft z'n grond
niet moedwillig to laten bederven . Dat is al 'n gr66te
zou. H an n e s zeggen, 'n heele groote ! !
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Gewillig liet ze zich voortgeleiden op hue gewone
avond-wandeling, wel gestreeld dat C are 1 als altijd de
plaats road moest, zijn arm gestoken door dien van moederke,
dock zonder zijn ingehouden huppelrhythme wee to waken .
En dit niet wijl ze zich oud en straw gevoelde, integendeel, eerder C are l's zusje, nosh to grijs, noch to genet om
kameraadschappelijk met hem in den pas to blij ven, maar
wijl hear levenstempo 'n andere mast zocht . Zocht ? Die
had ze toch, en die ook beproefd gevonden ? Zeker, maar
die paste niet meer in 't hear omgevende levee . Dag aan
dag moest ze zich verbazen over de vervlakking der tijden .
Elken Zondag bijna 'n stemmig-rijke, kanten knipmuts
minder in de kerk, en daarvoor in de plaats 'n schreeuwleelijke stadshoed, die met z'n kakelbonte barbaarsche
bloemen je pijn deed van binnen . Geneerden zich ook niet
blijkbaar de near Oolghemsche mode stiff opgepronkte
boeren als er een uit 't Broek de rouw in de kerk bracht,
de oneindig-hooge, platgerande kachelpijp in de oogen, en
de voorvaderlijke, wijde slippenjas over de duimen en tot
op de hielen ? En kwam ze op de keukens, waar'n bedomptbroeierige potkachel 't vroolijk-vlammende schouwvuur, en
'n sukkelig school-hollandsch 't sappige, knoestige dialect

had vervangen, den begreep ze C a r e l's glimlachen bij
hear oude verhalen : dat moeders fantasie de boeren typischer
maakte den ze waren ; en gelukkig ook maar, want met
'n verzameling mummies, als J a n n a en 0 b b e 1 i n k bleven,
was geen herleving der bevolking to bereiken !
De anderen schikten er zich in ; B r i e 11 a e r van 't
Ei ze ironiseerde den nieuwen koers ; H a c k h u y z e sprak
zoo behoedzaam over stoom en 't opkomen van 'n nieuwen
stand, dat niemand kon uitmaken of hij dit toejuichte of
verfoeide ; en de meester had blijkbaar z'n dictatuur over
den Schepershoek 'n oogenblik neergelegd, blijkbaar zelf
niet wetende of dit was 'n abdicatie den 'n interregnum .
Zelfs hear Dullerdt zoo veranderd ! Ja, wijl zooveel kleiner
geworden door 't verlies der boerderijen
en toch bleef
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't huisperceel en de marsch, die C are 1 met beplante
wandelingen ging omsingelen, nog wel zoo wijd dat tiers
hollandsche buitens er in konden verdwalen . Ja, ook
door die gevelrestauratie,
want prachtig had C are l
under den pleister heen den baksteenen, levendkleurigen
gevel met gernetselde togen, natuursteenen sluitstukken,
gesmeedde ankers en . zandsteenen, de dear bekronend,
wapenschjld to voorschijn getooverd, en dat uitgezakte
bij bouwsel weten op to slanken tot 'n hoog hoektoren tj e,
dat stoer en gesloten over 't huffs de wacht held, als 'n
geharnast ridder, de laps in de hand,
en tech, enn
toch
zat daa .rin de verandering niet alleen . Ook bet
heele Dullerdtleven van boomers en vogels en bloemen
was haar niet zoo vervreemd, of 't herkennen ervann gaf
dagelijksche vreugde en rustige bewondering . Scheen er
dan eigenlijk niets veranderd dan zij zelf ' Neen, neen
ze miste bier wel degelijk jets . En dat jets was misschieu nog 't best to form.uleerenn in 't idee : kinderlij kheid . Haar oude, arme, bepleisterde Dullerdt, plompverloren tussehen oneindige zandwegen, was veel onbeholpe -ner
geweest dan deze prachtig gerestaureerde, met aan den
g rindweg g elegen dean ebosch dat als bouwterrein veel geld
waard werd
en toch dat on.beholpene bleek nil de charme
van vroeger . En precies als bij der boeren kleeding en
dialect, ook bier m et 't onbeholpene tegelij k 't argelooze, karakteristieke, eigene verdwenen ; de boerenn probeerden hoog-hollandsch to praten en De Dullerdt werd
productief
en 't eene was even mooi als 't andere . Ja,
eigenlij k vertrouwde ze dit alles niet . En waarom niet :'
Omdat L o u i s er ook in geloofd had en dit flu, in C a r e t
apotheoseerend, dezen misschien eveneens als z'n vader zou
doers tuimelen :' Och neen, nooit mislukte C are 1 wat ; bij
had 'n overwinnaarsinstinct, dat hem deed afblijven vann
twijfelachtige taken . Hoewel 't buiterigewone succes met
z'n kunstweide zelfs heal verbaasde . Maar
en dit vertrouwde ze er niet in
ook den afstand tussehen hen
nog verwijdde . Ja, ze was trotsch op haar jongen, die
boeren en heeren bier zoo kalm 'n lesje gaf
flog meer
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echter duchtte ze dat succes voor hemzelf, die juist door
uiterlijk naast haar to wandelen, inderdaad bewees het
geluk to grijpen op 'n volgens haar heilloozen weg . Z'n
lijdelijk met haar meegaan voelde ze als beslister verwerping
harer zielsovertuigingen, dan z'n vroegere verheerlijking
van 'n haar vreemd lever . Ze had gehoopt hem hier geleidelij k to winner
en ze moist zich eenzam er dan ooit !
't Is toch tragisch, moeder, dat wie 't geniale plan
opzet en begirt, er mee ondergaat, en wie 't daarna overneemt err door bovenop komt.
Hoe zoo, jongen1
Ze stonden in de beukenschaduw stil voor den vredigblanken vijver, waarboven zomermuggen zoemend dansten
in 't gouden avondlicht . 'n Trotsch blosje roodde de wangen
van z'n gebronsd buitengezicht, m aar over z'n schitterende,
bruine oogen waasde 'n hem ong ewone teerheid . Pein zend
bleef hij over den vijver in de weiden staren, terwij 1 z'n
wimpers, als zwaar van weem.oed, trillend daalden .
Eindelijk kwam, zich vermannend, aarzelend :
Kijk,
vader heeft adles g edaan ; de marke verdeeld ; ors de toen
waardelooze marsch verzekerd en die in cultuur gebracht
hij is uitg elachen ; en ik ben 't heertj e . Van onze succesolle grasverpachting, vandaag in de marsch, deed vader 't
m.oeilijke vobrwerk
en ik heet de held van den dag .
Z'n van in g ehouden weemoed trillende stem wekte in
haar diepste siuimerende vreugden, en zich oprichtend knikte
ze :
De eerste vruchten vallen onvoldragen af . Israel
voelde dat door 't eerstgeborene to offeren, en Jezus heeft
zijn ontijdig sterven aanvaard ads noodzakelijk, als den moil
des Vaders .
--- 't Is toch onrechtvaardig, als dit gewone menschen treft .
Menschen zijn : n.enschen
tenminste Ms ze 't zijn !
En onrechtvaardig ? Neen, deze tragisehe levenswet stemt
zacht tegenover hen die ongerijpt voor ors vielen, en belet
ors hooggevoelende to zijn, als wij molten rijpen
Ms we
't doer .
En dat doer we niet gauw, vindt moederke, he ?
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Hij, met weemoedige ironie, en zij, met stralende vreugde,
blikten elkaar in de ziel, tot 't hem duizelde, en hij op
zijde keek, over den vijver .
Gauw ? Altijd en dadelijk zoolang we 't onbewust,
nooit of nimmer ale we 't met opzet doers . Je weet wel : de
rechtvaardigen zullen hoofdschuddend zich verwonderen
„heb ik U gekend, 1k? ?
Als 't zob gnat
en u schijnt 't to weten
flan
is 't toch griezelig ; our Been touw aan vast to makers .
Heb ik ook nooit geprobeerd . De gewone mysteries
ontsnappen al aan elke formuleering, hoeveel to meer flat
geheel-e~nige van onze zaligheid !
Voelende flat burs zielen elkaar niet dichter konden
benaderen, en door leege woorden hun, ale was 't in 't
voorbij gaan, toch zoo schooners herkenningsgroet niet willende ontwijden, gingen ze zwijgend verder .
fiij wend zich 'n plechtige stemming bewust, die hij
ook speurde in de hooge beuken, onder wier goudlooveren,
avondluw verdek zij gingen, zwijgend, stag voor stag, op
den zachten humusbodem, ale wegzinkend tusschen de al
hooger opzuilende stammers .
Berths voelde zich dankbaar, beschaamd, klein. Terwijl
zij weemoedig liep to vreezen flat zijn ongelooflijk succes
hem trotsch zou makers, had hij in ootmoed flit toegeschreven
aan L o u is! Hoe stumperig van haar to vergeteu, wat ze
honderdmaal gelezen en beaamd had : flat der vreesachtigen
deel is de eeuwige flood ! En hoe dankbaar was ze, hem
niet geantwoord to hebben flat toch zijn wetenschap en
zijn volharding flit schitterend resultant hadden bereikt .
Goddank 't niet gezegd, wat toch voor de hand lag - en
flit alleen, omdat zijn stem zoo in haar binnenste had
gevibreerd . Ja, ze moest meer haar hem luisteren, naar hem
luisteren, en niet zoo naar • eigen vreezen en vermaningen .
0 wee, wie kwam hen daar storen ? Marie! Zeker de
eenige, die haar steeds 'n feestelijk moment schonk, en
bier argeloos sprak over de blijde kern der dingen, grappigdwaas sours, maar altijd jong ale 'n lentezon
thane
toch onwelkom, flu C a r e 1 zoo intiem naast haar ging .
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Hoewel 't moeilijk bleef boos to worden op die vreugdestralende verschijning, met groote, cadanceerende passen en
telkens verlicht door neerstaande gouden zonstrepen, dair
onder 't hooge beukengeweif naderend, als
ja net als,
't schoot haar nu voor 't eerst to binnen,
als B e r t h a
van Heesele indertijd?
Daar komt onze Nieuwe Gids ook, die kan moederke
hater aan dan ik, arme „vernufteling" !
Glimlachend zag hij haar naderen in zacht-blauwe,
zilveromboorde uniform en tiroler hoedje . Ja, ze was
't, zoo'n beetje vrijbuiterachtig en tegelijk zoo vrouwelijkschuw, en absoluut-gesloten, dat hij haar eigenlijk nog niet
kende, en dit ook wel nooit zou bereiken
hoe nieuwsgierig sours ook die geluksoorden to zien, waarover ze
kon staren met dat gracieuse en ironische lachj e in de
stralende oogen .
En dat durft zich to wagers in 't hol van den leeuw !
riep hij, den hoed afnemende, haar toe :
Moeder heeft
gisterenavon d zoo plechtig-onverstoorbaar de twee laatste
nummers doorgelezen, dat ze blijkbaar zat to samenzweren
liever socia,liste dan Nieuwe-Gidsch !
Wie maakt van woorden die 't zelfde beteekenen
flu 'n alternatief, jongen?
Heusch ! lachte M a r i e :
Ik hen met hartkloppingen bier gekomen, en ziet u me maar eens goad aan
ik hers er nog bleak van . Maar niet waarom u denkt . Als
't nog noodig is : bier
en meteen kiopte ze even op 'n
boek dat ze stiff onder den arm hield gedrukt :
bier is
'n apologia van de goede zaak, waartegen niets maar valt
to zeggen . Neen, maar waar ik doodverlegen voor was?
Hoe „den Lowe des Tages", hoe den glorierijken herschepper
van den Schepershoek naar waarde to begroeten !
Zoo? lachte B e r t h a, Marie onder den arm
nemend, en de wandeling voortzettend : Heb jelui ook
al gehoord van C a r e 1' s succes met z'n ontginning ? En
wat zeggen ze er van?
Al gehoord ? ! Maar mevrouw : er is mats anders
to hooren ; dat is ht! 't Is de radicale omkeering ; de
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hooge plaatsen zijn nauwelijks de belasting, en de lage
't laatste dubbeltje waard ! De markiezen van 't Schroevelde
zijn voorgoed onttroond, en hun minste paardeknecht die
'n „zomp", zoo'n moerasstuk uit 't Oolghemer Broek, aansloeg, is hun heer geworden, sinds hij met 'n sloot en 'n
handvol stof, ook kunstmest geheeten, z'n moeras kan omscheppen in prachtweiden !
Haha! Wat hebben ze Hann e s uitgelachen toen
hij 't slootenzand uitstrooide en donkere asch moest zaaien
over de marsch ! Ze werden er geestig van, en riepen
„zand en assche wilt' n eet wassen !" Maar n u ze voor 't
hooigras nit diezelfde marsch zoo moesten bloeden, is 't
lachen voorbij ? Haha, grappig !
Behalve voor hen, wier hooge gronden door 't
kunstmatige stijgen der lagere als door tooverkunst in
waarde dalen ! riep Mar i e, en zich herinnerend dat oom
E gb e r t met leedplezier had gezegd dat nu ook vader's
dennebossche.n heel wat zouden dalen, wendde ze zich tot
B e r t h a:
Vondt u die laatste nummers heusch zoo
slecht ?
Bedan kt voor de deelnemin g ; voor 'n volgenden
keer houd ik me aanbevolen .
Ja, 'k had u deze nummers niet moeten geven !
Och : de redacteur K loo s bekritiseert van E e d e n,
en de redacteur van E e d e n K l o o s . G o r t e r schrijft
onverteerbare verzen, en v a n D e y s s e 1 betitelt onbegrijpelijk proza „Een Huwelijksaanzoek" ; waarom zou ik dat niet
eens kunnen aanzien, kind?
Ziet u wel ; daze nummers had u niet moeten lezen,
want nu zult u voorbij zien het groote werk dat ze welzeker gedaan hebben .
En dat grbbte werk is?
Kon 'k 't u met eon woord zeggen, dan was 't niet
groot . Groote dingen voel je als to wijd voor 'n definitie .
Maar hier kunt u 't lezen, of onder 't lezen zien aankomen,
ijverde ze, 't blauwgebonden bandje onder haar arm nithalend .
'n Compleete Nieuwe Gids, in prachtban.d, he
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V an E e d e n's Studies ! Eindelijk ze kunnen koopen !
En nil eerst zijn z'n ideeen heelemaal de mijne geworden .
En klaar dat die zijn ! Hoor nu eens wat hij zegt naar
aanleiding van G o r t e r' s verzen ! Ik lees maar hier en
daar wat : „Ik wilde wel een scherp onderscheid makers
tusschen praten en spreken . Dit zou moeten zijn als het
onderscheid tusschen een landkaart en een landschap . Praten
is het zich verstaanbaar makers door afgesproken teekens, door
geluidsig.nalen . . . . Spreken is het uitdrukken van zielsaandoeningen in klanken . Er wordt ontzettend druk gepraat
onder ons, zelfs als men 't wauwelen niet mederekent . . . .
Voor kort is in ons land het geluid gehoord, een nieuw
geluid, van iemand die sprak . Dat is een gebeurtenis in
ons land, het goede praatrijk Nederland, waar wel vijftig,
wel honderd jaar achtereen iiiet anders dan praten en nog
maar zelden aardig praten, gehoord werd . Het is zulk een
merkwaardig feit . . . .
En zijn dat flu G o r t e r' s verzen, die moeder onverteerbaar dorst noemen ? Moeder, moeder, waar blijft
de eerbied ! !
Neen, neen, dit is G o r t e r' s Mei . Mevrouw zeg
't hem toch dat 't G o r t e r' s Mei is!!
Je hoort het C are 1 : niet onverteerbaar, maar
Gorter's Mei .
Mevrouw, tot straf moest ik de Studies weer meenemen, maar wijl u met die straf gediend schijnt, zal ik u
liever nog wat voorlezen, hoewel ik wanhoop aan zulke
verharde discipel en . Dus we gaan verder : „Om zulk spreken
to verstaan, om dit in woorden to hooren, daarvoor is nog
jets anders noodig dan to kunnen praten en schrijven,
evengoed als er om muziek to verstaan jets meer noodig
is dan niet doof to zijn . . . . Wie verzen verstaat, kan niet
zeer onbeduidend zijn, die moet grooter gevoeligheid, rijker
gemoedsleven en een niet banalen geest hebben . . . . Dominees en redenaars, gehard in het zeggen van gemeenplaatsen en door aplomb voor een gek figuur gevrijwaard,
durven flu en dan wel eens jets zeggen wat voor hoop
ernstig doorgaat . . . . Den klank van waarachtigen ernst
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kept on s yolk eigenlijk alleen nit V o n d e 1 en nit den
Bij bel . Is het dan wonder, nu er weder jets heel ernstigs
gezegd wordt, dat niet op V o n d e 1 en niet op den Bij bel
lijkt,
dat de menschen er niets van begrijpen, er niets
van gelooven en het eenvoudig malle aanstellerij vinden ?
Deze woorden van Job : „Hij heeft mij gebroken met breuk
op breuk ; hij is tegen mij aangeloopen als een geweldige",
zijn hevig schoon . . . . Maar hoe mal klinken ze als een
Hollandsche voorzanger ze zegt,
en hoe komiek zouden
ze figureeren in de Oprechte Haarlemmer ."
Dus moeder, 's morgens G o r t e
Mei voorlezen
en nooit meer naar dominee Hack h u y z e, want de goeie
man is verhard, of neen, hoe is 't ook weer ? 0 ja „gehard
in het zeggen van gemeenplaatsen" . Haha, hij vermoedt
niet eens deze zijne vaardigheid, de goeie man .
Nu zie je Marie, hoe je zoo'n besten man als
dominee Hack h u y z e belachelijk maakt door die geexalteerde eischen . Moet die goede man sours
. . .P maar ziende
dat Marie flu ook al liep to schudden van 't lachen, zei
ze scherp :
Heusch, Mar i e, er is 'n uitlachen dat
leelijker is dan 't vinnigste kwaadspreken .
Maar, hahaha, mevrouw,
daarom, hahaha ! lack
ik niet !
Waarom dan kind ?
Ik weet het : our J a n n a en H a n n e s in stomme
bewondering voor G o r t e r' s Mei .
Ja, daarom ook, haha ! Maar omdat u beiden zoo
zegt dat onze dominee zoo'n goede man is, zoo'n beste
man is .
Is hij dat dan niet ?
't Klinkt heel gek misschien : maar bij hem heb ik
nooit de idee 'n man to zien . Je hebt van die vrouwen
die de warmbloedige impulsie missen our het geluk to
grijpen als 't hen passeert, en daarna zoo jets grijs,
onzijdigs krijgen ; daaraan doet hij me altijd denken,
heusch !
Haha, die is goed ! En niet oneerbiedig bedoeld,
moederke !
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Nu ja, bedoeld . . . Ik denk dat Mar i e toch niet
tot zulke ideeen zou komen, als ze wat minder van de
Nieuwe Gids held .
Mogen we 't niet omkeeren, mevrouw, en zeggen
omdat Marie flu eenmaal die ideeen heeft, houdt ze van
de Nieuwe Gids . Want heusch, zoo'n stuk als van V a n
E e d e n schijnt me niet oud of nieuw, maar brengt alleen
onder woorden wat ik vaag gevoelde . Onze dominee . . .
Is z66zeer 'n man, viel B e r t h a haar in de rede
dat hij Zondag, bemerkende dat de jonge klan .ten nit
de kerk in de Roskam waters gaan drinkers en schreeuwen,
direct er heen is geg aan, en met z'n wandelstok op tafel
slaande ze in 'n ommezien naar huffs heeft gebonjourd .
Ja, in zooiets is hij ~~nig ! En 't aardigste van
alles : ondertusschen blijft hij met de Roskam op den voet
van meest bevriende mog endheid . 'n Ideale burgemeester
zou hij zijn . Maar bij dit alles mist hij intiemen omgang
met 't woord .
Moederke wordt verzocht to vertalen : „intieme omgang met 't woord" .
Heusch mevrouw, gelooft u ook niet, als hij onbekende stukken van Job of Ezechiel onder anderen titel in
de Nieuwe Gids to lezen kreeg . . .
Dat hij ook met den wandelstok op tafel zou
slaan
Neen, maar precies zou doers als 'n Hollander, waarvan v a n E e d e n
ja, u verdient 't eigenlijk niet, maar
'k zal 'm nog maar een s opensl aan
V a n E e d e n her
i ...
her, ja . . . zegt
„Zij zijn zoo geen ernst gewend en gichelen graag om
alles, als bakvischjes versch van de kostschool. Zulke
wichten kunnen, als ze protestantsch zijn, ook in een
groote Roomsche cathedraal waar plechtige dienst is en
schoon orgelgeluid, zitten gieren en proesten in hun zakdoek, om die gekke paters, die al maar buigen en zoo mal
doers in hun nachthemden en borate jurken ."
Hoort moederke ? Nu krijgt d e B r a s s a e r nog gelijka Ja !
en zich toen voor Berth a heen naar Mar i e
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keerend verklaarde hi j :
Dat was 'n clubgenoot van me
to Delft, 'n Bosschenaar, en die kin in extase komen over
de ceremonies van het heilig misoffer, volgens hem mooier
dan de kranigste formule voor bruggenbouw en minstens
gelijkstaand met de beste poezie .
-- Profeten rechts ! Profeten linksch ! Das Weltkind
in der Mitte ! Maar as jelui je jeugdige consequentie-lust
eeus uitgemazeld hebt, vinden we elkaar niet terug in 'n
Nieuwe Gids-club, noch in 'n roomsche cathedraal, maar
in ons simpel Oolghemsch kerkje .
Ho, moederke, ho ! U vergeet, dat nu juist 't Weltkind aan 't profeteeren slaat ! Haha !
-- Te verdeijde rabbezak ! Te wilt mi'j den helen marsch
'n hof veur kruudm oos moaken ? ! A'-j tookemweke weerumme kump !
Verschrikt trok B e r t h a C a r e 1 op zijde . Onder 't
redeneeren wares ze langs den vijver teruggewandeld, het
dennebosch in, en de ontgonnen weide genaderd, toes
plots nit de sloot B o k s e n s- D i e n e was opgeschoten .
Blijkbaar door C a r e 1' s lachen wakker geschrikt vloog ze
woedend op hem aan . Tij den s de ontginning had ze reeds
telken s nit de verte staan schelden, maar nu raasde ze
tegen hem als 'n helsche furie, haar geheele lichaam den :
stuiptrekkin g van woede, groene glansen in de dwalende
oogen, den schreeuwmond wijd open, en de kleine vuisten
tegen hem gebald .
Plots echter wendde ze 't hoofd of en richtte zich op in
Heur . . .
luisterende houding, de armen slap langs 't lijf :
't Urgel . . . 'n Mooi urgel . . . Moar D i e n e wil neet in 't
dreijschuutjen . . , neej, D i e n e wil neet . . . ! en stood ineens
kinderlijk to huilen, groote tranen met haar blauwe voorschort afdrogend :
D i e n e veil soar mooder !
Gerritdiena Rietkamp, klonk muzikaal de
stem van Marie, die, de hand op Die n e' s schouder, haar
in de oogen zocht to zien :
Gerritdiena Rietkamp
is 'n vernemstig meken ! Zee wil soar hues goan en de
sikke voeren, he ?
Die n e liet haar voorschort vallen ; de krankzinnige,
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vragende lack stood wear, als gebeiteld, op 't vleezige gezicht en ze knikte : - Noar hues ! Meisters M a r i e j e zek
't ok ! Meisters Marie j e zek 't ok !
En zonder groet of omzien ging ze door 't hooge hoofgrass waders, recht op de dennen aan, waarachter haar but
lag verseholen .
Ze bleven haar ontzet nastaren, door de verschijning
dezer hopeloos-ellendige ruw weggerukt nit hun avondvrede
en vroolijk gesprek . Die n e's ruggestalte, donkey, wijl
tegen de ondergaande zoo op, ward al kleiner, wadend door
de blauwgroene graszee, waaruit plekken roode zuring, sterrende kamillen en witte klaver opscbitterden . Zoete geur
van verschen grond en bloeseming, den ganschen, zomerschen
zonnedag ingezogen, steeg bedwelmend uit deze voor 't eerst
vruchtbare aarde . Achter hen stonden slanke dennen, op
van late zoo roodgekleurde armen, als op candelabras, dragend de duizende, geelgroene kaarsjes van 't nieuwe lot, en
starkers harsgeur neerwierookend ; uit den beukentempel,
door glansgroene hangtakken met stillen zwier afgesloten,
schalde merelgefluit en vinkenslag ; van den vijver klonk
langzaam-knetterend kikkergekwaak, en boven den drinkenskolk der nieuwe weide gonsden tuimel-dansende insecten,
terwijl groote avondkevers in dwaze vaart voorbij zoemden
in den stillen avondhemel, waaraan 'n enkele, eerste star
begon to pinkelen .
Zwijgend bleven ze haar nastaren ; B e r t h a kleinmoedig, als near 'n oneindige ellende, waaraan ook zij niet
onschuldig was ; C are 1 met zelfverbazing ziende dat z'n
woede, over dat sentimenteele nalaten Die n e in . 'n gesticht
op to sluiten, ging wijken voor bewondering van M a r i e' s
tact ; en deze, haar groote, blauwe oogen even geloken,
als in zachte treurnis, terwijl toch over 't ovaal gelaat en
't geheel aandachtige wezen haar mysterieuse glimlach
zweefde, als ontwaarde mild medelijden schoone uitkomst
achter de aanschouwde ellende .
-- Wonderlijk werkt toch 't liefdevol zeggen van
iemands naam ! zei B e r t h a zacht.
Ja, vervolgde Marie :
't Levers vlot in vage verten
0 . E . VII 7
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sours wag, en op 't hooren van je naam keert de dwalende
ziel terug ! Arme Die n e !
Ze was vroeger zoo gelukkig ! peinsde Berth a,
als voor zichzelve .
-- Zoo beschrijft G o r t e r' s Mei de eerste droef heid
ik mag, he? en plechtig 't boek
van 'n gelukkig wezen
openend, las Marie :

Zoo traden bij dit kind terwijl 't verhaal
Verluidde, beelden in de spiegelzaal
Van hare ziel . En onder hen geleek
Zij zelf to loopen schreiend en sneeuwbleek .
Dat ward betoovering van droefenis,
Zij voelde voor hat eerst dat zoet geniis
Van vreugde, en de warme tranenbron
't Hart overstroomen ; dan verdwijnt de zon
En is er spel van navel in de ziel . . . .

Ze sloot hat boek en keek over de welde, als D i e n e
zoekend . Maar de weide lag leeg in stille pracht van
blauw-groan, wit en rood, doorschitterd vooral van wit,

van ontelbare, witte sterren .
C a r e 1 keek haar aan, onzegbare verbazing in de bruine
oogen. Z66 had hij haar aangestaard op 't schoolpleiu,
toen ze her kwamen ; maar nil zag hij haar in de ziel ; en
't begon hem to duizelen, terwijl er ongehoorde melodieen
our hem opstegen, als our hem walmden . . . .
Vreemde poezie, zei B e r th a : -- of liever ongewoon,
maar ontroerend . . . . en toch alleen door to teekenen . . . .
Schilderen, mevrouw, en luiden als 'n klok, en
levee geven, nieuw levee, enkel door hat w66rd ! Dit eene nog
ZOO als een bloem van zomerrood, papaver
Rustig vol rood staat, midden in gedaver
Van zonnevuur dat valt den grond in stuk
En smoort en schroeit hat gras : maar zijn geluk
Blijft even groot : hij last zijn rooden vaan
Wapp'ren op wind of in de zon stilstaan Z66 stood ze in hat grootst en stilst genot
Het onbegrepen', in den gloed van God
Den Vader, en hield recht hat hoofd omhoog,
Haar armen stil, terwijl niets 6verwoog .
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C are 1 trilde . Hij hoorde geen vers, alleen M a r i e,
en in haar 't geluk en 't schoon a leven, waarvan dit vers
sprak : zij was die bloem ; zij die zalige in zoete glorie
staande ,,in het grootst en stilst genot", en haar zoo to
zien was zulk een bekoring en kwelling tegelijk dat hij
zich de lippen stukbeet om niet nit to schreeuwen
Ga weg ! Ga weg !
Ja, zei Bert h a haar op de borst gezonken hoofd
opheffend en diep-ademend :
Ja, dat is prachtig, maar
vermoordend voor mijn dichters . Halmte is toch ook
mooi ? vroeg ze de wandeling weer beginnend .
Zeker, mevrouw ! bevestigde M a r i e afwezig, en met
haar flu stralende glimlach vaag in 'n overwinning starend .
Zwijgend schreden ze voort op 't door de dennen
slingerende wandelpad . Nu eens liep het vlak langs
geurige bloemenweide met 't voor hen aldoor verrassend
gezicht van zooveel kleur en geur op de anders om dezen
tijd nog grauwe, doodsche marsch ;
dan draaide het naar
den overkant, fangs den Stormdijk, waar kinderen speelden
voor dagloonershuisj es, 'n man z'n aardappelakker stood
to wieden en 'n meisj a 'n kruiwagen met gras voor de
geit naar huffs kruide, jets wat B e r t h a nog telkens verwonderd deed opzien : of die veelbegane grindweg werkelijk
de oude, eenzame Stormdijk was ;
soma ook liep het
recht door de dennen, flu niet meer rood gestreept door
onderg aande zoo., dock met hun doorzichtig donkey dak
'n zoet duister van onbewogen vrede over hun hoofden
spreidend.
Ja, ik bedoel, zei B e r t h a eindelijk : dat nieuwe
is mooi, juist omdat 't niet nieuw diet ; 't schijnt zoo
natuurlijk, hoe ongewoon ook . Maar dat zoeken van 't
nieuwe, dat gerafel aan de woorden en dat ontkenninkjespelen om zoodoende tot zuivere kennis to komen, wordt
zoo vermoeiend en gevaarlijk ook .
Maar wat m oederke thans natuurlijk en kalm schijnt,
klonk den eersten keer wild en dwaas . De autoriteit van heden
was gisteren revolutionair. Is het zoo niet P vroeg hij zich
voor haar heenbuigend en Marie aanziende .
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U hebt gelijk . Hoewel alleen de voor 't ware gezag
buigende revolutionair zelf 'n autoriteit zal worden . Vindt
u 't ook niet, mevrouw ?
U, U!! riep hij :
Waarom noem je mij niet bij
m'n naam ?
He? Ik dacht dat jelui dat deden !
Ik vergeet het telkens, mevrouw, heusch !
Haha, dat noemen we nog eens opvoeden, he moederke P en grimmig lachende wierp hij z'n hoofd in den nek
en foot ironisch door z'n tanden .
'n Itevolutionair die voor 't ware gezag buigt, ja kind,
dat klinkt als uit 'n boek ! Maar . . . In mijn jeugd meende
de kunst de natuur to moeten corrigeeren ; nu wil ze de
natuur navolgen ; over 'n dertig jaar zal ze de natuur
misschien den rug toekeeren ; bedoel je met gezag misschien mode?
Mode ! Vroeger of later kleedt zich iedereen naar
de mode ! Alleen de leege mensch heeft daarmede z'n grens
bereikt : de levensvolle begint vandaar z'n persoonlijkheid .
Dus 't is dan toch om m~nschen to doen !
Natuurlijk om mbbie menschen !

Ze wares 't dennebosch uitgewandeld en stonden dwars
voor rechten, stilgrijzen straatweg, besluiteloos hoe verder
to gaan. In de weiden over den straatweg begonnen witte
nevels to dwalen ; alomm was het doodstil ; alleen aann
blauwzwarten avondhemel kwamen pinkelende sterren flonkeren, als de eenige levende wezens in de zwoele stilte .
Dan klonken stappen op den straatweg ; 'n donkere gestalte
naderde.
Vader ! zei Mar i e ; en vlug ging ze hem tegemoet,
gevolgd door de anderen .
Donkey stood hij voor hen, ;root en vierkant, met 'n
rustigen lack in de oogen, nu hij z'n stralende Marie
naast zich moist .
Goedenavond, mevrouw D u b a r c q ; goedenavond,
meneer D u bar c q ! groette hij, z'n hoed in de hand houdend,
en dan z'n op 't voorhoofd gevallen haarlok achterover
werpend :
Ik stoor u toch niet ?
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A.llerminst, meneer V a n E s s en, maar wij misschien
uw avondwandeling ?
Neen, ik kom van 't Schroevelde . Krijgsraad gehouden . TTw zoon heeft met z'n grasverpachting den heelers
Schepershoek gerevolutioneerd !
Haha, dus word ik bier nog 'n autoriteit . Is 't niet P
riep C are 1 tot Mar i e, die vroolijk-trotsch, hoog opgericht
stood naast den meester .
Ja, ja : 'n Nieuwe Gidser in den landbouw !
Is ze weer aan den gang geweest met „de zeeIge,
ziedende zee-zee" :a schudde V a n E s s e n 't hoofd .
Met „papaver, gedaver" !
Neen ! lachte B e r t h a :
En ze heeft ons bijna bekeerd ! Maar, wandelt u mee terug?
We stonden juist to dubieeren . . , dock met 'n nieuwen
wandelaar er bij wordt 'n oude weg ook nieuw . Dus
zijn de boeren heusch geschrokken van C a r e 1' s succes !
Graag m evrouw ! en dan on der 't opwandelen :
Geschrokken ? Verbouwereerd zijn ze ! Maar 't was ook 'n
handige zet van uw zoon op 't laatste oogenblik zelf drie
perceelen to houden ; nu gingen de gegadigden om de overige
vechten als leeuwen !
't Verstand van. H an n e s ! lachte C are l : - die
me viak voor de verkooping bolas van den winter wat vee
to stallen . Hij had dan toch niets to doers en „most is goon
biegeloof, meneer", zei bij. En dus moest ik wat hoof houden .
En 'k vond ook wel leak zelf eons to hooien .
Maar d e boertj es hob bon er zich toch niet aan
bekocht 7
Moest wel, mevrouw . Door die drogen April is
her nergens gras op de hooge weiden ; 't IJselhooi is ongekend duur ; nu was voor velen de marsch de laatste
maar
leans ; zo hadden de perceelen al zoowat verdeeld
door dien politieken zet van H a n n e s, zullen we nu maar
zeggen . . .
Dus, 't ziet er n .iet best uit voor de boeren ?
Neen mevrouw, wanhopig voor den zandboer ! In
die dure zeventiger jaren zijn de pachten opgedreven, nieuwe,
zwaar verhypothekeerde boerderijen gangs gemaakt, of oude

38

BOETE .

duur gekocht, en flu zitten ze ! schudde hij 't hoofd, denkende aan broer E g b e r t.
--- Ja, 't is schande, die hooge rente ! Denk eens aan
die B o r g e rink, ineens straatarm .
wie is dat, Marie? Hij wo ont toch niet onder
Oolghem
I1Teen, mevrouw, onder Steevoorden. 'n Beste kerel ;
de grootste boer geweest van de havezathe Steevoorden .
Die kocht in tachtig 'n eigen plaats, De Kolk, voor vijfen-dertig duizend gulden . Hij bezat er twintig, nam achttien hypotheek, wat meer voor de voortvaring ; maar flu
de prijzen zoo dol achteruit geloopen zijn, kon hij de rente
niet meer opbrengen ; zijn plaats, gisteren verkocht, deed
precies de hypotheeksom ; en flu is hij op z'n ouden dag
arm -- na z'n heele leven hard gewerkt to hebben .
- Ontzettend, ontzettend !
-- Ja maar, moederke, domheid is sours de ergste
lu.iheid .
U hebt gelijk, maar 'n boer is zoo gewend aan
langzaam groeien, dat hij die snelle resultaten als de uwe
niet begrijpt en wantrouwt . Een staaltje . Na de grasverkooping kwam ik drie boeren tegen, en toen ze 't
nieuws verteld hadden, vroeg me een : Zeg's, meister,
den jongen heer van De Dullerdt, da's floe zekers 'n dolleerder :'
Dolleeren ! riep de tweede :
Da' zit in de
karke !
Kan fleet ! kwam de derde :
De domeneer hef
d'r nooit van epreekt ; ik holde 't er veur : 't zit in de
Tweede Koamer.
Haha, schaterde C are 1, in den hen omhullendeu
schemer Marie aanziende, wier oogen trotsch opkeken
naar vader.
En ik holde 't er veur dat dolleeren kump van
De Dullerdt ! hield de eerste vol . En toen 'k hen wat
wegwijs maakte van kunstmest en heide-ontginning, lachten
ze :
Heimest, meister, gif' heipest . Noe zeuventien
soorten vrimd grus, moar tookemjoare is den eigenste
marsch zwart verbrand, en dan wil 'r flog gin plagge
wassen, wa 'k oe zegge ! !
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Haha ! „Gin plagge", dat is 't ergste . Maar, we
zullen zien ! Is 't nu niet eigen schuld, moederke ?
Weet u, wat ik ze zei ? -- Over tiesn jaren doers jelui
't allemaal ! 't Waren toevallig boertj es nit 't Broek, en
u weet, daar is marsch genoeg, minstens zoo goed als hier !
Gelooft u ook niet
Ja, over tiers jaar, meneer v a n E s s en . . . .
Jammer echter de stakkers, die intusschen er mee
ondergaan !
Ja, mevrouw, dat is de boer. 'n Prachtexemplaar
mensch
alb je 'm maar niet haast ! Over tiers jaar doer
hij het
en beter dan uw zoon . Maar, o wee, die tiers
jaar . . .! zuchtte hij . Zwijgend staarde hij op den grond :
't Schroevelde zou springen ; zijn positie wankel komen
staan ; menig boertje z'n plaatsje moeten verkoopen . In
den hen nu omringenden nevel voelde hij wrevelig dat
C are 1 'n schaduw had geworpen over den Schepershoek en
hij schudde 't hoofd :
Ja, 't levers is wreed, sours heel
wreed ! Doch mevrouw, u is thuis !
Dank voor uw wandeling, meneer v an E s s en . Groet
uw vrouw ; ik kom weer eens gauw aan. Ja, 't levers is . . .
Is mooi, altijd heel mooi . Dat bedoelt vader ook .
En hier ; u mag 't nog eens lezen . Dag mevrouw, dog C ar e l !
Maakt dan „popover, gedaver" 't moeilijke levers
ineens mooi, Marie?
Natuurlijk, mevrouw ! Als je de rhythme van 't
leveen maar hebt . . . .

Mag ik 't ook lezen M a r i e ? vroeg hij haar hand
vasthoudend .
Als je kunt ! lachte ze uitdagend .
Niet kunnen ? Niet kunnen ?
Probeer maar ! riep ze haar vader volgend, die
reeds opliep .
Toen ze den Heuvel waren gepasseerd vroeg deze bezorgd :
Zeg, noemen jij en meneer Dub a r c q elkaar
bij den naam !
Och, hij vroeg het ; en mevrouw zei ook zoo jets .
Wat is zij toch 'n zeldzaam lief mensch .
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De vrouwen van De Dullerdt wares altijd best ; de
mannen misses juist, waar 't op aankomt .
-- Kan 't laatste niet wat minder, vader ?
Neen, seen ! Zijn vader had veel hart maar weinig
hoofd, en deze is enkel hoofd, mist alle hart .
Dan kon-ie niet levee ! Neen ! fleemde ze haar
wang tegen z'n arm aanvleiend :
Vader kij kt door z'n
zwarten bril. nij houdt dol van z'n moeder . . . , maar
tegenover hem . . . . wat . . . . onbillijk.
Tegenover de boeren mist hij alle hart . Die zijn
hem alleen materiaal voor z'n oeconomische proefnemingen .
't Is om to rillen zoo riicksichtslos als hij met menschen
omgaat . 't Geeft zeker ongelukken . . .
Ze drukte zich inniger tegen z'n arm, en staarde zwijgend in de zoete duisternis, waar zwartfluweelen silhouettes
vertrouwelijk om hen been stonden . Ze wilde vader niet
zeggen dat ze hem tot vanavond evenzoo beoordeeld had,
maar nu 'n anderen C a r e 1 g ezien had, vaag, event] es,
toch om van to schrikken overweldigen d ; n.atuurlij k ook
'n hevigen C a r e 1, dock enkel hart . Neen, vader moest
dat niet weten ; zij zelve eigenlijk ook niet, want zij
bleef 'n simpel school] uffertj e en hij beer van een kasteel .
Neen, nooit zou iemand 't weten ; ze zou 't bewares als
'n geheime schat, blij voor hem, voor hem alleen, dat hij
zooveel mooier was dan hij scheen. En ook wilde ze vader
niet zeggen dat ze vanavond onfeilbaar en plotseling gevoeld had, waarom deze tegenwoordig 't levee zoo mismoedig doorkroop : omdat hij zich tot eigen beschaming
en tot schade van den Schepershoek op zij geschoven
voelde door C a r e 1 ; eenn waar natuurlij k, voor hem echter
reeeler dan 't grofste feit . Arme vader, heusch wat ziek ;
en zich innig tegen hem aanvleiend, fluisterde ze :
Wat
'n mooie avond !
Ouderwij 1 had B e r t h a in de salon de lamp aang estoken. C a r e 1 was ongaarne in deze nuchtere, omstreeks
'40 gemoderniseerde, flu verflenste kamer . 't Onbeholpen
gestreepte, blauwe behangselpapier, genet in breede, witgeverfde lambriseeringen, waarop oleografie-achtige, goud-
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omlijste familieportretten, de witmarmeren schoorsteenmantel van namaak-renaissance en 't uit de hand getrokken
plafon d van namaak-rococo, 't was alles even ijl en koud,
terwijl 'n hooge mahonieglazenkast, vol blauw porcelein,
en dunne Chippendale mahoniestoeltjes zoo verdwaald op
't lichte, grootbloemige tapijt stonden, als zouden ze direct
publiek verkocht worden . Doch nu hinderde hem niet
deze eig enwij ze, ij 1-nu chtere sfeer, d aar voor z'n dronken
oog en g loorde en g lan sde, op 'n achtergrond van 'n haar
omstralenden luister, M a r i e, zooals ze met lichtende oogen
en ontroerend levensg eluid in stem had staan . . , lezen,
was 't niet geweest . ., neen scheppen uit die mysterieuse
diepten, waar 't levers opwelt . Dan z'n kwajongenskuren
en groote woorden verwenschend, verschanste hij zich achter
'nn stapel nummers van bet Electrotechnische Tijdschrift
en brochures, hem door d e B r a s s a e r g eleend, waaruit
hij nog 't verslag moest lezen van die wereldveranderende,
electrotechnische tentoonstelling van. Frankfort . Jawel,
Aug ustus '91 . . . Hij had er been zullen gaan . Maar oom
was suet z'n Dullerdt er tussehen gekomen . Dom, char had
hij moeten zijn ! Daar was 't groote probleem : de electrische krachtsoverbrenging over groote afstanden beslist .
Door verbetering der wisselstroomdynamo's waren de hiervoor benoodigde stroomen van hooge spanning nu op to
wekken ; en dus had die prachtig e proefn emirs g van arbeidstrausmissie op de lijn Lauffen-Frankfort bewezen dat de
electriciteit de wereld maar voor 't veroveren had . En in
plaats van met zijnu aanbevelingen van Delft en z'n prachtig
getuigschrift van professor M a y e r nit Zurich nu dadelijk
bij S i e m e n s en H a 1 s k e in Berlijn aan den slag, dat
was aan de overwinning, to gaan, zat hij bier als 'n gepensioneerde kolonel zich to verdiverteerea met heideontginning, en halve of heele krankzinniben . . . Zelf ook
al besmet, want op weg verliefd to worden . . .
Doch hoe hij zich opzweepte, 't hielp niet . Terwijl
hij zich inspande met 't berekenen eener installatie, waarin
eeuu stroom van 2000 volt spanning door transformatoren
in 'n stroom van lage spanning moest worden omgezet,
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ten einde er een electromotor mede to drij ven, verscheen
zij boven den electromotor op gouden achtergrond in haar
week-blauwe uniform met stralende oogen en . . . . met 'n
gesznoorde verwensching greep hij 'n antler nummer . Dan
z'n moeder gebogen ziende over Marie' s boek, lachte hij
smalend, om zichzelf to wooden :
Is 't papaver gedaver
flu nog zoo mooi?
He P vroeg ze droomend hem aankijkend .
Of u dat vers al terugg evonden hebt ?
Ja ; tech antlers . Zij las 't met zoo'n ingehouden
enthousiasme . Deze literatuur schijnt in bizondere mate
to eischen, wat elke eenigszins doet, namelijk dat je ~r in
gelooft .
Je zoudt zeggen ! bromde hij in zichzelf :
Hoe
komt zoo'n schooljuffie van de hei aan zoo'n verfijnd geloof !
Ta, ta, jongen! Ze is waarlijk niet de eerste de
beste . Marie heeft 't prachtige verstand van haar vader
en de rijke innigheid van haar moeder !
Hij antwoordde niet, en beiden bogen 't hoofd weer

over burs boeken .

Hij verdiepte zich in de to Frankfort gehouden redevoering van Zip e r n o w sky over electrische banen met
intercommunaal snelverkeer, maar in plaats van de daarvoor vereischte beweegkracht to kunnen berekenen, zag en
hoorde hij den trein voortvliegen op de cadans van papaver
gedaver, en daarboven haar, hem toelachend met die
mysterieus-stralende oogen . Woedend sloeg hij het t,ijdschrift dicht, en opende 'n nieuw nummer, haar boven de
prachtigste getallen en de glorierijkste berekeningen stood
steeds haar stralend beeld voor z'n dronken oogen . . . .
De handers woelend in de zakken van z'n colbert,
begon hij de kamer rend to loopen, en stilstaande voor z'n
overgrootvader van H e e s e 1 e, 'n klaaroogig, keel beer,
die, z'n kin trotsch in z'n stropdas gedoken, deze door
hem gemoderniseerde salon zelfvergenoegd inspecteerde,
knikte hij dezen sarcastisch toe dat 't prachtig zou zijn,
als de laatste uitlooper van zijn geslacht ging trouwen met
de kleindochter van 't Schroevelde ! Maar niets hielp .
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't Eenige was dat hij vanavond nog schreef naar S i e m e n s
en Ralske . . . .
Moeder, kunt u even luisteren ?
Ja, zei ze haar boek sluitend :
't Is ook al last !
Moeder, 'k g a weg ! De kwestie is op 't oogenblik
de wisselstroom-dynamo's to vervolmaken
en dan laten
we treinen loopen met tweehonderd, tweehonderd vijftig
kilometer per uur, twee, driemaal zoo vlug als onze bliksemtreinen . Moet ik daarbij zijn, of mijn kans laten voorbijgaan ?

Natuurlijk, d irvoor heb je gestudeerd . Dit is maar
'n intermezzo !

Doch terwijl ze het toegaf, zag ze plotseling dit den
laatsten tijd to hebben vergeten. Doch hoe kwam hij flu
ineens op die gedachte ? 't Was, als moest er nog zooveel
gebeuren, voor hij weer ging in den vreemde .
Kij k, de A.llgemeine Elektricitats-Gesellschaft to
Berlijn heeft 't vorig jaar, over haar kapitaal van twintig
millioen, ongeveer twee millioen zuivere winst gemaakt, en

ik zit her als 'n aftandsche grondbezitter grasverpachtinkjes
to houden, die 'n paar honderd gulden opbrengen ! En dat
heet dan 'n evenement . Zou 'k maar niet direct me aan-

meldenn bij Siemens en Halske?
Zoo op stel, en sprong ? Kan H a n n e s je werk
overnemen. P opperde ze, slechts wat vragend, om intusschen
'n oorzaak to zoeken voor dat overhaast vertrek .
H a n n e s? Mijn werk ? Haha !
Ik zou zeggen : ga, zoodra je hier klaar bent.
Ze keek hem onderzoekend aan . Was hij niet bijzonaer
ongedurig geweest van avond ? Wat was er gebeurd ? Juist,
nu hij dat prachtige succes had behaald . En opeens verwijdde zich 't uitzicht, zonk de grond onder haar weg en
zag ze in vage verten . . . Marie? Zou hij voor Mar i e P
.

Hij die letterlijk koel, stag deed tegen elk meisje . . . En
vanavond
ja, misschien was hij wat geanimeerder geweest
met Marie
of neen
ja toch ! En Ms 't eens zoo

was? . . . Marie . . . zeker 'n lief kind, maar 'n partij voor
haar jongen? . . . Zou 't niet beter zijn, als hij maar direct
ging ? . . . Doch als hij dan eens met 'n vreemde, mondaine
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vrouw kwam ! . . . Hoe m oeilijk was 't vooruit to zien ! . . .
Dat kon alleen de Voorzienigheid . . . En ondertusschen
wat er gebeurde bleef toch voor haar verantwoording . . .
Klaar ! Wann eer ben je klaar
Dat voel je zelf wel jongen! zei ze opstaande :
Ads
je vrede hebt ! en de hand op z'n schouder leggend zei ze
met haar milde vermaanstem :
En den weg weet je ook !
Verstrooid en als haar niet hoorende kuste hij haar
goeden nacht, en in diepe gedachten zochten ze hun slaapkamers .
(Word t vervo lg d .)

DE INVLOED DER ZENDING OP DE
MAATSCHAPPIJ DER INLANDERS
DOOR

ALB. C. KRUYT .

Een A.ustralisch blad deelde eens eene zeer vreemde
geschiedenis mede, waarin gesproken werd van zekeren Mr .
M e st on, lid van het Parlement van Queensland . Wij weten,
dat de inboorlingen van Nieuw-Holland in het algemeen op
een lagers trap van ontwikkeling staan . Deze Austraal-negers
behooren ongetwijfeld tot de meest primitieve volken . Zij
leiden een nomadisch levee, en dit is zeker wel een van
de voornaamste redenen, waarom het zoo moeielijk is
eenigen vat op hen to krijgen . Op verschillende punters
van het land zijn zendingsstations gesticht, en de zendelingen doers alles, wat in hue vermogen is, om de menschen
tot een gezeten levee to bewegen . Het verwondert ons
niet, dat de Regeeringen der verschillende koloniale Staten
in Nieuw-Holland deze pogingen ondersteunen .
Ook het Parlement van Queensland wilde hierin niet
achterstaan . Vooral Mr. M e s t o n stelde belang in de verbetering van het lot der Inboorlingen . Hij had eene studie
van de zaak gemaakt, en hij was daarbij tot het resultant gekomen, dat hue een betere toekomst kon worden bereid
door beschavende opvoeding, met buitensluiting van alle
Christelijke invloeden ; dat was z.i . de eenig hoopvolle en
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werkzame manier . Hij bond zich aan, daarmede de proef
to nemen .
De beer M e s t o n schijnt over eene groote mate van
welsprekendheid en overredingskracht beschikt to hebben,
althans bet Parlement trad in zijne voorstellen en stood
hem een eiland, Fraser-Island, ten Noorden van Brisbane
af, benevens bet noodige geld om er to eaperimenteeren
met Inlanders.
In 1895 werden 200 Inboorlingen ondergebracht in de
nieuw opgerichte gebouwen op genoemd eiland, alwaar zij
gedurende 5 jaren zouden worden onderhouden en opgevoed . Mr. M e s t o n ram zelf de leiding van die opvoeding
in hander, daarin gesteund door zij nen zoon . Hoe hij dit
interessante werk verrichtte, wordt niet vermeld, naar wel
schijnt voor visscherij een groot aantal lesuren to zijn uitgetrokken geweest in dit opvoedingsleerplan ; men zag deze
menschen zich ten minste dagelij ks met de vischvangst
bezig houden .
Maar flu komt bet vreemde van bet verhaal : Na vijf
jaren opvoedens gaf Mr . M e s t o n aan de Regeerin.g to
kennen, dat bet werk gedaan was, en hij noodigde de leden
van bet Parlement nit, de resultaten to komen zien . Vele
leden der Regeering met hunne dames gaven aan deze uitnoodiging gehoor . Een Gouvernementsstoomschip bra~cht
bet hooge gezelscbap naar Fraser-Island over. Mr . M e s t o n
en zijn zoon ginger dadelijk naar boord, om bet gezelscbap
naar wal to geleiden . De gasten ginger in de sloepen, en
lieten zich naar bet land roeien . Maar ziet
dichtbij den
wal gekomen, draaien de sloepen om en roeien naar boord
terug. Wat was de reden van deze onverwachte manoeuvre?
Door de toebereidselen tot de feestelijke ontvangst der
hooge gasten waren de negers reeds zoodanig opgewonden,
dat zij gedurende de afwezigheid van den beer M e s t o n
en diens zoon, de voorraadkamer hadden opengebroken, en
zich hadden bedronken aan de whisky en de rum, die daar
voorradig waren (deze artikelen behoorden dus blijkbaar
ook bij bet opvoedingssysteem van Mr . M e s ton) . De Inboorlingen hadden toen alle kleederen afgeworpen en stonden
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nagenoeg zonder bedekking, joelende en tierende, de
heeren en dames of to wachten .
Dit is een zeer vreemd verhaal, niet waar ? Hot geeft
geene hooge gedachten van de inzichten der Queenslandsche parlementsleden in de geschiedenis der menschheid .
Voorloopig zou ik hot l :iefst niet in de werkelijkheid van
dit verhaal willen gelooven ; maar dan illustreert hot in
elk geval toch de eigenaardige gedachten, welke sommige
menschen flog koesteren omtrent beschaving en opvoeding .
Ieder, die slechts een wei .nig dieper in de geschiedenis der
menschheid is doorgedrongen dan dit gewoonlijk gebeurt na
eene opleiding op gymnasium, of hoogere burgerschool,
zal moeten erkennen de enorme macht, die de godsdienst
heeft gehad en flog heef't op de maatschappelijke ontwikkeling van hot yolk . Om een voorbeeld to geven wijs ik
op den invloed der kloosters . De oorsprong der Christelij ke kl oosters was, zooal s bekend is, de begeerte van menschen, om zich of to scheiden van de wereld, en eon leven
to leiden, geheel aan God gewijd . Natuurlijk waren or vole
onzuivere elementen onder de monniken ; maar doze slechte
elementen zouden goon kloosters hebben gesticht ; zij kwamen
er later bij, toen godsdIenstzin velen tot afzondering had
gebracht .
Wij kennen den enormen invloed van het kloosterwezen . Door de monniken, die to zamen gingen woven,
word een middelpunt gevormd, waar omheen de bevolking
van hot land zich concentreerde, omdat die menschen hulp
en steun vonden bij de monniken . Door den geregelden
landbouw dezer monniken word de kennis der boeren vermeerderd . En waren die monniken niet de eersten, die de
jongens van hot dorp verzamelden, en hun onderricht gaven :'
Zij waren dus de eerste stichters van scholen in ons
land .
Wanneer doze mannen niet gedreven waren geworden
door hot Christendom binnen in hen, dan hadden zij z66
uiet gedaan, niet kunnen doen . Maar van den tegenover
gestelden kant zouden de landlieden zich niet op zulk eene
wij ze aan de biding dezer monniken hebben overgegeven,
flu
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wnneer dezen niet de drapers van den godsdienst waren
geweest.
Ik zou natuurlijk flog voort kunnen gaan meerdere
voorbeelden bij to brengen tot bevestiging van het feit,
dat het Christendom grooten invloed gehad heeft op onze
maatschappij . Over dit onderwerp is echter reeds meer
dan een boek geschreven . Ik achtte het echter noodig in
verband met ons onderwerp aan deze omstandigheid to
herinneren .
Er is een tijd geweest, dat men sprak van de onbeschaafde volken, en daaronder werden dan ook gerekend
de volken in onzen Indischen Archipel . Deze naam is een
gevolg geweest van de gansch verkeerde voorstelling, welke
men zich van de .Indonesische volken heeft gemaakt, en
wij Nederlanders hebben ons in onzen hoogmoed van overheerschers nimmer de mogelijkheid voorgesteld, dat die
volken ons ook onbeschaafd vinden . Wanneer een aristocratisch Javaansch onderdistriktshoofd, dus niet eens een
hooggeplaatst inlandsch ambtenaar, een 1 uidruchtigen,
vloekenden controleur naast zich ziet, kan hij met peen
mogelijkheid een hoogen dunk krijgen van de beschavin
der Hollanders .
Wanneer een Inlander bij het eten smakt, wnneer hij
in uw bijzijn zijn overtollig sirihspeeksel ontlast enz ., zijn
dit voor ons aanstootelijke dingen, welke wij gaarne betitelen met den naam van onbeschaafdheid ; maar daartegenover staan tal van kleine daden, welke bij ons zeer geoorloofd zijn (als het geven van een kus in het openbaar aan
eene echtgenoot bij de ontmoeting na eene scheiding), die
voor den Inlander aanstootelijk zijn, en hem in zijn hart
den Europeaan weinig beschaafd doen vinden .
De Indonesische volken in onzen Arohipel zijn minstenss
even beschaafd als de Nederlanders, maar hunne beschaving
nit zich in andere vormen. Bijna had ik gezegd in vormen,
geheel tegen overgesteld aan de onze . Het valt ons, Europeanen die in Indie komen, op dat de Inlander zoo veel
juist andersom doet als wij . Wij bestijgen het paard gewoonlijk van de linkerzijde, hij van rechts ; de Inlander
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noemt den never van eene rivier reehts, died wij links
noemen (dit is natuurlij k to verklaren nit de omstandigheid, dat hij bij eene landing op de Indische eilanden de
rivier opvaart naar bet binnenland, terwijl wij, uit bet
binnenland van Europa komende, de rivieren stroomafwaarts
volgen) . Ik heb nimmer in een In.disch hotel g elog eerd,
of den volgenden morgen vond ik mijne sehoongemaakte
schoenen voor de deur staan, de linker op de plants van
den rechterschoen, en omg ekeerd .
Doch dit zijn kleinigheden . Van meer beteekenis is
bijv, de gewoonte der Inlanders to gaan zitten, wanneer
zij met u spreken, terwijl de welvoegelijkheid bij ons eiseht,
dat wij wachten tot ons een zetel wordt aangeboden . Ik
kende nog slechts zeer weinig van de landstaal to Posso,
toen mij in dit opzicht reeds een lesj e werd g egeven . Ik
kwam meermalen de huizen in, terwijl ik dadelijk tot deze
en gene der aanwezigen bet woord richtte . Op zekeren dag
had ik zulks weer gedaan in de mooning van een ons bevriend hoofd, toen deze tot mij zeide : „zet u eerst, mijnheer ; bet is onze gewoonte om eerst to gaan zitten, alvorens wij spreken ."
Dat dit staande spreken werkelijk
zeer stuitend en onbehoorlijk is voor den Toradja bleek
mij bij eene andere gelegenheid . Wij hadden namelijk een
Toradjasehen jongen in huffs ; zoo flu en dan stuurden wij
hem met eene boodschap naar bet hoofd vann bet dorp, een
ander man dan die, welke mnij de zooeven medegedeelde
opmerking maakte . Op zekeren morgen kwam dat hoofd
bij mij, en verzocht mij den jongen eens duchtig to onderhouden over zij ne onbeschoftheid, om de boodschappen
steeds staande over to brengen . „Wanneer hij niet uw
jongen geweest ware, voegde de man er nog aan toe, zou
ik hem een duchtig pak slang gegeven hebben ."
Laat mij bier even de opmerking m ogen makers, dat
bet zoo jammer is, dat de meeste Europeanen in Indie
zulk eene houding tegenover de Inlanders aannemen, dat
dezen bang voor hen zijn . Daardoor durven de Inlanders
hunne gedachten niet openbaren : beide rassen blijven voor
elkaar onbegrepen tegenover elkaar staan . Op deze wijze
0 . E.VII7
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leert men niet van elkander, en de vooroordeelen blij yen
onderling voortbestaan .
Iedere beleefdheidsvorm heeft zijn eigen geschiedenis .
Vale dier vormen hebben hun ontstaan to darken aan de
omstandigheden, waarin een yolk verkeert . Om ors bij de
Indonesiers to bepalen, noemen wij als een zeer stark
sprekenden karaktertrek onder hen hunne beleefdheid . De
beleefde vormen, waaronder u een of ander wordt aangeboden of medegedeeld, zijn opmerkenswaardig . Ik heb
Inlanders gezien, die in toorn waren ontstoken, wier bliksemende oogen getuigden van den storm in hun hart, en
die toch alles wat zij zeiden, in hoogst beleefde woordeu
iukleedden. De bloemrijke taal, waarmede de Indonesiers,
zooals bekend is, uiting geven aan hunne gedachten, is
voor een deal ook hat gevolg van deze beleefdheid, die ei
aan gewend is geraakt de zaken niet kortweg bij hunnen
waren naam to noemen, maar ze to bedekken door beeldspraak .
De oorsprong van dezen beschavingsvorm is nog zeer
goad op to sporen nit de levensverhoudingen der Indonesiers . Wij moeten dan volken bekijken als de Bahaudajaks in Midden-Borneo, die ons door Dr . N i e u w e nh u i s zijn beschreven, en de Toradja's van Celebes, onder
wie ik heb gearbeid . Dan zien wij, dat deze beleefdheid
niet is voortgesproten uit eenig medegevoel voor den medemensch, maar eenvoudig uit vrees . Waar bij deze menschen
hat vuistrecht heerscht en iedere aangedane beleediging
wordt gewroken, kan hat ons niet verwonderen, dat men
zich voor elkaar in acht neemt . Het is eigenaardig, maar
tevens natuurlijk, dat bij deze menschen hat grofste egoIsme
gepaard gaat met zeer groote beleefdheid . Wanneer bijvoorbeeld de grond van die wellevendheid, de vrees, wordt
weggenomen, treedt hat egoisme dadelijk wear op den voorgrond, en in een oogenblik zijn dan deze beleefde, hoffelijke
menschen in de ergste despoten omgetooverd.
Zoo zoude ik nog meerdere karaktertrekken bij de
Indonesische volken kunnen noemen, wier geschiedenis
moat worden gezocht in de maatschappelijke verhoudingen
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van een yolk . Ik herinner bijvoorbeeld aan het feit, dat
primitieve volken niet stelen, een gevolg van de verhoudingen in den stain, waar alle goederen gemeenschappelijk
van de familie zijn, en er this geen sprake kon zijn van
stelen . Maar wij gaan hierop niet door . Ik wil nog wijzen
op een anderen grond bij het ontstaan van vele maatschappelijke vormen, en wel op den godsdienst ; en ik bedoel
hiermede den godsdienst in den uitgebreidsten zin des
woords, zoowel het geloof aan geesten, als dat aan de
werking van allerlei geheimzinnige machten .
Ieder die met Inlanders in aanraking is geweest, heeft
onder hen een geheimzinnige vrees, een vermijden om eene
anders toorn op to wekken, opgemerkt . Alleen door een
hevig opgewekten hartstocht wordt deze vrees verdreven .
Het is de angst, welken men heeft voor de geheimzinnige
machten, waarover de mensch zou kunnen beschikken . Aan
eene vervloeki.ng kent de natuurmensch eene fatale uitwerking toe . Tal van onverklaarbare verschijnselen, voor
den mensch noodlottig, beschouwt de Inlander ale de
vrucht van tooverij, van zwarte kunst, waarvan anderen op
de hoogte zouden zijn . De natuurmensch gelooft ook, dat
iemand de hulp der geesten kan inroepen om verderf to
brengen over zijnen medemensch . Die vrees voor geheimzinnige machten en werkingen is, misschien nog meer dan
de vrees voor daadwerkelijke wrack, oorzaak van de beleefdheid der Indonesiers .
Dat de godsdienstig e achtergrond bij deze beleefdheid
zeer duidelijk gevoeld wordt, blijkt o . m . hieruit, dat de
mensch beleefder en welvoegelijker wordt, wanneer hij in
omstandigheden verkeert, waarin hij meer dan anders van
geesten en geheime machten to vreezen heeft . Een van
die omstandigheden is bijvoorbeeld zwangerschap . De aanstaande moeder meent, dat de geesten, die haar toch reeds
haar geluk benijden, er op uit zijn haar kwaad to doen,
en vooral in hare omstandigheden kan de geheime kunst
van menschen haar nog meer kwaad berokkenen dan anders .
Die vrees flu heeft tal van vaste gebruiken voor de zwangere
vrouw doen ontstaan, gebruiken, waarvan de godsdienstige
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ondergrond doorgaans niet meer is na to speuren . De
Toradjasche vrouw bijv, mag in die omstandigheden nimmer bet woord „neen" of „uiet" gebruiken . Dit verbod iss
nu een doode vorm geworden, waaraan men zich niettemin
houdt, maar de oorzaak er van is zeker hierin to zoeken,
dat de woorden „neen" en „niet" eene ontkenning of eene
weigering bevatten, die den persoon, tot wien bet woord
gericht is, kunnen ontstemmen . Die ontstemming weer kan
g eheime machten in werking roepen, waardoor d e vrouw
geschaad wordt.
Daar deze godsdienstige ondergrond een belangrijk
punt is in hetgeen ik wenschte uiteen to zetten, zij bet
mij veroorloofd, dit nog nader met een paar vaorbeelden
toe to lichten . Ik neem daartoe alleen voorbeelden, welke
voor den geheelen Archipel gelden . Het is opmerkelijk,
welk een eerbied de Inlander heeft voor een slapende .
Hem op ruwe wijze wakker to waken, of over hem been
to stappen, terwijl hij ligt to slapen, is iets, waartoe een
lndonesier niet zal konien, tenzij dan in de havensteden,
waar men nu eenmaal geheel en al met alle beleefdheidsvorm.en heeft gebroken . Wanneer men aan eenen Javaan
van den tegenwoordigen tijd vraagt, waarom hij eerbied
heeft voor een slapende, zal hij op die vraag waarschijnlijk
niet heel veel meer weten to antwoorden, dan dat zulks
nu eenmaal zoo behoort . Er zijn echter volken in onzen
A .rchipel, bij welke de oorsprong van deze gebruiken nog
zeer goed is na to gaan .
De Indonesier stelt zich namelijk voor, dat gedurende
den slaap de ziel nit wandelen gaat. Bij bet ontwaken
keert die ziel dan tot Karen eigen aar terug . Wauneer men
nu eens een slapende plotseling wakker maakte, zou de
ziel wel eens geen tijd of gelegenheid meer hebben om
naar bet lichaam terug to keeren ; de ziel zou zich verwijderd houden, en bet gevolg hiervan zou wezen, dat bet
lichaam ziek werd . Zoo zou men ook, door over een slapende
been to stappen de vertrekkende of terugkeerende ziel in
den weg kunnen treden, hetgeen weder nadeelige gevolgen
zou hebben voor den b€trokken persoon.
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Wij zien het : de ondergrond van dit gebruik, dat
thans geheel eene citing van beleefdheid is, is een geestelij ke geweest.
Nog een dergelijk voorbeeld : het is onbehoorlijk om
op iemam ds schaduw to gaan staan, of om to eten van
voedsel, waarop de schaduw van eenig mensch valt. Bij
vele Indische volken is dit thane eenvoudig een regel van
wellevendheid, evenals bij ons het in het licht van iemand
staan onbehoorlijk is ; maar dit beleefdheidsvoorschrift zou
niet ontstaan zijn, wanneer het niet een geestelijken ondergrond had gehad, een ondergrond, dien sommige volken
zich nog bewust zijn . De schaduw van een mensch toch is
naar de voorstelling deter Indonesiers een der verschijningsvormen van de ziel . Wanneer men due op iemands schaduw
staat, staat men op zijne ziel ; op de eene of andere wijze zal
men daarmede dien mensch eenig ongemak bezorgen . Op
dezelfde wijze denkt men ook den mensch eenig kwaad to
zullen does aan zijne ziel (en daarmede aan zijn lichaam),
wanneer men eet van voedsel, waarop (le schaduw eene
menschen valt.
A.an onze kinderen leeren wij reeds vroeg om behoorlijk to eten, en daartoe zijn dikwijls veel aanwijzingen en
vermaningen noodig . Wij willen niet, dat onze kinderen
voor onopgevoed zullen doorgaan door de wijze, waarop
zij eten. Zoo is het ook bij de Indonesiers : de kinderen
moeten leeren netjes to eten, niet to worsen en tal van
andere dingen meer . De Indonesiers verschillen in hunne
opvattingen in deze weer van de onze ; wij zullen ons
stooten aan het uitspoelen van den mood voor en na den
maaltijd, iets, waarin zij zelven niets onbehoorlijks vinden,
wits het netjes geschiedt . Hoorbaar eten klinkt den Indonesier niet onaangenaam in de ooren, en ons wel ; daarentegen ergert hij zich aan ons luidruchtig prates en lathes
gedurende den maaltijd .
Nu klinkt het ons vreemd in de ooren, wanneer wij
vernemen, dat al die nette manieren bij den maaltijd voor
den Indonesier eigenlijk niet andere zijn, dan vormen van
een eeredienst, den eeredienst van de rijst . Deze menschen,
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die zich in de natuur alles bezield voorstellen, kennen aan
de rij st, dit kostbare gewas, eene ziel toe . Men is verder
gegaan : de ziel bleef Been ziel, maar zij werd een geest,
de rijstgeest, die doorgaans wordt aangeduid met den van
de Hindoes overgenomen naam Nji Seri of Dewi Seri .
Handelt men onbehoorlijk met de rijst, dan zal die Rijstgeest toornen ; hij zal de kracht nit de rijst doers verdwijnen,
zoodat men eten zal zonder verzadigd to worden . „Daarom,
kinderen," zegt de Indonesische huisvader, „wanneer gij
gaat eten, zet u dan eerbiedig (d.i . netjes) peer, opdat de
Rij stgeest behagen in u hebbe ; valt niet hongenig op het
eten aan : de rijstgeest zou daardoor verschrikken en wegvlieden ; wacht dus tot alien het hunne hebben ; loopt ook
niet etende door het huffs rood, want dat is niet behoorlijk ." Verreweg de meeste Indische volken zullen aan dezen
godsdienstigen achtergrond niet meer denken, terwijl toch
de vormen., die er uit zijn ontstaan, voort blijven bestaan,
zoodat bijvoorbeeld de Mohammedaansche vrouw zich tot
op den huidigen dag in haar beste plunj a zal steken, aleer
zij in de schuur klimt our eenige bossen rijst to balers .
Meer dan eenmaal heb ik van eene Europeesche huismoeder in Indie de klacht vernomen : „Die bedienden zijn
sours zoo brutaal . Laatst riep ik den jongen, en hij liet
zeggen, dat hij niet kon komen, omdat hij aan bet eten
was ." Wij zouden ons homers daarover niet boos makers,
wanneer wij bedachten, dat bet eten voor den Inlander
een min of meer heilige handeling is, waarin hij niet gestoord wenscht to worden . Trouwens : hoe ongehoord, hoe
onbeleefd is bet bij ons uiet, iemand van zijn eten of to
halen !
En flu een enkel voorbeeld van den invloed van den
godsdienst op bet maatschappelijke levers . Het is bekend,
dat v66rdat Mohammed den jaanlijkschen pelgrimstocht
naar Mekka had voorgeschreven, de oude Arabieren reeds
ge woon waren telken jane naar deze stad op to trekken
our den heiligen steep, daar aanwezig, eer to bewij zen .
Wanneer de verschillende Bedouinen-stammers nit den
omtrek bier tezamen kwamen, wend deze gelegenheid aan-
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gegrepen om de producten van het land en de artikelen
van nijverheid, welke iedere stain had medegenomen, to
verkoopen, of tegen andere taken in to ruilen . Deze handel
Dam telken jare zb6 in omvang toe, dat langzamerhand de
godsdienstige handeling, die aan deze bijeenkomst het ontstaan had geschonken, op den achtergrond geraakte, en de
heilige maand hersehapen werd in een grooten markttijd .
Ditzelfde verschijnsel flu semen wij op kleiner schaal
waar in Indie . Nagenoeg overal in den A .rchipel bestaan
nu geregelde marktdagen, welke door de Regeering zijn
vastgesteld . In sommige streken heeft de Regeering die
marktdagen ingevoerd, maar op vele eilanden bestonden
zij reeds. Dat flu deze marktdagen oorspronkelijk een
godsdienstigen achtergrond zullen hebben gehad, wordt
waarschijnlijk door hetgeen wij tegenwoordig in MiddenCelebes zien gebeuren . In het gebied der Toradja's vinden
wij Dog geese marktdagen . Onder deze menschen vindt
men echter wel groote offerfeesten ter eere der dooden .
Op deze feesten worden velen nit den omtrek uitgenoodigd,
en wanneer men dan gedurende eenige dagen bij elkaar
is, en men weet Diet meer, wat men zal doers, is men blijde
een en an der bij zich to hebben, dat men aan elkaar to
troop kan aanbieden . Zoo zien wij uit deze offerfeesten
markten groeien ; en wan neer later door eenige omstandig-

heid het offerfeest wegvalt of op den achtergrond geraakt,
tulles deze markten toch blijven bestaan .
Ziehier eenige voorbeelden, welke moeten duidelijk
makes, dat de godsdienst der Indonesiers een dergelijken
invloed heeft gehad op de maatschappij dier menschen, als
het Christendom heeft gehad bij ons . Men versta mij wel :
ik zou Diet willeu beweren, dat alle gewoonten der Islanders een godsdienstigen achtergrond hebben, vele vann die
gewoonten zijn ontstaan door drang van de omstandigheden, die Diets met godsdienst to makers hebben . Maar
wat is in deze nu het onderscheid tusschen ons en de
heiden en in Indie (en ik spreek flu uitsluitend van de
heidensehe en heiden-Christen landen in onze overzeesche
bezittingen) ? Het verschil bestaat hierin, dat bij de heide-
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nen alle gewoonten enn gebruiken, hetzij zij op den g odsd ienst hebben berust of niet
alle met een wags van
heiligheid overtogen zijn . Laat mij dit nog even mogen
verklaren.
Wij weten, dat de kern van den heidenschen godsdienst
in Indonesia is : de vereering van de zielen der afgestorvenen . De Inlanders kunnen zich niet anders voorstellen, of
daze zielen blij van met hunne nakomelingen voortleven .
De geesten der voorouders trekken made ten strijde, helpen
in allerlei levensomstandigheden . Zoo bestaat er dan een
dagelijksch contact tusschen de menschen en de geesten .
Die geesten eischen voor hunne hulp niet anders, dan dat
men hun to eten g eeft, offers brengt, en dat hunne nakomelingen de gebruiken juist zoo zullen opvolgen, als zij
zelven dit gedurende hun aardsche leven hebben gedaan .
Men kan Been boek met de beschrijving van eenig Indisch
yolk in de hand nemen, of men kan er in lezen, dat de
schrij ver er van aan de Inlanders gevraagd heeft, waarom
zij dit of dat gebruik volgen, en dan is hat antwoord
steeds : „omdat onze voorouders hat voor ons deden ."
Steeds wordt dan hieruit de gevolgtrekking gemaakt, dat
de Inlander dom is, dat hij niet nadenkt . Dit geschiedt
ten onrechte, want datgene, wat den heiden-Inlander zoo
conservatief maakt, is zijn godsdienst . De groote vrees voor
de wrack der geesten, die hun eenig onheil zullen berokkenen, omdat de tegenwoordig levende men schen hat
anders willen doen, dan die voorouders hat voor hen deden,
houdt iederen vooruitgang tegen .
De drang van levensomstandigheden, de dwang der
Regeering kan hen wel uiterlijk andere gebruiken doen
volgen, maar dit is een lijdelijk volgen ; een drang tot
vooruitgang uit hun binnenste voortspruitende komt in
daze menschen niet, omdat de vrees hen geheel gebonden
houdt. Wij zullen hiervan zoo aanstonds de noodige voorbeelden bij bran gen . Wij willen niet in eenige v ergelij king
treden over hetgeen hat Gouvernemen .t voor de Inlanders
heeft gedaan, en wat de Zending voor hen deed ; maar dit
zal iedere onbevooroordeelde ambtenaar moeten toestemmen,
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dat de maatreg elen der Reg eering om de m en schen v ooruit
to brengen heel wet beter en gemakkelijker slagen onder
volken, die geen vrees meer hebben voor de geesten, dan
onder de volken, die nog onder dien ban levee .
Een groot deel van de Bataks op Sumatra is Christen
geworden, en deze Christenen levee naast en onder hunne
heidensche stamgenooten . In uiterlijke levensomstandigheden bestaat er nagenoeg geen verschil tusschen Christenen en heidenen, alien moeten de bepalingen van de
Regeering opvolgen . Nu ken ik mij voorstellen, dat oppervlakkig e toeschouwers zullen zegg en : er is geen verschil
tusschen heidenen en Christenen ; en toch is er een groot
verschil tusschen hen beiden. 1k spreek flu niet over
het groote verschil in godsbeschouwing, en alles wat daaruit voortvloeit, maar ik spreek over het verschil in opvatting van de wetten, die hue g egeven worden . De Christenen zullen er meer van begrijpen, en daardoor meer
zelfbewust volgen, terwijl de heidenen volgen, omdat eene
sterkere macht het hue beveelt.
Toen ik flog tijdelijk to Gorontalo woonde, ging ik
dear veel om met den geneesheer van de pleats . Ook eens
over de resultaten der zending sprekende, vertelde hij mij
het volgende : „toen ik mijn werk begon, meende ik, dat er
geen essentieel verschil bestond tusschen de Gorontaleezen,
en de onder hen wonende Christen-inlanders . In kleeding
verschillen de beschaafde Gorontaleezen niet van de Christenen ; hue huizen zien er ook even Europeesch en beschaafd
nit als die der Christenen . Toen ik door mijn praktij k
ook veel in het binnenste der huizen kwam, bemerkte ik
langzamerhand, dat er wel degelijk een verschil bestaat
tusschen beiden : komt men in het interieur der Gorontaleesche huizen, dan ziet het er dear smerig en „heidensch"
nit, jets wet men van buiten niet zou hebben vermoed . Bij
de Christenen daarentegen kon men ten alien tijde in de
slaapkamer komen : het was er steeds netjes ."
Ik zal nauweiijks behoeven to zeggen, dat dit verschili
voor ons, zendelingen, die dieper wenschen door to dringen
tot de ziel van het yolk, nog niet veel beteekent ; het is
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niet dan bet natuurlijk gevolg van bet nieuwe beginsel,
dat in de menschen werkt . Terwijl die uiterlijke beschaving
bij de G orontaleezen is opgeplakt, komt zij bij de Christenen
meer nit bet hart voort . Controleurs van B . B ., die veel
voor de Christen-bevolking van de Minahassa hebben gedaan,
hebben mij verzkerd, dat bet met die Christenen zoo aangenaam werken was, omdat zij mededachten . En al waren
hunne eigen gedachten sours zeer averechtsch, wanneer
men bun de taken had duidelijk gemaakt, kon men ook
op hunne medewerking rekenen.
Ik heb ook ambtenaren ontmoet, die dit mededenken
der inlandsche Christenen niet konden velen, veelal omdat
zij gewend waren under een heidensch of Mohammedaansch
yolk to levee, waar hunne bevelen klakkeloos werden aangenomen en gevolgd, omdat de hoogere macht, die deze
ambtenaren vertegenwoordigen, hen dwong . Maar wij gevoelen toch, dat er eenn grout verschil bestaat tusschen
beide volken . In de Christenen is een nieuw beginsel
gekomen, waardoor zij op de lijn zijn gekomen van onze
beschaving, onze ontwikkeling . Wat is dit nieuwe ?
Om dit to begrij pen, moeten wij ons eerst goed voorstellen wat een „bekeerde" inlander is . Van tot bet
Christendom bekeerde Inlanders verwachten de menschen
doorgaans, dat deze menschen aanstonds een nieuw zedelijk
beginsel in zich zullen hebben . wanneer zulk een Christeninlander dan niet aanstonds zijne nationals en persoonlijke
ondeugden aflegt, zeggen de Europeanen van hem : „dat
beet nu Christen !" Juist, omdat men dit „bekeerd" zoo
ganschelijk verkeerd heeft verstaan, en daarbij aan de
Inlanders fasten heeft opg elegd, die men zelf niet drag en
kan en wil, heeft men steeds verkeerd geoordeeld over
deze inlandsche Christenen en de Zending .
wij hebben gezien, dat de basis van bet maatschappelijk
levee van de heidenen is : de vereering hunuer voorouders ;
dat alles met die voorouders in verband wordt gebracht,
al kan er geen ander verband worden gevonden, dat dit
de voorouders hebben bet steeds zb6 gedaan, en daarom
moeten wij bet ook doen, anders zullen ze boos op ons
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worden . Alle maatregelen tot verbetering en verheffing
van het levers der Inlanders stuiten op die vrees af . Zooals
gezegd is : dwang kan hen alleen lijdelijk doers volgen .
Nu brengt de zending hun het Christendom . Als jets
nieuwe, dat de voorvaderen niet gekend hebben, staan de
Inlanders er vijandig tegenover, namelijk tegenover het
praktische gevolg van het Christen-zijn . : de afschaffing van
allerlei heidensche gewoonten . De prediking van God last
hen voorloopig onverschillig : de goden der heidenen toch
zijn de geesten hunner voorouders ; dezen stellen alleen
beiang in hunne nakomehuigen ; zij zijn due onverschillig
voor die vreemdelingen, de Hollanders . Maar van den
anderen kant kunnen zij zich ook niet anders denken, of
de God der Christenen moet onverschillig zijn voor hen,
omdat die God alleen belangstelling heeft voor zijne
nakomeliugen .
Maar langzamerhand spreekt het gesproken woord tot
hen. : de heidenen worden Christen, hetzij, omdat zij in den
God der Christenen den machtige erkennen, hetzij omdat
politieke redenen er hen toe leiden ; meestal komt het een
bij het ander, maar zij bekeeren zich, zij worden Christen .
Wat wil dat zeggen ? Dit wil zeggen, dat men het juk van
zijn eigenn geesten heeft afgeworpen, en dat men zich gesteld
heeft onder bescherming van den God der Christenen .
Zeker zullen er ook onder die menschen zijn, die kunnen
getuigen van eene religieus-zedelijke vernieuwing in zich,
maar met het gros is niets anders gebeurd, dan dat zij in
ander milieu zijn gekomen . Maar dit nieuwe milieu is dan
ook van groote beteekenis voor hunne maatschappij .
Met den nieuwen godsdien st hebben zij ook de maatschappij der vertegen woordigers van dien godsdienst in
beginsel aangenomen . De Inlander gevoelt zich dadelijk
na zijn overgang verbonden aan de nieuwe maatschappij,
en ecn van de eerste dingen ., waarin hij dit nit, is bijvoorbeeld het aannemen van de Europeesche kleeding . Zij,
die alleen jets voelen voor het maatschappelijke nut der
Zending, moeten zich over dit verschijnsel verheugen, want
het veranderen van de kleeding is een zeer groot bewijs,
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dat het doel der zending naar hunne opvatting in beginsel
bereikt is, want nu zij Christen zijn geworden, willen zij
ook zooals wij fiollanders willen, wanneer hun de dingen
althans genoegzaam verklaard worden . De principieele
barriere voor alien vooruitgang : de vrees voor de zielen
der voorouders, die niet willen hebben, dat men iets anders
doet dan zij het deden, is weggenomen . Hierin ligt de
grond van den invloed, die de Zending heeft op de maatschappij der Inlanders . Tot op den tijd, waarop zij het
Christendom aannamen, was hun eigen godsdien stige overtuiging de basis van hunne maatschappij, thans ua den
overgang staat deze maatschappij sterk onder den invloed
van het Christendom en van de maatschappelijke instellingen
der Christenen .
Voordat ik overga dit met voorbeelden aan to toonen,
moet ik nog even wijzen op een voorbeeld van den invloed
van een anderen godsdienst in den A.rchipel . Wij weten,
dat de Javaansche maatschappij zeer veel to danken heeft
aan en overn
enomen heeft van de undoes . De oorspronkelij ke natuurstaat tier oude heiden sche Javanen is door de
undoes gansch en al omgezet in eene geregelde maatschappij ; de Hindoe-rij ken, welke op Java hebben bestaan,
hebben gebloeid. Door het letterschrift, dat zij door de
undoes ontvingen, en door de Hindoesehe letterkunde zijn
de Javanen opgeheven uit hun natuurstaat . Op het tooneelspel is hun invloed ?root geweest, en al moge de rijstbouw
niet door hen zijn ingevoerd, dat deze door hen is verbeterd, moet wel worden aangenomen . En hoe hebben de
undoes dit alles gedaan gekregen ? Door dwang ? Zeker
niet ; de kolonisten die zich op Java kwamen vestiges.,
wares zeker niet in staat dwang to gebruiken . Die Hindoekolonisten moisten de Javanen hun godsdienstige denkbeelden to doen overnemen, en toes zij dit hadden gedaan,
werd ook hun geheele maatschappij gehindoeiseerd . Ditzelfde
verschijnsel nu zien wij bij de aanneming van het Christendom door de Indonesiers .
Het is ons natuurlijk niet to doen eene vergelijking
to trekken tusschen hetgeen het Nederlandsch-Indische
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Gouvernement voor de Inlanders heefu gedaan, en dat wat
de zending voor hen deed . De stoffelijke middelen der
Zennding zijn doorgaans z66 beperkt, dat zij niet veel nitrichten kan ten bate der Inlanders . Het is mij in de
eerste plaats to doen om to wijzen op het beginsel, dat de
Zending in de Inlanders werkt .
Dat de Zending grooten invloed oefent op de maatschappij der Inlanders blijkt dadelijk reeds nit den persoonlijken invloed des zendelings. De zendeling treedt naar
de gedachte van de Inlanders in de plaats van hunne
vroegere priestess . Een zendeling klaagde mij eens zijn
rood, dat de leden zijner gemeente nimmer een nieuw huffs
wilder gaan bewonen, voordat hij er met hen een maaltijd in had gehouden . Deze wensch had natuurlijk een godsdienstigen grond : de drager van den nieuwen godsdienst
was alleen in staat orn zegen to brengen over de nieuwe
woniug, en alle onheilen daarvan verwijderd to houden .
Daarom zijn de Christen-Inlanders er zoo bijzonder op gesteld, dat d e zendeling bij iederen doode medegaat om
dezen to begraven, en dat hij er bij tegenwoordig zal zijn,
wanneer een feest gegeven wordt bij gelegenheid van de
geboorte van een kind . Het komt ook meermalen voor,
dat, wanneer de zendeling bij zulk eene gelegenheid niet
tegenwoordig is, men eenvoudig de heidensehe gebruiken
daarbij weer volgt, maar in elk geval willen zij leiding
hebben .
net wordt ook van verschillende zendingsvelden, waar
de overgang tot het Christendom nog niet lang geleden
plaats had, vermeld, dat de menscben zich aanvankelijk
meer hechten aan den persoon van den zendeling dan aan
Gods woord ; daarom geeft het gewoonlij k in zulk een jonge
gemeente een terugslag, wanneer de zendeling zich voor
een tijd of voor immer terugtrekt . veelal doen de zendelingen ook de ervaring op, dat wat zij zeggen door de
inlandsche Christenen als een wet wordt beschouwd en opgevolgd . In de Zendingsgeschiedenis van de Zuidzee-eilanden lezen wij herhaaldelijk, dat de inlandsche Christenen
met allerlei vragen tot de zendelingen kwamen, vragen,
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die naar onze opvatting alleen het maatschappelijke leven
raakten . Zoo vroeg men, of men nog muizen mocht eten,
en dergelijke meer . Ja, de Inlanders kwamen aan de zendelingen vragen een gansch wetboek voor hen op to stellen .
Dit geldt ook van onze kolonien, waar op Halmahera en
op Sumatra fonder de Bataks) door de zendelingen, in
overleg met de hoofden, huishoudelijke regelingen zijn gemaakt op het gebied der rechtspraak . Wel een sterk bewijs
van den invloed, dies de Zending uitoefent op de maatschappij der Inlanders, een invloed, die zijn grond heeft
in den godsdienst, in het Christendom .
De Christen-islanders zien dus in den zendeling niet
alleen hun geestelijken leidsman, maar ook hun wereldlijken rechter . Onder de Bataks was een secte ontstaan,
die der Pormalim ; het doel van deze menschen was een
nieuwen staat to stichten, waarbij heidensche en christelijke
gedachten dooreen gemengd hen leidden . De leden van
deze secte nu verklaarden ronduit, dat de zendelingen incarnaties wares van oude overleden hoofden, die zich vermomd en onkenbaar hadden gemaakt . Herhaaldelijk leest
men in de zendingsberichten, hoe op Halmahera, op Nias,
in de Batak-landen de zendeling gedwongen wordt om
strijdvragen to beslechten . En wanneer de zendelingen
niet steeds hunne geestelij ke roeping hoog hielden, en zich
zooveel mogelijk aan het rechterschap onttrokken, zouden
zij dit gedeelte van kunnen arbeid niet meester kunnen
blijven. Want de zendeling behandelt de strijdvragen
meestal meer scar den smack der Inlanders, dan de ambtenaar dit doet ; niet, dat de laatste de adat minder zou
kunnen, dan de zendeling, maar de zendeling treedt niet
op met macht ; hij praat en haalt over ; hij beslist weinig,
en dit vindt de Inlander veel aangenamer .
Dat de Inlander aan den zendeling dezen invloed toestaat, bezorgt vooral aan de zendelingen in de Batak-landen
veel moeite, omdat het land uitgestrekt, en het aantal
Europeesche ambtenaren gering is . Tilt de zendingsberichten
zou men heel wat anecdotes hierover kunnen verzamelen .
Zoo klaagden Inlanders wel eens den eenen zendeling bij
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denn anderen aan, omdat de eerste hen n jet had willen
helpen in de beslissing hunner geschillen . Toen de zendelin g, tot wien men de klacht bracht, antwoordde, dat hij
zulks evenmin wilde doen, kwam men eenvoudig niet meer
bij hem ter kerk (Ber . Rhein. Miss. Ges . 1889, 17) . Een
andere zendeling nit de Batak-landen vertelt, dat toen hij
aan eene vrouw onderwijs zat to geven in hetgeen zij
noodig had voor den doop, die vrouw midden in een zin
zeide : „Maar help u mij nu toch eerst om mijn gestolen
buffet to krijgen" . En toen bet iemand in de godsdienstoefenin g to tang viel, viol hij den zendeling in de rede
met de woorden : „Mijnheer, mijn strijdzaak moet eerst
uitg emaakt worden ; zij is zeer dringend, en daarvoor ben
ik bier gekomen" (Ber. Rhein . Miss . Ges . 1904, 327) .
Maar zien wij flu eens den invloed der tending op
den landbouw . Men kan zeggen, dat bet heidendom om
den landbouw is geconcentreerd . Zooals ik reeds gezegd
heb, vreezen de Inlanders de wrack der geesten, wanneer
zij jets doen, dat in strijd is met de oude voorschriften,
wanneer zij jets anders willen doen, dan die voorouders
hebben gedaan . Welnu, die wrack der voorouders openbaart
zich hoofdzakelijk hierin, dat zij den oogst der menschen
zullen doen mislukken . In iedere aanroeping bij eenige
offerplechtigheid treedt duidelij k aan bet licht, dat de
heiden de beloouin g voor zijne vereering verwacht in eene
groote hoeveelheid rij st . Ret mislukken van den oogst heeft
de zendelingen in meer dan een gebied in grout gevaar
gebracht . Terwijl de menschen dit mislukken toeschreven
aan den thorn der geesten ., gingen zij zoeken naar de oorzaak van dien thorn, en deze meenden zij dan gereedelijk
gevonden to hebben in de komst der zendelingen .
Toen in twee achtereenvolgende jaren, in 1902 en 1903,
door aanhoudende droogte de rijstoogst telkens mislukte,
zochten de Toradj a's de reden hiervoor in allerlei taken,
welke met onze komst in verband stonden : zelfs werd een
gedenkteeken, dat bij bet Meer van Posso was opgericht,
ter herinnerin g aan den noodlottigen dood van den hoofdingenieur F e n n e m a, nit den grond gerukt, vernield, en

64

DE INVLOED PER ZENDING OP DE

in het water geworpen . Men dacht niet anders, of dit gedenkteeken was eene ergernis in de oogen der voorouders,
die de komst der blanken met tegenzin moeten hebben gezien . Door het wijze en doortastende optreden van onzen
Assistent-resident is toes een bloedig treffen voorkomen .
Gedurende then drogen tijd hoorden wij ook meermalen toespelingen makes op een mogelij k verdrij ven der blanken
nit het land, wanneer niet spoedig een einde kwam aan
dezen inderdaad droevigen toestand .
Bij zulke gelegenheden helpt het niet de Islanders er
op to wijzen, tat wij zelven, de overtreders, tan toch de
straf moeten dragen . „Neen, zegt men tan, de goden
toornen niet op u, zij durvenn u niet aan ; maar zij zijn
boos op ons, omdat wij a in tit land hebben toeg elates,
omdat wij u er niet uit wegj ages" .
Men ziet, tat de vrees voor de geesten eigenlijk is een
vrees voor het dagelijksche voedsel, tat dus de achtergrond
van den landbouw weer de g odsdien st is . Dit komt ook
uit in hunne overwegingen, of zij Christen zullen worden
of niet, Vele Toradj a's semen proeven om to zien, wie de
machtigste is : de God der Christenen, of hunne eigen
goden . Zij leggen daartoe twee rijstvelden aan in plaats
van een . Op den eenen akker worden alle heidensche
ceremonies bewerkstelligd, die men gewoon is to does, en
waardoor men meent zich den zeg en der voorouders to
verzekeren . Op den anderen akker worden de verschillende
voorvaderlijke offers achterweg e gelaten, en tit veld wordt
tan onder bescherming gesteld van den God der Christenen .
Op deze wijze heeft men tan de meeste kans, tat niet alle
rij st tegelij k zal mislukken .
Maar g enoeg om to does zien, hoe sterk godsdienstig
de achtergrond van dezen landbouw is . Nu is die landbouw
bij de meeste volken in Indie zeer primitief ; men haalt
niet uit den bodem, wat er nit to hales is . Maar tracht
bij deze heidenen daarin flu eens eenige verandering to
brengen. Wijst hun den weg eens om natte rijstvelden,
sawahs, aan to leggen ! Zij zullen u niet volgen ; zouden
zij het anders willen doers tan de voorvaderen het voor
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hen hebben gedaan ? Niets dan onheil zou daarvan hat
g evolg zijn . Nu kan de Regeering hen wel dwingen anders
to doen, maar dan gaat hat toch met tegenzin ; of men
onttrekt zich aan den dwang, en men verhuist naar eene
andere streak, waar men niet onder hat bereik is vann den
sterken arm van hat Gouvernement .
Anders wordt hat in dit opzicht, wanneer de Inlanders
Christen zijn geworden ; dan zullen zij al de nieuwe aanwij zin gen ten opzichte van den landbouw aanmerken als
zoovele voorschriften, die bij hat nieuwe regime behooren .
Meermalen hebben zendelingen dan ook pogingen gedaan
in deze richting . Op Borneo en elders zag ik Chri .steninlanders onder leiding van hunnen zendeling werken aan
eene waterleiding, ten einde daarmede de velden te besproeien, our er natte rijstvelden van to kunnen maken .
En wanneer de Regeering dan deze pogingen steunt, zooals
zij gewoonlijk doet, dan verkrijgt men sours schoone resultaten . Maar beproef hat niet zulke pogingenn to doen bij
heidenen, die nog onder den ban van hunne geesten staan .
De invloed, dien de Zending oefent op de maatschappij
der Inlanders is gevolg van Karen arbeid, en gees. Joel .
Het Joel der Zending is steeds het heidensche beginsel
nit de harten der menschen uit to roeien ; our naast hat
schuldbesef hat geloof aan de liefde Gods aann to kweeken .
Maar hierdoor wordt tevens de grond gelegd tot een
nieuwen staat van taken in de Inlandsche Maatschappij .
Meestal warden de zendelingen gedwongen zich rechtstreeks
met deze maatschappelijke onderwerpen to bemoeien . Z66
moesten de zendelingen op Borneo wel de handen uit de
moues steken our aan hunne Christenen sawahs (natte rijstvelden) to bezorgen ; de rij stbouw op droge velden ontaardt
gewoonlijk in roof bouw, daar men telkens nieuwe boschgronden moat ontbosschen, our die voor bouwgrond to
ontginnen. Maar op deze wijze kan men niet meer dan 2
jaar achtereen hetzelfde stuk land bewerken ; dan trekt
men wear verder, en zoodoende verwijderen deze menschen,
inlandsche Christenen, zich meer en meer van hun middelpunt, hun dorp . waken achtereen blijven zij dan in hun
O . E . VII 7
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aanplant, en zij missen daardoor de gestadige aanraking
met den zendeling, welke aanraking zoo noodig is voor
het gemeenteleven . Had men nu natte rijstvelden, dan
zouden de menschen niet telkens zoo lang van hun huffs
verwijderd behoeven to blijven .
Niet alleen tot de verbetering van den rijstbouw hee .ft de
Zending zich bepaald, ook op andere wijze heeft zij middelen
aangewend de gezetenheid der bevolking to bevorderen,
opdat ook de geestelij ke ontwikkeling daardoor beter zou
zijn to leiden . Om een voorbeeld to noemen : het eiland
Halmahera ; daar is een tiental jaren geleden het meerendeel der Tobeloreezen tot het Christendom overgegaan ; d.i .
de barriere voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling is
weggenomen . Maar flu moet de Zending ook zoodanigen
invloed oefenen op de maatschappij dier menschen, dat
dezen gelegenheid hebben zich geestelijk to ontwikkelen. In
hunne tegenwoordige maatschappij is dit niet m og elij k
Halmahera is een arm land, en het levert weinig op, waarvan de bewoners geld kunnen maken. En geld moeten zij
hebben om hunne belasting to betalen, om den bruidschat
to voldoen en meer andere zaken . Om zich dit geld nu to
verschaffen, zwerven zij overal heen : naar de dichterbij
of verderaf gelegen eiland] es om daar to gaan zoeken naar
damarhars, to duiken naar schelpen, of zich op eene andere
wijze goederen to verschaffen, waarvoor zij geld kunnen
maken .
Maar het behoeft zeker geen nadere uiteenzetting, dat
een verblijf van eenige maanden in de wildernissen of op
eenzame eilanden niet zeer bevorderlijk is aau de ontwikkeling van hun geestelijk leven . De zendeling heeft
hierop het oog gevestigd, en om dit to bevorderen moet
hij naar een middel zoeken om de maatschappelijke omstandigheden zoo to veranderen,' dat deze menschen niet
meer buiten hun land behoeven to trekken . Op Halmahera
heeft de Zending gemeend een middel daartoe gevonden to
hebben in den aanleg van een kokostuin, die de inboorlingen moet leeren zulke tuinen voor zichzelven aan to
leggen . Door persoonlijken invloed van de zendelingen
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worden de menschen aangezet kokosnoten to planten . Het
schijnt, dat menn op verscheidene plaatsen reeds aan dien
drang gehoor heeft gegeven, en wanneer deze maatregel
mag gelukken, en de bevolking niet meer zooveel buitenslands trekt, zal de Zending een daad van belang hebben
verricht voor de Tobelosche maatschappij op Halmahera
(.A.. H u e tin g, de Zending en de Landbouw, Meded. Ned .
Zend. Gen . deel 50, 1906).
In onzen Archipel
y schijnt alleen eenige verwachting
voor den materieelen vooruitgang van den Inlander to
kunnen bestaan in de verbetering van den rijstbouw, en in
de invoering van andere takken van landbouw . wanneer
ik mij niet tot Nederlandsch-Indie wenschte to bepalen,
zou ik nog kunnen verhalen van de pogingen, welke de
Zending in Afrika doet om den veestapel to verbeteren, en
vooral zou ik dan een en ander kunnen mededeelen van
de pogingen op uitgebreide schaal om de bekeerde paria's
van Voor-Indie maatschappelijk vooruit to brengen door
allerlei inrichtingen van nijverheid. Zoo worden van deze
in de Hindoesche maatschappij verachte menschen bruikbare
leden eener nieuwe maatschappij gemaakt .
Van dit laatste is ook in Nederlandsch-Indie een en
ander to vinden . Nagenoeg ieder zendingsveld heeft thans
een of meer ambachtsscholen, die zeker niet zullen nalaten
van groote beteekenis to zijn voor de inlandsche maatschappij . En waar het zulke maatschappelijke belangen
betreft, is de Reg eerie g steeds gereed die pogingen krachtig
to steunen .
Ik mag niet vann dit onderdeel van dit opstel afstappen,
zonder nog eene andere beweegreden to hebben genoemd,
waardoor de Zending zich genoopt ziet een maatregel to
nemen, die mede van belang is voor de inlandsche maatschappij. Het is een algemeen bekend feit, dat de Zending
met kleine middelen werkt, en hierdoor is zij gedwongen
de Inlanders zooveel mogelijk zelven to laten bijdragen aan
den arbeid . wanneer wij met het oog hierop een blik
slaan op onzen Archipel, moeten wij erkennen, dat de
Duitsche zendelingen op Sumatra het in dit opzicht het
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verst gebracht hebben . Eens per jaar, na den oogst, zegt
het voor de inlandsche Christenen aldaar g eldende voorschrift, moet iedere familie een zeker percentage van
hare rijst brengen of zenden, eene mast van iederen zak,
voor het onderhoud van hunne school rm .eesters ; dit wordt
opg eschuurd in de kerkekamer, en verkocht . En ziet nu
eens wat dit ieder jaar opbrengt ! Het gekerstende Batak
land is overdekt met een net van posters, waar inlandsche
onderwijzers gevestigd zijn ; deze menschen hebben geen
groote bezoldiging, zoodat dit groote aantal onderwijzers
jaarlijks slechts f 15 .000 kost, en van die tom brengen de
Inlanders zelven f 10 .000 op .
Maar het zou natuurlijk eene illusie zijn to hopen, dat
zulk een yolk, zoolang het nog zoo weinig hulpmiddelen
heeft, al de kosten der zending bijeen zou kunnen brengen .
Pit heeft er de Zending toe gebracht de hulpmiddelen aan
de menschen to verschaffen, door kofe-, rotan- en muskaataanplantingen to doers aanlegg en, welke dan door de
lieden zelven onderhouden worden, opdat de vruchten er
van later alt eene bijdrage kunn .en worden gebruikt voor
de alg emeene kosten .
Ik zal niet vele woorden behoeven om de beteekenis
van zulke maatregelen voor de maatschappij duidelij k to
makers. Door den algemeenen menschenmin, welke ieder
vervulde bij het in toepassing brengen van de liberale beginselen in Indie, flu een dertig a veertig jaren geleden,
zag men geheel over het hoofd, dat het niet goed op de
Inlanders zou werken, wane eer hun alles maar o n niet
gegeven werd . De Zending heeft het ingezien, dat men
dan alleen iets waardeert, wanneer het iemand jets kost,
hetzij door stoffelijke bijdragen, hetzij door lichamelijke
inspanning . Doordat de Zending dit beginsel steeds in het
oog tracht to houden, oefent zij invloed nit op het karakter
der Inlanders, dwingt zij hen zich in to spanners . Wij
weten, dat de Inlander er niet van houdt zich in to spanners,,
en dat dit eene vann de reden .en is, waarom hij maatschappelijk niet snel vooruitgaat . Daarom moet alles worden
toegejuicht, wat in dit opzicht invloed oefent op heft
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karakter der Inlanders, want door de vorming van hun
karakter gaat ook hunne maatschappij vooruit .
Wij hebben d us nag egaan den invloed der Zending op
een onderdeel van de maatschappij der Inlanders, namelijk
op den landbouw . Een voornaam middel tot vorming
eener goede maatschappij is verder het schoolwezen . Laat
ons dan flu eens zien van welke beteekenis de Zending in
dit opzicht is .
Ik zal U niet vermoeien met eene uiteenzetting van
bet groote nut, dat de school heeft voor de Inlanders .
Elierover is reeds heel wat gesproken, geschreven en gestreden . In de Zending is de school niet zoozeer eene
inrichting, waar aan de Inlanders kennis wordt bijgebracht,
als wel een middel om hen to leeren denken, want daarin
zijn zij flog niet geoefend . En dan ook is de omgang der
kinderen met hunnen onderwij zer van groote beteekenis .
Wanneer de g eesten der jonge kinderen vroeg geoefend
worden, moet de maatschappij daarvan later de vruchten
trekken . Ik noem bier weder alleen bet nut voor de
maatschappij, dat voor de zending weer gevolg is, terwij 1
bet bijbrengen van Godskennis op den voorgrond treedt .
Deze enkele opmerkingen zijn voldoende, want datgene,
waarop ik wil wijzen, is weer de godsdienstige achtergrond .
Laat ik daartoe enkele trekken mogen vertellen van de
geschiedenis der school in Midden-Celebes . Zoodra ik mij
eenig szin s had ingewerkt in de taal der Toradj a's, maakte
ik toebereidselen om eene school to beginners . Waar bet
to pas kwam, sprak ik met de menschen over de school .
Ik wees er hun op, dat de Mohammedanen aan bet strand
bedreven waren in lezen, schrij ven en rekenen, en dat zij
daarom in staat waren, hen, de heidenen, to bedriegen ; ik
vertelde hen, hoe er een einde zou komenn aan allerlei
twisters omtrent schuldzaken en overeenkomsten, wanneer
men een en ander door schrijven vast kon leggen . En ja,
men zeide algemeen, dat men zijne kinderen zou zenden,
zoodra de school was beg onn en . Ik had er groote verwachtingen van ! Nauwelijks de landstaal kennende, stelde ik
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reeds een spel- en leesboekj e op, dat overhaast wend gedrukt,
niet wear
zoodra de taken geregeld waxen, zou
want
de school aanvangen . Maar welk eene groote teleurstelling
wachtte mij . Ik kon geen enkel kind op school krijgen,
het geheele jeer niet ; neen, zes jaren lang heb ik geworsteld,
voordat wij een aanvang konden waken met de scholen .
Welke redenen gaven de menschen flu op voor hun
niet-willen P Er was van allerlei : de heer des lands, de
vorst van Loewoe had goon scholen in zijne woonplaats ;
den kwam het toch niet to pas, dat zij, de onderdanen,
reeds scholen zouden hebben. Ik heb toen eene refs near
Loewoe gemaakt om de toestemming to verwerven van den
vorst van dat land, ten einde scholen to mogen stichten .
Later maakten Dr . Adrian i, mijn medearbeider to Posso,
en ik, met hetzelfde doel nog een refs near Sigi . We kregen
toestemming van de heeren des lands om scholen to stichten,
maar geen Toradja gaf nog zijn kind op school . We bemerkten al spoedig, dat onder al die redenen voor het niet-willen
van de school opgegeven, niet de hoofdreden begrepen was .
Langzamerhand kwam men met het hoofdbezwaar tegen
de school voor den dag : de voorouders hadden geen scholen
gekend, zij hadden nooit geleerd . En wanneer nu hunne
nakomelingen, de tegenwoordig levende menschen, hunne
kinderen op school deden, zouden de zielen dier voorouders
zeker toornen . Zij zouden zeggen : Wilt gijlieden knapper
zijn den wij ? Wilt gijlieden meer weten den wij ? En uit
boosheid zouden die geesten den het teg enwoordige geslacht
slaan met ziekte en ongeluk. De godsdienst onder Heidenen
houdt dus alle ontwikkeling tegen .
Ik deelde zooeven merle, dat wij het belang van de
school voor de Toradja's trachtten uit to leggen, maar van
hot maatschappelijke belang van de school begrepen zij
niets, zooals ons spoedig bleek . Lezen, schrijven, redenen
wet geeft dat alles ; zonder die kundigheden kunnen
wij ook wel ons rijstveld bewerken, en daarop komt hot
toch maar aan. Wanneer wij de geschiedenis der school
nagaan bij verschillende heidensche volken in den Archipel,
zien wij telkens, dat men in het geheel niet beseft, waar-
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voor dit schoolgaan goad is. Dikwijls komt men dan tot
hat resultant, dat de blanken die scholen maken alleen uit
een snort van lief hebberij ; en wanneer men dan van den
zendeling houdt, wil men hem wel eenige kinderen op
school geven, maar dan tegen betaling . Van de meest uiteen liggende zendingsvelden deelen de zendelingen in dit
opzicht dezelfde ervaringen made . Wanneer aangedrongen
wordt op hat schoolgaan der kinderen, vragen de ouders
„Wat krijgen wij er voor" (bij wijze van loon) . Of hat gebeurt meermalen, dat men, wanneer een kind eene maand
lan g trouw op school is geweest, komt vragen, wat hat
daarvoor nu krijgt . Hieruit blijkt, dat men hat schoolgaan min of meer op gelijke lijn stelt met hat dienen van
den zendeling .
De Toradja's van Celebes (en met hen andere volken)
gingen verder. Zij dachten (en later spraken zij hat uit)
„De eenige bedoeling, waarom de zendeling onze kinderen
op school wil hebben is daze
: om ze Christen to maken ;
want om Christen to zijn moat men „hat Boek" (den Bijbel)
kunnen lezen ." De school ward dus in onmiddellijk verband gebracht met hat werk der kerstening . Oude menschen hebben mij meermalen gezegd : „wij kunnen niet
meer Christen worden, want wij kunnen niet meer leeren
lezen ." In Polynesia, waar de bewoners van tal van eilanden geheel gekerstend zijn, heeten de Christenen eenvoudig
„boeken-eters ."
Het verband tusschen school en Christendom denken
de Toradja's zich z6b nauw, dat ik indertijd naar Nederland kon schrij van : „wanneer men zijne kinderen toelaat
de scholen to bezoeken, zal dit tevens een zeer duidelijk
teeken zijn, dat men hat Christendom genegen is ." Dit is
joist zoo uitgekomen : Men had bezwaar tegen de school,
omdat men er in zag de kweekplaats voor hat Christendom
(een voornaam hoofd drukte dit eens zeer eigenaardig
tegenover mij uit : wanneer onze kinderen op school gaan,
zullen onze voorouders schade lijden) . Toen men door verschillende omstandigheden Been bezwaar meer had tag en
hat Christendom, was ook hat bezwaar tegen de school
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verdwenen, en ziet, nu kwamen de kinderen wel op school .
De volwassenen worden niet Christen ., maar tegen hat
Christendom hebben zij Been bezwaar, een toestan d, die in
vale thans gekerstende streken heeft bestaan . Dan zeggen
de ouderen van dagen tot den zendeling : aan ons moat
ge u maar niet veal gelegen laten ligge n, wij zij n to oud ;
maar de kinderen kunt ge doopen . We zien dus hat nauwe
verband tusschen godsdienst en school, en overal waar de
Zending de menschen tot hat Christendom heeft gebracht,
bloeit ook de school . Zulk een toestand, zooals wij dies
nu op Celebes hebben, kunnen wij in zekeren zin Christelij k
noemen, omdat de gezindheid der menschen naar hat
Christendom neigt .
De zendingsschool houdt dus innig verband met de
christelijke gemeente . Een dergelijke ervaring doet men ook
elders in Indict in Mohammedaansche streken op . Zoo bijvoorbeeld op Java : waar Christen-gemeenten zijn, is
de school nit de gemeente voortgekomen. De ervaring der
zendelingen aldaar is deze, dat waar dit niet hat geval is,
de school to niet is gegaan . Men kon daar de opmerking
waken : hoe bloeiender de gemeente is, hoe bloeiender de
school .
Daar dus, waar de godsdienst de achtergrond vann de
school is under de Inlanders, neemt haar bloei toe . Pit
geldt niet alleen van hat Christendom, maar ook van hat
Mohammedanisme . Men kept op Java de langgars en pesantrens, de Mohammedaansche scholen, waar een zeer grout
deal van de Javaansche jeugd onderricht ontvangt . Van
andere Mohammedaansche streken in India, die ik ken, kan
ik zeggen, dat daar alle jongens en een grout deal van de
meisjes onderwijs ontvangen op de Mohammedaansche
schooltj es. Hoe ontstaat dit drukke bezoek ? Wat is de
reden hiervan ? Wel eenvoudig deze, dat de kinderen daar
den Koran leeren lezen . Pit lezen of liever : reciteeren van
den Koran is voor deze menschen van wezenlijke waarde
zij krijgen naar hunne meaning daardoor zegeningen in
den tegenwoordigen tijd, en hat brengt hen later in den
hemel .
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Ook de Christenen weten niet anders, of zij moeten
den Bijbel kunnen lezen (uatuurlijk niet naar de opvatting
der Mohammeda nen, die niets van bet gelezene vers taan) .
Daarom sturen de Christenen hunne kin.deren naar school ;
het behoort flu eenmaal bij bet Christen-zijn . 1k weet, dat
in sommige streken van on s Vaderland deze overweging
ook nog bij de boeren bestaat : voor bet boerenbedrijf
hebben de kinderen de school niet noodig, zegt de boer,
maar zij moeten toch den Bijbel kunnen lezen .
Laat ons flu even een blik werpen op de Gouvernementsscholen, de scholen zonder godsdienstigen achtergrond .
Wij doen dit niet, om een wedstrijd aan to gaan met de
Regeering en nit to pluizen, wie hierin bet meest gedaan
heeft : de Regeering of de Zending ; o neen, wij willen
graag aannemen, dat de Regeering met haar ruimer middelen
oneindig meer gedaan heeft . Wij geven ook aanstonds toe,
dat bet onderwijs op die regeeringsscholen veel verder
gaat, dat de ontwikkeling barer onderwijzers over bet geheel
veel beter is dan van die op de zendingsscholen . Maar
hiernaarr vragen wij niet : wij spreken over een en ander
ten opzichte van de inlandsche maatschappij, en wanneer
wij eene vergelij king willen waken, wag deze alleen betrefffen den invloed, then beide soorten van scholen hebben
op de maatschappij der Inlanders .
Wie bezoeken in bet algemeen de Gouvernementsscholen ? Pit zijn jongens, die later hopen eenige betrekking bij de Regeering to krijgen . Op Java bij voorbeeld
is bet meestal den jongen uit bet geheele gezin, die de
school bezoekt ; ook bij de Javanen bestaat niet bet minste
denkbeeld, dat de school algemeen ontwikkelen zoude : de
jongens, van wie ik spreek, gaan naar school, omdat zij
alleen langs dezen weg bun doel kunnen bereiken : eene
aanstelling to krijgen op een der Gouvernements-kantoren .
Zulk een jongmensch wordt door de familie bedorven,
heeft meer behoeften dan eenig ander van bet huisgezin, en
aangezien bet jaren kan duren, aleer bij op bet kantoor
jets verdient, blijft bij al then t jd ten lasee zijner familie,
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of hij tracht op minder eerlij ke wij ze aan contanten to
komen 1).
In andere niet-Christenlanden gaat het evenzoo . In
het Gorontalosche gingen Mohammedaansche jongens op
de school, alleen in de hoop later voor sees of andere
betrekking in aanmerking to komen . In elk geval zou zoo
iemand, die de school heeft bezocht, Been landbouwer meer
worden . Dit Gouvernementsonderwijs ontrukt den Inlander
dus aan zijne omgeving. Terwijl in hot pasgenoemde
Gorontalo slechts een enkel kind uit een Mohammedaansch
huisgezin ter school ging, bezochten alle kinderen der daar
wonende Christenen de school .
Zoo kunnen alleen de scholen in gekerstende streken
volksscholen worden genoemd, omdat de menschen daar in
hun sfeer blijven ; omdat verreweg de meesten niet de school
bezoeken om zich een andoren werkkring to scheppen, maar
eenvoudig, omdat het behoort bij hun Christen-zijn, omdat
zij den Bijbel moeten kunnen lezen . Het is dus altijd weer
die godsdienstige achtergrond, die to voorschijn komt .
Daarom is het zoo vreeselij k jammer, dat deze godsdienstige
achtergrond der scholen bij de gekerstende volken in Indie
zoo geheel uit het oog verloren werd door de Regeering,
toen eenige tientallen van jaren geleden de liberals beginselen voor Indie in praktij k werden gebracht . Toen
moesten de scholen neutraal zijn, en het onderwijs werd
opgevoerd. Een resident van Menado heeft mij sees gezegd,
dat hij het verkeerde, dat in het Minahassische yolk gekomen was, toeschreef aan het Gouvernementsonderwijs .
Ook hot Minahassische yolk als zoodanig begrijpt niets van
hot ontwikkelende van he t schoolonderwij s, voor hun
dagelijksch levee hebben zij die schoolkennis niet noodig,
en zoo verbond zich al moor en meer aan hot schoolgaan
de gedachte, dat men geroepen was tot jets hoogers dan tot
den landbouw. Dank de zendingsscholen, die bleven bestaan,
zijn de Minahassers op school blij yen gaan ; waren die
1) Omtrent een en alder betreffende de school op Java, zie men
A . Kruyt, de school in hare beteekenis voor de Zending op Oost-Java,
Mededeelingen van het Ned . Zend . Gen, deel 41, blz . 82 .
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zendingsscholen er niet geweest, de school in de Minahassa
zou geen volksschool gebleven zijn . Daardoor zijn de Minahassers ook nu nog over het geheel landbouwers . Zoo kan
ook de Zending op Oost-Java getuigen, dat 80% van de
schoolgaande jeugd zich aan den landbouw blij ft wij den .
Dan is er nog iets met betrekking tot de school, waardoor de Zending een ontzaglijken invloed uitoefent op de
maatschappij der Inlanders . De Zending namelij k heeft
zoowel de jongens als de meisjes op school . De Zending
dringt op het schoolgaau der meisjes aan, en hierdoor wordt
het huisgezin harmonisch ontwikkeld . Wij kunnen de dingen hier niet anders dan aanstippen, maar niemand onzer
zal de stelling niet beamen, dat de maatschappij in het
huisgezin wortelt . Wij weten, dat de Mohammedanen niets
doern voor de ontwikkeling van de meisjes . Laat mij u
eeuige cijfers molten noemen : op Java gaan 35473 jongens
tegen 1949 meisjes op de Gouvernementsscholen (einde
1903), terwijl op datzelfde eiland (speciaal Oost-Java) 47
van de leerlingen op de zendingsscholen meisjes zijn (jongens 993, meisjes 886 ; einde 1904). Voor de gekerstende
streken in Men ado en op Ambon vinden wij 16000 jougens
tegen 7500 meisjes . Deze cijfers spreken .
Ik zou flog gaarne meer willen vertellen van de school,
dit machtige middel in de Zending om invloed to oefenen
op de maatschappij der Inlanders ; ik zou nog willen aantoon en, hoe de school zich in het levee des yolks tracht
in to burgeren door de schooluren zoo to stellen, dat deze
geen stoornis brengen in het dagelijksche levee van den
Inlander, en dergelij ke dingen meer ; maar wij moeten on s
haasten om ook nog een blik to slaan op de zedelijke verhoudingen bij een natuurvolk, en den invloed der Zending
op die verhoudingen.
Een natuurvolk heeft een geweten, een volksgeweten .
Wanneer er oorlog is, trekt ieder mede op in den strijd,
behalve degenen, die aangewezen zijn tot bewaking van de
achterblijvenden . Onder hen, die uittrekken ten strijde,
zijn er verscheidenen, die liever thuis zouden blijven . En
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toch gaan alien ; niemand denkt er aan terug to blij ven .
Hoe komt dit P Wanneer zij eens niet medegingen, zouden
die achterblijvers dan gestraft of gedwongen worden P Volstrekt niet ; de hoofden des yolks bij zulke primitieve menschen hebben geen rechtstreeksche macht . Het eenige zou
zijn, dat die achterblij vers beschaamd zouden worden gemaakt,
en dit is een zeer krachtig middel om hen tot gaan to
dwingen . Maar wij gevoelen het, dat om beschaamd gemaakt
to kunnen worden, er een publieke opinie m.oet zijn . Die
publieke opinie flu zegt ten opzichte van deze aangelegenheid, dat ieder moet uittrekken . Nog meer dan in den
tegenwoordigen tijd moesten de stammer er vroeger op uit
zijn zich tegen andere to verdedigen . Toen de volken nog
hoofdzakelijk van de opbrengst der jacht leefden, kwam de
een a stam herhaaldelij k in botsing met den anderen . De
voorvaders hadden voortdurend gevochten voor den stam,
zij zouden dus toornen, wanneer hunne nakomelingen dit
niet deden . Nagenoeg ieder Toradj a'sch dorp heeft een
tempel, en in dien tempel won en de zielen van hen, die
iv den strijd zijn gevallen . Deze zielen helpers hunne
nakomelingen niet alleen in den strijd, maar zij eischen,
dat die nakomelingen er elk jaar op uittrekken . Ziet gij
hem weer, dien godsdienstigen achtergrond van dit punt
der primitieve volken P
Laat ors nog een punt beschouwen . Algemeen wordt
van primitieve volken gezegd, dat zij gastvrij zijn . Dit is
volkomen waar . Maar zouden er dan in het geheel geen
menschen order zulk een yolk zijn, die liever niet gastvrij
zouden zijn, die liever alles alleen voor zich zouden willen
behouden P 0 zeker ; last mij weer eens mogen spreken
over de Toradja's, omdat deze menschen flog zoo weinig in
aanraking zijn gekomen met vreemdelingen . Order hen
zijn velen, die liever niet gastvrij zouden zijn ; sommigen,
die heel zelfzuchtig zijn, scheiden zich of van de gemeenschap, en gaan alleen, ergens op hun akker, worsen . Zij,
die in het dorp blij ven, moeten, als het pas heeft, gastvrij
zijn . Moeten P Ja, want als zij het niet zijn, wordt er hun
een verwijt van gemaakt . Er zijn zelfs stammers, die iemand
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beboeten, dus straffen, wanneer gastvrijheid geweig erd
wordt . Dit alles bewijst heel duidelijk, dat hot geweten
deter menschen in deze zaak spreekt .
Hoogstwaarschijnlijk stamt deze gastvrijheid nit den
zeer ouden tijd, toen hot groote huisgezin, de familieleden
onderling, alleen communaal bezit hadden . Men mocht toen
aan eon familielid jets niet weigeren, omdat alien evenveel
reeht hadden op hetg een aan . hot huisgezin, in den ruimen
tin des woords, toebehoorde . Langzamerhand word deze
gewoonte ook toegepast op vreemdelingen., die buiten dat
groote huisgezin stonden, en omdat men hot altijd deed,
dit gastvrijheid-bewijten., daarom gaat men er mode voort .
De gewsten der voorouders zouden or i_mmers over toornen,
wanneer zij ten doze eon anderen stelregel wilden volgen .
Zoo zou ik van nog moor regels, die in hot geweten
van de Indische volken geworteld zijn, den godsdienstigen
achtergrond kunnen laten zien . Niet iedere natuurmensch
dus is dapper of gastvrij, maar hij moot er zich toe dwingen,
omdat hot geweten van hot yolk, de publieke opinie, or
hem toe dwingt .
Nu komt de Zending onder zulk eon yolk arbeiden .
Door hot Evangelic legt zij eon gansch ander beginsel in
hot yolk . Tot dien tijd toe hebben de heidenen geloofd
in hun eigen stamgoden, welke goden, naar hunne voorstelling, niet de minste belangstelling hebben voor de
Hollanders, die niet tot hun stam behooren . Maar ell zijn
zij Christen geworden, d . i. voor de meesten : zij erkennen
den God der Hollanders to zijn ook hun God . Daarmede
gevoelen zij ook de zedelijke eischen, die God stelt, to
moeten volgen . Niet alien voelen dit : hot zijn de beaten
onder hen, die hot voelen . Hot zijn zij, die werkelijk reeds
als heidenen eon religious levee bidden, en die hun hart
bij den overgang werkelijk aan Christus hebben gegeven .
Doze menschen flu, de kern van hot Christen geworden
yolk, trachten de eischen des Evangelies op to volgen, en
hiermede brengen zij eon ganschen omkeer to weeg in de
publieke opinie . De meesten van dat yolk voelen niets
voor die zedelijke eischen ; zij zouden hover gansch anders
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doers, maar zij zijn nu Christeneu, volgelingen van den
God, die deze eischen stelt, dus zij achten zich beschaamd,
wanneer zij niet doers, wat men flu eenmaal vindt, dat men
moet doers .
Hiermede gevoelen wij onmiddellijk, welk een invloed
de Zending heeft op deze eenvoudige volken door het
Evangelic . De godsdienstige achtergrond, die stevige basis
tot instandhouding en inachtneming van de gewoonten,
blijft bestaan, maar dat godsdienstig beginsel wordt flu het
Evangelic .
De Christen-inlanders zullen daarom onze wetten beter
volgen dan de Mohammedanen en heidenen dit doers : onwillekeurig zoekt of voelt men in die wetten een godsdienstigen ondergrond .
Nu gevoelen wij ook dadelijk het verschil van den invloed
van het Gouvernement en van dien van de Zending op de
maatschappij der Inlanders . Door de geboden en de verboden
der Begeering worden geregelde toestanden geschapen bij
Mohammedaansche en heidensche volken, maar altijd zal
het gezag char moeten zijn om die toestanden to haudhaven .
Bij een gekerstend yolk is dit jets anders geworden ; char
worden die toestanden meer in het wezen van de Inlandsche
maatschappij opgenomen . Wanneer men bij een gekerstend
yolk tegen de wetten jets doet, gaat op den duur het
geweten spreken ; evenals het geweten van den natuurmensch
spreekt, wanneer hij jets doet tegen de instellingen der
vaderen . Bij Mohammedanen en heidenen volgt men de
bevelen nit vrees voor het gezag, maar niet omdat het
geweten er tegen getuigt, want Mohammedaan en heiden
staan niet op denzelfden bodem als de Christen-Europeaan .
Mag ik er alleen even aan herinneren, hoe gemakkelijk
en geregeld de dichtbevolkte Minahassa wordt geregeerd ;
dat het kleine garn izoen to Menado, dat in die streken
toch nimmer jets to doers had, naar elders wordt overgeplaatst ?
Hoevele gewoonten der heidenen, welke wij afschuwelijk
vinden, om slechts twee to noemen : koppensnellen en heksenprocessen, omdat daarmede het levers van den mensch
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gemoeid is, wortelen in de godsdienstige voorstellingen,
welke deze menschen er op na houden . Die gewoonten
worden dan met kracht door het Gouvernement onderdrukt, maar, zoolang de bodem, waarop deze voorstellingen gewassen zijn, niet is veranderd, kunnen de
uitingen er van alleen met geweld worden onderdrukt .
Heeft de Zending dien grond gewijzigd door den menschen
het Evangelic to brengen, dan veranderen ook de uitingen
van het maatschappelijk leven van den Inlander .
Ik zou nog veel meer kunnen verhalen van den invloed
der Zending op de maatschappij der Inlanders ; een invloed,
dien zij uitoefent door middel van hare hospitalen en
melaatschen-gestichten, door hare spaarbanken, die den
onbezorgden Inlander leeren to zorgen voor den ouden dag
en voor onverwachte gebeurtenissen ; en nog veel meer.
Ik laat dit echter alles achterwege, omdat het mijn hoofddoel is geweest aan to toonen, dat de Zending alleen door
het Evangelic, dat zij brengt, in staat is een verstrekkenden
invloed to oefenen op de maatschappij der Inlanders .
In den tegenwoordigen tijd vindt de Zending algemeen
waardeering, joist om den invloed, dien zij blijkt to hebben
op de inlandsche maatschappij . Het heeft mij bij die
waardeering verbaasd, dat zeer ontwikkelde menschen tot
mij hebben kunnen zeggen : Zending is mooi en goed, maar
het Christendom moest men daarbij weglaten ! Velen zijn
er in Europa, die de vruchten plukken van een leven en
eene opvoeding, welke gestaan hebben onder den invloed
van het Evangelic . En op het standpunt, waarop het Christendom ons na eeuwen gebracht heeft, mogen er misschien
menschen zijn, die meenen het Evangelic zelf niet meer
noodig to hebben . Dit is eene zaak, die ieder voor zichzelf
heeft uit to waken, maar men meene toch niet, dat dit
mogelijk is bij volken, als die in Nederlandsch-Indie, die nog
niets hebben ervaren van de opvoedende kracht van het
Christendom, maar joist aan deze kracht nog zoo overgroote
behoefte hebben .
Onze Regeering is bezield met de beste bedoelingen
ter bevordering van onderwijs en maatschappelijken voor-
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uitgang der inlandsche bevolking . Maar . . , het is mijne
innige, op ervaring steunende overtuiging, dat daarbij veel
teleurstelling to wachten is. Men zal, telkens en telkens,
ondervinden dat grootendeels slechts de schijr~ werd gediend ;
al wat onder de mohammedaansche of heidensche bevolking
wordt gedaan aan school-, ambachts- of landbouw-onderwijs doet veelal denken aan vernis, dat in de maatschappij
weder verdwijnt en weinig sporen achterlaat . In den strijd
tusschen de goede bedoeliugen en de adat is de laatste,
ten slotte, veelal de machtigste .
Eerst wanneer, door den invloed der Zending, die adat
haar kracht heeft verloren ; wanneer door de werking van
het Evangelic, de Inlauder afstand doet van zijn .e vooroordan zal er een „stille kracht" zijn, die in plaats
deelen
van tegenwerking medewerking verleent . Wanneer de
grond vooraf goed is toebereid, dan zal het door het Bestuur uitgestrooide zaad welig opschieten en rijpe vruchten
leveren ; onder toejuiching der bevolking zal dan hare godsdienstige en moreele opvoeding hand aan hand gaan met
Karen materieelen vooruitgang .

EEN BONDOENOOTSOHAP TUS8CHEN
NEDERLAND EN MAROKKO')
DOOR

Dr. K. HEERINGA .

I.
Het sultanaat Marokko verheugt zich sedert eenigen
tijd opnieuw in een.e algemeene belangstelling, welke het
niet zoo zeer dankt aan zijn rijkdom aan voortbrengselen,
die de Europeesche handelaars aantrekken, als wel aan de
militaire beteekenis van zijne ligging aan de Straat van
Gibraltar, den toegang tot de Middellandsche Zee, welken
g eem e mogendheid in de uitsluitende macht van haar mededingers wenscht to zien . Ook het Nederlandsche publiek
heeft aan hetgeen in en met betrekking tot Marokko geschied is, zijne aandacht geschonken, sours beducht, dat de
onweerswolken, die aldaar opstegen, zich in den omtrek
van het vaderland zouden ontladen, dock zonder neiging
aan den dag to leggen our in het Europeesch concert zijne
regeerin g een e belangrij ke partij to laten spelen . Nederland
is geene groote mogendheid meer en heeft dus alle reden
our zich to onthouden van eischen of vorderingen, aan
welke ten slotte toch geene militaire kracht zou zijn bij to
zetten . Wel schijnt de tijd geschikt our in herinnering to

1) De documenten, welke aan dit verhaal ten grondslag ligggen,
zullen eerlang verschijnen in 's Rijks Geschiedkundige Pablicatien .
0 . E . VII 7
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brengen, hoe driehonderd jaren geleden in en om Marokko
een soortgelijke strijd gevoerd is als tegenwoordig, en hoe
Nederland destijds dacht en handelde, zooals wellicht flu
een onzer groote buren zou kunnen does .
De geschiedenis is weinig bekend, misschien kan men
zeggen onbekend . En met goede oorzaak . Immers, dat de
Nederlandsche regeering tij dens het twaalf j arig bestand
daden tegen Spanj e verrichtte of voorbereidde, welke meer
bij een oorlogstoestand dan eene vreedzame verhouding
pastes, behoefde in dies tijd zelven niet aan de groote
kink gehangen to worden, terwijl later de staatslieden
onder wie het getal der ingewijden Bering geweest moet
zijn -- geese aanleiding zullen gehad hebben om de aandacht der geschiedschrijvers op de zaak to vestiges, daar
immers de gevolgen, welke zij van de gevoerde politiek
verwacht hadden, uitgebleven wares, en zij den samenhang
van elders behaalde voordeelen met die staatkunde, weike
naar mijne meening bestaan heeft, niet ingezien hebben .
De resolutien der Staten-Generaal en hunne briefwisseling ontsteken licht over hunne Barbarij sche politiek,
maar niet zooveel als men zou kunnen wenschen . Spaansche bronnen zouden er meer kunnen geven, maar voor
zoover ik de gedrukte werken heb kunnen raadplegen, is
hun licht niet schitterend, en voor eene gebruikmaking der
archieven ligt Span j e wel ver af. Gelukkig is mij ten
minste eene publicatie bekend, welker mededeeling en die
nit het rij ksarehief aan vullen, n .l . de Coleccion de documentos
ineditos pares la histories de Espana, waarvan de Koninklij ke
Bibliotheek wellicht het eenige exemplaar in ons vaderland bezit 1). In het zestigste deel hiervan bevindt zich de
Histories de Felipe III, uitgegeven naar een handschrift in
het bezit van den markies d e 1 a F u e n s ant a d e 1 V a lie ;
west deze historie vertelt, wekt het vermoeden, dat de
Spaansche archieven nog meer bij zonderheden bevatten . In
hoofdzaak is de loop der gebeurtenissen reeds nu wel to
volgen .
1) Prof, B u s a e m a k e r heeft op deze aerie de opmerkzaamheid gevestigd in Nijhoffa Bijdragen, 3e Reeks, IX, blz . 352 vg .
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Wat de handelspolitiek betreft, is bet voldoende er
op to wijzen, dat de Staten streden voor de „open deur" ;
overigens lieten zij de zorg voor den handel aan den ondernemingsgeest der Nederlandsche kooplieden over, die toes
in alle deelen van den aardbol merkbaar was, en in onzen
tijd, na eene periode van stilstand, van achteruitgang zelfs,
gelukkig weer is opgeleefd . Ook is spoedig duidelijk, wat
bet eerste doel der Nederlandsche regeering is geweest op
algemeen staatkundig en krijgskundig gebied . Hare taak
was
naar gelang barer krachten to waken voor
en is
de veiligheid barer onderdanen, welke in dit geval alleen
to verzekeren was door de vloot . Den eersten keer, dat
-de Nederlandsche oorlogsvloot zich ver op den Oceaan
waagde, in 1599, was de moeilijkheid in 't oog gehouden,
die men hierbij heeft to overwinnen, dat de schepen door
eene langdurige reis minder zeewaardig worden, zoodat zij,
in bet gebied hunner eigenlijke operaties aangekomen, to
veel achterstaan bij die van een vijand, welke zich dicht
bij de eigen havens bevin den . Aan den admiraal P i e t e r
v a n d e r D o e s was dus opgedragen, eene plaats in de
nabijheid van de Straat van Gibraltar, in Spanje, to zien
to vermeesteren . De tocht is in a11en deele eene mislukking geweest, maar bet genoemde doel is niet uit bet oog
verloren . De bevrijding van een aantal Moorsche en Turksche galeislaven to Sluis in 1604 gaf den Staten eene
schoone aanleiding tot een gezantschap naar Barbarije en
Turkije, welke zij niet ongebruikt lieten . Naar Constantinopel zonden zij vooreerst niet meer dan een brief, maar
naar Marokko een agent, Pie t e r Marten s z . C o y , die
bij de overlevering van de bevrijde Mooren haudelsvrijheid
moest vra .gen, en tevens bet gebruik van de Barbarijsche
havens voor de Nederlandsche oorlogschepen . C o y heeft
weinig kunnen bereiken, omdat bij in een tijd van burgeroorlog aankwam, wellicht ook omdat bij niet de rechte
man voor deze tending was . In de onlangs verschenen
publicatie van den graaf d e C a s tries 1, kan de belang1) Les sources inCdites de l'histoire du Maroc, par le comte H e n r y
d e Castries . Premiere Serie : Dynastie Saadienne . Archives et biblio-
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stellende lezer de brieven van C o y vinden, die verslag
geven van zijn tegenspoed ; ik ga dezen tijd voorbij, om
over to gaan tot het jaar 1609, toen wederom toenadering
gezocht is, maar dezen keen door Marokko.
Alvorens den inhoud van het verzoek der Marokkaansche regeering mede to deelen, is het gewenscht er aan
to herinneren, dat de republiek der Zeven Gewesten op
het punt stood met Spanje en de Aartshertogen een
bestand to sluiten, na langdurige onderhandelingen en
teg en den zin van staatslieden van invloed aan beide
zijden . Er was veel voor en veel tegen het verdrag to
zeggen geweest, en toen zeer kort na de sluicing van het
bestand de dood van den hertog v an G u 1 i k tot eene
wederopvatting van den oorlog scheen to zullen of ten
minste to kunnen leiden, hielden de partijen elkandei
scherp in 't oog om zich niet to laten verrassen . De
Fransche koning B end r i k I V had in het volgende jaar
al een algemeen plan van aanval gereed : een FranschNederlandsch leper zou aan den Rijn Opereeren, Fransehen
en Savoyaarden moesten de Spaansche bezittingen in Italie
aanvallen, eene derde Fransche krijgsmacht kon een opstand
der Morisko's kans van slag en geven . De Staten zouden
zich aan de medewerking tot deze plann en . niet kunnen
onttrekken ; en moesten zij opnieuw tegen Spanje vechten,,
dan deed zich aanstonds weder de behoefte aan een steunpunt voor de vloot in de nabijheid der straat van Gibraltar
gelden. En toen de dolk van R a v a ill a c een ommekeer
in de Europeesche politiek bewerkte, toen van de beide
mogendhedeu, die het bestand gewaarborgd hadden, Frankrij k door een huwelijk to sschen den jongen koning en eene
Spaansche prinses eene voor de Republiek gevaarlijke
„entente cordiale" bezegelde, en de Engelsche koning
weinig steun aan onzen staat scheen to zullen geven,
bestond de mogelijkheid, dat de Nederlanders zeer spoedig
voor hun zelfbehoud op eigen krachten aangewezen zouden
zijn, zoodat eene ernstige opvatting van haar plicht de
theques des Pays-Bas . Tome I (tot einde 1611) . Paris, E r n e s t L e r o u x .,

La Haye, Martinus Nijhoff, 1906 .
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regeering voorsehreef al het mogelijke to doers, wat de
kansen in den komenden oorlog ken verbeteren en Spanje
elders de handers binders .
Spanje had van de g elegenheid gebruikt gemaakt, die
het verdrag met de rebellen aanbood, om zijne krijgsmacht
elders nuttig to gebruiken . De oorlogsvloot bezocht nog
in 1609 de kusteu van Marokko en A.lgerie, waar men
misschien er aan zou hebben durven denken om uitvoering
to geven aan de herhaaldelijk opgeworpen planners tot
eene landing in het Pyreneesche schiereiland, welke het
sein moest geven tot een opstand der Morisko's . Ook van
de Turksche zijde ken men eerse dergelijke onderneming
verwachten, ofschoon ze vandaar tech minder waarschijnlijk
to n oemen was . De' Spaansche regeering was tegen verrassingen op hare hoede . Zelfs de eenzijdige documenten
van het Nederlandsche rij ksarchief bewij zen, dat zij zeer
geed op de hoogte g eweest meet zijn van de aanslagen,
welke hier enn ginder tegen haar gesmeed werden . Zij
achtte het gevaar, dat haar van de A.frikaansche kust
getuige de Venetiaansche gezant
bedreigde, gering
GirolamoSoranzo
ofschoon de zeeengte gemakkelijk
over to steken zou zijn . Wel deed zij haar best om de
zeeroovers van Christelijken huize
Engelschen en Nederlanders vooral
in den Oceaan, en hunne Mohammedaansche tegenhangers
men mag ze in dezen tijd wel
vrienden noemen
in de Middellandsche Zee to bestrijden .
Maar vooral wijdde ze haar aandacht aan de Morisko's,
wier aanwezigheid inn het schiereiland een voortdurend
gevaar seheen op to leveren .
De middel en, welke de opeenvolgende regeeringen van
Spanje aan gewend hadden om de afstammelingen der Mooren
to bewegen hun godsdienst, taal en voorvaderlijke gewoonten
of to leg g en, hadden nooit volkomen tot het doel geleid,
zoo weinig zelfs, dat eene sterke partij onder de Spaansche
geestelij kheid de hoop opg eg even had, dat het doel ooit
bereikt zou kunnen werden, en het eenige middel, om tot
de zoozeer gewenschte eenheid des geloofs van de Spaansche
natie to komen, zag in de ver wij dering der Morisko's door
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verbanntng of verdelging 1). Lang boden de edelen, en wie
meer stoffelijk belang hadden bij het behoud deter nijvere
lieden, weerstand, maar het gevaar, dat vijandelijke invallen
met borne hulp zouden kunnen gelukken, deed de fanatieken eindelijk bun pleit winner . De bedreigingen uit
Afrika, welke zich in de zestiende eeuw telkens herhaald
hadden, waren ij del gebleken, maar in de eerste jaren der
zeventiende kwamen samenspanningen tusschen de Franschen
en Morisko's aann bet lieu, welke den machtigen minister
L e r m a partij deden kiezen . Nog werd met den maa,tregel
geen haast gemaakt, then in 1608 nieuwe geruchten kwamen,
namelijk van een door de Morisko's beraamden inval van
M u 1 e y Z i d a n van Marokko, wiens leger door Hollandsche
schepen zoo worden overgezet. Koning Phil i p s I I vond
bet gevaar in hooge mate dreigend en drong bij zijne
raadslieden aan, dat zij de noodzakelijke middelen ter verdediging zouden aangeven . De Marokkaan bleek tenslotte
geen lust to hebben, om zich buiten Afrika to wager, maar
de beweging was eenmaal in vollen gang en kwam in 1609
tot een begin van uitvoering. De bovenvermelde plannern
van H end r i k IV voor den veldtocht van 1610 droegen bij
tot bet besluit om met de verdrij vin g door to gaan, welke
in dit jaar grootendeels haar beslag heeft gekregen .
De tocht van de Spaansche vloot naar de Barbarijsche
kust in 1609, ofschoon offcieel tegen de zeeroovers gericht,
zal dus meteen bedoeld hebben, de Marokkanen van een inval
of to schrikken . De regeerin g vertrouwde volo en s S o ran z o
ook op de voortdurende tweedracht aan de overzijde .
De dagen van grootheid van bet yolk der Berbers
waren lang voorbij . Eens hadden zij order T a r i k s leiding
Spanje veroverd, dan order de Aglabieten Sicilie, order de
Fatimieden Egypte onderworpen, order de Almoravieden van
Sevilla tot de Senegal geheerseht, terwijl de Almohaden nog
geheel Noord-Afrika en een groot d eel van Spanje order een
bewind vereenigd hielden, maar sedert den aanvang der
1) De verdrijving der Morisko's is vele malen beschreven . Een
der jongste werken er over is dat van lI e n r y Charles Lea, The
Moriscos of Spain . (Philadelphia, 1901).
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d ertiende eeuw was bet door hen bewoonde land in machtelooze Staten uiteengevallen . De voorspoed der Christelijke
wapenen, welke na de verovering van Spanje ook op de
A.frikaansche trust versehenen waren, had eene opwinding
under de Mohammedanen tengevolge gehad, welke zich van
tijd tot tijd herhaald en dan tot enkele daden van krachtsinspanning geleid had . De zwakheid der regeeringen was
daarbij echter de oorzaak, dat in Algiers en . Tunis eene
zeerooversheerschappij ontstaan was under de nomin ale oppermacht van den Grooten Beer to Constantinopel, terwijl de
Marokkaansche wateren en havens vrijelijk door de zeeschuimers nit de lauden aan weerskanten der Noordzee
bezocht werden . In Marokko en Fez kwam de dynastie
der Saadieten, afs tammelingen van M o h a m m e d, aan bet
bewind, maar terwijl sommige vorsten nit dit geslacht
eenigen mister verwierven door werken des vredes, als de
invoeriug der suikercultuur, en door oorlogsdaden als de
veroveriug van Timboektoe en een deel van Soedan, was
eene consequence politiek tegen de Christenen niet door to
voeren, omdat de kloof tusschen deze Arabieren en de
Turksche khaliefen to Constantinopel een onoverkomelijk
beletsel was tegen duurzame samenwerking. Streden Marokkan en en Turken sours tegelijkertij d tegen de Span j garden,
even dikwijls zochten de eersten aan de overzijde der straat

hulp tegen de laatsten . Toen daarenboven in de eerste
jaren der zeventiende eeuw tusschen de prinsen nit bet
Barbarijsche vorstenhuis een onheilig e broeder krij g ontbrandde, en Spanje daarbij als eon mogelijk bondgenoot
beschouwd werd, had dit koninkrijk al heel wein.ig to
duchten. M u 1 e y Z i dan mocht eon tijd lang gevaarlijk
lijken, toen hij in 1609 zijn ouderen broeder. Mule y
S h e i k h on ttroonde en hot gansche rij k zijns vaders in
zijne macht scheen to hebben, maar de verdreven koning
week naar Spanje en gaf den aartsvijand van den Islam
in. 1610 de gelegenheid, zich van Larache meester to waken .
Sedert benauwden ale Spaansche wapeuen die van Barbarije
sneer en meer, zoodat men bier naar hulp uitzag, welke
to verwachten scheen van Turkije en van Nederland .
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Het is de geschiedenis der mislukte coalitie tusschen
Muley Zidan en deze mogendheden, welke ik wensch uiteen
to zetten . Zij beweegt zich em den persoon, die door den
Moorschen koning als middelaar gebruikt is . Als zoovele
malen in de wereldgeschiedenis viel tusschen Mohammedanen en Christenen deze rol aan een Jood toe ; zijn naam
was Samuel Panache .
11.
Het was in het jaar 1608, dat de Nederlandsche
regeering veer de eerste m .aal met de familie Pall a c h e
kennis maakte . De toestand in Marokko had de gebroeders
van dies naam, Sam u e 1 en J o z e f, de wenschelijkheid
doen inzien em zich to verplaatsen naar een staat, waar
zij tegelij k vrijheid van g odsdienst en van handel konden
vinden, en de inlichtingen, die zij van hunne handelsbetrekkingen in Afrika, of wellicht van hunne geloofsg enooten, die zich sedert eenige jaren in de Vereenigde Gewesten ophielden, molten hebben ontvangen, leidden tot een
verzoekschrift, dat in April van het genoemde jaar aan de
Staten-Generaal werd aangeboden, waarin zij vergunning
vroegen om in dit land toegelaten to worden met de rechten van vreemde kooplieden . De Staten gaven aanstonds
hunne toestemming, om die den volgenden dag to herroepen .
Wanneer behalve de genomen besluiten ook de gehouden
beraadslagin g en opg eteekend wareu, zouden we kunnen
weten, wat de oorzaak van deze verandering van inzicht
geweest is ; n u kunnen we alleen gissen ., dat de in Barbarije
handelende kooplieden, die de heeren Pall a c h e hadden
kunnen gadeslaan, de Staten gewaarschuwd hebben em
voorzichtig to zijn met deze vreemdeliugen . Aan hun leant
meet het eerste bezoek aan Holland hun verlangen em
her taken to doen versterkt hebben, maar voorloopig
dienden ze naar hun land terug to keeren .
Teen zij zich in den zomer weer in Afrika bevonden,
was de staatkundige toestand aldus : het noordelijk gedeelte
van Barbarije, het rijk van Fez, stood onder M u 1 e y
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S h e i k h, wiens noon A b d all a h inderdaad mede regeerde ;
het Zuiden, Marokko en Soes met den aan de groote woestijn grenzende gewesten, gehoorzaamde zijn broeder M u 1 e y
Z i d an . Beide vorsten moesten voortdurend op hunne
hoede zijn tegen elkander, tegen hunne onderdanen, met
name tegen de „heiligen," die hun aanzien bij de dweepzieke bevolking aanwendden 1), ook tegen de naburige Spanj garden en Turken, die bij vroeg ere familietwisten in
Marokko een belangrijke rol gespeeld hadden . De vriendsehappelijke verhouding van M u 1 e y S h e i k h tot Spanje
heeft vele zij ner onderdanen geergerd ; de gouverneur van
Tetuan kan er aanleiding in gevonden hebben om tegen
zijn koning op to staan .
Tetuan ligt nabij de Middellan .dsehe Zee, niet ver van
de posten, welke de Spanjaardeu bezet hielden, en aan
het noordelijk einde van het rijk van Fez, zoodat de onderneming van den gouverneur zeer gevaarlijk was . Naar zijne
stad kwam S a m u e l P all a c h e, na zijn terugkeer nit
Nederland, om zijn huisgezin of to halen, en dezen man
gebruikte de gouverneur nu om een brief aan M u 1 e y
Z i d a n in Marokko to doen toekomen . Heeft S a m u e l
ook invloed gehad op de besluiten van den stadhouder :'
Men kan het alleen gissen . I3ij voer naar Safi, de gewone
landingsplaats voor reizig ers naar Marokko, en beg of zich
vandaar tot den koning. In de hoofdplaats aangekomen,
vergenoegde hij zich niet met den brief nit Tetuan over to
geven en de belangen van den gouverneur aan to bevelen,
maar hij vijzelde de macht der Vereenigde Gewesten, waarover hij als oogg etuige spreken kon, zeer op, en roerde de
wenschelijkheid van een bondgenootschap aan . Wellicht
had hij dit al in Tetuan besproken ; hier toch had men
voor twee jaren de zegevierende vloot van H e e m s k e r k
gezien enn lag het denkbeeld om de beide vijanden van
Spanje to doen samenwerken, als hot ware in de lucht .
Indien M u 1 e y Z i d a n zich n .ader met de Republiek
1) Vgl . Nozhet-Elhfidi . Histoire de la dynastie Saadienne au Maroc
par Mohammed Ease ghir ben Elhadj ben Abdallah Eloufrftni .
Traduction fran4 •a ise par 0 . H o u d a a .
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wilde verbinden, was de aangewezen to sschenpersoon de
agent der Staten, P i e t e r Mart e n s z . C o y geweest, die
zich nog in Marokko beyond . Doch, dais was de rol van
den heer Pall a c It e al heel onbelan g rij k geweest . De
volgende gebeurtenissen wettigen het vermoeden, dat er
een intrige is gesponnen, waarb j Pall ache zich bediend
heeft van een machtig geloofsg en oot, A b r a ham b e n
W a c h, belast met het toezicht op de heffing van des
konings tiende, tevens een der kooplieden van Zijne Majesteit .
Het kan ook zijn, dat Pall a c h e door dezen man nog
meer gebruikt is dan dat hij hem gebruikt heeft . Hoe dit zij,
C o y dreef handel en was dus een mededinger der Israelieten ; hij dreef handel ook wel met Spanjaarden en islet een
beetje goeden wil was dit best zoo nit to leggen, dat hij
met de Spanj garden ook in staatkundig en zin heulde ;
alzoo, toen P all a c h e den konin g bezocht, stood C o y in
't geheel niet in de guest van Zijne Majesteit en werd hij
dan ook onkundig gehouden van denn inhoud van den brie
waarmee gene naar Nederland overstak . Dit scbrijven was
aan pries Man ri t s gericht . Er verliep een geruimen tijd,
voordat het stuk vertaald was Z) en de inhoud ter kennis
van de Staten kon worden gebracht . Dit gebeurde in
Februari 1609 .
De brief Meek de geloofsbrief to zijn van S a m u e 1
Pall a c h e als gezant van Zijne Marokkaansche Majesteit .
Aangezien er Nederlanders in het laud van dezen konin g
handel dreven en de Staten getoond hadden ook de staatkundige beteekenis van Marokko to beseflren, waren zij
genoodzaakt, den man, dien zij tiers maanden to voren
ongewenscht gevonden hadden, met de gebruikelijke onderscheiding to bej egenen .
Hij verplaatste spoedig het tooneel van zijne bedrijvigheid naar Amsterdam, en char de invloeden, die in 't
vorige jaar in zijn nadeel werkzaam geweest waren, zich
flu minder kon den doers g elders, wekte hij bij een aantal
1) In Oxford . Vgi . H o u t s m a . Uit de Oostersche correspondentie van Th . Erpenius, Jac . Golius en Lev. Warner . Verb .Kon .
Akad, v . Wetensehappen, XVII, blz . 27 .
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ondernemende mannen vertrouwen . De voornaamste van
deze waren Jan Jan s z . C are 1 d e Jon g e, die den eersten
tocht naar Indie on der D e H o u t m an, ook een tweeden
onder V a n N e c k meegemaakt had, en nu bewindhebber
was van de Oost-Indische Compagnie, welke hij mede opg ericht had, en S i m o n Will e m s z. N o o m s, bewindhebber van de Noordsche Compagnie en van de Compagnie
van Nieuw-Nederland . Deze rustten in gemeenschap met
andere Amsterdamsche kooplieden een schip nit en bevrachtten het met goederen ter waarde van ruim zestig
duizend gulden, terwijl S a m u e 1 Pall a c h e op zich nam
doze waren in Barbarije to verkoopen en het geld, dat hij
er voor kreeg, terug to brengen . Om het zoover to sturen,
had hij in Amsterdam hooger opgegeveu van zij n invloed
in Marokko dan met de waarheid overeenkwam, zelfs beweerd, dat hij eon zeker monopolie bezat 1), en daardoor de
kooplieden, die reeds langer aldaar handel gedreven hadden,
bewogen om zich ter verdediging van hunne bedreigde belangen to wenden tot de Staten-Generaal .
Hunne Hoogmogenden hebben geen officieel bezwaar
gemaakt tegen het gelijktijdig optreden van Pall a c h e
in de hoedanigheid van gezant en in die van koopman,
eene verbinding, die nochtans, zooals het vervolg zou
leeren, bedenkelijk was . Op het voorstel van den gezant
P a 11 a c h e, dat de Staten drie oorlogschepen zouden zenden om driehonderd man van Safi naar Tetuan over to
brengen, stonden zij toe, dat er twee zouden gaan ; de
koopman P a 11 a c h e mocht onder geleide dier beide schepen
eon koopvaarder meenemen . De staten hadden overwogen,
dat de vriendschap van Marokko, zoowel in tijd van oorlog
ais van vrede eene weuschelijke zaak was, en stapten daarom over hunne bezwaren tegen de kosten, welke de expeditie
ongetwijfeld meebrengen zou, heen . De kooplieden, welke
hun verlangen daarnaar to kennen gaven, kregen brieven van
voorschrij ving aan den koning M u l e y Z i d a n en aan den
gouverneur van Tetuan . To Bergen-op-Zoom, waarheen de
1)

Van e.en monopolie kon Tellicht A b r a h a m b e n W a c h spreken .
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Staten zich ter wilie van de to .A.ntwerpen over een bestand
gevoerde onderhandelingen begeven hadden, werd de instructie opgemaakt van W o l f e r t Her m a n s z ., den door
zijne overwinning voor Bantam vermaarden zeeheld, die als
kommandeur over de beide oorlogschepen aangesteld was .
Hij moest eerst doers, wat de Marokkaansche vorst gevraagd
had, daarna Zijne Majesteit opzoeken, alles aannemen, wat
deze mogelij k ter vergoeding van de gemaakte onkosten
zou willen geven, handelsvrijheid en voordeelen voor de
omen zien to verkrijgen en in 't bijzonder den koning duidelijk trachten to makers, dat monopolies, zoowel voor de
regeeringen als voor de onderdanen, overal en altijd schadelijk zijn .
Kort voordat de expeditie uitvaren zou, kwam er tijding
in Nederland, dat M u 1 e y Z i d a n het rijk van Fez veroverd had, zoodat zich de vraag voordeed, of de tocht nog
wel n oodig was . Het bericht was juist ; M u 1 e y S h e i k h
was naar Spanje gevlucht, zijn zoos A b d a 11 a h met A b o e
Fares
of Muley Bufferos, een broeder van Sheikh
en Z i d a n, die voorheen ook geregeerd had
naar het
Dosten . Van langen duur is dit voordeel voor M u 1 e y
Z i d a n niet geweest, want toes hij door onlusten naar
Marokko teruggeroepen was, herwon A b d a l l a h de heerschappij over F e z, om ze niet meer to verliezen . Dit
konden de Staten toch niet voorzi .en ; hue besluit om den
tocht evenwel to doers doorgaan, is gegrond op de overweging, dat de omen vrijen handel in Barbarije moesten
zien to verwerven .
Zoo stak W o l f e r t Her m a n s z, in zee en beyond hij
zich in Juni op de reede van Safi . De koning van Marokko
was zeer ingenomen met zijne komst, hoewel ze voor het
doel, waarvoor ze gevraagd was, niet meer noodig was, en
nam de vier merrien in ontvangst, welke pries :M a u r its
hem deed toekomen . De vriendschap der Nederlanders
was voor hem to meer begeerlijk, nu zijn broeder in Spanje
hulp was gaan zoeken. Het sluiten van het bestand maakte
het echter minder waarschij nl ij k, dat de Republiek hem
krachtig zou helpers, terwijl de Nederlanders de door hen
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gewenschte vruchten eener toenadering niet volkomen
zouden genieten, omdat A bra ham b e n W a c h en consorten daarbij hunne rekening niet vonden . De vroeger
genoemde betrekkingen, die hij in zijn persoon vereenigde,
maakten het hem licht den lastigen concurrenten uit de
Nederlanden moeilijkheden in den weg to leggen .
Bij de verovering van het rijk van Fez had hij voor den
koning het begrip oorlogsbuit zeer ver uitgestrekt en mede
de hand gelegd op goederen, die door Nederlan ders daar
binnengebracht wares . Nu kocht hij de wares, welke
P all a c h e nit Holland meevoerde en drong hem in betaling een deel van den gemaakten buit op, ofschoon zoowel
de schipper als de door C a r e 1, N u o m s c .s. aang estelde
medecommies van Pall a c h e ernstig bezwaar maakten
ze aan boord to semen . Ten tweede maakte hij gebruik
van de wet, die alleen den koning het recht toekende om
van de zeeroovers to koopen, wat zij op Christenen buitgemaakt hadden, om Paul u s van L i p p e 100, die zich
verstout had suiker en amber van de pirates op to does,
to vervolgen, en then deze met een zekeren .AA l o n z o P e r e s,
die den machtigen Israeliet geld schuldig was, door W o 1f e r t H e r m a n s z . aan boord genomen was, legde hij beslag
op eene geldsom, welke de kommandeur in de negotie gestoken schijnt to hebben . Deze was sedert de expeditie
zeer slecht over Pall a c h e to spreken, of omdat deze
hem bepraat had tot eene handelsonderneming, die zoo
slecht uitviel, of omdat hij hem verdacht met zijn geloofsgenoot een spel to spelen .
De vloot keerde alzoo naar het vaderland terug . Mede
voeren de Staatsche agent C o y , een Marokkaansch gezantschap, bestaande uit den kadi Ham o n b e n B i c h e i r met
Samuel Pallache, eindelijk Paulus van Lippeloo en
A l o n z 0 P e r e s . In October wares zij in Holland . Na
overhandiging aan de Staten-Generaal, in tegenwoordigheid
van grins M a u r i t s en graaf W i 11 e m L o de w ij k, van
een vriendschappelijk schrij ven van hunnen koning, dat
diende om hen bij de Staten in to lelden, kwamen de
gezanten met hunne boodschap voor den dag . Zijne-

94

EEN BONDGENOOTSCHAP TUSSCHEN

Majesteit bond den Nederlanders vrijheid van handel en
verkeer in zijne landen aan met veiligheid van personen
en goederen, maar vroeg daartegen, dat de Staten hem
veroorloofden om in de Nederlanders krijgsvolk to mogen
werven en oorlogsbehoeften to koopen, wanneer hij zulks
noodig achtte . De Staten bedankten hem voor het eerste
en stonden het laatste toe ; voorts vroegen zij, dat Marokko
de Nederlanders, die op dat oogenblik in het koninkrijk
als slavers vertoefden, vrijliet, en dat voortaan de vrijheid
der onzen zou worden geeerbiedigd en de schepen en
goederen, welke door zeeroovers in de Barbarijsche havens
binnengebracht mochten worden, ontslagen zouden worden .
Toen de Staten binnen veertien dagen na hunne komst
dit antwoord geg e v en hadden, waren zij zeer verwonderd,
dat de gezanten hun verblijf her to laude bleven rekken .
Wat den Moor betreft, was de reden van zijn talmen to
zoeken in de berichten, die hier aankwamen van de verandering, die weer in Barbarije plaats gegrepen had, terwijl
Pall a c h e zich in allerlei zaken verwikkeld zag . Het
beviel den Staten niet, omdat zij volgens de gewoonte van
dien tijd hunne gasten hadden to onderhouden en de rekening in den Dubbelen Arend nog al opliep, terwijl de
waard in dezen herberg de vreemdelingen liefst spoedig
zag vertrekken. Derhalve besloten zij den Moorschen gezant, of hij wilde of niet, zijn afscheid to geven . Dit
geschiedde op 3 November, maar de man bleef wachten .
Vreezende, dat het invallen van de vorst zijn verblijf flog
langer makers zou, lieten de Staten de noodige beschikkingen
treffen door de Amsterdamsche admiraliteit, en zij zouden
den kadi spoedig kwijt geraakt zijn, als niet P a 11 a c h e
er was geweest .
Ten eersten had de gezant V a n L i p p e 10 o en P e r e s
doers arresteeren, wat het vermoeden wekt, dat Pall a c h e
met AA bra ham b e n W a c h eene lijn trok, maar de agent
was zelf gearresteerd door Jan Jan s z . C are 1, S y m o n
Will e m s z . N o o m s en compagnie . Deze heeren waren
namelijk niet tevreden, dat Pall a c h e hun Been geld
teruggebracht had, maar alleen braziliehout en a,ndere
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goederen, waarover zij flog wel aangesproken werden door
de oorspronkelijke eigenaars . De burgemeesters van Amsterdam, aan wie de Staten inlichtingen gevraagd hadden
omtrent bet uitblijven van P a 11 a c h e, naar wien de gezant
heette to wachten, deden hun best om de geschillen bij
minnelijke schikking nit den weg to ruimen ; de schepenen
vonden de beslissing lastig en de laatstgenoemde eischers
wilden niet hooren van bet overbrengen der zaak voor den
Hoogen Raad, waar anders veel voor to zeggen was, omdat er vreemde kooplieden in betrokken waren . C are 1,
N o o m s c .s . wilden geene schikking, maar eene rechterlijke
beslissing, en wel binnen den tijd van bet verblijf alhier
van den Marokkaanschen gezant, op wien zij desnoods
hunne schade wilden verhalen . De Staten voorzagen, dat
een en ander moest leiden tot een langdurig oponthoud
van den Moor, dat zij niet verkozen to dulden . Terwijl
Pall ache, voor overreding zwichtende, Per e s uit zijn
arrest ontsloeg, en de kadi bet V a n L i p p e 100 deed,
daagden zij N o o m s en C are 1 cum sociis met hunne tegenpartij voor hunne vergadering . 30 November begon bet
proces en 's anderen daags velden de Staten reeds hunne
beslissing : de oorspronkelijke eigenaars van bet bout werden
in hun eisch niet ontva,nkelijk verklaard en de Staten
oompenseerden de kosten „omme redenen H . Ho . Mo . daer„toe moverende" . Terwijl bet flu al begon to vriezen, had
Pall a c h e zich weer in een g eschil begeven, dat gelukkig
bij to leggen was . Daarop kwam de gezant op den inval,
dat zijn makker niet behoorlijk behandeld was, maar dat
bet proces in Amsterdam ten einde gevoerd diende to
worden ; hierop gingen de Staten niet in, evenmin als op
zijn wensch om flog een.s afscheid to nemen, want bij had
zijn geschenk inn linnen al ontvangen ; alleen gingen enkele
Statenleden hem even goede rein wenschen . Tegenwind
en ruzie tusschen Wolfert Hermansz . en Pallache
vertraagden de afvaart n og, zoodat bet laatste brief j e van
H a m o n b e n B i c heir den datum draagt van 2 Februari
1610 .
Eenige m.aanden hoorden de Staten niet van hunne
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nieuwe vrienden in. Maro kko . In den zomer verscheen
Pallache wederom hier, nu met Hamet ben Abdela,
als dragers van een brief, waarin M u 1 e y Z i d a n het verzoek der Staten toestond en hoog opgaf, zoowel van zijn
vijandschap tegen den Spanjaard als van den rijkdom van
zijn land aan dieren, goud, koper, lood, ijzer en zwavel .
Een en ander m oest dienen om de Staten gunstig to stemmen voor het sluiten van een meer f ormeel verbond . Des
konings onverzoenlij ke haat tegen den Spanjaard, welke
in dezen brief uitdrukking vindt, was in dit jaar versterkt,
doordat zijn broeder M u 1 e y S h e i k h L a r ache (El Araisj )
in handen van den vijand gespeeld had, zoodat na de verdrijving der Morisko's uit Spanje de Christenen dus zelfs
vender in Afrika schenen to zullen doordringen . De nitbarsting van Mohammedaanschen geloofsijver, die hierop
volgde, uitte zich door het optreden van verschillende
machtige „heiligen" in de volgende jaren, maar ook in het
streven tot verbinding van de vijanden der Spanjaarden
Marokko, de Algerijnen, Turkije en de Republiek . Wie
het eerst het denkbeeld tot eene aaneensluiting dezen
machten ontwikkeld heeft, is niet wel to zeggen, maar het
moet wel in Noord-Afrika zijn uitgebroed . De Algerijnsche
zeeroovers, die in de vorig e eeuw over de Middellandsche
Zee geroeid wares en met behulp van de door Morisko's
verstrekte aanwijzingen voordeelige plundertochten in Spanje
gedaan hadden, stonden, zooals boven gezegd is, met
„Christelijke" pirates als den Engelschman Ward e en den
Hollander S i m o n D a n s e r 1), die hen in het gebruik van
zeilschepen onderricht hadden, op vriendschappelijken voet .
Eenige niet nader aan to wijzen zeerooverkapiteins verhaalden den invloedrijken Turkschen admiraal K h al i 1
p a s j a van de macht der Republiek op eene wijze, die
dezen krijgs- en staatsman het belang van een bondgenootschap deed inzien, en deed besluiten tot het afzenden van
1) Wat M o tie y, The life and death o f John of Barneveld, I, biz .
238, van D a n s e r verteit, is niet alles nit de opgenoemde bronnen to
hales . Mogeiijk is het toch wel, dat deze piraat een hoofdroi gespeeld
heeft.
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een brief aan de Staten. Bij zonderheden omtrent den
verderen loop deter onderhandeling vinden in dit opstel
geese plaats ; alleen moot gezegd worden, dat de brief uit
Turkije hier aankwam, terwiji de Marokkaansche gezanten
in bet land waren, en dat C o r n e 1 i s Hag a, die in 1611
naar Con stantinopel vertrok en ondanks silo moeilijkheden
belangrijke capitulation voor de omen moist to verkrijgen,
zich volkomen rekenschap gaf, dat hij doze moeilijkheden
niet to boven zou gekomen zijn zonder de hulp van K h a 1 i 1
p a s j a, wiens vrien dschappelij ke gezin dheid hem, als zijn de
volkomen onverdiend, geheel onbegrijpelijk voorkwam
„Uwe Ho . Mo. E . wel sullen considereren, dat de Turcken,
,,in geringer histories als in de hare erva,ren sijnde, ende
„van natuyren slecht ende simpel, dose vrientschap met
„clein oordeel aengegaen hebben, alleen door een goede
„impressie in 't hart van doses beer tot de landen van
„Uwe Ho . Mo. E ." Heeft H a g a werkelijk den pasj a niet
doorgrond ? Dat de Staten in bet samentreffen van de
Marokkaansche en Turksche vriendschapsaanbiedingen iota
anders dan toeval gezien hebben, blij kt uit niets . Wel
gingen zij eenigszins schoorvoetend op de voorstellen in .
23 Juni bodes de ambassadeur H a m e t bon A b d e 1 a
en de agent S a m u e l Pall a c h e bun geloofsbrief aan in
de vergadering der Staten-Generaal, in tegenwoordigheid
van pries Maurits en graaf Fred erik Hendrik . Hun
afscheid op 29 December word enkele dagen later door bun
vertrok gevolgd, zoodat zij iets moor dan een half jaar in
doze gewesten vertoefd hebben . De Staten hebben dozen
keer zelf gees haast gemaakt en zich alien tijd gegund om
de zaak kalm to overleggen . Het is maar jammer, dat we
alleen de besluiten kennen, waartoe hunne overwegingen
geleid hebben, en niet de beraadslagingen zelve . Hot
lange oponthoud der gezanten is overigens niet zoozeer een
gevolg geweest van tijdroovende besprekingen, als wel van
de omstandigheid, dat zij begonnen waren met verlof to
vragen en to krijgen om hier drie of vier oorlogschepen
to molten uitrusten, en daarmee natuurlijk heel moat tijd
heenging . Eerst nadat de Staten bun dit verzoek ingewil0 . E .VII 7
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ligd hadden, ontvouwden de gezanten hunne verdere opdracht, om uit naam van koning M u l e y Z i d a n hot siuiten van eene alliantie voor to stellen, waartoe zij zich vol .komen gelast verklaarden . Van de onderhandelingen is
verder in de resolution niet geregeld aanteekening geho uden, maar men schijnt de zaak commissoriaal gemaakt to
hebben en kopie van de hoofdpunten vann eon verdrag aan
de provincion gezonden to hebben ; dan is de Raad vann
van State gehoord en eindelij k zijn in December de artikelen behandeld . Gedurende al dien tijd kan er heel wat
of cieus besproken zijn, dat niet in de resolution to vinden
is, evenmin als in hot verdrag, zooals hot eindelijk aangenomen is . Dit behelst inderdaad niets anders dan wat reeds
in hot vorig jaar afgesproken was : alleen wordt alles nader
verduidelijkt, met name is de in 't algemeen bepaalde veiligheid van goederen uitgewerkt in eon paar artikelen, welke
de nalatenschap beschermden van eon onderdaan vann eon
der contractanten, die in 't gebied van den ander overleed .
Het belangrij kste feit schijnt mij riot hot verdrag toe, maar
de uitrusting der oorlogsschepen en de niet opgeteekende
besprekingen over de vraag, waartoe die eigenlijk maoesten
dienen .
Dat zij tegen de Span j garden zouden moeten vech ten,
kon eon kind begrijpen, ook dat de Staten gedurende hot
bestand hot makers van toerustingen op hun gebied tegen
den vijand van gisteren en van morgen niet ruchtbaar
zouden maker. Waar de Staten voor huiverden, was voor
eene politiek, die den zeeroof bevorderen en daardoor den
Nederlandschen handel benadeelen zou . De nazaten der
Geuzen hadden genoeg getoond niet in beginsel tegen de
kaapvaart to zijn en doze zelf oak zeer good in practijk
weten to brengen, maar juist in dozen tijd namen de klachten over zeeroof ten nadeele van de onzen zeer toe ; men
wilt ook, dat onze kooplieden in de Barbarijsche wateren
aan de piraten leverden, wat ze noodig hadden, en vond
hot zeker niet gewenscht, dozen ook nog to voorzien van
oorlogschepen . De persoon van Pall a c h e wekte in dozen
goon bijzonder vertrouwen . Het blijkt riot, dat hij dit half-
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jaarlijksch verblijf in Holland benut heeft om handelsoperaties to beginners, waaruit men afleiden kan, dat hij inderdaad zelf goon voordeel gehad heeft bij de handelingen
van .AA bra h a m bon W a c h in hot vorige jaar, of dat de
Hollandsehe kooplieden hem meden . Of zou hij de onvereenigbaarheid van hot gezantschap met handelszaken ingezien hebben ? De ongerustheid der Staten, dat de schepen
tegen onze kooplieden zouden aangewend worden, blijkt uit
hue aandrang bij pries M a u r its om daarop to letters ;
eenigen waarborg had men in de omstandigheid, dat de
bevelhebbers der drie schepen, R ij s b erg en, Roe s t en C o pp end r a y e r, ofschoon zij in dienst van den koning overgingen, hunne tractementen als Nederlandsche zeeo .cieren
behielden, welke aan hunne huisvrouwen zouden worden
betaald . Een duister punt is dat van de bekostiging der
uitrusting van hot eska der ; in de resolution wordt of en
toe gezinspeeld op eene door Marokko aan de republiek
beloofde som van eon of anderhalf millioen, en voor zulk
eene uitkeering bestond toch Been reden ., wanneer de Staten
niet de onkosten aan de expeditie hadden helpers dragon .
Omstreeks nieuwjaar 1611 zal de vloot vertrokken zijn .
S a m u e 1 Pall a c h e liet zijn brooder J o z e f hier achter,
then de Staten als agent van den koning van Marokko
erkenden, mite hij Been handel dreef.

In hot jaar 1611 liepen de klachten over de zeeroovers
zoo hoog, dat de Staten den 25sten Augustus eon plakkaat
tegen hen uitvaardigden en tegelijk eon eskader onder
Ha u i t a i n afzonden, dat in hot winterseizoen door eon
ander onder bevel van Q u a s t afgelost word . Met eene
doortasteude politiek tegen de piraten was eon bondgenootschap met Ma.rokko, naar 't scheen, niet onvereenigbaar ;
zelfs was de aanwezigheid der Staatsche vloten eon waarborg to moor, dat de zoogenaamde Barbarijsche vloot zich
niet aan de onzen vergrijpen, maar inderdaad alleen de
Spanjaarden lastig vallen zou .
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Deze expeditie heeft koning M u 1 e y Z i d a n en ook
de Staten teleurgesteld . De steun, dien de Spanjaarden
aan zijn broeder verleend hadden, en een aanval op Mamora,
die nog afgeslagen was, prikkelde den koning tot werkzaamheid ; niet tevreden met de in Nederland uitgeruste
oorlogschepen, besloot hij kustversterkingen aan to leggen
en daartoe ingenieurs uit Holland to vragen, en bovendien
steun to zoeken bij Turkije . De Spanjaarden hadden echter
van een en ander de lucht gekregen en versperden met
een gedeelte hunner vloot de zeeengte, zoodat er geen
gezantschap door kon, terwijl zeven wel bemande oorlogschepen de pseudo-Marokkaansche zeemacht opzochten .
Toen deze de vijandelijke overmacht bespeurde, zocht zij
een goed heenkomen, dock slaagde daarin maar voor het
kleinste gedeelte ; twee konden niet meer ontsnappen en
liepen op het strand, zoodat alleen de bemanning gered
en door P all a c h e herzameld werd, terwijl het derdeschip onder R ij s b erg e n het gevaar ontzeilde . Deze bevelhebber vond, dat hij met zijn enkel vaartuig niet de
minste kans had om in die wateren jets nit to voeren, en
keerde op eigen gezag naar Nederland terug . De waarnemende agent, J o z e f P all a c h e, wien uitbetaling der
aan de bemanning verschuldigde gelden gevraagd werd,
verkreeg daartoe een voorschot van de Staten-Generaal,
mits de admiraliteit to Rotterdam het schip tot aann de
teruggave der geleende som onder zich hield .
De ondervonden teleurstellin g maakte de Staten flog
voorzichtiger, terwij 1 hot uit Span j e dreigende gevaar den
Marokkaanschen koning aandreef om opnieuw en nog meet°
pulp to vragen . De tusschenpersoon heeft, naar het mij
voorkomt, weinig vertrouwen meer g ehad in den uitslag
van de gevoerde staatkunde en er zich voortaan hoofdzakelijk op toegelegd om er eenig persoonlijk voordeel uit
to halen . Op eene of andere wijze was hij in 't bezit van
een paar vaartuigjes met koopmansgoederen geraakt en
daarmee trachtte hij in Europa winst to behalen . Het begin
was overigens outmoedigend, want terwijl in En g eland or
een deel van zijne goederen beslag gelegd werd, geraakte
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hij, toes hijzelf op een scheepje, dat met suiker geladen
was, in Zeeland binnenviel, in eene reeks van onaan genaamheden en processes . Hij was toes al ongesteld ; mogelijk hebben de volgende teleurstellingen en vermoeienissen
zijn elude verhaast .
Den 17den Januari 1612 leverde hij bij de StatenG-eneraal twee brieven van zijn koning in . De eerste, zijn
geloofsbrief, maakte melding van Zijner Majesteits dankbaarheid voor de uitrusting der drie oorlogsschepen en van
zijne voortdurende vrien.dschap jegens de Republiek, evenals van zijn afkeer van Spanje, voorts van zijn plan om
Turksche hulp in to roepen, terwijl bet hoofddoel van dit
schrijven bet aanvragen van ingenieurs was voor den
aanleg der in Mamora, Mogador en elders verlangde fortes .
De tweede brief had nog vddr bet vertrek van den agent
geschreven moeten wordeu om de Staten to verwittigen
van bet treurig lot der oorlogsschepen ; de Koning beklaagde zich sterk over bet onverantwoordelijk vertrek van
R ij s b e r g e n, die immers de matrozen van de beide andere
schepen had moeten meenemen en eene groote som gelds .
Eigenlijk was R ij s b e r g e n' s vlucht voor M u l e y Z i d a n
en zijn agent eene uitkomst, want de slechte uitslag der
ehpeditie, dies zij zich en den Staten zoo gansch anders
voorgesteld hadden, was nu niet meer aan Marokko alleen
to wijten . Die hoogmogende heeren, welke zich inderdaad
jets voorgesteld hadden van bet millioen, waarmee P a 1I a c h e hen gelokt had, kregen flu tot bescheid, dat R ij sb e r g e n bet geld zeker meegebracht zou hebben, als hij
maar niet zoo eig enmachtig weggevaren was .
Pall a c h e haastte zich trouwens niet om de belangen
van zijn beer voor to staan ; hij had wel wat anders to
doer . Als gezant kreeg hij de niet geheel of betaalde zeelui aan den teals, terwijl op verschillende plaatsen schuldeischers den koopman lastig vielen . Met de laatsten lieten
de Staten hem alleen ge wordeu, maar de matrozen stonden
hen niet toe zich buiten hunne bezwaren to houden, zooals eerst he t voornemen der Staten was . Veel uitge ven
deden zij niet ; alleen schonken zij eene kleinigheid aan de
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gelastigden der zeelui, om ze nit den Haag vandaan to
krijgen en aldus opspraak to vermijden ; voor de rest lieten
ze Pall a ch a onder de hand door den griffier aanraden
om wat meer mildheid to betrachten, daar hij bij eene
nieuwe werving, zooals hij er wellicht zou willen houden,
eerie goede reputatie bij het zeevolk noodig had . Het argument woog net zwaar bij S a m u e 1 ; er is mij ten minste
van geene andere mildheid gebleken dan van eene gift van
honderd gulden aan de weduwe C o p pen dray e r, die eerie
vordering op hem had voor door haar man geleverde musketten ; dit geschenk kwam volgens hem nit den wensch
v oort om de matrozen gun stig er to stemmen . Het middel
zal wel niemand doeltreffend voorkomen .
De Staten zaten intusschen met de familie Pall a c h e
wat verlegen. J o z e f had in 't vorige najaar vergoeding
van huishuur in den Haag gekregen en nu vroeg S a m u e 1
brieven van voorschrijving aan de regeering van Amsterdam, opdat deze hem huisvesting en onderhoud zoude verschaffen. Hij kreeg ze niet, omdat het gees gebruik was,
aan gezanten woningen to bezorg en buiten den Haag ; zelfs

moet hij door dit verzoek de achterdocht der Staten opgewekt hebben, dat hij hier weer particuliere taken wilde
gaan behartigen op kosten van het land . Nog meer liet
hij zich in de kaart kijken, toen hij in den zomer vrijdom
van invoerrechten voor zeventien kisten met suiker trachtte
to verwerven ; de Staten wilden net verder gaan dan den
voor gezanten gebruikelijken vrijdom van verteringsbelastingen .
Toen zij flu ook in het gekrakeel met de matrozen
betrokken werden, lieten de Staten door hunn e gedeputeerden vragen, wat eigenlijk het doel van zijne komst was .
Hij ontvouwde dus zijn last en verhaalde hoe de Span j garden zich steeds meer dreigden vast to zetten op de Barbarijsche kust. Dit mag den Statenn wel bedenkelijk voorgekomen zijn, maar na de gemaakte ervaring wilden zij niet
treden in bet verzoek om her nog eens een voorschot to
verleenen voor het uitrusten van vier of vijf schepen, welke
met de twee van Marokko
bedoeld waren het in pand
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gegeven schip to Rotterdam en bet in Zeeland liggende
vaartuigje
mogelijk jets zouden kunnen uitvoeren . Pall a c h e moist er niet reel op to antwoorden dan zijn leedwezen nit to spreken, dat R ij s b e r g e n bet geld niet meegenomen had ; in zijn hart zal hij den Staten groot gelijl
gegeven hebben . Wat den fortenbouw betreft, mocht Pal1 ache zich tot pries M a u r its wenden, opdat deze een
zijner ingenieurs zou overhalen den Barbarijschen koning
vain dienst to zijn . Het- blij kt uit den brief van M n 1 e y
Z i dan, dat hij grondig overtuig d was, hoe verre de forten,
zooals de Nederlandsche of cieren die moisten aan to leggen,
boven de sterkten van zijn vader de voorkeur verdienden .
In de verdere besprekingen met Zijne Excellentie en de
Staten moet vooral nadruk gelegd zijn op vraag, aan wie
de to waken forten zouden toebehooren ; Pall a c h e verdedig de de opvatting van zijn meester, dat zij gemeenschappelijk bezit zouden zijn, maar toen men dit bier niet
goedvon.d, leek hem de wensch der Staten ook wel voor
inwilliging vatbaar . Welke die was, last zich lichtelij k
raden, rnaar zooals de koning in zijn laatste schrijven aangetoond had, was bet bondgenootschap tusschen Marokko
en de Republiek voor de Spanj aarden een krachtig e reden
geweest om de geheele Barbarijsche trust in hunne macht
to zien to krijgen, zoodat de Staten, als ze jets van belang
wilden uitvoeren, snel en met aanzienlijke macht hadden
moeten handelen . Hiertoe konden zij zoo spoedig niet
besluiten, zoodat M u l e y Z i d an zich dezen zomer maar
alleen redden moest . P a 11 a c h e betoogde meermalen, dat
de koning zijn terugkeer verlan gde en bewees dit ook door
een in Mei ontvangen brief over to leggen, maar haastte
zich toch niet, wegens de persoonlijke belangen, die hij
bier had to verdedigen, enn waarin de Staten hem door
aan.bevelingen aan de rechters tot bet verleenen van kort
recht eene goedkoope help verleenden . Tilt den genoemden
brief kon den Staten blijken, dat de verschijning van bet
teg en de zeeroovers kruisende Nederlandsche eskader op de
Barbarijsche trust, wel veertien zeilen sterk, bet gemoed
van Zijne Majesteit zeer verkwikt had en dat hij ook goede
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hoop had op de Tr •riendschap van Frankrijk en Turkije . Het
is twijfelachtig of zij dit optimisme ten opzichte van de
regeering van Maria d e M e d i c i gedeeld hebben, en Mule y
Z i d a n zelf werd ook spoedig ontnuchterd . De Fransche
consul D e C a s t e 11 a n e, met wien hij een verdrag van
vriendschap aangegaan had, verdween met de noorderzon,
meenemende eenig a aan den koning toebehooren de goederen . Om deze en waarschij nlij k n og meer de vriendschap
der Fransche regeering to achtervolgen, zond M u 1 e y Z i d a n
twee zijner getrouwen over Nederland naar Parijs . De
Statenn hebben de heeren door hunne brieven en door de
voorspraak van A e r s s e n geholpen, en ook latere pogingen
in deze richting g esteund, maar zonder succes ; de regentes
hield teveel de zijde van Spanje en Rome, dan dat van
hear eenige medewerking met een verbond van Mohammedanen en. Rervormden to wachten was .
Het jaar 1612 leerde M u l e y Z i d a n nog op eene andere
wijze de wisselvalligheid van den menschelijken voorspoed .
De voortgang der Spaansche wapenen mocht hem doers
uitzien naar boudgenooten, de vurige Mohammedanen in
zijn rijk vroegen zich af, of de oorzaak der rampen niet
de koning zelf was . Een „heilige" kreeg zooveel aanhang,
dat hij den vorst noopte naar de haven Safi to vluchten,
zelfs heeft deze, volgens den Moorschen geschiedschrijver
E 10 u f r a n i er aan gedacht om de wijk to nemen naar
Spanje . Dit lij kt uiet zeer waarschijnlij k . Een pam#letj e,
dat in dit jaar to Deift gedrukt is, en waarvan zich een
exemplaar op de Honinklijke Bibliotheek bevindt, stelt de
zaak ook wat auders v oor . De schrij ver is een Christelij k
koopman, die den nieuwen koning, den heilige, zelf zeg t
gesproken to hebben ; volgens hem was M u l e y Z i d a n
op een „D uitsch" schip g egaan, terwij l een v aartuig nit
Marseille zijne schatten en meubelen vervoerde, maar hij
zou spoedig weer geland zijn in de baai van Ca,po de Guer .
De Christelij ke kooplieden schijnenn in zijne verdrij ving dit
lichtpunt ge vonden to hebben, dat zij flu mogehjk Abraham
b e n `v a c h den voet konden lichten . ; zij hebben daartoe
ten minste moeite bij den overweldiger g edaan .
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Het bericht van deze voorvallen bewoog de Staten
toch jets to doen ; als M u 1 e y Z i d a n g eheel verdreven
werd, zouden hunne kansen om een steunpunt v oor de
vloot to verkrijgen, meteen verdwijnen . Voor vrije giften
waren ze echter zelfs flu niet to vin den . Toes P a 11 a c h e
er om vroeg, waren zij bereid krijgsbehoeften to verstrekken
welke de naar de Barbarijsche trust tegen de zeeroovers of
to zenden oorlogschepen order Q u a s t moesten overbrengen,
maar de koning zou ze alleenn tegen betaling kunnen
ontvangen . 353 musketten, 247 roeren, 6000 lonten, 6000
pond buskruid, 1000 spiesen en 6000 pond looden kogels
wercien alzoo ingescheept, waarvan de waarde op ruim
15000 g ulden geschat werd . S a m u e l Pall a c h e liet zich
nu niet door zijn processes weerhouden om de refs mee
to makes . In November was Q u a s t to Mogador en wachtte
daar geduldig op eenig bericht van M u 1 e y Z i d an . Dit
verscheen pas na meer dan eene maand tot groote bevreemding en verontwaardiging van Zijner Majesteits agent, die
in een weinig eerbiedig briefje aan zijne gevoelens lucht
gaf. De koning moest zich dezen toon van zijn dienaar
later welgevallen, evenals het geniis aan vertrouwen van
de Staten . Q u a s t ontscheepte in Mogador niet meer krijgstuig dan men contant kon betalen, en beacht op aanwijzing
van M u 1 e y Zi d a n de rest naar Agadir, waar hij voldaan
zou worden met geld uit Terudent . Daar hij muuitie mee
heeft teruggenomen, heeft de Marokkaansche regeering ook
her niet genoeg bezeten. Pall a c h e ram de gelegenheid
waar oin den koning in zijne missive aan de Staten de
belangen van zijn agent, die voor een deel toch ook wel
zijne eigene handelszaken geweest zijn, to doen bepleiten .
Met dies brief keerde de agent in Maart 1613 in den
Haag terug.
IV.
De geringe geldelijke en militaire kracht van M u 1 e y
Z j d a n heeft den Staten zeker de lust en het vertrouwen
in het gemaakte bondgenootschap ontnomen. P all a c h e
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stortte zich weer in zijne geschillen, waarin zijn crediteuren van tijd tot tijd de Nederlandsche regeering trachtten
to betrekken ; zoo deden b .v. een dokter, twee chirurgijns
en een apotheker eene faculteit !
die de zoons van den
agent geholpen hadden en nu geene betaling konden erlangen . De Staten toonden zich niet toeschietelijk . Prins
Man r i t s schijnt iets meer vertrouwen in den agent g esteld
to hebben, en toen in den zomer gunstige berichten nit
Barbarije kwamen, togen de voorstanders van het Marokkaansch-Nederlandsche verbond weer aan 't werk . Anderen
stuurden op eene liquidatie aan ; de admiraliteit van Rotterdam wilde bet, schip, dat zij in pared bezat en dat aldoor
minder werd, of vann de hand doen of voor goed zich toeeigenen en dare opknappen . Terwijl de besprekingen hierover begonnen waxen, was bet gerucht van M u 1 e y Z i d an' s
voorspoed bier doorgedrongen, zoodat de Staten bet met bet
schip voorloopig m aar lieten zooals bet was . Pall a c h e
verzocht daarmee en met de bijbehoorende bark eene refs
to mogen doen en vroeg zelfs geld ter leen om de noodige
taken aan to koopen . De voorspraak van den Prins deed
de Staten daarin berusten en een akkoord tusschen P a 11 a c h e
en de Rotterdamsche admiraliteit tot stand komen . Wat
de agent vroeger schuldig was, werd vermeerderd met bet
bedrag der onderhoudskosten van 't schip en dare door een
voorschot, voor de helft in geld en voor de andere helft
in munitie, op eeu totaal van f 15000 gebracht, voor
welke som de gebroeders Pall a c h e zich niet alleen van
wege den koning van Marokko, maar ook in bun particuIier moesten verbinden . De Staten hidden de expeditie
meer tegen dare dat ze een haastig uitzeilen bevorderden,
omdat de heele zaak bun verdacht voorkwam . Naar mate
er meer ruchtbaarheid aan gegeven werd, openbaarde zich
ook meer verzet onder den handelsstand . Wie Pall a c h e
en de Marokkaansche toestanden kende, moest wel aan
kaapvaart denken en deze kon licht untaarden in zeeschuimerij ten nadeele ook van de Nederlanders . De Staten
wilden dus eerst goed weten, wie de bevelhebbers van bet
schip en bet jacht zouden zijn, en zelfs toen de inlichtin-
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g en vann de Westfriesche admiraliteit omtrent G e r bra n t
J a n s s e n en J a u Jansen Slob gunstig luidden, waren
zij niet tevreden, voordat doze cautie gesteld hidden en
met hunne manschappen den eed afgelegd, dat zij den
koning van Marokko zouden dienen en uitsluitend de
vijanden van Zijne Majesteit afbreuk doen . De bemanning
was zich bewust en kwam er voor uit, dat zij to vrijbuit
zou waren op Spanj garden en Portugeezen ; voorwaar
eene vreemde uitrusting in Nederland gedurende hot
bestand .
Hot vertrek der beide schepen werd uitgesteld tot in
1614 en men kin gerust aannemen, dat de onderneming
in tijds ter oore van de Spaansche regeering zal gekomen
zijn . Daar tegelijk de overwinning van M u 1 e y Z i d a n op
den „heilige" bevestigd werd, zag zij opnieuw hot gevaar
dreigen, dat in 1611 door krachtig ingrijpen verijdeld was .
Bovendien was de haven Mamora een zeerooversnest geworden, dat noodzakelijk diende uitgehaa .ld. Wann.eer de
paujaarden bekend geweest waren met den inhoud van
den brief, dien K h a iii p a s j a onlangs, kort na zijn herstel
in hot admiraalschap, door Hag a naar Nederland had laten
zenden met hot verzoek, hem aan M u 1 e y Z i d a n to doen
toekomen, waarin een bondgenootschap tusschen de beide
Mohammedaansche rijken ingeleid werd, zouden zij daarin
een reden to meer gevonden hebben om de coalitie to
voorkomen . K h a iii had door dit schrijven aan H a g a de
geleg enheid g egeven om to begrij pen, dat niet blinde
vooringenomenh eid met de Hollanders, maar eene wel overwogen anti-Spaansche staatkunde hem gedreven had, toen
hij den orateur in 1612 over alle beletselen hielp . In Nederland zag men wel, dat hot ijzer flu gesmeed diende to
worden en dat er flu kans was om een vast punt bij de
strait van Gibraltar to verwerven. De resolution bevatten
over de beraamde onderneming betrekkelijk weinig en din
bij wijlen nog in zeer geheimzinnige woorden ; de meeste
bijzonderheden zijn geregeld door pries M a u r i t s met drie
ledeu der Staten-Generaal, in overleg natuurlijk met Pal1 a c h e . Wat men beoogde, blijkt nit de instruction vann den
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kommandeur Jan E v e r t s e u l) . Met drie oorlogschepen
en een proviandsehip of jacht zou deze naar de Barbarijsche
kust stevenen ter hoogte van Salee en door vertrouwde
personen in de jets zuidelijker gelegen haven Fidale een
brief van M u 1 e y Z i d a n in ontvangst doers nemen, welke
daar bezorgd zou worden door P all a c h e -- die dus met
of iemand
zijne twee schepen vooruitgevaren moet zijn
Deze
brief
zou
het
bevel
inhouden,
dat
hij zich
anders.
naar Mamora had to beg even en aldaar een fort to makers ;
zoodra de kommandeur dit schrij yen in zijn bezit had,
moest hij zijne geheime lastgeving uitvoeren, Mamora
binnenvaren, de zeeroovers met geweld, of indien zij hunne
schepen en geschut wilden uitleveren, ook door 't verleenen
van pardon tot gehoorzaamheid brengen en de sterkte ten
spoedigste opwerpen, „houdende bij alle occurentien deze
„vaste maxime, dat het voorschreven fort worde gehouden
„tot dienste van deze landen, tot welken einde hetzelve
„continuelijk met ons eigen yolk zal worden bezet" . Honderden spaden, schoppen, houweelen, bijlen en andere gereedsehap, ook vier affuiten voor veldstukken werden den
kommandeur uit 's lands magazijnen verstrekt .
Voor het slagen der onderneming was geheimhouding
een noodzakelijk vereischte, zoodat de Staten wel teleurgesteld geweest zullen zijn, toen zij bespeurden, dat men
er in Marokko zelf al van gehoord had . Wie de zaak
aangebracht heeft, is niet duidelij k ; er waren wellicht vele
van de er bij betrokken personen, die bij eenig nadenken
konden raden, welke de bedoeling van de expeditie moest
zijn ; de vraag is, wie er belang bij had, ze uit to brengen .
Hiermede komen we tot de vele vijanden, die de familie
Pall a c h e zich gemaakt had, en wederom tot den onvermijdelijken ,A bra h a m ben W a c h . Boven is gezegd, dat
Christelijke kooplieden, onder wie zouder twijfel Hollanders,
van de tusschenregeering van den sant gebruik gemaakt
hebben om dezen Jood op zij to zetten . Met het herstel
heeft.

1) De stamvader van het geslacht, dat zoovele zeehelden opgeleverd
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van M u 1 e y Z i d a n reel ook zijn invloed, dien hij deed
gevoelen door een aantal Nederlanders, met name Paul u s
v a n Lip p e 100, den commies van tal van Amsterdamsche
handelshuizen, onder een of ander voorwendsel in de gevangenis to doen werpen . De kooplieden, die daaruit voor
zich nadeel voorzagen, requestreerden bij de Staten-Generaal,
de schuld van het gebeurde op S a m u e l P all a c h e
werpende . In hun schrijven aan den koning stelden de
Staten evenwel AA bra h a m ben W a c h verantwoordelijk,
wien zij door Zijne Maj esteit gaarne minder vertrou wen
gesch .onkeu zagen .
Hoe de betrekking tusschen de beide Israelieten geweest
mope zijn
in elk geval houd ik Pall a c h e voor den
minst machtige
hunne tegenstanders hebben zich ingespannen om hun crediet of breuk to doen . Toen P all a c h e
in Marokko kwam, verbaasde het hem van zijn koning to
vern emen, dat P a u l u s van L i p p e 10 o dew al over de
bezetting ran Mamora gesproken had, bewerende daartoe
last to hebben van de Staten-Generaal . De agent, die zich
na de droevige lotgevallen van het vorige jaar juist weer
gewichtig beg on to voelen, stood beschaamd en schreef
over deze ontmoeting aan zijn broer J o z e f. De Staten
voldeden gaarne aan den door deze geuiten wensch om
aan Muley Zidan to melden, dat alleen Samuel Pall ache door hen gelastigd was, maar zij moeten toen al
begrepen hebben, dat waarschijnlijk de onderneming nu
ook in Span j e uitgelekt zou wezen . Zij werden vender
voorbereid door een brief van den schrijven den vloot, nit
Cadiz, waarin deze gewaagde vann de toebereidselen, die
daar, zoo men zeide tegen Mamora, door de Spanjaarden
gemaakt werden, en juist eene maand later ontvingen
zij een brief van Jan E v e r t s e n zelf : Mamora was
Spaan sch .
Deze beide brieven schijnen niet meer to bestaan . De
vroeger vermelde Historic do Filipe III deelt een en ander
mede, dat er in kan gestaan hebben . Zij geeft eene
beschrij ving van Mamora, dat aan de monding van de
rivier de Seboe to midden van de duinen ligt en nu door
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zandbanken moeilijk to bereiken is 1), maar destijds eenige
meerdere geriefelijkheden schijnt aangeboden to hebben
dan tegenwoordig . Zij vervolgt dan aldus .
„D. P e d r o d e T o led o, opperbevelhebber der galeien
„van Spanj e, versperde, op bevel des konings, weinige jaren
„geleden den mood van deze rivier, om een einde to maken
„aan de uitvallen, welke onze vijanden van haar uit deden
„om onze kusten to bestoken . Ten laatste kreeg de Katho„lieke koning bericht, dat de Hollanders in 't geheim ver„standhouding aanknoopten met den Sjerief Mule y Z i d a n
„van Marokko, opdat hij toestond die haven to bezetten .
„Want, daar hunne zeereizen, hetzij naar het Oosten, hetzij
„naar het Westen, meer dagen duren dan de onze, en vele
„hunner schepen, wanneer zij op de hoogte van Kaap St .
„Vincent komen op hun weg naar Holland, door de lange
„reizen en de stormen zwak en ontredderd zijn geworden,
„om die reden wenschen zij en hebben zij altijd gewenscht
,,in die buurt een haven to bezetten, waar zij zich kunnen
„herstellen en ververschen en de schepen van de gevolgen
„der doorgestane moeilijkheden doen bekomen, opdat zij
„na deze versterking verder de hevige buien van het kanaal
„van Engeland kunnen doorstaan en de eilanden bereiken ;
„en voorzeker en met recht wenschen zij het meest de
„haven to nemen om de vloten van Spanj e to bespringen
„en lastig to vallen . Maar de Katholieke koning onder„brak de geheime besprekingen en onderhandelingen van
„die rebellen, en om hun nergens gelegenheid to g even
„om vasten voet to krijgen, bestreed hij hen, zoo al niet
,,met de wapenen, dan ten minste door to zorgen, dat,
„voordat zij het vermoedden, zijne wapenen de haven bezetten . Aldus overlegde hij de zaak eerst met zijn staats„raad, wien hij de schade voorhield, welke de koopvaardij„schepen van die haven uit ondervonden door de kapers
„van beide sekten, dan ook het geheime streven van Holland om daarin post to vatten . Indien het ook de meening
„van den raad kon zijn, de zijne was, dat de haven door
1) R e 01 u s vergelijkt de kust met die der Landes .

NEDERLAND EN MAROKKO .

111

„de onzen diende genomen to worden, dat de raad dit wel
„mocht inzien en overwegen en zijne meening to kennen
„geven, en dat, indien hij besloot ze to bezetten, de raad
„alsdan ook zou bepalen, op welke wijze het moest aange„legd worden, opdat de uitvoering even snel plaats had
„als het besluit genomen was .
„De raad overwoog nauwlettend den voorslag van Zijne
„Maj esteit, en n adat er over g esproken en met algemeene
„stemmen besloten was, dat Marnora moest ingenomen
„worden, om de schepen die to Cadix en San Lucar binnen„loopen, en die, welke naar het koninkrijk Portugal en
„Galicie gaan, van schade to bevrijden, en de Hollanders
„van het voornemen om het to bezetten of to brengen,
„beval de raad to Cadix een groot aantal schepen bijeen
„te brengen met voldoende manschappen en voorraad voor
„de onderneming, en dat aan 't hoofd deter schepen zou
„staan D. L u i s F a j a r d o, opperbevelhebber van de vloot
,,in den Oceaan" .
De uitvoerige beschrijving van de scheepsmacht, die
wel 6000 koppen telde, en de opsomming der ofiicieren
boezemt den Nederland schen lezer weinig belan g in .
„De geheele vloot ping onder zeil, en ofschoon eenige
„stormen vertraging veroorzaakten, kreeg zij den 2den
„Augustus Larache in het gezicht en den volgenden dag
„Mamora. De barbaren, die van onze sterkte onderricht
waren, begonnen to vreezen ; en in talrijke, ofschoon vol„gens hunne gewoonte onordelijke benden bedekten zij het
„strand . De vloot ankerde op weinig minder dan eene
„mijl van de haven, doordat zij niet in den tijd van den
„vloed had kunnen komen .
„De onzen vonden daar drie Hollandsche oorlogschepen,
„die genomen waren, om hun voornemen ten uitvoer to
„leggen, met brieven van M a u r i t s, welke hij aan den
„koning M u 1 e y Z i d a n gezonden had, opdat deze hem
„toestond de haven to bezetten ; hierop verwachtte hun
„admiraal autwoord . De Hollander streek aanstonds zijne
„vlag voor den standaard van Spanje en salueerde met zijn
„geschut . D . L u i s F a j a r d o zond spoedig iemand onz van
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;,hem to vernemen, hoeveel schepen daarbinnen waren en
„hoevele vijanden die haven bezetten ; de Hollandsche
„admiraal zeide, dat er vijftien zeerooversschepen waren en
„dat zij hem hadden laten weten, dat zij besloten waren
„den volgenden dag tegen hem to vechten, als hij den
„doortocht niet vrijliet, zoodat zij ongehinderd door de baai
„konden nit- en binnenvaren
"
De Spanjaarden vielen weldra aau en veroverden de
plaats . E v e r t s e n heeft molten toekij ken .
V.
De teleurstelling werd spoedig door eene andere onaangename zaak gevolgd . Pall a c h e had van zijn koning
last -- of verlof
verkregen om met zijn beide schepen
zee to kiezen en jacht to waken op Spanjaarden en Portugeezen . Toen hij twee prij zen gemaakt had en in de Marokkaansche havens wilde terugkeeren, zag hij zich door de
Spaansche vloot den pas afgesneden . Derhalve besloot hij
de prijzen naar Holland to zenden en zelf met zijn grootste
schip to volgen . Noodweer dwong hem de Engelsche trust
aan to doen, waar bet vaartuig aan den grond geraakte,
zoodat eenige tijd noodig was om de geleden schade to
herstellen . Door dit oponthoud kreeg de Spaansche gezant
to Londen eene kaus, die hij niet ongebruikt liet voorbijgaan. Hij verzocht den Britschen admiraal om Pall a c h e
met een aantal van zijne bootsgezellen to doen arresteeren
en kreeg dit gedaan . Volgens zijne opvatting was de agent
een geboren onderdaan van den koning van Spanje, afvallig
van bet Christelijk geloof en een zeeschuimer . Nu had
Pall a c h e, zooals bij deze gelegenheid gebleken is, ook een
pas voor Engeland en verlof om daar schepen nit to rusten,
maar als gezant was hij toch alleen bier to lande geaccrediteerd . De Engelschen waren hem niet ongunstig gezind,
en daar de Staten getuigden, dat hij wel degelijk een gezant
van den koning van Marokko was, ook door C a r o n alle
moeite lieten aanwenden om hem vrij to krijgen, kwam hij,
ofschoon later dan de Staten hadden verwacht, los . Aan-
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stonds begaf hij zich hierheen om van zijne taken nog jets
terecht to brengen .
Het stood slecht met zijne onderneming . Zoodra de
Staten onderricht waren van het binnenvallen der beide
prijzen in Rotterdam en Zeeland, hadden zij er beslag op
laten leggen om den wettigen eigenaars gelegenheid to
geven het hunne voor 't gerecht to herwinnen . De zaak
was zeer onaan genaam, want het was een onomstootelij k
feit, dat midden in het bestand schepen nit Nederlandsche
havens met Nederlandsche bemanning waren uitgevaren
en met buit, dies zij op Spanjaarden en Portugeezen behaald
hadden, terugkeerden . Er lag den Staten alles aan g elegen
om de verantwoordelijkheid voor deze daad to ontgaan .
Daarnaast zochten zij hot zoo to schikken, dat zij de gemaakte onkosten vergoed kregen 1). Of J o z e f P a 11 a c h e
zich ook moeite gaf om jets van den buit in handen to
krijgen, hot gelukte hem niet ; de Staten lieten alleen aan
de bemanning eene uitkeering geven, welke uit de opbrengst
der prijzen terugbetaald zou worden . De oorspronkelijke
eigenaars kwamen al spoedig opdagen, terwijl de bemanning
bij de familie Pall a c h e aandrong om geheele voldoening
to krijgen . Er waren dus processes genoeg in het vooruitzicht, als men niet door een vrijwillig akkoord de zaak
wish to beeindigen . Dit gebeurde in het laatst van April
1615, toes S a m u e l P all a c h e eindelijk weer op vrije
voeten en in Nederland was, en partijen zich aan de uitspraak der Staten-Generaal verklaarden to willen onderwerpen . Van de opbrengst der goederen, van de schepen
en van 't gesehut met verder toebehooren kregen de oude
eigenaars een vierde, van hot overblij vende drie vierde
ontving de koning van Marokko 1/10, Pall a c h e als reeder
3/l0, kapitein S 1 o b voor de kosten 3/lo en de agent met den
kapitein en verdere officieren en bootsgezellen 3/10, volgens
1) Zij hebben nog geinformeerd, hoeveel de prijzen in de Marokkaansche havens zouden opbrengen en hoeveel het kosten zou om ze
daarheen to laten brengen . Het blijkt niet welk antwoord hierop gegeven
is . Het was anders wel de zuiverste oplossing van de onzuivere zaak
geweest .
8
0 . E. V11 7
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het daarvan onder hen gemaakte contract to verdeelen .
Getallen worden niet genoemd, maar uit alles blijkt,
dat de Pall a c h e s er niet veel zijde bij gesponnen hebben,
ten minste niet zooveel, dat ze tegen hunne schulden opwoog .
J o z e f had uit geldgebrek al niets voor zijn gevangen
broeder kunnen doers . Bij de tenuitvoerlegging van de door
de Staten genomen beslissin g trachtte Samuel Pall ache
zijn aandeel, zooveel hij kon, to vergrooten, maar zonder
veel succes, en daar de afwikkeling tijd vorderde, zag hij
den tijd naderen, waarin hij geheel van middelen ontbloot
zou zijn . Daarom waagde hij het in Januari 1616 van de
Staten f 1200 to vragen als voorschot op de ingebrachte
goederen ; dit stonden zij wel niet aanstonds toe, maar toen
negen dagen later bericht kwam, dat de agent ,,in doodsnood" lag, bewilligden zij „ten aanzien van zijne sobere
gelegenheid" eene leening van f 600 onder recepisse van
zijn broeder J o z e f.
9 Februari 1616 deden Zijne Ezcellentie, Hunne Hoogmogenden en de Raad van State het lij k van S a m u e 1
Pall a c h e uitgeleide tot de brug van de Houtstraat, vanwaar het verder per slede naar de begraafplaats werd vervoerd .
Met het overlijden van den bekwaamste der Pall ache s
scheen het Barbarijsche avontuur der Nederlandsche regeering
geeindigd. Toch bleek het niet het geval to zijn .
VI .
Twee maanden na S a m u e 1 s dood verschenen J o z e f
en zijn zoon M o z e s Pall ache in de vergadering der
Staten-Generaal met een brief van M u 1 e y Z i d a n . Deze
verzocht hierin een oorlogschip om een ambassadeur van
Marokko naar deze of gene kwartieren to vervoeren . Nadat
de oudste Pall a c h e deze aanvraag mondeling toegelicht
had, verklaarden de Staten zich bereid eraan to voldoen .
De berichten, welke de Staten van hunnen orateur to
Constantinopel ontvangen hadden, hebben zonder twijfel
tot deze beslissing bijgedragen . Toch was niet alles bemoedigend, wat Hag a meldde . Nadat K h a l i 1 door het afzenden
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van een brief aan M u 1 e y Z i d a n de oude vriendschapsbanden tusschen hem en Turkije had trachten to herstellen,
was hij bezig geweest met de Algerijnen . Hoewel onze gezant
niet in alien deele door den admiraal ingelicht werd, had
hij er toch wel een en ander van begrepen, en zeker wel
zooveel, dat hij K h a l i l s politiek in deze richting voor
mislukt kon houden . De Algerijnen wares uitgenoodigd
zich bij de Turksche vloot to voegen, dock hadden zich
gespiegeld aan het voorbeeld van een zeeroover uit Tripoli,
die zich had laten verlokken en toes ter dood gebracht
was . K h a l i l s toorn was groot, maar machteloos . De
klachten over den zeeroof der Algerijnen, die de Britsche
en Nederlandsche gezanten in 1616 gezamenlijk inbrachten,
werden beantwoord met de verontschuldiging, dat die van
Barbarije door de Fran schen, En gelschen en Nederlan ders
met het gebruik van zeilschepen bekend gemaakt wares
en zich flu meer en meer zelfstandig gevoelden . Beter
g eslaagd leek op den eersten aanblik de politiek van den
admiraal ten opzichte van Marokko . In den aanvan g van
1616 had hij zijne meening dienaangaande aan . Saga blootgelegd, die in zijn eerste schrijven over de zaak zich een
voorstander ervan toont . In de volgende brieven blijkt hij
intusschen van meening veranderd to zijn ; de oorzaak van
dies omkeer is teven s de verklaring van 't mislukken van
het geheele coalitieplan, want Hag a' s medewerking was
onmisbaar .
Deze oorzaak is de hebzucht en overgroote sluwheid
der familie Pail a c h e. Van lieverlede kwam Hag a to
weten, dat een lid van dit geslacht, naar 't schijnt een zoos
van J o z e f
dies H a g a voor den agent van Marokko
in Nederland hield, gelij k Samuel voor den aanstaanden
Marokkaanschen gezant bij de Porte
al een paar jaren
tevoren in . Constantinopel gekomen was, zonder daar in 't
eerst gelegenheid to krijgen zich in to dringen . De kans
daartoe kreeg hij later . Er was namelijk eene Turksche dame,
de zuster van een invloedrijk onderdaan van den Grooten
Heer, in de handen der Franschen geraakt en door Pail a c h e
in opdracht van hare verwanten bevrijd en naar Nederland
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gebracht, wear prin s M a u r i t s zich haar lot aantrok . Zij
had hier eenigen tijd ten huize van den agent van Marokko
gewoond en zich niet near buiten gewaagd, net bet oog
op mogelijke aanslagen van den Franschen gezant alhier,
totdat er zich eene gelegenheid opdeed om haar near haar
vaderland to zenden . Aan deze Turkin nu had S a m u e 1
Pall ache brieven meegegeven, welke zijn neef den weg
baanden tot de regeeringskringen . Dit neefje is wellicht
de schuld aan het volgende geweest ; ik ken ten minste
niet aannemen, dat S a m u e l niet genoeg leergeld betaald
had, om zulke plompe leugens to vermijden als er tegen
H a g a g ebruikt zijn .
De orateur had eerst van een Turk uit het gevolg der
bevrijde vrouw vele dankbetuigingen, voor zijne heeren de
Staten bestemd, in ontvangst genomen, maar zich daarom
des to meer verwonderd, dat deze persoon standvastig
verderen omgang met hem vermeed . Ook K h a 1 i 1, die
Hag a steeds met zijn vertrouwen vereerd had, werd koel .
Waarom ?
H a g a draalde niet de reden nit to vorschen . De j onge
Pall a c h e zal een voorbeeld genomen hebben aan het
gebeurde in Marokko, wear zijn oom zoo handig den Staatschen agent C o y op zij genet had, en voor een van zijn
geslacht eene diplomatieke positie tusschen de Staten en
de Porte nagestreefd hebben . Terw.ijl de admiraal in zijne
eerste uiteenzetting aan Hag a, in overeenstemming met
het schrijven van S a m u e 1, zooals dit later ter kennis van
de Staten gebracht is, niets anders vroeg den dat de
Nederlandsche regeering scheepsgelegenheid verschaffen zou
voor een Marokkaansch gezantschap near Constantinopel,
om to verhoeden, dat, zooals reeds eenmaal gebeurd was,
de Spaansche vloot het tegenhield, had hij zich later in 't
hoofd genet, dat het ooze regeering was, die de met groote
geschenken naa,r Turkije afgevaardigde gezanten tegenhield ; hij ging zelfs zoover, een van Hag a' s drogmans to
ontbieden en heftig tegen den man uit to varen . De orateur
stood verbaasd en ging aanstonds, toen hij dit vernomen
had, den admiraal opzoeken, wien hij het onredelijke van
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de veronderstelling voorhield, zonder er nochtans in to
slagen de achterdocht nit K h a l i l s gemoed to bane en .
Evenwel had hij to lan g met dezen Turk in vriendschap
omgegaan om niet to on tdekken, dat Pall a c h e, de neef,
hem in 't oor geblazen had, dat H a g a niet meer het vertrouwen van zijn a meesters genoot en dat de Staten dus
ongaarne zouden zien, dat K h a l i l hem zijne geheimen
meedeelde (!). Verder had het jonge mensch er op aangestaan, bij verschillende grooten flog wel, dat er noodzakelij k
een siaus (bode) naar Nederland gezonden moest worden,
met schrij ven van den admiraal, flog beter van den Sultan,
om de Staten to bewegen de gebroeders Pall a c h e toch
to laten gaan .
Nu was H aa g a er de man niet naar om zich zoo to
laten behandelen . Natuurlijk waren de praatjes van den
Jood enkel laster, maar wat stak er achter ? H a g a rigid
en waarsch ij n.ljj k terecht
dat de Pall a c h e s particuliere takenn wilden doers, en dat de Staten flu het gevaar
liepen, zichh daarvoor to moeten spanners, of bij n oodzakelijke weigering de gunst der Turken to verliezen .
De Staten, die de familie P a 11 a c h e juist van zoo'n
karat hidden leeren kennen, lieten onmiddellijk J o z e f en
M o z e s P a 11 a c h e sommeeren om voor notaris en getuigen
antwoord to g even op de ingebrachte klachten, dat zij een
gezantschap van Marokko naar Turkije zouden tegengewerkt hebben . J o z e f begreep er zelf ook niet alles van,
maar meende, dat de misvatting aan de verkeerde vertaling
of een on j uist beg rip van den door zij n broeder aan
K h a l i 1 gerichten brief moest liggen .
H a g a was intusschen tegen de P a 11 a c h e s en hunne
zaak ingenomen . De tending van den bode wilt hij om to
beginners tegen to houden, en flu vorschte hij ijverig naar
de gangen van den Jood . Spoedig ontdekte hij, dat deze
den admiraal flog op andere wijze bedroog . Voorts haalde
de man een gemeenen streek uit met twee Francaises, die
in het gevolg van de Turkin meegekomen waren en welke
hij den admiraal in han .den trachtte to spelen, onder voorgeven dat zijn vader deze twee slavinnen aan Zijne Excel-
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lentie vereerde. Eene van haar stemde er in toe den Islam
to omhelzen, maar de andere
eene vroegere kamenier van
vond een toevlucht in het huffs van
madame Jean n in
den Franschen gezant .
De orateur slaagde er eindelijk in den Turk, die hem
vroeger was komen bedanken voor de bevrijding zijner
landgenoote, door bemiddeling van wederzijdsche vrienden
en kennissen tot toenadering to bewegenn en hoorde hem
nit . Toen bleek dan, dat de jonge P all ache hem wij sgemaakt had, dat de Fransche gezant en Hag a hem zouden
willen vermoorden (!) uit teleurstelling over het uitblijven
der groote geschenken van de Turkin, een gevolg van bet
overlijden van haar broeder. Tusschen zulken zottepraat in
werd het groote plan uitgebracht . Het heet, schreef H a g a,
dat de Pall aches met hun geheele familie hier willen
garden of breuk to
komen worsen, dat zij beoogen de jSpann
doers, indien men hen van hier met geld en yolk wil bijstaan, om eenige Nederlandsche schepen uit to rusten ;
maar dan zijn zij aan het verkeerde adres, want de Turken
zullen wel schoone woorden geven, maar geen geld .
H a g a, die de toenadering eerst als eene belangrijke
en wenschelij ke zaak aan ge prezen had, werkte niet meer
mee . Voortaan zweeg hij in zijne brieven aan de Staten
over deze politiek .
Hunne Hoogmogenden blevenn echter bij hun besluit tot
afzending van een oorlogschip, dat den Marokkaanschen
gezant naar Constantinopel brengen zou . Toen dit schip
al zeilree lag, kwam J o z e f Pall a c h e de duizend gulden
ter leers vragen voor zijne reiskosten en voor eenige schulden, wegens welke hij met gijzeling bedreigd werd . Hunne
Hoogmogenden, die toch al zooveel voor Marokko geofferd
hadden, stemden ook deze som toe onder geen anderen
waarborg dan zijne belofte tot terugbetaling. 25 Juni nam
hij afscheid met vele dankbetuigingen en onder aanbeveling
van zijn huisgezin, dat hij her achterliet . M o z e s bleef
her, al procedeerende en van tijd tot tijd Barbarijsch
nieuws meldende, zooals zijn oom en zijn vader hadden
gedaan .
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Kapitein Quast bracht J o z e f P a 11 a c h e naar Safi
en dan het Moorsche gezantschap naar Constantinopel, de
eerste maal, dat een Nederlandsch oorlogschip de Turksche
hoofdstad bezocht . De gezanten voerden heel weinig uit,
zegt Hag a ; was onze gezant deze geheele tending wel
gunstig gezind ? De Mooren luisterden niet naar de aanmaningen tot spoed van Hag a en Qua s t, en daar er loch
eens een eind aan 't verblijf van het oorlogschip koinen
moest, spraken de twee heeren af, dal het alleen vertrekken
zou ; waarschijnlijk zouden de Mooren dan wel zorgen, dal
zij intijds aan de Dardanelles wares om daar nog opgenomen to worden. Hierin hebben zij zich niet vergist .
De vriendscb ap tusschen on s land en Marokko bleef
bestaan, maar de partij van den oorlog tegen Span je
maakte er gees gebruik meer van . Zij vond in de volgende
jaren in venetie gelegenheid om den aartsvijand moeilijkheden to verschaffen 1 ) . En toes het bestand geeindigd
was, hadden de Staten hunne vloot to veel noodig tegen
de Duinkerkers om aan groote expedities op verren afstand
to kunnen denken, gesteld al, dal deze kans van slagen
hadden kunnen aanbieden zonder een eigen haven in de
nabijheid der straat van Gibraltar.
Zij hadden ze kunnen bezitten, zonder de waakzaamheid
der Spanjaarden en zonder de moeilijkheid, die men her
had om staatsgeheimen to bewares . Hadden zij het rechtstreeksche doel hunner staatkunde gemist, door de toenadering tot Noord-Afiika hadden zij K h a 1 i l s vriendschap
en daarmee eene positie in Turkije verworven, waarvan
hun bekwame gezant nog lange jaren gebruik moist to makes
tot voordeel van zijn vaderland 2).
V gL Mr . J . C . d e Jon g e, Nederland en V enet ie .
vgl . J. W . G, van 00 r d t, Nederland en Turkije in het begin
van den dertigjarigen oorlog, in „de Gide", 1873 . II. 217 ; III . 72, 437 .
1)
2)

DEN lODEN AUGUSTUS 1792,
(Naar nieuwe bescheiden)
DOOR

F. S1VIT KLEINE .

In on ze pers is dusver aan bet werk van Philip p e
1) minder aandacht geschonken dan men had molten
verwachten . Het geldt toch eene Hollandsche vrouw uit
de tweede helft der 18de eeuw, die wel in bet Fransch
in een door alle hedendaagsche schrij vers erkend-onberispelijke taal
hare werken schreef, dock die vrouw
groeide op in een kasteel aan de Vecht, dat Frank v a n
3 o r s e 1 e n als eersten burchtheer gekend had en flog op
dit oogenblik
to beginners met bet portret van J a c o b a's
gemaal
een eerbiedwaardige galerij voorvaderenn op bout
en doek vertoont .
Zij was bet oudste kind uit bet huwelijk van D i d e r i k,
Jacob baron van Tuyll van Serooskerken, Heere
van Zuylen en Westbroek met Vrouwe Helena
Jacoba de Vicq .
Haar vader werd op dat zelfde kasteel den 3den November 1706 geboren . Hij verkreeg den 22sten Januari 17 25
den grand van doctor in de rechten aan de Hoogeschool
1 Mei 1726
to Utrecht ; en werd een groot jaar daarna

rodet

1) Philippe Godet, Madame de Charriere et ses amis d'apres de
nombreua documents inOdits (1740-1805) aver portraits, vues, autographes
etc, Deux volumes Geneva . A . J u 11 i e n . Editeur Au Bourg-de-Four, 1906 .
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„gecommitteerd tot de Admiraliteit op de Maze" . Elf
dagen vobr zijn promotie hadden de Staten van Utrecht
hem tot de Maarschalk- en Schoutambten van Montfoort
en tot Dijkgraaf van den Zuid IJsseldijk benoemd. In 1731
wordt hij herbeu oemd als g ecommitteerde Raad der Admiraliteit van Friesland . Drie jaren later
in 1734
g eeft
de predikant J a n v a n d e r V o o r t 1) ,,uyt naem der
kerkeraet to Zuilen" een attestatie af, waarin to lezen
staat dat
„Jhr . D i d e r i k Jacob van T u y l l, lidmaet der
Cristelijke kerk to Zuilen, gezont in hot geloov is en onberispelijk in den wandel (sooveel ons bekent is)" en den llden
November 17 39 dienen de heer v a n Z u y l e n en jonkvrouwe J a c o b a d e Vie q de volgende verklaring bij de
AmstErdamsche overheid in
Wij ondergeteekenden, ons zullende begeven in den
Huwelijken Staat en ten opzigte van hot middel op
hot Trouwen geemaneert, volgens den inhoude van
de ordonnantie d .aar van zijnde, gehoorende ieder
onder de classis van dertig gulden, verklaren ons
dien conform aan to geven, om vervolgens hot voorz .
recht to voldoen .
Gedaan in Amsterdam den 11 November 1739 .
D . J . van Tuyll van Serooskerken .
J. H . d e Vicq .
Den 1 step December d . a. v. wordt bruiloft to Amsterdam
gevierd en bezi .ngt H e n r i c u s M e y e r
een nazaat van
bekende Amsterdamsche menestreelen
Een Huwlijksband, door Min geknoopt.

Den 20sten October 1740 wordt I s a b e 11 a., A g n. e t a,
Eli s a b e t h op hot kasteel Zuylen geboren .
Als lid van den adel en der Utrechtsche Ridderschap
zien wij den heer v a n Z u y l e n en W e s t b r o e k tegelijk
1) Al doze bij zonderheden dank ik aan de welwillendheid van den
tegenwoordigen eigenaar en bewoner van hot kasteel Zuylen, den ingenieur
Baron van Tuyll van Zuylen .
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in het Provinciaal bestuur en in de Staten-Generaal, in
het dijkgraafambt van den Lekdij k, benedendam s en van
de Lopiker waard .
Door zijne aanzienlijke ambten en zijne aanzienlijke
verwantschappen met de Ben tin c k s, de T s e t s en, de
Fag e 1 s, is er op het kasteel to Zuylen een buitengewone
toevloed van gasten, en gaan wederkeerig de karossen van
Zuylen naar verschillende oorden in en buiten de provin .cie.
Zoo zijn Den Haag en Amerongen, Utrecht en Amsterdam
de plaatsen waar „B e 11 e d e Z u y l en" haar ontvankelijken
geese ontwikkelt, haar weetgierigheid lucht en haar spraakzaamheid aanwakkert .
Weldra wordt ook de pen gehanteerd en verrijst uit
de schrandere, uitermate belezen en vernuftige jonkvrouw
het type van de g eleerde, spraakzame en briefwisselende
vrouw zooals de Parijsche salons der encyclopaedisten die
kenden . B e 11 e d e Z u y l e n onthult zich van lieverlede
als een denkster, onafhankelijk van de overleveringen door
geboorte, stand enn omgeving. Zij vormt daardoor een
schakeering met de aristocratisch-eenvormige of mystische
naturen, waaraan hair levenstijdperk niet minder rijk was
dan het ooze . Zij was niet de vrouw om gelijk princes
Galitzin met Francois Hem sterhuys een briefwisseling over den geheimzinnigen loop van het zielsuurwerk
to voeren. Zij was evenmin de vrouw om, na afmattendaesthetische verrukkingen over Grieksche kunst, hersenrust
bij de Moederkerk to zoeken of door wereldlijke bespiegelingen over het „Namaals" de geestelijke tekortkomingen
in het „voormaals" to vergeten,
integ endeel B e 11 e d e
Z u y l e n stood met hair geloof en haar levensbeschouwing
geenszins op wankelen bodem . Zij was sceptisch, ondervond er in haar karakter alle nadeelen van, maar bleef
het tot den einde. Zelfs in haar zenuwachtig-drukke briefwisseling begeeft zij zich weinig in het afgetrokkene, daar
het werkelij ke leven en de lotgevallen der levenden haar
besliste voorkeur bezitten . Zij beoefent een mathematische
zielkunde, die zich op de zwakheden der persoonlijkheid
riche, en met die van anderen hare eig ene niet spaart .
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Toen zij, na herhaalde teleurstellingen, hare hand aan
den heer de C h a r r i e r e gaf
wat den stadhouder
Will e m V, die onder zijne adjudanten-generaal een V a n
T u y 11 v a n S e r o o s k e r ken telde, deed vragen 1) aan
V a n H a r d e n b r o e k : „had-j e ooit gedagt, dat de d ogter
van d'heer v a n Z u i 1 en met C h a r r i e r e zoude getrouwt
hebben ?"
toen zij aan Jonkheer Charles-Em m a n u e l
o h a r r i e r e d e Pent h a z „geboortig van Colombier nabij
Neuchatel in Switserland" hare hand gaf en haar hart ter
beschikking stelde van wie het verm ocht to bekoren
dock dit waren na C o n s t a n t d' H e r m e n c h e s, hoogstens
twee manner
moist zij terdege moat zij deed . Zij was
gerijpt door het kleurige weelde-lever, en ondanks de aantrekkelijkheden van staat en rang, verstand en fortuin, omstreeks haar dertigste levensjaar genoegzaam ontgoocheld,
om niet mathematisch zeker to kunnen zeggen moat haar
lever in een klein dorp van Zwitserland, aan de zijde van
een bescheiden, goedigen echtgenoot, haar bieden zoo . Zij
heeft daar to Colombier een min of meer onrustig denkleven gevoerd, waardoor haar vervlogen droomleven in het
somber-stills Zuilen als met een licbtkrans werd omwaasd
van vredigheid .
Maar ook om letterkundige redenen verdient de persoonlijkheid van mevrouw de C h a r r i e r e ten onzent belangstelling. Immers zij, de Utrechtsche aristocrats, zij,
een kind van hot ancien regime met vele beg eerten naar
het nouveau, stood niet slechts in geestelijk verkeer met de
Fransche letterkundige wvereld, ook de onze bleef haar inn
het voortbrengsel dier dagen, waaruit de kloeke geestesfrischheid van twee Hollandsche vrouwen overtuigend sprak,
niet onbekend . Wat m~er zegt, zij ondernam de waarlijk niet
gemakkelij ke taak
Sarah B u r g e r h a r t, den roman van
Betj e Wolf en Aagj e Deken, in het Fransch over to
brengen.
1) Zie lie Deel van de Gedenkschriften van G ij s b e r t Jan van
H a r d e n b r o e k, pag . 512 . De daar genoemde S a l g a s zal nu door Dr .
Kr : m e r Reel opgespoord zijn in het werk van Philippe G ode t .
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Zulk een arbeid is een geestelij k herkennin gsteeken
ware zij niet
voor B e 11 e d e Z u y l e n en toch zou zij
zeker niet
door haar huwelij k naar Zwitserland getogen
de patriottische denkbeelden van de Hollandsche schrijfsters
hebben gedeeld, in die mate aithans dat zij het leger der
uitgewekenen van 1787 door hare persoon zou hebben versterkt. Nog afgescheiden van hare geboorte en het aanzien, waarin haar vader aan het H .of van den Stadhouder
had gestaan, zou haar wij sg eerig radicalisme in staatkundige zaken het haar hebben belet .
`vij vinden grond tot deze onderstelling in hare opvattingen over de Fransche omwenteling van 1789 . De
heer d e C h a r r i e r e heeft, eenige maan den to Parij s
toevend, er een tweetal jaren later, eenige episoden van
bijgewoond ; zij zelve geeft er in hare brieven verslag van,
dock het best leert men hare opvattingen over nieuwe
leuzen, nieuwe stelsels en nieuwe personen kennen, als
zij over eenige Fransche uitgewekenen in Zwitserland spreekt,
hun doopregister licht en hun lotgevallen vermeldt .
Naar geweten wordt, zijn er boekdeelen gevuld over
de ,, migres", voor en tijdens de Omwenteling. Telkens
komen er in onzen, op documenten belusten tijd, uit archieven
van Staat, gewest of gemeente, niet het minst nit die van
aanzienlijke familien, nieuwe bescheiden to voorschijn ., die
nieuwe bijzonderheden aan het licht brengen . Op dit oogenblik is o .a. E r n e s t D a u d e t bezig aan een Histoire des
Emigr~s op grooten schaal .
In dit opstel heb ik een hoofdstuk, door den heer
G o d e t aan de „histoire des ~migr~s" gewijd, verbonden met
de beschrij ving die een hedendaagsch royalistisch schrij ver
Graaf A . d e S a i n t- A u 1 a ire
in zijn historischen
roman G r e z e l s 1), van den overval der Tuilerien geeft
en ik geloof alzoo een paar nieuwe bescheiden omtrent
dien Augustusdag to kunnen mededeelen .
1) Comte A, d e Saint - A u l a i r e . G r O z e l s Roman historique
(1792-1793-1794-1795) Paris Librairie Academique D i d i e r P e r r i n
e t C i e . Libr.-edit. 1906 .
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I.
Hoe daeht een sceptisehe aristocrats als Mevrouw d e
C liar ri e r e over geweld en geweldenaars op staatkundig
gebied ?
Zooals elk gezond doordenkend mensch
vrij van
sectegeest
er to alien tijde over dacht .
Then het Directoire reeds een paar jaren bewind voerde
in het ontwrichte Frankrijk, welks schrander hoofd toch
niet al to lan g den druk der 'arij sche netelmuts kon verdragen, schreef Mevrouw d e C liar r i e r e
den 27sten
Maart
dit veelzeb g end rijmpj e
Comme au nom de la liberte
Maintenant on noun tyrannise,
Au nom d'un Dieu plein de borate
Jadis notre mere 1'Eglise
BriXlait, pendait ; La Charite
Chez les dwots fut peu de mice .
Le tems pent bien changer les mots,
Mais ne peut pas changer lee hommes,
Dupes, menteurs, cruels et sots,
Voila toujours ce que none sommes .

Zij was then 58 jaar, had een veelbewogen denkleven
achter zich, waarin een buitengewoon groot aantal personen
van allerlei rang, stand en karakter, haar pad hadden gekruist en waarin zij zelve haar vruchtbaren, schitterenden
geest op duizenderlei wijze, in hare brieven aan hare vrienden en bekenden had ontleed. Zij had steeds - en niet
ariders viel van hare ongewone schranderheid to wachten
les Semeurs de la raison in die revolutiedagen bewonderd
en nit dien hoofde het Journal de Paris trouw gelezen,
waarin A n d r e C h n i e r een verdelgingskrij g tegen den
waanzin der Jacobijnen voerde, die hem, natuurlijk zelf zou
verdelgen . Zij kan dus rijp in zedelijk oordeel geacht
worden ; onafhankelijk tevens, want : wat alley zedelijk
oordeel beheerscht is steeds de onzedelijke afhankelijkheid
der zelfzuchtige bedoelingen. De een spreekt zich niet nit
nit eigenbelang ; een ander nit familiebelang ; een derde
nit stands-belang ; en zoo tallooze anderen uit de meest
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verscheiden beweegredenen, die de bescherming en de verheff.ng van de lieve ikheid aangeeft . Mevrouw d e C h a rr i e r e stood toenmaals op een moreel standpunt dat haar
veroorloofde zich vrij uit to spreken . Zij had niets meer to
hopen en niets meer to duchten . In welke wereld en in
welken tijd van zulk een standpunt kan gesproken worden,
daar is veelal kans dat men iets buitengemeens to hooren
krijgt. De toon waarin het geschiedt, openbaart tevens de
beschaving van het karakter . Zoo zegt dan Mevrouw C h a rr i er e
20 November 1794 over de Fransche omwente„Gelijkheid
en vrijheid stonden mij wel aan ; de
ling
bedriegelij ke, ja, logenachtige wij ze waarop zij aangemeld
werden, moesten mij wel innemen en tot den 10 Aug . 1792
heb ik de
den overval der Tuilerien door het grauw
Franschen veel meer mijn goedkeuring geschonken, dan
mijn of keuring. Maar sinds dat uur heb ik wel andere
indrukken ontvangen ; dock de uitgeweken adel werd daardoor niet beter noch belangwekkender in mijn oog. A.lleen
werden hun v .ijanden mij to hatelijker . Men kon zich toch
niet ontveinzen dat die twee deelen van het Fransche
yolk, het kleine deel en het groote, elkander als op een
hair geleken. Dorst naar genot en geld, afschuw van
elken band, elken regel ; schaamteloosheid, godsdienstloosoveral meende ik hetzelfde in denzelfden graad to
heid
zien . Dapperheid was algemeen onder de Franschen ; moat
in de gelederen onder het Fransche vaandel kwam to staan
en tegen den vreemden vijand vocht, toonde zich onverwinlijk . Daardoor wellicht hebben de uitgewekenen saamgenomen, dock van de andere Franschen afgescheiden, maar
matig mijn belang gewekt. Ik heb ze beklaagd en daarmee
nit . Ik heb natuurlij k uitzonderingen en onderscheidingen
gemaakt, dock dat zou ik, gold het omwentelaars, ook gedaan hebben . . . Ik heb op het Koningschap gewed, zonder
echter een goring to wenschen .
„Ik zou eon Republiek wenschen, als ik maar zeker
moist dat zij reden van bestaan had . Per slot van rekening
zie ik geen uitweg en is mijn begeerte niet zoo levendig
meer. Pat er gebeure moat hot Lot verordent ; hot geeft
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nooit uitsluitsel van zijn verordeningen, al ken de mensch
zich er ook simmer aan onttrekken" .
Om dergelijke uitspraken niet zoetsappig of minachtelijk, maar schrander to berde gebracht, heeft de jongste
levensbeschrijvervan freule I s a b e 11 a T u y 11 van S e r o o sk e r k en, en van Mevrouw d e C h a r r i e r e, haar karakter
in doze periode aldus kunnen kenschetsen : „Even vrij van
blind vooroordeel als van kinderlijke verwachting, woonde
zij hot schouwspel der omwenteling bij en kwam nog
dichter in aanraking met dat der emigratie . Aan haar
gewon e frankheid en beslistheid van oordeel onderwierp zij de
Franschen, die Zwitserland binnenstroomden . Eenigen een
keurtros
maakte zij zich tot vrienden ; van hot meerendeel bleef zij verre steer, doodelij k gehinderd door burro
onbeduidendheid en lichtzinnigheid . Ondertusschen word
zij vaak ontwapend bij hot zien van bun rampspoed en
bleef er goon pleats voor minachting, wear hulpvaardigheid
to luide sprak ." Naar Colombier was een tak van den
emigranten-stroom afgevloeid . Den 29sten Mei 1790 schrijft
zij aan B e n j a m i n C oust ant : „Er is her een verbazende
toeloop van Franschen, die mij eer mishaagt den aangenaam stemt. Haast iedereen komt mij din gen vertellen, die
mij koud later . Het is een beweging vol lever en leegte ."
Juist een half jeer later schrijft zij over zekeren „tres
bel abbe" D u r o c h e r, leeraar bij de kinderen d e T r e m a uv ill e en roert even de bijzonderheid aan dat Mevrouw d e
T r e m a u v i 11 e haar of en toe bezoekt .
Over die familie d e T r e m a u v ill e heeft de beer
G o d e t in hot 2e deel van zijn meesterwerk treffende lotgevallen medegedeeld .
Zij was van Normandischen adel en bewoonde Sahurs
bij Rouaan . Den 25 Juni 1789 kwam Mevrouw de T . (goboren de G r i e u) met haar dochter Julie, A l e x and r i e to
Neuchatel . De markies volgde in hot eind van Augustus .
Later verhuisde hot echtpaar near Colombier en sloot zich
dadelijk bij mevrouw d e C h a r r i e r e aan, omdat de jonge
„soul-lieutenant" G e o r g e s d e M o n t m 011 in, verloofd
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met hun dochtertj e J u l i e, bij Mevrouw d e C h a r r i e r e
aan huffs kwam en met haar muziek maakte .
De jonge luitenant had verlof en wachtte op een aanstelling als officier bij de Zwitsersche garde to Parijs . Te
Rouaan in garnizoen had hij daar Mile. Julie leeren
kennen .
In deter voege schrijft Mevrouw d e Char r i e r e aan
Benjamin Constant over de Tr~mauvilles :
Mevrouw d e T r m a u v i 11 a is wel verstandig en
geestig, maar hot gohalte gaat de dagelijksche pasmunt
niet to boven . Ik bon al bekoeld op haar aardigheden . Zij
heeft goon melodische stem en goon bekoring in haar toon .
Haar dochter is jong, bleek, wat onbeduidend, maar verliefd
en dat zegt altijd iets . Haar „voorwerp" is een knap
vent] e, ontzaglij k traag, die prachtig viool speelt en allerlei talent bezit . Als hot samenstel van doze sierlijke
machine minder zwak gebouwd was, zouden er de fraaiste
dingen uit to voor~chijn kunnon komen, maar ofschoon hij
veel work van muziek maakt, kan hij ter nauwernood de
noten van en sloutel lezen ; hij schildert heel aardig, maar
ik geloof niet dat hij ooit eon figuur voluit heeft geteekend .
En veel is daaraan niet to verbeteren, want nu hij ziet
hoe verbazend ingenomen men is, met hetgeen hij zonder
eenige inspanning verricht, begint hij zich to verheffen op
zijn verwonderlijke traagheid . Maar zeker is hot dat eon
viool, zoodra h ij in haar snaren grijpt, tonen last hooron
even zacht als scbitterend . Ik hob nog nooit zoo iota
gehoord. Hij hoeft mij verteld dat hij met a eon loopje
had gemaakt to Neuchatel . Hij hoot de M o n t m oil in
en is een slank jongmensch met aardige bruine hairen .
Misschien, weet go wien ik bedoel ? (29 Mei 1790.)
Eon half jaar later
in December 1790
vernemen
wij de verloving van den jongen vaandrig G e o r g e d e
Montmollin met Julie de Tr~mauville .
Doch nu doersn de gebeurtenissen in Frankrijk en
bijzonderlijk to Parijs zich golden on zullen wij die eerst
kortelijk in herinnering brengen, ten einde de lijst to bezien,
waarin hot portret der jongelioden moot geplaatst worden .

DEN lODEN AUGUSTUS

1792 .

129

II.
De Con stituante had het doel bereikt b arer • samenstelling, in haar naam omschreven : zij had een grondwetr
aan het Fransche yolk gegeven .
Van 1789 tot 1791 was men bezig geweest haar to
makers en dat werk van heftigen politieken hartstocht had
ternauwernood en jaar dienst gedaan . In dat jaar was
under de vele maatschappelijke veranderingen ook de
afschaffing van denn adel ale decreet uitgevaardigd . De derde
stand die den scepter zwaaide, schafte den eersten stand
den adel
af, door hem ale een onderdeel der algemeene volksklasse to rangschikken in het volksgeheel . Deze
theorie kan in de praktijk even lang worden volgehouden
ale een schrikbewind blijft bestaan, dat over het gansche
land zijn knechten heeft . Dan vernietigt zij zichzelve . Een
historisch geworden Staatsorganisme heeft zekere le vensorganen die men niet ka,n vernietigen . Zij mogen in latenten
toestand verkeeren, en dan onberekenbare schade aan het
Staatsgeheel bezorgen zoodra hot abnormale Staatsgestel
zich wederom naar de normale sfeer wendt, gaan ook de
oude organen andermaal functionneeren . Herstel van hot
oude is er in hot levers der Staten altijd, want een nieuw
Staatsbestuur kiln niet regeeren zonder de oude elementen .
Gaandeweg hebben hot Directoire en hot Consulaat de
draconische emigratie-wetten verzacht en eindelijk heeft de
parvenu B o n apart e, „de hersteller van wet en orde", ze
geheel afgeschaft, gelijk hij over hot Concordant
thane
door de Derde Republiek in 1905 door cultueele vereeniginden dubbelzinnigen toestand der Fransche
gen vervangen
geestelijkheid en der kerkelijke goederen effende .
in 1790-1 795
traders de Fransche
Toenmaals
wetgevers gelijktijdig ale hervormers van adel en geestelijkheid op en vonden in de emigratie van beide gereede
aanleiding tot onteigening ten openbare nutte van adelsen kerkelijken goederen . Die onteigening was slechts voorspel van hetgeen ale tusschenspel schavot en valbijl en als
O . B . V11 7

9
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naspel den voetan gel van generaal B o nap art a zouden
brengen .
Intusschen besloot de uitgeweken markies de T r e m a uaan het bevel der Wetviii a
de vader van j ii lie
gevende Vergadering tot terugkeer in Frankrijk to voldoen
en begaf hij zich met zijn jongsten zoon naar Parijs (17
Maart 1792) . Waarschijnlijk heeft hij in die dagen een
goed woord bij den Commandant van de Zwitsersche lijfwacht van L ode w ij k X V I ten behoeve van zijn aanstaanden schoonzoon G e o r g e s d e M o n t m o 11 i n gedaan
zooveel is zeker dat de graaf d' A ffr y den jongen vaandrig in het begin van A.ugustus 1792 schreef dat hij van
18 vrijgekomen plaatsen hem de eerste aanbood . Zoo hij
toestemde, moest hij terstond naar Parijs vertrekken . Dit
gebeurde, de jonge G e o r g e s vertrok den 3den A.ugustus,
kwam den 7den to Parijs aan, deed den volgenden dag
eenige noodzakelij ke bestellingen, o.a. liet hij zijn uniform
bij een kleedermaker opknappen en schreef dienzelfden
8sten A.ugustus aan zijne ouders
„Donderdag (10 Aug .) zal ik op de binnenplaats van
het kasteel (de Tuilerien) worden ontvangen . Die dag zal
van beteekenis zijn voor Frankrijk en voor ons . Men zal
dan over de afzetting van den koning beraadslagen en
misschien over nog erger dingen . Ons geheele regiment
zal aan de Tuilerien wezen . Wij zijn niet meer of minder
dan gehaat in de voorsteden, vooral bij de Marseillianen,
die de grootste schavuiten ter wereld zijn ; zij bedrijven
straffeloos en openlij k moorden op straat . Om naar het
kasteel to gaan, zijn wij verplicht onze uniformen ons to
doen nadragen ; we zouuen beleedigd worden als wij in
uniform door de straten gingen" .
Aan den avond van den 9den is hij in den salon van
Mevrouw de S a i n t e- A. m a r a n t h e met eenige kameraden
van de Zwitsersche Lijfgarde en den volgenden dag wordt
hij vermoord door het Souverein Gepeupel dat de Tuilerien
binnendringt .
Een week daarna schrij ft Mevrouw d e C h a r r i e r e
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.,,Hier zit men verbijsterd en diep in smart . Reeds hadden
de tijdingen van Donderdag groote onrust verspreid en vandaag zijn er berichten van kooplieden ontvangen, waaruit
men bemerkt dat zij niets durven zeggen en eenige particuliere brieven, waarin men eer toespelingen maakt dan feiten
vermeldt . Jets waaraan men niet twijfelt, wat men zelfs
duidelijk meent to zien, is dat de koning in zijne functie
voor een maand is geschorst, en de Jacobijnsche Ministers
weer aan het bewind zijn . 1k weet eigenlijk niet in welke
qualiteit, want een koning die geschorst is, moet geen
ministers hebben .
„verder zijn Commissarissen gezonden naar de legers
5om beschikkingen to nemen en rapporten uit to brengen,
naar hot hun gelieft ; een der heeren d' A f f r y, misschien
wel twee, zijn onthoofd ; veel Zwitsersche garden zijn gedood,
onder wie G e o r g e s d e M o n t m o 11 i n is, die pas bij de
Garden en to Parijs was . Hit een brief van zijn oom
Fred e r i c d e L u z e maakt men op, dat hij gedood is .
Na verstaan to hebben gegeven dat hij zelf licht gekwetst
is, zeg t hij in een van zijn laatste brieven : Voor mijn neef . . .
Tn een anderen zegt hij weer dat hij niet weet, wat er van
zijn neef is geworden . Daaruit ziet men onder welk juk
zij levers ! Zij durven niet eens zeggen dat ze gekwetst
worden of dat er dooden zijn gevallen . De Jacobijnsche
tijgers blijven althans zichzelf in wreedheid en schurkerij .
„Maar de fatsoenlij ke lui . . , welk eon zwakheid vertoonen zij niet ? ! Altijd maar redeneeren en stilzitten !
Waarom staken zij dat heele Jacobijnsche nest niet in
brand?! (mis he feu a la Jacobiniere) . De burgerwacht is
bijna geheel de zijde van den koning ontvlucht en heeft
de Zwitsers alleen gelaten . De Koning en de Koningin
moeten den dag van den moord in de Nation ale vergadering
zijn geweest . . . De bediende van Meneer d e C h a r r i e r e
was gisteravond to Neuchatel, en hoorde daar eon man,
d.ien hij niet kende, hardop eon brief van zijn zoon voorlezen . Dat gebeurde alles op straat en aan het slot stood
er : „De alarmklok wordt weer geluid, de oploopen beginners
weer ; de hemel weet, welke gruwelen ons boven 't hoofd
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hangers . Ons huffs is ears de beurt van geplunderd to worden" .
Het is waarschijnlijk een verkoophuis .
„Dear de gruwelijkheid der Jacobijnen in geen enkel
opzicht mijn denkbeeld wij zigt over aristocraten, vorsten
en uitgewekenen, zou ik wenschen dat er een burgeroorlog
kwam, die de wereld van veel exeni plaren van beide
soorten zou zuiveren".
Een oordeel als mevrouw d e Char r i e r e her uitspreekt over het onzalig bedrijf to Parijs, werd toenmaals
door meerdere verstandige lieden buiten Frankrijk gedeeld .
De oude monarchic had to veel fonten begaan ; Frankrijk's
adel en geestelijkheid hadden to weinig besef van het
gewicht hunner teak ; de koninklijke familie bracht door
verwarde opvatting van den stand der dingen zichzelve en
het land in gevaar, hoeveel de Konin g van het oude regime
ook toegaf aan den dwang van het nieuwe . Pit nieuwe
zou hear bloedige inkomste voortzetten met vorstenmoord
en de schitterende volkszege verdo fFen door een schrikbewind, dat met de verachtelij ksten en laf hartigsten nit
het gepeupel zijne regeertaak deelde . De republiek van
1793, op dies grondslag gebouwd, moest wrok en heat,
afschuw en weerwraak bij talloozen in talrijke kringen
wekken en de beelden van Vrijheid en Rede, allerpotsierlijkst door diezelfde republiek als symbolen onthuld, werden
spoedig door de tyrannieke Werkelij kheid n eergesmeten.
Wie broederschap en gelijkheid onder het vijandig en
eeuwig ongelijke menschenkind wil invoeren droome bij
galg en red, pijnbank en brandstapel, valbijl en beulszwaard
dien verderfelijksten alley droomen voort, die de euvele
maatschap door euveldaad van hare gebreken genezen en
tot een gewaand Eden herscheppen wil .
Mevrouw d e Char r i e r e verviel tot een ander uiterste
toen zij het zuiveringstelsel der maatschap in een burgerkrijg zocht. Indien twee volkeren oorlog voeren, komen
ras- of stamhartstochten in beroering ; twee vijandelijke
rassen bekampen elkaar en een deel beider volksstammen
wordt in rouw gebracht door den dood hunner loten. Een
a.nder deel van den overwinnenden stem is in vreugd door
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de behaalde zege . Daar de tijd beider wonders heelt is er
Been blij vende, onophef bare tegenstelling in de natuur der
vijandschap van beide stammers .
Bij een burgerkrijg integendeel,
noodwendig gevolg
eener bloedige Staatsomwenteling
blijft de tegenstelling
bestaan ; de tij d heft haar niet op ; van geslacht tot g eslacht, van gezindte op gezindte, in gezin naar gezin, van
persoon tot persoon slaat zij haar wortels en woekert in
de verschillende lagers van hetzelfde yolk voort . Het stil
of luidruchtig verzet wordt door alle volksdeelen in hunne
kerken en scholen, verg aderin gen en clubs, in hun huffs en
hof gaande gehouden, en de wood door het eeue deel aan
het audere geslagen, bloedt in de historie voort en gaat
daarom in werkelijkheid nooit dicht . Nog schrijnt, na 3
eeuwen, in Nederland die van 1581 ; wie Frankrijk kept
met zijne talrijke dynastische en zijn overtalrijke yolksschakeeringen, wie de heftige opwellingen zijner zonen en
den stillen wrok zijner bedwongen secten naspeurt, en allermeest naar het Parijsche plebs, nit alle hoeken en gatenn
der wereld saamgegroept, den blik wendt
weet dat de
gloriezon der Derde Republiek altoos schuil gaat achter
wolken van 1793 en 1871 en dat 1905
door den klemmenden g reep van den . Staat naar de Kerk
den einder
niet lichter heeft gemaakt. Neen, een burgeroorlog zuivert
nooit eenig element in den Staat . Hij vergiftigt ze ailen .
Dienzelfden 10 Augustus 1792, toen de jonge vaandrig
G e o r g e s de M o n t m o 11 i n door het gepeupel bij den
overval in de Tuilerien, werd vermoord, kwam zijn ter
herstelling gegeven uniform tehuis met de kleermakersrekening . De jonge Zwitser stierf in dien van een ander
en de als nieuw gemaakte militaire kleedij werd, met zijn
viool, die onder zijnn streek mevr . d e C h a r r i e r e zoo vaak
had bekoord, naar zijn ouders teruggezonden .
Zijne verloofde J u lie d e T r e m a u viii a was radeloos
en maar al to schrale troostgrond was het haar, toen zij
vernam hoe G e o r g e s had kunnen ontsnappen
evenals
indien hij den soldaat,
zijn oom F r e d e r i c d e L u z e
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die hem tot wegwerping van het vaandel red, was gevolgd .
Hij viel in een der vertrekken van het koninklijk kasteel
waar het gepeupel binnendrong, door een steek in den rug .
De korporaal die hem opving, wilds hem meesleepen .
- „Nee', Nee', last me, seem dit en verscheur het" r
Doch het Vaandel van den jongen Zwitser, wiens naam
op de Leeuw van Luzern prijkt, werd niet verscheurd door
den korporaal, want ook deze ging verloren in de slachting .
De slachting
In het historisch werk van Graaf A . . d e Saint - A u l a i r e
wordt de herinnering aan den lodes Augustus verlevendigd . D e S a i n t- A u 1 a ire heeft uit familiepapieren en
nit den mood van ooggetuigen bijzonderheden opgeteekend . In zijn verhaal geeft hij oogenblik voor oog enblik
de indrukken van Fran sche edelen en Zwitsersche gardeof cieren weer, die het moordtooneel overleefden . Wat her
volgt is nit d e S a i n t- A u 1 a ire's nauwkeurige beschrijving
woordelijk getrokken of daaraan ontleend .

Na een nacht vol ontzetting en angst was 's ochtends
om 9 uur de koninklij ke familie uit het kasteel naar de
Nationals Vergadering gegaan, waar zij zich veilig waande .
Intusschen is de nationals garde uit voorsteden handgemeen geworden met de Zwitsers .
Over en weer zijn dooden gevallen .
De meesten op het Carrouselplein .
Het gepeupel werpt zich op de muren van het kasteel,
dat weldra in gangen, vertrekken, kamers en kabinetten,
kelders en kasten, schuren en zolders tot in de verborgenste
hoeken wordt doorsnuffeld, beroofd, geplunderd, bezoedeld,
uitgemoord .
De keukens in het ondergrondsche Flora-pavillioen
worden het eerst door een bends bezocht .
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Hun razernij spaart niets .
Een koksmaatje, dat niet heeft kunnen ontkomen,
wordt in een kookketel geworpen op het vlammend fornuis .
De kelders aanstonds ten proof aan rauwe kelen, drijven
van wijn, uitwerpselen, scherven en bloed . Bedwelmden zijn
gestapeld op lijken van geworgden . Ronkende en krijschende
wij ven slaan hun klauwen op vermin kten en stervenden,
en een muzieklievende beul, ten troop op cadavers, krast
een viooldeun . Schavuiten en schurken, die goud en edelsteenen rooven, ontscheuren elkaar den buit, slaan stroppen
naar elkanders hals en knoopen aan de trapsteilen den
gevangen makker op .
Voor de deur van het groote binnenplein zijn vuren
gestookt onder braadspitten, waaraan lichaamsdeelen van
Zwitsers en hovelingen worden geroost, terwijl een horde
megaeren er joeleud om heen danst .
Uit de kasteelvensters daalt een sueeew van eiderdons
en pluimveeren, die, nauwelijks in de zonnige A.ugustuslucht, niet meer zinkt, maar opstijgt als omhooggedragen
door een bries. Het zijn vlokken, die sabels, bijien en
pieken uit de bedden, kussens en peluws van den hofburcht
slaan .
En intusschen zet het gepeupel de dolle moordjacht
voort op heeren en vazallen, meesters en knechten, mannen
en vrouwen, jong en oud, tot in den tuin der Tuilerien,
waar trofeeen van lijken de demagogische zege bekronen
der Parijsche furie van 10 Augustus 1792 .

Eukele edelen, ofcieren en kamerdienaars hebben zich,
n u de vlammen uit de belendende gebouwen van het
Carrouselplein slaan, met den degen een uitweg gebaand,
anderen verstoppen zich in schuilhoeken, een groep heeft
zich haastig opgesteld in de gap gen n abij de vertrekken
der Koningin en verschanst zich achter de deur van de
zaal, grenzend aan de slaapkamer der Koningin . De Zwitsersche lijfgarden zijn bijna alien gedood .
Eensklaps steekt een storm van geschreeuw, gekrijt, gegil
op, die voortraast in dierlijk gehuil en gekrijsch . De gangen
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dreunen van klots-stappen . Een geweldig gedrang, een
heftige schok tegen de zaaldeuren en nit hare scharnieren
gerukt, ploffen zij tegen den grond .
Honderden worden door den ingang geperst . Barrevoeters in lompen, keurig gekleede citoyens, werklu% in
boezeroen of zondagspak, de eenen op linnen pantoffels, de
anderen op klompen ; vrouwen, haast bevallig van houding,
maar in schreeuweude kleuren, schaamtelooze deernen met
en zonder hoofdmuts ; jonge manners en jonge meisj es,
kinderen zelfs, alien gewapend met pieken, sabels, degens,
bijlen, geweren, pistolen en braadpannen .
onder een ,,Vive le Roy !" groeten zij die sterven
gaan, Cesar, Aug ustus Plebs . En na korten tijd
stort het g edierte, dat een salvo van de o .cieren ontving,
2ich op hen en verscheurt ze als tijgers .
Bijlslagen versplinteren de deur van het slaapvertrek
4fter Koningin en nu worden char en op de sponde van
Marl e A n t o i n e t t e verbijsterende saturnalien afgespeeld,
waarvoor in geen enkele taal ter wereld
zelfs niet in
het Grieksch
woorden to vinden zijn .
Laat ons dus zwijgen en slechts niet vergeten hoe de
wordenn g emaakt ; waarom som nige
Fransche familien toenmaals hun land ontweken en ons
herinneren dat een vrouw als B e 11 a v a n T u y 11 v a n
S e r o o s k e r k e n de Fransche leuze van Vrij held, Gelij k heid
en Broederschap Binds dien .A.ugustusdag bedenkelijk vond .
historische r,evolutiedagen,

DE CATHEDRAAL VAN
CHARTRES
DOOR

B. VAN HASSELT .

In het kleine, on.belangrijke Chartres staat een machtig
bouwwerk ; zoo overweldig end groot, dat bij bet aanschouwen
er van een gevoel over ons komt, alsof de cathedraal
Chartres beheerscht, alsof zij het middenpunt is, waarin
bet leven van de Ban sche stad zijn oorsprong neemt .
Als we staan beneden aan de Eure rijst zij nit hoog

boven

nauwe straatj es en de kleine huizen, en de
engel op de dakpunt ziet ver been over bet
stadje in de diepte . Staan we op bet voorplein dan spant
zich in zijn voile grootte bet vlak van den Bevel voor ons
uit, met de 2 torenspitsen een machtig silhouet vormend
tegen de lucht.
Maar de cathedraal is niet to kennen door een enkelen
indruk, door de schoonheid van de hoofdlijnen en de groote
verhoudingen alleen ; wie haar begrijpen wil moet in haar
doordringen, moet de gedachten opspeuren, die in haar
zijn neergelegd, moet de rijkdommen opzoeken die ze verborgen houdt in de stille geheimenis van schemerhoekj es .
Dat immers is 't wezen van de Gothiek ! niet een groot
effect, een machtige indruk, die zich ineens geweldig aan
de

lachende
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ons openbaren moet, maar verzorgdheid, gedetailleerdheid
tot in de kleinste onderdeelen, telkens nieuwe aspecten
geven, telkens nieuwe schatten laten zien, die de oppervlakkige beschouwer niet vermoeden zou .
En wie doordrin gt in de werken van dit tij dvak, wie
die werelden van schoonheid ziet, wie beseft wat al moeite,
wat al kennis en kunstenaarsgave noodig waren voor het
tot stand brengen er van, zal zich allicht verbazen dat van
al die knappe werkers niet meer dan een enkele naam tot
ons kwam, een enkele onduidelijke onderteekening .
Groot is 't contrast daarin tusschen de Middeleeuwen
en onzen tijd, waarin we ontelbare namen weten, maar
waarin to ven s zoo weinig waarachtig ernstige kunst wordt
voortgebracht, dat die zich haast verliest onder de overstelpende hoeveelheden slecht en oneerlij k werk .
De cathedraal van Chartres behoort in hoofdzaak tot
de vroeg-Gothiek, en heeft het strenge eenvoudige, dat
een kenmerk is van dien tijd .
Ret oudste stuk (het onderdeel van den gevel, waarin
de 3 poorten staan van het portail royal) draagt nog een
sterk Romaansch karakter, al voelen we in de beelden de
nieuwe levenwekkende g edachte door den ouden vorm heen .
De kerk werd gewijd in 1260 in tegenwoordigheid van
Lodew j k den Heilige, en maar een enkel stuk dateert van
later, zooals de linker toren, de clocher neuf, een fijne
flamboyant-bouw, van een geheel ander karakter dan de
verdere kerk .
Een machtigen indruk maakt het front, en alle eer
komt den man toe, die 't zoo heeft gedacht . Wanneer de
zon er op schijnt, is de heele gevel als den licht vlak, onder
in de poorten wat schaduwen in kleine vlakken en lijntjes,
daarhoven de strakke, donkere kanten langs de 3 ramen,
dan de groote bong van de roos, en links en rechts in de
lichtheid van de torens enkele eenvoudige diepe donkerheden van raamopeningen ; die vlakken licht en donkey
zijn juist tegenover elkaar gewikt en gewogen, 't licht is
onverdeeld licht gehouden en 't donkey is aangebracht in
vaste vlakken met strakke, zuivere omtrekken .
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Heerlijk is ook de roos met hear streng geometrisehe
ornamentvulling ! Eene openbaring van schoonheid ken
zoo'n c irkel wezen, wanneer zijn vorm als een levend bewegen, als eene zwiepende buiging door een kunstenaar is
gevoeld, wanneer hij dien cirkel in 't steep getrokken heeft,
met waste overtuiging, zeker van de pleats, de grootte, de
waarde er van in de compositie van het geheel !
Aan het ported royal is een menigte beeldwerk aangebracht, daaronder zijn figuren, die misschien 't volmaaktste
to zien geven wet er toen op dat gebied is gepresteerd .
E~ne groote gedachte houdt alle beelden semen : het
is de glorificatie van den Christus .
In den tympan van de middenpoort troont hij als de
Rechter uit de .A.pokalypse, met de symbolen van de 4
evangelisten om zich heen . Engelfiguren, apostelen, en de
24 apokalyptische grijsaards zijn in randen en bogen er om
heen genet . De tympan links toont den Christus opstijgend
uit wolken, door 2 engelen geflankeerd, en in den rechtertympan zit de Madonna met het Christuskind op den schoot .
Terweerszijde van de deuren zijn zuilen, en groote beelden
steep dear tegenaan, waarschijnlijk voorstellend de voorvaderen van Christus nit het geslacht van Jesse. Langs
de kapiteelen dezer zuilen is eene doorloopende voorstelling
de Lijdensgeschiedenis .
Verschillende meesters hebben aan deze poort gewerkt,
van & n hand zijn de groote voorvaderen, op de 3 links
en de 3 rechts na . Een andere meester maakte den tympan
met de tronende Maria, welke groote overeenkomst heeft
met die van de Porte St . Anne (rechterpoort) van de NoireDame in Parijs, en die waarschijnlijk door den zelfden
meester is gemaakt .
Zeer eigenaardig zijn die voorvaderen van Christus,
ze zijn lang, gerekt en smal, hun vorm voelen we niet als
een vrij jets, maar als zeer sterk gebonden ornament . Tot
nu toe had de Romaansche kunst in Frankrijk zuilportieken doen ontstaan, waarbij de decoratie bestond
nit naast elkaar gezette zuiltjes fangs de schuine kanten .
Toen men er toe kwam die zuilportiek met beelden
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to versieren, bleef 't idee van de zuilen hoofdzaak, en
werden de beelden versiering van de zuil en aan de zuil
ondergeschikt . Dat verklaart eenigszins bun karakter . Nog
sterker evenwel voelen we hoe de gebonden stij l dier
beelden uit jets anders voortkwam . De blokken steep
waaruit zoo'n portiek bestond, werden op 't atelier bewerkt,
vbor ze op de voor hen bestemde plaats aan den Bevel
werden opgesteld . De balkvorm dier blokken, welken de
meester zich koos als den meest geschikten vorm, werd bij
hem bet uitgangspunt, en bepaalde om zoo to zeggen
en vorm, en karakter van de versiering. Binnen de grens
dier blokken werd alles vervat, zbb vast erin sluitend, zoo
innig ermee vergroeid, zoo nit dien blokvorm voortgekomen,
dat deze in alles voelbaar bleef. De zuilschacht is diep in
zoo'nn blok ing ebeiteld, en de figuur, er tegen geplaatst, is
dus in den voorkant van bet blok gedrongen, in eene zeer
beperkte, nauwbegrensde ruimte . Vandaar die symmetrische
stand, die aan bet lichaam gesloten armen, die afglijdende
voeteu .
Links van de middenpoort staat eene vrouwef guar in
een lang, in orgelpijpplooien afhangend gewaad, waar maar
even de voeteu uitkomen . De stij ve handers houden een
boek . Bijna recht gaan de omtreklijnen van de figuur omhoog
en buigen zich bij de schouders om, tot mooie strakke bogen .
De kop staat volkomen in de as van bet lichaam ; op 't
haar, dat in 't midden gescheiden is en in twee lange vlechten
afhangt, rust een kroon, een doek valt om 't gezicht been,
hats enn kin vrijlatend .
Een rustige groote stijl spreekt nit dit beeld, bet is
van een vasten gedecideerden bouw, streng en eenvoudig
zijn de planners van bet modele er in genet, zijn de verhoudingen en de omtrekken tegenover elkaar gevoeld .
Eene ernstige studie van de natuur moet hieraan zijn
voorafgegaan, we voelen die als een vasten grond achter
elken vorm .
Zien we bijvoorbeeld de omsluitende bong van den doek
om den kop . Er is in die eene beweging zooveel begrip en
waarheid, dat we voelen hoe dit is een styleeren, bet in
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eenvoudigen vorm samenvatten van al wat to voren aan
dergelijke vormen in de natuur was opgemerkt .
't Lij kt me, dat een beeld als dit aan de hoogste opgave van ornament beantwoordt. Het is alleen bruikbaar op
de plaats, waar 't staat ; 't is daarvoor alleen gecomposeerd,
die plaats is 't uitgangspunt voor den kunstenaar geweest ;
de opg ave, eene zuil to versieren, en het zich gebonden
voelen aan den blokvorm, waren voor hem Been belemmerende
omstandigheden, ze zijn de oorsprong, de levenwekkende
gedachte geweest van zijn werk . Overal aan de Chartrespoort
voelt men eerst de zuilen, dan eerst ziet men de beelden,
en die beelden zijn zonder de zuilen niet bestaanbaar .
Pat alles lijkt heel eenvoudig, en toch is een zuiver
gevoel van ornament maar in enkele kunsttijdvakken bij
de menschen levend ge weest . Zie b .v. de beelden aan het
voorportaal in Reims, uit de 13e eeuw ; ze zijn heel verschillend van die van Chartres, ze zijn vrijer geworden,
loser in hunne bewegingen, ze staan er om hunzelfs wil,
men kan ze desnoods van hunne plaats nemen en ergens
anders zetten. De beelden van Reims zijn mooi in vel e
opzichten, maar hun verband met de kerk is van weinig
belang meer .
't Is karakteristiek dat dit gevoel van ornament meest
thuis hoort in dat gedeelte van een kunstperiode, waarin
de kunst nog niet haar hoogste punt, haar wijdste expansie
heeft bereikt . 't Chartresportaal staat aan den aanvang,
is niet 't voile rijpe midden . Eene Grieksche vacs uit 't
Louvre, nit den vroegtijd, met eene versiering erop van
fijn omlijnde menschfiguurtjes, met hunne spitse baarden,
hunne eigenaardige ranke bewegingen, de styleering der
vingers tot golvende lijntjes, de borsten die paarsch zijn
gekleurd tegen de verdere figuur zwart, zoo'n vacs is een
volmaakt stuk ornament, de figuurtjes erop zijn juist gevoeld in verhouding tot de vaas, wat kleur en lijn betreft,
de menschfiguur is niet anders dan een versieringsmotief,
en zooals zij is gebruikt, is 't niet in de eerste plaats
de vorm van den levenden mensch, die den kunstenaar
bracht tot deze lijnen en verhoudingen, maar is het de
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vorm der vacs en zijne opvatting van dien vorm geweest .
Wie zal zulk mooi ornament voelen in de anatomisch
veel zuiverder geteekende figuren op de groote Attische
vazen uit den bloeitijd, waarvan we eene verzameling vinden
in eene andere Louvre-zeal?
Ea is niet in de kerk van Chartres 't meest volmaakt
van lijn, 't zuiverst gestyleerd, het oudste ream, dat met
den Boom van Jesse ? Wonderlijk dat versiering altijd
eindigen moet met hare oorspronkelijke bestemming to
vergeten, met zich los to maker van de voorwerpen, waarvan hear bestaau afhangt, waaraan ze eene ondergeschikte
rol moest vervullen .
Even mooi als de genoemde vrouwefiguur, is 't Koninginnetje er naast met de large gestyleerde vlechten, de ornamentplooitj es op den arm, met de fij n e contours van hall
en schouders, het nauw merkbare relief van de borsten en
het kopje met den fijn geestigen lack . Daarnaast twee mannefiguren, met stiff aan 't lichaam gedrukte armen, en denkende,
levende gezichten. Fijn, nerveus lever spreekt uit deze
koppen, die volstrekt niet en type vertegenwoordigen,
zooals vele der latere Gothische beelden, maar die verschillende karakters uitdrukken ; deze koppen zijn gansch
niet mooi, maar levered onregelmatig.
Een van de mooiste figuren aan de poort is de tronende
Christus . Volkomen symmetrisch i~ hij gevoeld binnen de
omsluitende lijnen der mandorla, welker buiging van boven
even onderbroken wordt door den nimbus, terwijl de halfronde schijf, welke de Christus order de voeten heeft de
punt der mandorla van order afrondt . De Christus zit dear
volgens de apokalyptische opvatting, als de Rechter met
het boek in de linkerhand, de andere opgeheven, terwij 1
de Symbolen van de 4 evangelisten zich om hem keen
groepeeren, en zich met den vorm der vleugels en de
buigende lijnen der lijnen inpassen in de overblijvende
hoeken van het gevelveld . De Christus heeft in zijn onbewogen symmetrischen stand jets van de rust en de majesteit
van een Egyptisch Konjngsbeeld .
De Madonna rechts heeft dienzelfden stijl . Zij is eene
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heel andere figuur dan de latere Fransche madonna's zoo
ads b .v. die nit de Noire Dame in Parijs, de weemoedig
zacht lachende, die zich in wonder ~rolle buiging naar haar
kind neigt ; de Madonna van Chartres is in de eerste plaats
de Hemelkoningin, die tot verlossing van de Menschheid
haar 't uitverkoren kind toont .
Bovenlangs de kapiteelen waarop de Lijdensgeschiedenis
staat loopt een rand acanthusblaren, streng en puntig .
Ook fangs de tympans zijn bladranden aangebracht, zwaarder,
meer echt Romaansch van karakter . In al deze blaren echter
zit de conventionneele styleering van bladvormen, die ver
van de natuur afstaan, en er nauwelijks meer aan herinneren .
Met de nieuwe natuurstudie, die het Gothische tijdvak
kenmerkt, ontstaat daar een ander bladornament, welks
vormen meer direct met de natuur verband houden . Zoo
komen in de kunst de halfontloken varenblaadjes, de klimop-,
kastanj e- en wing erdblaren, zelfs heele takken worden,
zooals in Reims, om de kapiteelen gewonden.
Heel interessant zijn de teekenen van den Dierenriem en
de voorstellingen van de maanden, welke fangs den linkertympan staan .
Het was een oud gebruik, al in de Oud-Christelij ke
kunst dergelijke voorstellingen in of buiten aan de basilieken aan to brengen. Eene mooie gedachte ligt er aan
ten grondslag . De menschheid, zooals zij na den zondenval
is, kan alleen door God en door het offer van den Christus
worden verlost, maar die menschheid kan zelf meewerken
aan hare verlossing, door to arbeiden, met lichaam en geest,
ten einde haar waard to zijn. Die arbeid, met A d a m in
de wereld gekomen, is van dien tijd of een plicht geweest,
maar een plicht die ter verlossing leidt ! 't Is Been heiligschennis dien arbeid of to beelden aan de kerk, waar hij
staat, dicht onder de oogen van den zegenenden Christus,
hij is een van Zijne wetten en hoort onder Zijne bescherming. Zoo vinden we aan bijna alle groote Cathedralen
naast de teekenen van den Dier enriem, den arbeid van den
landman, die met de verschillende maanden overeenkomt,
die arbeid, die to alien tijde door de zwoegende mensch-
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heid is verricht, en altijd door haar verricht zal worden .
Bij de Parijsehe cathedraal staat de Dierenriem aan de
linkerpoort in hat front, in Reims aan hat middenportaal,
in Amiens onder de groote beelden van hat portail St, hirmin .
Ze zijn steeds als kleine reliefs voorgesteld van verschillend
formaat.
In deze reliefs zien we 't levee van den landman nit
de middeleeuwen ; we zien in Chartres hoe de menschen
trekken naar 't land, er ploegen, zaaien, maaien, er den
wijnstok snoeien, druiven plukken en stampen .
We zien hem zich warmen bij 't vuur in Februari en
hem aan hat feestmaal zitten in December .
Wat we in al 't werk aan deze poort voelen, is ook
weer in deze voorstellingen aanwezig : 't streng decoratieve .
Zie b .v, de of beelding van April : een mannenfiguur, die
eenige bloeiende takken naar zich toebuigt ; zoo'n tak is
genet in eene buigende lijn, 't is niet de naturalistische
afbeelding van een tak, maar hij is tot ornament geworden,
de bloemtrossen zijn niet gegeven met hunne toevallige
afwij kingen en onregelmatigheden, maar als een groote
vaste vorm, gevuld met 't vale malen herhaalde zelfde
bloemmotief. Ook de figuur doet mee in die buiging en
de plooien van haar kleed eveneens . Bij al 't ornamenteele, bij alle overeenkomst met de andere beelden, ook
weer her eenige individualiteit, een gezicht met een eigen
karakteristiek, en lij f en handen met stark geaccentueerde,
haast individueele bewegingen . Stark is in deze figuur de
buigende stand uitgedrukt, goad gevoeld 't terugbuigen
van hat bovenlijf, de houding der schouders tegenover
elkaar, de hoekige stand der armen ten opzichte van hat
lijf. 't Zit er alles z66 vast en natuurlijk in, dat men 't
nauwelijks ala iets heel knaps opmerkt, en eerst als men
analyseert komt hat uit, hoe volkomen begrepen die vormen
en standee zijn.
Gre ziet den rijkdom van gedachten, de opeenstapeling
van voorstellingen aan zoo'n enkele poort aangebracht ;
juist die poorten zijn zulke belangrijke stukken van de
kerk ! Zij moeten aan de menigte vertellen van de verbs-
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sing door den Christus, van de gelukzaligheden van den
Hemel, van de verschrikkingen der Hel, van de wonderen
der heiligen, duidelijk en sprekend moet dat alles staan
in 't beeldwerk der poorten, opdat de menschen ook zonder
boeken bet kunnen lezen voor ze de kerk binnengaan,
waar de legenden en verhalen voort worden gezet in de
kleurige voorstellingen op de ramen .
Het Noord portaal, aan bet & ne einde van de transept,
bestaat uit 3 veruitspringende poorten . In de middelste
staat aan den pijier tusschen de deuren St.-Anne, met bet
kind Maria op den arm . De 10 figuren, aan elken karat 5,
terweerszijde der deur, zijn patriarchen of profeten, die den
Christus hebben voorspeld of figuren uit den bijbel, die
een beeld van den Christus zijn .
Ze zijn chronologisch opgesteld van links naar rechts,
en ze vertellen dus ook, hoe door alle tijden been de wereld
met den Christus samenhangt . Ze zijn : Melchisedec, Abraham,

Moses, Samuel, David en Jesaias, Jeremias, Simeon, Johannes

en Petrus .
De menschen uit de Middeleeuwen voelden in alles
symbolen, in elk ding zat eene goddelijke gedachte, en 't
was belangrijker die gedachte to leeren kennen dan de
wetenschap van de dingen zelve . Zoo zijn daar de helden
nit bet Oude Testament niet alleen groot door hunne
daden, maar ook doordat God door hen aan de wereld
heeft willen doers kennen bet beeld van den Verlosser .
JIelchisedec, Koning en priester, die bet brood en den wijn
aan A b r a ham bond, is bet symbool van den Christus,
die zijn lichaam offerde aan de menschheid . Abraham-, die
I s a a k dooden wilde op Gods bevel, is bet symbool van
den Vader die den zoon offert, bet bout dat I s a a k torst
is bet kruis dat de Christus moest torsen . Mozes verloste
de joden nit de woestijn en gaf bun de eerste Wet ; zoo ook
verloste Christus de menschheid en gaf haar nieuwe wetten .
Samuel, David, Jesaias, Jeremias, Simeon hebben allen
den Christus voorspeld, Johannes de Dooper is zijn onmiddellijke voorganger, en Petrus zijn eerste groote opvolger.
Deze figuur sluit rechts de rij af .
de Dooper
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In den tympan van de rechterpoort zien we het Oordeel

van Salomo, en Job uitgestrekt in al zijne ellende, Lerwijl

de Christus hem een palintak reikt .
Hierin vinden we weer het beeld van den Verlosser
terug : S a 1 o m o, in zijne rechtvaardigheid, het beeld van
de Zon van Rechtvaardigheid, den Christus ; J o b, die door
zijn lijden en zijne overwinning het beeld is van de Lijdensgeschiedenis .
Langs de gewelf bogen staan in al deze poorten heele
rijen figuurtjes ; langs den linker tympan staat in kleine
groepjes voorgesteld de Strijd tusschen Deugden en Ondeugden .
Vaak komen zij voor in kleine reliefs aan de Middeleeuwsche cathedralen, vooral de Romaansche . De gedachte
van den strijd tusschen Deugden en Ondeugden is zoo oud
als het Christendom zelf. Tertullianus (Latijnsch kerkvader
uit den 2e ee uw na Christus), spreekt van den strijd die
met het Christendom in de wereld kwam : de Christeliike
ziel is een strijdperk waarin Deugden en Ondeugden voortdurend om den voorrang vechten . Prudentius (belangrijk
Christelijk dichter + 348) heeft dien strijd nog nader beschreven, hij last de 7 Deugden de 7 Ondeugden beurt
voor beurt bekampen en na meer of minder strijd de
Deugden zegevierend to voorschijn treden .
Eerst heeft de kunst vrij precies de beschrijving van
P r u d e n t i u s gevolgd, maar langzaam aan hebben de opvattingen zich gewijzigd. her in Chartres bij voorbeeld
staan de Deugden niet meer strijdend daar, ze hebben den
strijd achter zich en de Ondeugden liggen aan hunne voeten .
De latere Gothiek ging nog verder en stelde de
Deugden voor als rustig zittende vrouwen, en onder deze
reliefs werden de overeenkomstige Ondeugden afgebeeld
door kleine tooneeltjes vol onrust en strijd . Zoo b .v. de
Oneenigheid, door een man en vrouw die twisters, de Wispelturigheid, door een monnik, die zijne pij afwerpt . Hierin
ligt de mooie gedachte van de rust die heerscht in de
zielen der deugdzamen, de disharmonie in de zielen der
zondaars .
Vele van de voorstellingen aan deze poort zijn nauwe-
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lij ks to zien, zd6 zitten ze in kleine schemerhoeken verborgen, de kunstenaar heeft ze wel echt gebeiteld voor de
eer van God alleen !
bog en wijd is de cathedraal van binnen, eene heerlijke ruimte !
Zoo heel in de laagte blijft het onrustige gedoe der
menscb en ; rondom rij zen de stills, grij ze zuilen omhoog en
leiden het oog n aar de borate, schitterende edelsteenenpracht der ramen .
De samenstelling van gewelven en zuilen behoort tot
den eenvoudigen strengen tijd vann het Gothische systeem .
Snel volgen de kruisgewelven elkaar op, worden beneden
door overal evenn zware, alleen in vorm eenigszins verschillende zuilen on dersteund . De schalken langs den muur ontspringen op het kapiteel, dock daar tegen de zuil 4 zware
schalken zijn aangeplaatst in de richting der hoofdassen,
is het, of de verticals lijning langs den muur, nauwelijks
onderbroken tot op den grond doorloopt .
bet kapiteel van de middenzuil is versierd met bladornament, als sera krans van knoppen er om keen gelegd .
De 4 groote pijlers, die op de kruising stann van
hoofdbeuk en transept, stuwen hunne vele verticals lijnen
van ronde en hoekig e, dunne en dikkere zuiltj es zonder
onderbreking van den grond of naar 't gewelf omhoog.
Boven de bogen, die de pijlers tusschen hoofd- en
zijbeuk onderling verbinden, loopt een triforium .
Daarboven wordt de heels ruimte in elks trav~e tot
tegen den muurboog van het gewelf, gevuld door 2 groote
langwerpige ramen met er boven een roosvenster .
bet zou eene uitgebreide studie zijn de ramen van
Cb artres to ontleden, of om hunne voorstellingen, of om
hunne aesthetische waarde . Zij vormen een haast onuitputtelij ken schat en we moeten de menschen uit dien tijd
bewonderen, dat ze zooveel arbeid, zooveel gedachten gaven
aan het tot stand brengen van een werk . Eeue kunst als
die der Chartres-ramen is eigenlijk alleen denkbaar in een
tijdvak, waarin eene heels natie tot die kunst bijdroeg . De
kerk kreeg gelden ervoor van den koning, van de edelen,
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van de gilden, van de burgers, en de kunstenaars konden
zich aan het werk zetten en hunnen arbeid in rust en aandacht verrichten .
Zuiver moet 't oog dezer werkers zijn geweest, fijn
hun voelen, geweldig groot hunne techniek en hunne ervaring, die hen in staat stelde juist dat to bereiken, wat
ze bereiken wilden ; men voelt dat 't bekwame werklieden
waren en artisten tegelijk, dat hun tijd en geld werd gegeven om hun task zoo volmaakt mogelij k to very ullen,
om to wikken en to wegen en geen stukje glas to dulden,
dat niet volkomen op zijne plaats was !
In den muur van den hoofdingang, dus van het portail
royal, zijn 3 ramen, de oudste van de kerk, nog of komstig
uit de 12e eeu w . Boven deze ramen is een groot roosvenster,
waarin het Laatste Oordeel is voorgesteld, de Christus
tronend als een kleine figuur in het cirkelvormig midden .
Vandaar straalt de roos in 12 richtingen nit en in haar
verschillende groote en kleinere cirkels zijn engelen, die op
de bazuin blazen, menschen die opstijgen uit hun graf en
door engelen omhoog worden geleid, of door duivels in de
vlammen worden getrokken .
In de 3 ramen staat : in 't Rechter de Boom van Jesse
(dat zijn de voorvaderen van Christus, beginnend bij I s a i
of J e s s e, den vader van David) in het midden- en
linkerraam de geschiedenis van Christus, van de A .nnunciatie af, tot de Emmausgangers toe . De hoofdkleur in
deze ramen is vooral in het rechter een diep, fielder stralend
blauw, als de vlam van brandende alcohol .
Het raam met den Boom van Jesse is wel 't mooiste
in de kerk, 't is sterk gevoeld als kleurverdeeling, streng
van compositie, en daarbij heel eenvoudig en heel g edistingeerd . Behalve blauw, komt er rood, wit, geel in voor, maar
weinig in verhouding tot het blauw, en gelijk over het
oppervlak van het raam verdeeld . De figuur van Jesse
onderaan heeft een rooden mantel, de grootste heldere
roode plek, en achter hem vandaan klimmen in ornamenteele lijnen de takken van den Boom omhoog, die lijnen
vooral in wit aan geven . Dok 't rood komt op regelmatige
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afstanden terug, maar in kleiner oppervlakte dan aan den
mantel beneden. In elke bocht van den Boom is een zittende
figuur en boven in troont de Christus in bruin en groen
gewaad . De schoonheid van dit roam is ontroerend, niet
vaak vindt men zoo'n gevoel van ornament, zoo'n voornaamheid en zoo'n soberheid vereenigd . Mooi ook zit het
in den muur gevat, die er met eenvoudige, afgeschuinde
kanten omheen sluit, zonder eenig detail, zonder eenige
versiering ; de kleur van het raam straalt er over heen, en
de paarsch-grijze gedemptheid van den muur omsluit krachtig
en vast het stralend blauwe oppervlak.
In het middenraam staat onder de Madonna welke met
2 engelen den bong van boven vult, in de middelste rij
medaillons (er zijn 3 rijen naast elkaar) de Intocht in Jerusalem, met een klein blank ezeltj a er in . Jets daaronder
in de linker- en rechterrij staan op & ne hoogte de Vlucht
in Egypte, en ik meen de Komst der Wijzen, z66, dat er
3 dierfiguren staan in de punten van een driehoek, door
kleur en compositie met elkaar in verband gebracht . Zoo
voelen we, overal waar we opmerkzaam kijken, eene zuivere
daordachte schikking, nergens Coeval .
Wanneer we loopen in het triforium van het hoofdschip, straalt aan onzen overkant de lange rij kleurige
ramen, strenge figuren erin : bisschoppen, koningen, evangelisten, apostelen, sours e~ne figuur in een raam, groot en
geweldig, sours meerdere tafereelen boven elkaar . De meeste
figuren zijn symmetrisch gesteld, vd6r zich starend, hun
kleed in strenge plooien afhangend, de bisschoppen in
stijve han den hunnen staf houdend, hun bonte kleeren met
randen geometrisch ornament afgezet . Ze hebben jets over
zich van den statigen stijl van Byzantijnsche mozaIeken . Om
de ramen een afsluitende rand of geometrisch, of bladornament, in Been twee ramen gelijk .
De Noordroos, tegen het eind der transept, met de 5
ramen eronder, werd door Lodewij k den Heilige aan de kerk
gegeven. Zijn wapen, het blauwe veld met gouden lelies
en het kasteel van het wapen zijner moeder, Blanche de
Castille, vullen de hoeken tusschen de ronde lijn der roos,
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en den rechten bovenkant der ramen . In de roos trooiit
in 't midden, klein en bleek Maria met bet kind . In 't
middelste raam eronder staat St. Anne, in vuurrood kleed ;
zij houdt een klein bruin kind op den arm, eene wonderlijke Maria, S t . Ann e zelf heeft een bruin gezicht, waar
haast woest de groote oogen instaan met 't sterk sprekende
wit . Links van S t . Ann e : Melchisedec met kelk en wierrookvat, en Salomo, jong met korte krullende Karen, rechts
de oude koning David, die speelt op een gouden harp, en
Aaron met een groenen tak in de hand .
Deze ramen zijn heel sterk van lijn en sprekend van
kleur, rood in groote vlakken, plekken wit, onverdeeld ;
tegen den Boom van Jesse vergeleken zijn ze grover,
harder, minder voornaam, de kleur, de lijn, de verdeelin .g
niet zoo fi j n artistiek gevoeld .
In bet koor zijn ramen, gedeeltelijk door wit glas vervangen, indertijd gedaan, ten einde meer licht to krijgen
in de kerk beneden . Er is meer aan bet koor verknoeid,
dat nu een ware wanklank is in de zuivere Cathedraal ; de
eenheid van de rest, de heerlij kheid van de warm-gele
steep, houdt in eens aan 't koor op ; daar is de muur met
rozige vlammen besehilderd, caissons met bloemtrossen zijn
aangebracht als versiering bij de bogen tusschen de pijiers,
onderaan is de ruimte tusschen de pijiers gevuld met wit
marmeren reliefs, gevoelloos, koud, van gansch a,nderen
stijl dap de rest van de kerk ; achterin bij 't altaar is een
beeld, eene omhoog zwevende Mar i a met wijdwaaienden
mantel, eene barocque, pathetische figuur, als een van
Guido Reni, die bier heel hinderlijk is tusschen de heiligen
en Madonna's met hunne strakke ernstige gezichten, bun
soberen eenvoud en hunne stille majesteit .
Mij lijkt eene roos als die van bet Laatste oordeel
en die van de Zuidkant mooier dap de roosvensters in de
Notre Dame to Parijs . De wijze van samenstellen zooals bij
de rozen van Chartres wordt later gewijzigd, in Chartres
staan de stukken van de roos afzonderlijk, elk glasfiguur
in eene breede omsluiting van steep, men ziet ze als afzonderlijke lichte kleurige plekken in bet donkere fond van
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den muur oplichten . Daardoor stralen ze nit, komt elk
tot zijn recht, evenals edelsteenen, die op juisten afstand
van elkaar, eenigszins g eisoleerd stann . In Chartres is de
vorm dier glazen lichtplekken, hun oppervlak ten opzichte
van elkaar belangrijk, in Parijs is de lijn van den steep,
tusschen het glas in, belangrijk geworden, het is en boot
druk geheel van kleuren met enkele lijnen er door, gecompliceerd en woelig, terwijl de roos in Chartres is to overzien, ons rustpunten geeft, ons eene vaste, regelmatige
structuur doet voelen .
Heerlijk zijnn in de kerk de versch .illende aspecten der
ramen bij wissel end licht . H u i s m a n s zegt in „la Cathe
drale", hoe hij de glasschilderkunst voelt als de kunst die
't dichtst bij God staat, omdat Gods licht noodig is om
haar to maken tot een levend iets . En werkelijk, 't is als
of die ramen een eigen leven hebben, of ze niet & ne gedaante hebben, maar zich openbaren in altijd nieuwe vormen,
wisselend bij elke wisseling van licht !
Op elk uur van den dag heeft de cathedraal een ander
aanzien, lichten en kleuren worden gedoofd en nieuwe beginners to stralen, wanneer de zon in haar loop ze aanraakt .
's Morgens schittert de zuidroos, met de ramen der profeten
er onder, zwoegend onder hun' last ; 's avonds staat ze daar
rustig en stil ; als edelsteenen lichten de glasopeningen in
den duisteren muur op, en 't raam aan de overzij, 't sterk
sprekende van S t .-A n n e, gloeit op zijne beurt in groote
plakkaten rood en wit . Ook zijn er ramen, die stann in
halfdonker, half overschaduwd, of zonder licht achter zich,
zooals links in de kapellen bij het koor, die zienn eru.it als
donkey zwaar email met een enkel even oplichtend plekje
stil wit, of veronese groen, onbeschrijflijk ontroerend !
Heerlijk is het terug to droomen in al die schoonheden, die vroegere geslachten ons hebben nagelaten, en
zeer dankbaar moeten we ons voelen aan die uitverkoren
werkers, die dat schoone hebben tot stand gebracht, dat
door eeuwen heen menschen kan bezielen en gelukkig maken

ONZE LEESTAFEL.
Over de Grondslagen der Wiskunde, door D r . L . E . J .
Brouwer . Amsterdam . Maa s en van Suchtelen .
Het gebouw der wiskunde dreigt overbelast to worden . Geen
wonder, dat onderzoek der fundamenten een dringende eisch blijkt .
Waar de reusachtige ontwikkeling der wiskundige wetenschappen
een zoover doorgevoerde differentiatie heeft tengevolge gehad, dat
vale mathematics, op verschillend terrain werkend, elkaar niet
meer kunnen verstaan, is hat voor den leek een bijna wanhopige
task, de philosophische beschouwingen to volgen, die in bovengenoemd werk worden ontwikkeld . Hetgeen to betreuren is, want
hat hoogst belangrij ke onderwerp wordt met groote helderheid
behandeld .
In drie afdeelingen verdeeld, begint de aerate met de „Opbouw
der Wiskunde", achtereenvolgens beschouwd in de voorstelling
der geheele, der negatieve, gebrokene, en irrationeele getallen ;
verder hat Continuum in verband met de groep der verschuivingstransformaties en hare eigenschappen ; dan de verschillende meetkunden met de daarbij to pas komende groepen .
De tweede afdeeling heeft tot titel : „Wiskunde en Ervaring"
bevat grootendeels een weerlegging van verschillende onjuistheden
(naar schrij vers meaning) voorkomende in hat werk van R u s s e 1
„Essai sur lea Fondements de la Geometric" .
De derde afdeeling : „Wiskunde en Logica" is een betoog,
dat de wiskunde onafhankelijk is van de zoogenaamde logische
wetten (wetten van redeneering of van menschelijk denken) .
De conclusie, volgend op daze 3 afdeelingen, is, dat de wiskunde zich ontwikkeld heeft uit een enkele aprioristische oar-intuitie
en als een vrije schepping, onafhankelijk van de ervaring moat
beschouwd worden
waarover nog veal gestreden kan worden .
E . A . STEINMETZ .
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IV.

't Brveierige, omwoelde bed ontvlueht, duwde C a r e t
grimmig de vensters open, en keek verbaasd in den van
dauw en zon parelenden Juli-uchtend .
Aan den witbewaasden vijver rekte verstoord 'n blauwwitte reiger z'n hals, klapwiekte en waggelvloog op, breed,
langzaam, eerst de lange pooten nog naslepend, dan denn
spitsen k.op ingetrokken op dubbelgevouwen teals
inn
statuur en beweging van 'n vreemde, als japansehe, gratie .
In de beukengewelven knalde kwieke vinkenslag ; van den
hoog en abeel, achter 't nog slapende huffs, viel 't geroekedekoe van woudduiven ; en uit de marsch tikte, echoend
tegen den huismuur, 't metalig geklep van H a n n e s'
haarhamer, die blijkbaar z'n zeis reeds baardig had gemaaid .
Zie, H a n n e s greep weer de dollen der zeis, en streefde de
graszee in met z'n rhythmisch, breed maaiersgebaar . Hoor,
in deze morgenstilte vernam je zwal jes den metalenn tinkelklan k der door 't gras sissende zeis . . . Maar to dromm el,
wat man keerde hem toch dat hij tegenwoordig allerlei
moest zien en hooren, wat hem vroeg er niets deed, en
daarentegen z'n gewone werkmansvaardigheid verloren
O . E . VII 8
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scheen ! Hoe resoluut was hij gisteren op 't maaien gevallen, om in zwaar, met H a n n e s gelij k opgaand g ezwoeg,
dat dolle gedenk aan Marie er uit to werken ! 't Had zoo
gemakkelijk geleken ! Maar jawel! De zeis, door rechter en
linkerhand aan korte en lange dol gevat, luchtig in z'n
handgreep hangend, als levend en willig met gemakkelijken
zwier den grond to scheren, was eerst, in ijle vlucht over
't buigende gras glijdend, met de sikkelpunt trillend in de
aarde gedoken, en bij 'n tweede probeeren, na 'n hap
nit 't gras, wild omhoog geschoten, als wou ze hem in
en trots goedmoedig gewijs en gehelp
den rug bijten
van H a n n e s had hij 't moeten opgeven . Dat was hem
nu n og n ooit overkomen, 'n werkj e dat nets dan wat
handigheid vereischte niet to kunnen, na gezette oefening
't gewoon niet to k nnen ! ! Z'n heele le ven had hij geknutseld - ten slotte alleen nog maar aan onmogelijk heetende
en to Zurich menigen jaloerschen medefabrieksdingen
arbeider binnensmonds hooren vloeken op „den verflixt
en nu was hem to wonderlij k
gescheidten Hollander"
geweest, wat 'n achterhoeksche boerenpummel hem uit denn
treure voordeed ! 't Had 'm gezeten in H a n n e s' cadans !
In diens geregeld na elken zeisslag vooruitschuiven van
den bemesten, bemodderden rechterklomp had 'n ingetoomd
gehuppel, en in diens meegeven van de linkerdij, en in den
stevig-lossen armenzwier 'n rhythme g eleefd -- o wee, 'n
andersoortig en toch 't zelfde rhythme als in papaver,
gedaver ! En o wee, daar was zij weer geweest, zij, de
blauwe, zilveromlijnde gestalte zoo wegdoezelend in droomen
van blauwen avondvrede, met die oogen, diep en geheimzinnig als avondvijvers, en die stem zacht van klank als
de muziek-zelve en vroolijk als 'n jonge zon . . . Doch haar
niet willende zien of hooren had hij met 'n verwensching
den rommel er neergekwakt, en den geheelen dag
onder 't werk door zich gedwongen to lachen met de
dolle fratsen, welke sexueele neigingen 'n mensch deden
spelen . Bah, dat gesabbel met woorden, door 'n freuleleugentje poezie genoemd, en dat geflikflooi met bedoelerige
gedachten, door japonnendragende mannen religie gedoopt,
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ten slotte niets dan 't gefierelefans van fladderende, schreeuwende en kwijnend kijkende verliefde-huismusschen ! En
's avonds had hij haar, wier beeld hem ook al in z'n
berekeningen kwam storen, mede uitgelachen over dat gedweep met rhythm e en levenscheppend woord, immers
niets dan 'n daps volg ens haar prettig-onbekende, biogenetische wetten, waaraan zij blindelings gehoorzamen moest,
als ieder ander diertj e . Tot hij vannach t, koortsig-warm
gewoeld in 't broeierige bed, zichzelf weer had uitgeschaterd, dat, hij mocht dan gieren om haar en de heele wereld,
't einde van al dit gecomedieer werd, dat ook bij hem
de verliefde-huismusch uithing
en waarschijnlijk 'n
zwaar-verliefde, volgens de wet : hoe ouder, hoe gekker . In
wanhoop had hij zich toen beloofd die sexueele kunsten er
nit to hooien, flu 't maaien mislukt was, om dan in der
eeuwigheid zich niet meer of to geven met papaver, gedaver,
of met vroomheid
ten slotte leden van dezelfde
familie, al hadden ze andere voornamen
; weer enkelingenieur to worden, koel, sterk en gaaf als de stalen as
van 'n mail'boot . Eenmaal weer volkrachtig zou hij, op zijn
tijd, zich z'n vrouw nemen, en niet zich laten overrompelen
door 't eerste, 't beste schooljufe . . .
Maar nu zag hij onmogelijk-vroeg to zijn opgestaan .
Want de jonge zon lung nog laag achter de donkere, lichtbekaarste dennen, wier blauwe schaduw zich reuzig rekte
over de morgennevelige marsch . Wijl gister de wit-gloeiende,
zengende zon zoo verschroeiend had hangen to branden in
de snikheete, windstille, tril-warme marsch, zou misschien
straks 't toen-gemaaide gras reeds kunnen gekeerd worden,
maar toch niet, voor de grond zich brand-droog had geen dat duurde nog
zogen aan de gloeiende zonneflitsen
urea . Nu nog geen zes uur !
floe al dien tijd dat verweekelijkende gefantaseer to ontloopen ?
Gemelijk keerde hij 't venster den rug en kleedde zich
haastig aan, aldoor deze landelijke stilte verwenschend, die
slaplendiger maakte dan 't gejaagdste stadsgewoel . Geen
wonder dat je hier verweekelij kte en of, als B r i e 11 a e r
van 't Enze, 'n vrouwengek werd, Of, als 0 b b e 1 i n k, in-
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dommelde onder deze slaapmutsige kalmte . Altijd voile
beschikking over jezeif en geen opz wiepende concurrentie,
geen prikkelende menschensfeer, geen daverend fabrieksleven
om je heen to hebben, maakte 'n mensch vadsig, poetisch,
religieus, voor zichzelf interessant, en 'n in droomerige
vooroordeelen vastgeroeste machine .
Vlug stormde hij de trap af, de eetkamer voorbij !
Neen, vasten ; z'n dronken corpus harden ; zich moe loopen
en straks in 't tweet werken, onder zengende zon in dom
monniken-werk zich afbeulen, zoodat hij van avond doodop,
geradbraakt, gedachteloos als 'n steep to bed zou vallen r
En dit dagen lang volhouden, dat hij geen boom van 'n
vrouw meer kon onderkennen ; dap zou dat vervloekte
gefantaseer er wel uit zij n . . . .
Tandenknarsend rende hij voort, en de vogels, met van
't broeden verfomfaaide veeren, druk bezig ziende hun veelvratige jongen to voederen, lachte b ij ze nit, dat dit flu de
belooning was voor lenteverliefdheid . O b b e l i n k, die parmantig z'n paardenstal stood uit to mesten en door de
staldeur over den uitgeslierten, rookenden, goudgelen mest
heen hem zelfbewust groette, overtuigd dat de lancer dit
even als hijzelf 'n prijzenswaardig stuk zou vinden, O b belink lachte hij nit dat kunstmest 'n einde had gemaakt
aan dat aartsvaderlijke, vies-dierlijke gedoe . En op den
Braazemer-Enk
waar de laatste man to hoop was geloopen
voor den roggeoogst : boeren die zwaaiende zichten sloegen
tegen neerknikkende gouden halmen, door den strikhaak
handig bijeengelegd ; en witte bindsters, van besje tot schoolkind toe, die bukkend de halmen tot garven bundelden
op den Braazemer-Enk lachte hij om dien nonsens zich of
to sloven voor inlandsch koren, in plaats van 't goedkoope
buitenlandsche in to slaau, en zich op varkensfokken toe to
leggen . Hij lachte om de zon die zachtaan beg on to steken,
en on' de witte wolken die van nergens kwamen aanzeilen,
precies als elken zomerschen dag . Thuis gek.omen lachte
hij on' moeders plechtig lezen voor uitgestreken, stikum
zich verkneukelende J a n n a, lachte on' z'n eigen eerst
ascetisch niets willen eten, en daarna onbehouwen ontbijten,,
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en lachte nog grimmig our z'n dommigheid bier zich to
komen verslappen, toes hij aan de marsch kwam .
H a n n e s' onverstoorbaar, rhythmisch maaien niet reader
willende zien, riep hij hens nit de verte toe : - Ik kan
meet keerdn beginners, h~ ?
Zonder antwoord to wachten, bukte hij zich naar 'n
tweegaffelige greep, schoof ze onder 'n zwad gras en keerde
dat our, zoodat 't reeds aangedroogde beneden en 't nog
malsche boven kwami to liggen in den zonneschroei . In 't
eerst gelukte dit maar half, en moest hij telkens achterblijvende grasslierten nakeeren . Doch weldra werd de
greep hem eig ener, handzamer, gleed vertrouwelij ker door
z'n handers, luisterde direct naar elke pols- en armzwenking
en spoedig begon hij to tintelen van werkkoorts . Toen een richel been en een terug gekeerd was,
moest 't jacquet reeds uit, dat aan 'n den gehangen werd ;
na 'n tweeden dubbelen richel moest 't vest er bij, en dra
zag hij niets meer dan z'n taak . Zwermen spreeuwen
zwirrelden rood hem op en neer ; pommels gonsden in
onbeholpen vaart lang s z'n ooren ; de zon bestoukte hem
fel met vurige flitsen ; z'n kleederen kleefden aan 't klamwarme lijf ; sours keerde hij met 't gras 'n doorgemaaiden,
bloederigen kikker our
; telkens kwam H a n n e s' zeisgescherp, en zeisharen de trillende morgen stilte snerpend

of metalig doorvlijmen, ~~ns ook 't felle gescheld van
B o k s e n s- D i e n e uit de verte
dock niets bereikte,
raakte hem dan zijn werk . Dampend, amechtig van hette,
zette hij hardnekkig door, met staaroogen op z'n gras, de
greep niet meer voelend, machinaal voortploeterend in de
windstille, trilwarme atmosfeer, doofgebonsd van 't bloedgehamer in z'n hoofd, en over z'n gespannen lichaam polsen
bemerkend, waar hij die niet moist
en toch tevreden,
rustig. Want 't gedenk had opgehouden ; hij bedacht al
niet meer dat dit voorbij was ; zelfs dit to kunnen bedenken
scheen iets van heel vroeger, toen hij nog niet op 't hooiland stood . Sinds dit 't eenig-reeele van alles werd, gang
hij over dezen gloeienden grond, onder zengende zon, bijna
verstikkend in snikhitte middagwarmte als naar z'n eeuwige
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bestemming
en met 'n niet overdacht maar physiekgevoeld welbehagen moist hij in zalige domheid dat er niets,
niets anders bestond dan dit graskeerenH a n n e s moest
moat brood en melk halen, en toen deze terugkwam van
z'n middagpot, waren er al weer twee richels gekeerd .
H a n n e s, schuw voor dit bovenmenschelijk gezwoeb
en daarin 'n verzwegen of keuring van zijn maaien ziende,
scherpte grimmiger z'n zeis, en liet ze, met wijduithalend
gebaar en driftiger rhythme snijden en sissen door 't blonde
gras
hopend op 'n woord van C a r e 1 dat de gespannen
.
sfeer moat milder zou
waken
Doch deze niets bemerkend dan z'n werk, joegjachtte
voort, in koortsige hette, ook toen de roode zon reeds
ging dalen .
Zee hebt' al twee keer eluud veur 't etten . Men eer
hef 't mangs neet eheurd ; zei El a n n e s bescheiden, z'n
zeis schoonvegend .
Na den laatsten pluk gras gekeerd to hebben, keek
Care 1 eerst verbaasd over de nu geheel-plane weide en
dan naar H a n n e s, om hem to antwoorden . Hij opende den
mood, maar noch woorden n och gedachten wilden komen,
en 't scheen hem dat hij H a n n e s gemakkelijker met de
greep, of al werkende, kon antwoorden dan met woorden . . .
Eindelijk schepte hij diep adem :
Oef ! Oef ! H anii e s dat doet 'n mensch goed . En jij bent ook heelemaal
klaar ? Tata !
Moar meneer hef hupsch an edoan . Tamee mut de
boeren 't warken leeren van de heeren ; wi'j leu kunt van
van alles ok al niks.
C are 1 lachte, schouderde z'n greep en wandelde
kameraadschappelijk met H a n n e s terug, die erg trotsch
deed over 't gras .
'k Zegge oe dan : 't is zuuver spulleke . 't Mag dan
vrimd grus zien en gewassen up ongrond, 't liekt meroakel
best. Vinnig zwoar is 't neet, moar uutermoate van deugde .
Gin roebollen, gin herings rechtevoort niks gin ongemak,
en meneer zal zien over veertien dagen broest de kloaver
'r weer dikke up . Meneer zal 'm toch naweiden met pinken ?
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Sa, natuurlij k . Pat afrikken is g auw g edaan ;
paaltjes hebben we, en prikkeldraad is genoeg to krijgen .
Na den eten kunnen we eens kijken . . .
Hann e s knikte trotsch, keek nog eens om en zag
reeds prachtpinken op de weiden . . , prachtpinken op de
marsch ! De Dullerdt was de heele wereld de bass !
Met opzet bleef C a r e 1 ook den avond bezig, zocht
en zaagde palen, sleepte zich eindelijkk doodmoe naar bed,
en viel letterlijk in slaap . . .
aar flog voor de zon opging, spookte hij reeds over
eind uit 't omwoelde bed. Hij zag den nachthemel donkey-lila, dan paers, zwart-rood, even-rose en eindelijk licht en
hoog worden, den reiger aan den vijver komen, en verschrikt wegvluchten voor de boeren, die hun grasperceel in
de marsch kwamen maaien . Hij hoorde 't eerste vogelgefluit, nuchter, bijna rauw tegen 't stil plechtig komen van
den dag, en wandelde weer in stormpas uren voor 't ontbijt
dock nu geloofde hij de fratsen er voorgoed to
kunnen uitwerken . Want met die felle droogte werd 't
heden hooien, op oppers zetten, misschien n och wel 'n voer
of wat inrij den .
Zoodra de zon den dauw van de geschoren weide had
opg ezog en, sprong h .ij op 't werk toe, en raasde met de
greep, als 'n jongleurstok die hanteerend, 't gedroogde
gras uiteen en begon dan met de houten hooihark 't hoof
luchtig op richels to bolderen . In z'n overhemd schoot hij
de in vlammen staande marsch op en neer, niet bemerkend
dat 't tweet hem van 't gelaat en langs 't lichaam gudste .
Z'n werkkoorts sloeg over op H a n n e s, en op de aan weerszijden maaiende boeren, die, vergramd dat De Dullerdt hen
n.u ook vb6r zou zijn met binnenhalen, het dure hoof neerzeisden, neersabelden als dolle cyclopen . De trilwarme
van hooigras en versch gras zwoele lucht tinkelde van
't sissen, 't scherpen, 't Karen der zeisen ; telkens wolkten
schichtige vluchten spreeuwen op ; al scheller klonk 't gegescheld van B o k s e n s- D i e n e, die vuistballend de indringers dreigde -- maar in grimmig zwijgen werkten de kerels
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voort, door jaloezie en C ar a l's koortsig jachten geprikkeld
tot wit-gloeiende werkwoede . . .
Met den middag lag C a r e 1 amechtig zijn brood en
melk to nuttigen, en tegen den avond stood de eerste
wag en beladen . . .
Nog hijgend en knieknikkend van 't zware hoof opgeven, dat, in z'n vork gespietst, en opgeheschen tot een
z'n bovenlijf met 'n zoet-verstikkendeu helm overdekkenden
torsehlast, door hem ears H ann e s op den wagers was toegedragen, en trillend in de armen van onmenschelijke moeheid,
klom C are 1, 't bezweete gezicht vol hooipluksels, tegen
't wagenrad op, heesch zich aan het touw near boven enn
liet zich plat boven op 't hoof vallen, zich vasthoudend
aanu den de vracht bijeenhoudenden wezeboom .
Haruut ! mende H ann e s, en langzaam waggelde
de wagers de marsch uit . Met trotsche voldoening overzag
C a r e 1 z'n werk, over de n.og to ontginnen marsch near 't
dak van 't Schroevelde, en over den straatweg near de
boomronding van 't Elderink . . , en voelde zich gewiegd
op z'n eigen energie . . .
Bravo jongen! riep B e r t h a, nit 't dennebosch,
juist nog z'n rug bespeurend boven 't hoof :
Dear hg
je zacht, he?
In 'n wieg ! lachte hij, z'n hoofd hear toebeurend
Leuk, he, dat O b b e l i n k's wagers den eersten oogst
van de kunstmest binnenrijdt !
Helder echoode z'n stem inn de toppers der dennen,
waartusschen. H a n n e s flu den wagers doormende, op den
nieuwen vaarweg, uitkomende aan den Stormdijk . Op de
grind rolde de wagers gemakkelij ker, maar H ann e s
haastte niet . En C a r e 1 voelde met hem mee : dit was
een triumftocht van De Dullerdt ! Meester v a n E s s e n en de
dagloonershuisj es mochten 't zien : ze hadden 'n best voer
blond, puik hoof uit de marsch gehaald, 't eerste van vele,
en die dat kon, kon meer !
Berth a en J ann a kwamen uitgeloopen om den eerstenn
wager eigengewonnen hoof voor de schuur to zien rijden .
En lachend, met mooien trots, keken ze toe, hoe Car e i
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de greep weer in 't hoof spietste, gebukt en achteroverleunend 'n halven opper uit den wagers heesch, welke dan,
als vanzelf oprees, gedragen door onzichtbaren C a r e l, en
H a n n e s werd toegeduwd, die hem nit 't hooizolderraam
met wijde amen omvatte en naar binnentrok.
Nauwelijks echter waren zij teruggegaan en reikte
C are 1 aan H a n n e s z'n laatsten vork h.ooi, of deze, zonder toe to grijpen, riep verschrikt nit
Daor trump den smerig e poete van B o k s e n s- D i e n e
an ons hoof !
Pak dan toch aan, kerel ! riep C a r e 1, half stikkend
onder 't opgestoken, herom overhelmende hoof, en direct
van plan dat razende wijf flu eens ongezouten of to
straffen .
Van z'n hoof bevrijd keek hij naar de marsch, zonder
Die n e to bespeuren. Toch sprong hij van den wagers,
Hannes toeroepend :
Maak jij 't her in orde ! en rende weg.
Langs den vijver hollend, verhiuderde hem O b b clink ' s
weide 't uitzicht in de dieper liggende marsch, en eerst
toen hij de Laarbeek over en de dennen door was, stood
hij voor de
geheel verlaten marsch . De maaiers waren
naar huffs, en de oppers stonden in 't gelid, tot D i e n e' s
but toe . Zou H a n n e s 't zich verbeeld hebben :a Vlug
stapte hij de oppers langs, heimelijk hopende jets to ontdekken, waardoor hij zich met recht van dat schepsel kon
ontdoen ; dock vond alleen den laatsten opper met 'n er
nog liggenden stok wat uitelkaar gewoeld . H an n e s had dus
goed gezien, maar 't ging niet aan daarvan drukte to makers .
Hij sprong de sloot over om door de onontgonnen
marsch, over den Marschdijk terug to keeren . Maar juist
op Die n, e' s voetpad komend, daar o ! o ! daar blikte hij
in Marie' s stralende oogen . Met wat ingetogen uitbundigheid kwam ze hem tegem oet ! De heimelij ke vreugde zelve
Niet boos zijn ! Ze zit zoet thuis en blijft zoet thuis .
Ze heeft 't me beioofd . Och, de stakker kan niet tegen
menschen ; ze was heel in de war. 't Hooi toch niet bedorven ?
Hij verwenschte haar, moest toch kijken in die diepe
oogen, voelde in z'n moede, weerstandlooze lichaam wilde
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begeerte opvlammen, en zei met moeite :
Och neen ;
maar 't is vervelend ! Op den duur onhcudbaar !
Of je uog boos bent ! En dat is heusch 'n misdaad
op dezen goddelijken avond .
Kon hij haar flu maar zoo honen dat ze voor eeuwigbeleedigd nit z'n leven verdween, zij, en haar krankzinnige
beschermelinge, en al dat verweekelijkend vrouwvolk ! !
Maar daar naast hem in 'n nimbus van ing etog en vreugde,
in de onaantastbaarheid van vrouwelijke almacht, ging,
zweefde, vlotte zij
och, bier waren geen woorden voor
dat zou 'n eenzame fluit in 't bosch, 'n snikkende viool in
'n schemerkamer misschien kunnen zeggen !
Was 't niet
om gek to worden ? nij verwenschte z'n lamlendige verliefdheid, die hem tot willoozen slaaf van 'n listige, tyrannieke natuur maakte, en op 't zelfde oogenblik voelde hij
die zwakheid in zich als z'n allerschoonste en zeker-hoogste
kracht . . . 0, o, terwijl hij haar haatte als 'n hinder in
zijn hoogste streven, smeekte hij tegelijk haar niet been to
gaan, nooit, haar zilveren stem steeds als lente's klokgelui
to doen hooren, en altijd bij hem to zijn, altijd
was dat
niet 't teeken dat hij precies werd als B o k s e n s- D i e n e?
Moest hij reeds niet naar woorden zoeken
voor• ':nn gesprek
met 'n schooljuffle ? Wat voor helsch gespook, deed hem
die bedremmeldheid zaliger vinden dan de klaterendste
levensvreugde ? Was hij niet even woordrijk als 'nn stomme
boerenknecht ? Ilij zou en moest flu spreken ! Dan kon hij
eens zien wat er reeds van hem was geworden ! Doch er
kwam vanzelf 'n innige toon in z'n stem, toen hij, als was
't 'n geheim, fluisterde :
Ja, 't wordt wel 'n bizondere avond .
M a r i e bleef glimlachen . Ze moist onfeilbaar dat bet
was gekomen, even onafwendbaar en zonder opzet as h .un
onverwachte ontmoeting. Dadelijk na dien avond toen
hij haar gevraagd had hem bij den naam to noemen, had ze
't geweten . . . dat dit moment zou komen, hoezeer ze,
verstandig als 'n school meester, redeneerde zich moat in
to beelden . En nu . . . ? 'G'tTas bet heerlijk of rampzalig,
gevaarvol of onvermijdelij k ? Natuurlijk, dit alles . . . Alleen
veel, duizendmaal, duizendmaal duizendmaal sterker ! Niet
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heerlijk, maar 't eenig en eeuwig-heerlijke ! Ja, en dit
nuchter gezeg d, wetende dat dit op een of andere wij ze
met hear zaligheid samenhing . En tegelijk Diet rampzalig,
maar 't allerrampzaligste, dat hear kon storten in de verdoemenis . Ze moist dit ears zijn bedremmeldheid en eigen
verrukking, als iets onafwendbaars . En ze tastte in zijn
bedremmeldheid Diet 'n hem oneigen verlegenheid, maar
'n woede tegen dit hem in den weg gekomen schoolpoesje,
'n woede door goede manieren getemd tot stijve houding ;
en in hear opgetogenheid Diet 'n ongegrond zelfgevoel,
maar 'n eindelijk zullea zien van 'n lange, lange verwachting .
Want van 't oogenblik dat C a r e 1 was komen aanrijden,
geescorteerd door de schoolkinderen, had zij 't nu-komende
vbor-geweten, en hear bedekt-waarschuwende ouders ook ;
alleen mevrouw D u b a r c q Diet . 't Moest nu komen ;
onvermijdelijk . God had hun levens elkaar doers kruisen
God echter, wien men ook smeekte : „En leid ons Diet in
verzoeking !" welbewust van 't toch-onvermijdelijke der verzoeking . Gelukkig, eindelijk zou ze weten . . . dock de vreeze
wet ze zou weten, dempte, verbreedde hear opstijgenden jubel
tot weemoedig-zalige verwa~chting . En ze glimlachte om
hun aanminn.ige zwakheid . Want nu hun beker overliep
van gistenden levenswijn, liepen ze on.handig to spreken
over wet ook weer ? speurend, of echter die houten woorden
nu eindelijk hun ziel zou to voorschijn glanzen.
Waren ze zoo reeds den halven Marschdijk door, en
hing de zon al to zinken echter de dennen ?
Kom we gears den Heuvel op, zei hij
zich bevreemdend dat hij zoo plompverloren op 'n beslissing aanstuurde
zoo door hem gevreesd !
Boven gekomen stonden ze even, en toen zette hij zich
op den afhang, mast 'n dikken den en zei bevelendnoodigend :
Kom, 't is hier Diet vochtig op die naalden .
Neen ! lachte ze grappig, mast hem pleats nemend .
.A.lsof ze nu daarop lette ! En guitig keek ze van-terzij tot
hem op .
Op spiegelgladden vijver dreven bloedroode, onmerkbaar verpaersende avondwolkenn en echter de zwarte dennen
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waaierde uit de zinkende zon 'n felgouden hemelbrand,
beukenstammen kleurend tot koperen pilaren, en h an aangezichten en gansche wezen verklarend . Over den grond
kwam 'n zoet duister aanschemeren ; op de dieper liggende
marsch daalde 'n doezelend wags, waaruit de hooioppers
hun ronde koppen flog even beurden, maar hoog, en roodgoud hief zich baksteenen verdiepin g en hoektoren der Dullerdt, welker veusters de wegzinkende tonne weerkaatsten .
Gerucht noch geritsel ging er rood ; als verneembaar
droomde alles in wonderen avondvrede . Heimelijk gefluister
hug hoog in 't bronskleurig beukgewelf, dock zoo onhoorbaar
dat de stilte er flog inniger van werd . En zoodra 'n enkele
krekel na 'n afgebroken, aarzelend gekriek en gesjierp ophield, viel de stilte neer alomtegenwoordig, hoog-plechtig
en heerlij k .
De hemelbran d doofde ; transparant-purperen avondwoiken verschrompelden en verdoften flu geheel tot donkerpaerse assche en zwart-lila slakken, terwijl uit 't oosten
grauwe nevelen kwamen aangeschoven, laag op laag, opdoemend uit duisteren afgrond . En met dat de zon gezonken
was, stood boven hun hoofden de maan verrezen, als plots
ontbolsterd uit den in. 't zwart verkleurenden hemel, waaraan weifelend, en dan helderder, sterren begonnen to pinkelen .
Ze waagden niet to spreken, wetend dat de woorden
ijdellijk rumoeren en de plechtig-langsschrijdende stilte
verjagen zouden . Geroerd schouwden ze de beangstigende
schoonheid aan, maar C are 1 blikte sours omlaag, vooral
Marie niet durvend bekijken, op wie
hij moist dit
ongezien
deze bovenaardsche schoonheid afstraalde en
bleef rusten . En terwijl 't door z'n denken flitste dat hij
moest vluchten v66r 't onvermijdelijke ging gebeuren, verbood 'n zalige loomheid dit, en voelde hij zich zinken in
zoete razernij en ongekenden vrede . De diep-levende rust
van dezen oneindigen, plechtigen avond daalde ook in z'n
ziel ; dit was flu levee, opstij gee uit z'n levee sgron d, en
tegelijk rusten, en dit in de reinste harmonie . Of dit liefde
heette dan iets anders, deed er niets toe ; dit was het . . . 't
onnoembare, eenig-echte, en dit wilde hij, wilde hij eeuwig ...
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Kijk, fluisterde Marie onwillekeurig vaag z'n knie
aanrakend :
Zien is toch 't mooiste -- en als je veel,
heel veel gewerkt hebt, zie je. Niemand ziet dit flu, zoo
mooi als jij . . . maar hield dan plots op, wijl haar hart
alarm sl oeg, of ze wel zoo mocht doorgaan . . . En toch moist
ze dat dit 't beste en liefste was, moat ze ooit kon doen .
Haar aanraking doortintelde hem . Duizelig, niet wetende
moat to zeggen, vol diepe vreugden fluisterde hij zacht, als
kwam er 'n groot geheim :
Och . ., en liet dan z'n stem
in 'n zucht sterven .
Zeker ; je werk is hier de redding
voor iedereen !
'moat 'n voldoening voor 'n man !
Och . . . fluisterde hij, en liet z'n hoofd op haar
schouder zinken . . .
Hel-op, schrikwekkend-vlakbij, begon plots de Dullerdtbel to luiden, met zingenden metaalklank alarmeerend,
waarschuwend .
Hoor, ze roepen je!
wees toch stil ! fluisterde hij, zich dichter tegen
haar aanvleiend .
Kom, we moeten gaan !
Maar hij omstrengelde haar, met eerbiedige vingeren
bevend huiverende langs haar lijf enn gelaat . Ze vleide zich
tegen hem aan, als bescherming zoekend . . .
En ze zwegen . . , en de maan rees . . .
Ze voelde zich wegdoezelen in fluweelen nacht en
weelde . . . Dan wakkerschrikkend van pijn door overmaat
van vreugde, stood ze op en begon den Eieuvel of to dalen .
Zwijgend schreden ze onder 't zwarte beukengeweif,
tusschen de donkere stammers, als tusschen beschermende
reuzenwachters, op den vijver toe . C a r e 1 ademde diep,
als om de oneindige wijdheid van z'n geluk to omvamen,
en vatte in overstroomende vreugde haar hand .
Zoo traders ze uit 't donkere bosch in 't manelicht
en zagen op .
Boven hun hoofd fonkelden ontelbare sterren aan den
donkeren hemelkoepel, pinkelend, flonkerend, stralend met
zachte kleurverschietingen, in stage wenteling aan 't out-

166

BOETE .

zaglijke, onbeweeglijke firmament ; de vijver voor hun voeten
lag bezaaid met diademen en juweelen, lichtkleuren nitstralend in 't onpeilbare waterdiep, maar zij-zelven stonden
omvloten van 't zacht-belle licht, als koel-aangestaard door
de boven de boomen verrezen maan .
Beiden voelden zich door 't belle, harde schaduwen
werpende licht uit hun onbewuste geluksdroomen verdreven
naar 't meedoogenlooze denken, en zonder 'n woord traders
ze terug onder 't overhuivend beukendak .
't Is al last ; ik moet naar huffs ! lispelde ze .
C are 1 geleidd .e haar half onwillig ; en vreemd klonken
hun stappen op 't klinkerpad van 't geheimzinnig-belle en
nog geheimzinniger-nachtlijke park .
Nu niet verder ! fluisterde ze aan den in gang, dankbaar en angstig tegelijk tot hem opziende .
Doch plots bong hij zich, en verborg z'n hoofd in haar
hall, met overweldigende ontroering bemerkend dat zij in
zoet vertrouwen zich tegen hem aandrong, dock dan als in
angst zich aan z'n omhelzing ontwond, en snel heenvluchtte .
Marie ! Marie ! riep hij gedempt.
Doch ze was verzwonden. Nog eens zag hij haar gestalte in 't belle maanlicht tusschen de boomen blinkers
en dan niets als plechtige stilte .
Hij ademde diep op en keerde huiswaarts, 't duizelend
hoofd omhoog .
In den eeuwig-wij kenden nachthemel zaaiden rnyriaden
sterren zilvergetinkel en sprankelden kleurgefonkel, en
luisterend naar hun onsterfelijke muziek, was 't hem als
werd hij omhoog getrokken, al hooger, en wandelde hij
vrijelijk in de eeuwige rui.mte . . . terwijl zijn voeten traag
gingen naar huffs .
V.

Gemelij k-ontzet over zichzelven, verscheen C are 1 den
volgenden ochtend aan bet ontbijt .
In zwaren, droomloozen slaap gezonken, als diep onder
de aarde begraven, was hij daaruit last opgerezen door 't
kloppen van Jan n a . De zon brandde reeds fel in de
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kamer, en prettig-loom, z'n voile kracht in zich voelende
uitzien naar den komenden dag, had hij de vensters opgeworpen en zich gaan aankleeden onder 't zeisgescherp en
metalig haargetik der maaiers in de marsch, dat ongewoon,
levendig weerketste tegen de deftige mahonie meubelen .
Tot ineens, onder z'n aankleeden bij 't bedenken der dagbezigheden hij zich herinnerd had . . . Dat had hij gedaan ? . . .
Dat ?... Hoe was 't ook weer gekomen ?... Juist
precies klaar
met hoof-opgeven
de dolle D i e n e weer aan den gang
er heeng evlog en
en toen, ja wat er gedaan of gezegd
was, niet goed meer to herinneren ; natuurlijk, want je deedt
of zei dan niets, werdt eenvoudig gebruikt door de natuur
tot bereikin.g van haar doel . . . Dat kwam flu van dat
papaver, gedaver ! In plaats pal to stann in zijn struggle
for life, wegsmelten in den maneschijn ; in plaats alles in to
spanners om z'n armzalige positie van half-gefortuneerd
kasteelheer to verbeteren ontbrak hem persoonlijk daartoe
de kracht, dan desnoods door 'n rijk huwelijk
'n schooljuffie en zichzelf in de war brengen ! ! Dat kwam er nu van
als je voor 'n kinderachtig plezier in papaver-gedaver, en
dergelijke nonsens, vergat dat je was gepoot in 'n beroerd
wereidje, waariu iedereen zelfzuchtig moest zijn, zoo goed
ads hij moest ademen .
En met verwijtenden wanhoop in donkere oogen en
z ware wolken op 't voorhoofd, was hij de trap afgedaald
en de eetkamer binnengetreden .
B e r t h a zag met verontwaardiging z'n nauwelijksbedwongen woede . Gisteravond had ze op navraag
gehoord dat C a r e t met Mar i e v a n E s s e n in 't bosch
wandelde, en tegen 't donkey-worden had ze de bel geluid om hem to waarschuwen voor overijling . Doch eerst
veel later thuisgekomen, was hij zonder haar to groeten,
direct naar boven gedaan . Zij had den geheelen nacht
wakker gelegen, bezig met zijn toekomst . Eindelijk kunnen
toegegeven : als C are 1 't wilde, zij zou zich niet verzetten .
Mar i e was wel beneden hun stand, maar mooi van karakter
en oprecht van .
.levers
En van morgen in liefhebbende
jaloerschheid moeten glimlachen, hoe 't haar . jongen toch
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meeliep . Zij had haar ontl aikende jeugdliefde dadelijk met
wortel en tak moeten uitrukken
en, al had ze ook leeren
zeggen dat God zich nooit vergiste, C a r e 1 mocht toch
bovenmate danken dat hem zulk 'n diepe weg bespaard
bleef. En nu, in plaats van dankbaarheid, die mokkende
woede ; en z'n moeder daaronder laten lijden, zonder haar
't minste vertrouwen to schenken ? . . . Ze voelde zich gegriefd, als nooit . . .
C are 1 echter bleef zich hullen in dreigende wolken
van ongenaakbare woede, waaruit al s 'n dondersiag H a n n e s
in de ooren klonk : maar met 'n daglooner 't hoof verder
binnen to hales ! waarop de voordeur als met een vloek
werd dichtgeslagen en C are 1 naar buiten trad .
't Was 'n koele, klaterende zomermorgen . Hoog aan
den hemel hing de zon als vergeten . Want beneden heerschte
'n vroolijke westen wind, die met bolle wangen laag neerhangende, onophoudelij k aanzeilende wolken voor zich
uit blies, ze vormend tot wijdvlerkende reuzenvogels,
dreigende berggevaarten, en knodsendrag ende cyclopen in
donkere schaduwen voortijlend over de zomeraarde . Met
j uichend gestoei greep hij de parkboomen onder de oksels,
waardoor deze met als 'n bran dingszee ruischende kruinen
en wild-zwaaiende armen z66 stonden to trillen, dat de
grond er van dreunde . De vijver klopte zenuwachtige
golfjes tot gelig schuim, en de vogelen hielden zich verdoken voor den alleenheerschenden, almachtigen wind .
Met 'n zij blik van hones den haat keerde C a r e 1 vijver,
marsch en Heuvel den rug, en ging tegen den daverenden
wind opwerken, de schuur langs, 't v66rpark door, 't
hekken uit, en liet zich dan door den uit open BraazemerEnk ongebroken aanflappenden wind den Heerendijk induwen .
Als hij M a r i e flu tegenkwam, zou hij ze helderder to woord
staan dan in 'n wegdoezelenden avond met maanlicht !
Nog doers? Een briefje en Neen, briefjes gaven antwoord, en antwoorden explicaties, en dan was 't weer
papaver, gedaver . Neen ! Stoer levers, als 'n klok zoo
geregeld
binnenkort zou zij ooh zien dat op 'n zwak
moment gees toekomstleven gebouwd mocht .
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De frischklaterende, ook hem doorwaaiende wind verdreef langzaam aan z'n zwoele woede, en hij dorst weer
om zich en vooruit to zien . Doch niet terug ! Nooit terug
naar die blijde glansoogen en dies verleidelijken mood !
Nooit naar die fluweelzwarten en geestwitten nacht ! En
't zelfde m oest zij ook leeren zeggen
al behoorde zij
klaarblijkelijk tot die vrouwen, hierin nog hardleerscher dan
mannen . In elk geval zou hij 't haar voordoen : zich diep
ergens inwerken, waar zij hem niet kon bereiken, b .v . in
'n prijsvraag, of 'n opstel over wisselstroom-dynamo's .
Hoewel, her zonder laboratorium . . . Dan iets anders . . .
Jets does, dat strijd, inspanning kostte, hem absorbeerde . .
vat? Werd hem 't juist-noodige daar thuis gestuurd ?
Ongelooflijk ! Wacht ; eerst zonder erg voortwandelen . , nit
't gezicht zijn van den juist gepasseerden Iemkeshof . . . 'n
stevig besluit semen
. en dan forsch toeslaan . . .
Achter 'n eik geposteerd keek hij scherp toe . Ja,
daar in de Iemker Geere, belting G er t j an O b b e link
openlijk contractbreuk ! Met paard en ploeg was hij vroolijk
bezig den grasgrond open to scheuren ! En H arm met
oppertjes mest uit to strooien, die dan door papa met de
graszode Werd ondergeploegd ! Haha ! Hij trilde van genot .
Eindelijk had hij G e r t j a n n e ken! Honderdmaal hem
voorgepreekt de voordeelen van intensieven landbouw, maar
jawel! G e r t j a n bleef plaggen en nog eens plaggen, en
toes hij hem nit de marsch had weggebonj ourd was hij
in de slooten, langs de wegen gaan plaggen, zoodat de
boomwortels bloot lagen . Maar flu zat de vogel in de knip .
Hij deed wat met zooveel woorden in 't door hem onderteekende pachtcontract verboden was : van grasgrond
bouwland makes, zonder toestemming van den eigenaar !
Terwijl hij zelf met veel moeite nieuwe weiden aanlegde,
zou zijn pachter oude weiden openscheuren tot bouwland !
Hoerah, hij had 'm! Maar nu voorzichtig . . . Niet voor 'n
prijsje z'n winst nit handen geven . . . G e r t j a n naar
huffs sturen met 't bevel de Geere weer in z'n vorigen
staat to brengen ? . . . Neen, dan was 't uit . . , en er zat
meer in ! Gaan prates met hem? Dat heelemaal niet . . .
0 . B . VII 8
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Haru but ! kwam tussehen flakkerwinden vroolijk
G e r t j an' s stem, terwijl hij met de leidsels z'n paard op den
rug sloeg enn aan 'n nieuwe voor begon .
Ga je gang maar baasj e! lachte C a r e l met groote
oogen .
Daar zul je dan toch een.s voor boeten ! !
He ! Daar had hij 't gezegd : boete ! Hoerah ! Dat was
het ! De domme stijfkop had 't beter geweten ; den lancer
natuurlijk mee-uitgelachen, die wou boeren zonder plaggen,
met veel weiden en weinig bouwland ; flu zou die koppige
conservatief moeten bukken . Boete becalm
en heel officieel
op aanzeg ging van 'n deurwaarder
dan was die
best-boerende 0 b b e l i n k z'n prestige kwij t
zeker,
honderd gulden boete
die hij na betaling kon terugkrijgen
maar boete, boete ! Ging G e r t j a n de pacht opzeggen, zooveel to beter
met intensieven landbouw maakte
hij dubbele pacht
wou G e r t j a n blijven, ook goed, maar
dan 'n kopj e klein er gemaakt door de boete. Hoerah, dat
was het !
Popelend van voorpret, maar rustig-sterk, vast in 't za. a l
en met flikkerende oogen stapte hij verder, en hield met 'n

schok van verbazing voor de Iemker Geere stil .
Werkelijk schrok hij, flu van dichtbij, voor zooveel barbaarschheid bid' elkaar ! 'n Lage weide, eeuwig-onbemest en dus flu zuur en zwiilerig, dock met 'n paar zak
kunstmest herschapenn in 'n prachtweide, gaan openscheuren
om met flog meer plaggen, flog meer rogge to gaan verbouwen dat veel goedkooper was in to slaan ! 'n roed
peerd, slecht behandeld : denn heelen dag volgestopt met
stroohaksel zonder 'n korrel haver, en dus opgeblazen met
'n pens als 'n blaasbalg, maar zonder spieren, en to
amechtig dezen lichten grasgrond to braken ! 'n Scheefnekkige, bovenstbrave G e r t j an, anders uit angst altijd klaar
in den grond to kruipen, flu trotsch, in de leerzen, de
leidsels joviaal schuin om den schouder, en in dien trots
uiliger dan ooit, 'n koe op 'n fiets, bezig met refine contractbreuk, en dat terwijl hij hem nit den treure precies
't omgekeerde had vb6rgedaan ! En naast hem z'n Harm,
de hoop der toekomst, zich benaarstigend even stiff koppig

BOETE .

171

to versukkelen als papa ! En dat spannetje, zooals't heette
zijn boeren, wonende onder hem ! En die zijn grond vernielen, terwijl hij hun honderdmaal 't omgekeerde had voorg ezegd, had v66rg edaan ! 3aha, hij zou dien deemoedigen,
scheefnekkigen teg enwerker ! !
Met 'n vaartje sprong hij uit den Heerendijk de droge
sloot over, stapte naar 't midden den in voren geploegde
weide en posteerde zich daar, de handen in de zakken van
z'n colbert .
G e r t j a n en H a r m, die den lanter in 't dwars-voorbijgaan hadden gegroet, keken verbaasd op, bij 't terugkomen, dozen, zwijgende, op de wei midden in de yore to zien .
Ho ! stil dan, ze'k oe ! H666! schreeuwde voor C are 1
beangste G e r t j a n onnoodig hard tegen 't makke, reeds
staande peerd, terwijl loerende H a r m op 'n afstand dadelijk
de pet in de hand hield .
Eindelijk, door 's lantern zwijgen en kwaad kijken beangstigd, waagde hij, terwijl hem 't tweet begon uit to
:
broken
- Mi'j duck, lanter, da 'k er good your sting um
'n nieje akker gangs to moaken . . .
'n Niej e akker zeg je?
Wisse, 'n Haverkempje ! glunderde hij, 't bleeke
hoofd met de waterig-blauwe oogen koddig-verlegen op den
scheven hals ronddraaiend, en hopend dat 't nog wel zou
losloopen :
In zukken ongrond wil haven wassen van
geweld . . .
Zoo! Van je grasland bouwland waken !
Joa ; 't prin spoalste is de m est ! Want 't is up zich
zels zwilderige grond, van olds zwilderige grond ewest !
Zwilderige grond a ? Contractbreuk !
De lanter . . , de lanter . . . 1166 dan peerd ! schreeuwde
hij tot den kophangenden bruin, die gemoedelijk stood to
1utten :
De lanter stik mi'j wisse de gek an . . .
Weet je wat 't vaudaag voor 'n dag is, 0 b bell n k P
Tour 'n dag, vandaage ! stamelde hij, met den rug
der hand zich 't tweet afvegend en met loensche angstoogen op zij naar Harm blikkend .
Wonseldag, vader ! knikte naderbij-gekomen H arm .
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Nu, deze W oensdag zal je heug en ! En flu direct
naar huffs je pachtcontract na,lezen !
En zonder groet heengaand, sprong C are 1 de droge
sloot over en liep den Heerendijk in, zonder meer om to zien .
G e rt j an, 't hoofd heelemaal nit 't lood, keek 'n
oogenblik op, verbouwereerd, verdwaasd, trok dan als vanzelf de leidsels aan en vervolgde de yore, onder 't voortwerken z'n misdaad gaande zoeken, zonder die to kunnen
vinden . Was de zode niet netjes opengcscheurd, en de
melt niet best, bovenst best ? Wat had de lanter toch met
hem liggen driestikken 1) ? Zonne vinnig-g eleerde lanter
was 'n bedroofde gezelschaphouwer .
Doch H arm, die 'n grasspier kauwend den lanter
nadenkelijk had nageloerd, kwam, eer vader voor 'n nieuwe
yore kon keeren, haastig toegeloopen en waarsch .wde, den
grasspier wegblazend : Hee wil oe bi'j de kladden
kriegen, vader !
Ho dan, peerd ! riep hij bruin terugtrekkend uit
de droge sloot, waar deze aan 't eikenlot wilde gaan knabbelen :
Niks as plagerieje, H a r m ! Teminsen a'-'k fleet
better weete .
Hee hef 't lillik 'ehad van 't ketrakt, vader.
'k Hebbe 't fleet ezeene ! schudde deze 't hoofd, flu
H a r m ook niet meer begrijpend .
Mooder zol wisse 't in kammenet h~'n, 't ketrakt
van den lanter . . . . Duch oe ok fleet, vader !
G e r t j a n keek met sluwe bewondering naar z'n vernemstigen Harm, en liet dan 't hoofd, flog scheever op
den hals zakken. Daarmee wou de lanter beginners ? Maar
hij had z'n pacht toch stiptelijk elken Sint-Petri voldaan !
flee wazze vinnig hellig en absternoat ! stemde hij
zorgelijk toe .
Wi'jleu milt 't noalezen, hef-ie ezeid !
't Is um 'n mense de begoaves to loatenn kriegen
met al die dierlijke dingen ! mompelde G e r t j an, maar dan
harder :
A.llo dan ma', terugge voaren ! en 't kouter met
1)

= twisters, eig. : spiegelgevecht houden .
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den ploegstaart uit den grond beurend, liet hij 't peerd
draaien, en reed zwijgend de Geere uit, gevolgd door Harm .
Voor de achterdeur wierp hij dezen de leidsels toe, en hompelde scheef hoofds de deel over naar de keuken, tevreden
dat vrouw en meid tenminste naar 't land waren, en
niet al 't yolk van Iemkeshof op werkendag teumig moest
gaan .
In de keuken, groen-schemerig en koel-schaduwig van
de 't eenige, vierkante venster overhuivende, zware eiken
nam hij haastig 'n stoel, klom, z'n klompen uitgeschopt
hebbend, daarop bij 't kabinet en haalde 'n sleutel uit 'n
oud-Delftsche hoekpul . Dan dook hij, ontsloot de onderlade
en begon daarin to morrelen . 'n Schaar, breiwerk, almanak,
kerkboek en vrouwenmuts duwde hij ter zijde, voelde op
den bodem 'n grauw papieren pakje en haastte zich daarmee, zonder de lade to sluiten, naar z'n stoel voor de
schouw. De blauwgekousde voeten op de haardplaat, waarboven 'n ketel hung, zwart op smeulende asch, deed hij 't
pakje open . Onder 't trouwboekj e, 'n paar belastingbilj etten
en brieven lag 'n smoezelig-geel papier : bet pachtcontract !
Bat nam hij er uit, legde de andere papieren naast zich
op de plaat, vouwde bet contract open, en keek scheefargwanend naar de regelmatig-geschreven letters, alsof die
.
hem rampzalig konden waken

Eindelij k vatte hij cooed en begon hardop to spellers
Huuro . , huurover . , eenkomst . Bij onderhandsche acte . .
Foi ! Foi, 'k warke ok leever ! mompelde hij, om
dan door to zetten :
acte geteekend den 4en en 11eII
October 1864, geregistreerd den 12en October 1864, deel 56,
fo . , folio 93 ric . , recto, ruto . . Ba's umsgeliek franzoos !
aarzelde hij, maar sloeg er zich toen door :
ruto, yak I
is door den beer Emile Lode wijk Marie van Heesele . .
Hump' uut ! Ba's zoovulle as de olde beer ! knikte
hij, even opziende, en dan vlugger doorl ezende : - - zonder
beroep, to Oolghem, verhuurd aan G e r t j a n O b b e link
en AA a l t j e 01 d m e y en, landbouwers to Oolghem . . . Da'
zinc ooze schriefnamen ! knikte hij geheel gerustgesteld
bet Erve Iemkeshof bestaande in huffs en erf, stelten-
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berg, bouw- en weiland, gelegen a an den Heerendijk, in de
buurtschap Schepershoek, gemeente Oolghem, enn zuiks voor
den tijd van zes achtereenvolgende jaren, ingaande den
22sten Februari 1865, en alzoo eiudigende dien dag in hot
jaar 1.871, voor eon jaarlijksehe huurprijs vann f 300, voor
hot eerst alzoo moetende voldoen aan ha.nden en ten huize
van den verpachter den 22sten Februari 1866 en zoo geregeld jaarlijks op dien dag en voor hot laatst in 1871,
onder . . .
Daar klikte de keukendeu .r open en stood H arm :
breed in 't bruine werkpak, waarover 't blauwe boezeroen
met witbeenen knoopen ; 'n forsehe, jonge boor, maar met
wilden angst in de stekende oogeu .
Kump krek uut ! riep G e r t j a n hem triumfantelijk
toe en op 't contract duidend :
De schriefnamen en
de pacht alles !
Met 'n knik nom Harm 'n stool onder de schouw en
hield z'n vader scherp in 't oog, die daarop met monotone,
doffe stem voortlas :
onder de bedingen en voorwaarden
dot de huurders verplicht zijn hot gehuurde in goeden stoat
to houden en naar derzelver stemming to gebruiken, zonder
hot bouwland tot weide of hot weiland tot bouwland to
mogen waken . Het weiland wag slechts eenmaal 's jaars
worden gehooid, terwijl hot nag ras moot worden beweid,
uitsluitend met rundvee op verbeurte van f 50 . Het hooigras zal voor den 8eII Juli van stain moeten zijn, en die
landen welke gehooid zijn, telkens ter bestemder tijd . . .
Harm maakte eenige beweging, en Gertjan kook
hem vluchtig aan, dock geheel gerustgesteld en z'n eigen
handteekening reeds ziende wenken, las hij verder :
min
of moor bemest of met droge aarde bestrooid moeten worden,
ten genoege van verhuurder, die bij nalatigheid zulks zelf
ten koste van de huurders zal kunnen laten verrichten .
De huurders zullen hot huffs en den steltenberg, thans zich
in goeden en bruikbaren stoat bevindende, good onderhouden,
namelijk dot dezelve behoorlijk gedekt, glas- en deurdigt
blijve, terwijl zij verder al zoodanige reparation voor hunne
rekening zullen hebben, zooals zulks bij de wet is voorge-
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schreven. Onder de verhuring is het jaclitreclit op de verhuurde gronden niet begrepen . . .
Noe, wa'k oe ezeid hebbe ! G e r t j a n bedankte
voor onnoodig vender gelees, en 't contract dichtvouwend
reikte hij 't Harm toe :
Kump krek uut !
't Steet beschreven, vader ! zei H ar m, neerslachtig
't contract aanvattend en dichtlatend .
Wisse, 't olde gebruuk ! Anders neet !
Doch mistroostig-kijkende H a r m schudde 't hoofd
vader moist niet hoe hellig de lanter op 'm was ; de lamer
was geleerd in 't alleruieuwste, in 't elektrieksche licht, en
vader van den olden stijl ; ook zou vader toch tegen den
lanter niet opkunnen .
K.iek dan zels ! Ammoale 't olde gebruuk .
't Steet 'r am part duudelijk in, vader ! zei Harm,
voor den vorm 't contract openvouwend, want hij moist al
waarover 't ging .
ova' zol 'r instoan, als moat 't altied insteet van
jacht en pacht en al die dierlijke dingen !
't Steet beschreven vader ! en op 't uitblij ven van
verdere tegenwerpingen las H a r m, plechtig, preekerig
Zonder het bouwland tot weide of het weiland tot
bouwland to mogen makers !
Noe, 't olde gebruuk . . , begon G e r t j a n, dan
plots iets bedenkeud . . .
Zonder het bouwland tot weide of het weiland tot
bouwland to mogen makers ! knikte H arm veelbedoelend
tegen 't contract . . .
'k Hebbe ok neet edoan ! Den zure mas, zwillerige
ongrond nuum-ie toch gin weiland ?
Ikke neet, vader ! moar de lanter . . .
As hee kalk strejt up ongrond, en d'r assche up
zaej t, nuum ikke 't gin weiland .
-- 't Vrimde gnus broest er op ; en de lanter hCf 'n
slomp geld 'emoakt van 't heujgrus .
'k Wil oe niks afsprekken, moar weiland nuum
ikke 't altemets neet !
A1 harder en harder sprekende, hadden ze de boerin
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niet hooren aankomen en schrokken beiden, toen hen uit
de open geduwde deur schel op 't lijf viel :
Ieleu nimt
vakanstied midden in 't heu j en P!!
Teg elij k zette 't kleine, kregelige .AA a 1 t j e 0 b b e 1 i n k
haar ijzeren pot die ze kwam koken voor de keujen, met
zbb'n smak neer, dat de karnemelk er uitpletste, plantte,
zich oprichtend, de handen in de zij op de blauwe, strakomgebonden werkvoorschort en commandeerde met haar
bruine, onder de witte muts uit, fonkelende oogen 'n antwoord . Want de lade van 't kabinet open en overhoop,
de boor met kousenvoeten op de plaat, en Harare met 'n
brief in de hand . . .
De lanter zuuk' kaskenade ! sneed G e r t j a n al dal
onnoodig gevraag af, en lei dare 't hoofd nog scheever op
den teals.
Tae lanter 1 ream ze H arm in verhoor .
Hee hef onsleu van de mas bots votejoagd . Vader
Col teugen 't ketrakt de mas hebben umezet .
Teugen 't ketrakt ?
-- Ammoale 't olde gebruuk !
Vader hef er neet an edocht . Moar 't steet beschreven : zonder het bouwland tot weide of het weiland
tot bouwland to waken .
H arm's plechtig-galrnennd gelees nit 't contract school
A alt j e in de beenen ; ze liet zich op de stoel bij de deur
neervallen en jammerde :
Och, gruttekes nog toe! 'Wa'
zolt wie ! TiVa' zolt wie ! !
flee was slim absternoat enn gramietig ; zo hellig
as 'k hum nooit ezeen hebbe ! zuchtte G e r t j an .
flee hef oe 'n steutjen wa' willen wiesmaken !
Mangs 'n grepken ? opperde zij .
Grepken ' 'k Gunne oe zo'n grepken !
En ores duck
: 't was 'n present an den lanter !
klaagde ze huilerig :
't Leek zo vinnig-best, veur iederen~ene ! Wi'j leu zinc gin eigenbelangers ! !
Allen knikten, zich dien grooten dag herimnerend dal
't besluit was genomen de Iemker Geere to braken . G e r tj a n zag nog in morgenzon de gouden mesthoopen warm
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rooken, waarm ee de zure, koude marsch kon omgezet worden tot 'n weligen havenakker ; A alt j e en Harm herinnerden zich flog de beraadslagin gen in halve woorden
's avonds op de plaat : van ongrond 'n nieuwen akker gangs
maken was wel half-werken voor den lanter, maar toch
ook voor H a r m die natuurlij k op de plaats zou blij ven ;
zooveel overschot van mest en mest was bijgeloof noch
erfenis, enkel naarstigheid en boerendeugd
had geen
boor en de buren zouden scheel zien van jaloerschheid als
de Iem key Geere daar lag g oudgeel van rij penden haver
en flu ? Die groote dag, 'n nieuw begin en vast geluk
belovend voor den Iemkeshof, de aanvang geweest van deze
on.heilsdreiging en rampzaligheid ! .Hadden ze den lanter
noeten waarschuwen P Maar dat was toch geen gebruik !
'n Verrassin g moest 'n verrassing blijven ! Of was hij bang
dat huu degelijk-ouderwetscbe ontginning van de Geere
beter zou gelukken dan zijn nieuwerwetsche van de marsch P
Of zocht hij wat, om hen van de plaats weg to krijgen
Maar waarom ? Zij hadden van ouder tot ouder hier gewoond, en stonden bekend ouder de allerbeste bouwboeren . . .
De rogge van Iemkeshof was altijd 'n ietsken langer van
stroo en zwaarder van zaad dan de beste, andere rogge . . .
Hoofdschuddend zaten ze zoo lang voor zich to kijken
op de donkey-schaduwige keuken . . . Neen, zij waren geen
eigenbelangers . . .
Buiten in denn frisch-klaterenden zomermorgen vergingen
de mooiste werkuren, en zij zaten daar werkeloos, wezenloos
to staren naar ongekende onheilen . . . Speelsch draafde 'n
enkel zonneplekje, tusschen ruischende eiken door naar binnen gevallen de roode esterikken op en neer, als lachte bet
hen uit dat ze bier zwart, wanhopig zaten to zuchten, in
plaats vroolijk to arbeiden . . .
As wader d'n meister 's bod stuurde ! opperde H arm.
Z'n moeder keek hem knikkend aan . Meester van E s s e n,
ja, die was d e principaalste nit den Schepershoek, en die zou
z'n voornaamheid toch niet weggooien voor zoo'n nieuwmodisch lantertje ! Zeker, die kon hen wegwijs waken in
dat contract, en die kon den lanter . . .
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Wisse, da's . . . hij wilde zegOok G e r t j a n knikte :
gen : „'t olde gebruuk", maar voel ende dat dit niet goed ging,
knikte hij flog eens H a r ul g oedkeurend toe .
'k Hebbe al eprakkezeerd, da'k den meister's'n kluutjen hotter van de nieje zwartbonte zol la,ngen ! verkondigde
AA a 1 t j e, diplomatisch voor zich ziende .
Zwijgend stood G e r t j a n op van de plant, schoof z'n
klompen aan -- en dra was al 't yolk van Iemkeshof `veer
aan den arbeid .
C are 1, den postbode ziende naderen, enveloppeerde den
brief en bracht dezen zelf. Ziezoo, dat was in orde ! Nu,
nieman.d wat zeggen ; moeder ook niet . Dan kwam 't deurwa .ardersexploit als 'n donderslag hij helderen hemel . Juist
goed ! Nu zag en ze eens dat 'r flog 'n andere C a r e 1
was dan de zoete, meegaaude, kerkende en sentimenteele . . .
Haha, dat zou de sfeer opfrisschen !
En de handen wrij vend kwam hij aan de kof etafel .
B e r t h a niets begrij penile van deze vandaa .g on verbeide opgewektheid keek hem vragend aan, en wachtte . . .
Doch toen er niets intiems kwam, klonk 't koeltjes :
Je
denkt er toch aan dat we straks naar 't Elderiuk op
receptie moeten ? . . . 'k Heb 't rijtuig wat vroeger besteld . . .
We zullen den Braazemer Enk door, zoo achter Oolghem om,
op 't Elderiuk toerijden .
Moederke zal 's zien hoe fijn we uitpakken ! Er
zullen plenty lieve meisj es zijn . De freuletj es van 't Eldederink . . . Hoeveel zijn 't er ook veer P
'k Meen drie . . . Sinds 't Elderiuk roomsch is geworden, weet ik 't zoo precies niet .
Daar heb je weer die onuitstaanbare kerken ! De
Dullerdt protestantsch, 't Elderiuk roomsch en dus elkaar
negeeren, liefst veroordeelen . . .
-- In verbranden ! Zeker jongen, da ,rom gaan we ook
naar die receptie ! En die lieve meisjes . . , daar zal Zijne
Hoogheid, als gewoonlijk, genadig op neerzien ! polste ze.
Zijne Hoogheid ! Haha, daar zegt u zooiets . . , maar
eh . . . ddet die vader der bruid, die v a n H o r s s e n niets ?
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Niets doeu ? Me dunkt as je 't Elderink bewb6nt !
volkomen waar ! Dat is het g ezichtspunt : g een
zwaarwichtiger werk dan 'n kasteel bewbnen ! lachte hij .
Waaroin niet :' Speelde 't levers met je, dan mee, dann hoog er spelen ! Zeker, zich nu een s zetten in de houding van
hoognobelen landjonker ! En fluke opstaande om zich to
gaan kleeden, voelde hij zich reeds den dandy . . .
Eindelijk gereed, en zich voor den toiletspiegel monsteren d gaf hij dien dandy 'n Ironisch knipoogj e . Best zoo
de scheiding diplomatisch-lijnig over de brume Karen ; 'n
schijnt je poudre de riz om dat boersch-gezonde gezicht wat
to verj on keren. ; de hooge, engelsche board om den bruinen
hale to stucadooren en de clank-elegance, hem als'n levend
ding de lenders omvattende, sluitjas om hem vanzelf minzaam to doers buig en, en z'n eigen pantalon, met 'n
onberispelijke plooi staande op de wreef zijner lakbottines,
to lacers bewonderen ! Kij k, dat bleek ook nog to zitten
in papaver, gedaver ! Ms je 't niet voor erect, maar voor spel
nam, leerde hot je 's levees heele kermiskraam beironi •
seeren . Dat gaf je nu noch wetenschap, noch praktijk .
En dat was toch 'n puur genot, waardoor je zweefde hovers
alle misere, en waar braaf moederke, noch blauw schooljufhe hem konden bereiken . Zeker, papaver, gedaver! 't Eeven
had 't rhythme dat je er zelf aan gaf. Dansen zou de heele
santekraam, dancers naar zijn pijpen ! !

En. 't rijtuig hoorende aanratelen schreed hij, de zijden
hoed in de hand, met modieus-g estiteerde stij ve houding
naar beneden, ale verpersoonlijkende geheel de zelfbewuste
waardigheid van 't oudste kasteel nit den omtrek, terwijl
z'n brume oogen schitterden van ongekende, ingehouden pret .
In de eetkamer stond moeder hem to wachten in zwarte
zijde met oude kant, door 'n diamanten speld vastgehouden, en op 't weledelgestreng-gehouden hoofd 'n paers
hoedje met aigrette van witte reigersveeren . En werkelijk
wat bedremmeld voor haar voorname gratie, bong hij :
Mere !
Jon g en, wat heb jIj je opg etuig d ! Je g aat toch
niet den Don Juan spelen ?
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Lichtelijk hinderde haar z'n ietwat-gemaakte statigheid .
Nu deed hij denken aan z'n vader . . . De laatste dagen
leefde hij zoo in uitersten . . . Dat wilde werken in hot
. 's A.vonds ingespannen studeeren . . . En altijd zoo
hoof
afwezig . . . Z'n nuchtere, koele zekerheid kwijt . . . 't Hing
samen met Marie, weer in goon velden of wegen to zien . . .
En nu hij haar vertrouwen niet wilde, kon ze niets dare
voor hem bidden . . . Maar waarop zou dat uitloopen ? . . .
bowel, ze moest erkennen : hij maakte 'n prettig e verschijning . . A .ls 't flu maar natuur was . . .
Wie weet, madame Mere ! bong hij lachend :
'n
Bruidsreceptie op De Dullerdt !
't Hoofd schuddend giug ze de dour nit, maar hij bleef
in de stemming, ziende dat er 'n behoorlijke victoria met
twee schimmels voor stood . En naast gracious moederke
gezeten en onder 't wegrijden z'n patios de canard toeknoopend, groette hij lachend 'n nieuw wezen in zichzelf,
en dat was de welvoldane traditiemensch. Zeker, 't giug
best in 'n behoorlijk bakje langs je beuken to rijden . . . .
zooiets alsof je dat vroeger altijd gedaan hadt en dit voortaan genadig zoudt aanhouden . . .
Met den middag was de wind gaan liggen . De beuken
klaterden vol rustig zeegeruisch ; schaduwwolken gleden
langzaam over 't zonnige land ; in den zomerschen dag
straalde alles van klaar, vreugdevol leven, en de at, mosfeer
was ruim als oin diep in to ademen tot voedzame spijze .
In den Braazemer Enk stonden in onafzienbare, soma
dwars door elkaar loopende, rijen pyramiden gulden roggegarven to blinken op 't gouIege stoppelland ; op 'n enkelen laten
akker werkten gebogen maaiers zich op tegen de golvende
graanzee, bij 't zwaaien der zichten de zoo weerkaatsend
op 't blinkered staal ; achter hen bukken zich witte garf
stern over 't neergezeisde graan, 't bijeenbindend, terwijl
er-naast stoppelland reeds weder word bemest en geploegd .
Wolkig-witte boekweit en grijs-blauwe spurrie bezwangorden den wind met zwaar-weligen bloesemgeur ; vroolijk
straalde goudgeharte paerse en witte aardappelbloesem
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op 't kreukelig groen, en blauwige haver stood met z'n
korenbloem, papaver en bolderik even to wiegen in den
wind. Roode koekoek kwam overal to voorschijn gluren, en
nit de sloten hieven zich trotsch de paerse en witte smeerwortel en blonk blauwe vergeet-iuij-niet . Hooge hooiwagens
kwamen aangewaggeld, en van de menners ping vroolijk
geroep naar de werkers op den akker .
B e r t h a, in de victoria achterovergeleuud, genoot dit
feest van levende welvaart . Hoe innig voelde ze zich
thuis in dit goedmoedig-tevreden land, haar eigen als haar
ziel . Als 'n nachtmerrie lag die ballingschap en 't opgeslotenzitten in Hollandsche bovenhuizen achter haar ; dit was
weer 't gezonde verkeeren in den klaren dag . Zelfs haar
geestelijk levee was hier minder 'n toevlucht nemen tot
den Helper uit benauwdheden, minder een roepen, schreien
uit de diepten zooals daar, dan 'n vreugde over de ware
vrijheid, 'n loutere erkenniug van den Almachtige als hair
God . En volmaakt ware her haar geluk geweest, wilt ze
C ar el slechts anders ! Eerst had ze gedacht dat hij hier
vanzelf z'n ongeloovige theorieen gaandeweg losliet, nu 't
groote stadsleven hem daarin niet sterkte, en hij zich voegde
in de mooie, vrome vormen
dock nu die ommekeer ! Ze
voelde z'n wrevel met den dag groeien . . , en vreesde 'n
uitbarsting, waardoor al dit lieve geluk als door 'n vloedgolf zou weggespoeld worden . . .
Deze Braazemer Enk hoorde toch vroeger bij De
Dullerdt, he ?
Natuurlijk . Hier hadden 01 t h o f en V e 1 t k amp,
ook B 6 s m a n en de kleinere boertjes hue roggekampen !
C ar e 1 verschoof z'n voet als vloekte hij van binnen,
en zei :
't Is toch schande !
Kom, je ergert je nu al aan onzen eenigen pachter
en dat indertijd de bass van 't heele spul
waar to blijven als je over zes, zeven van die heeren ergenis hadt ! Of
dacht je dat die wel zouden gelooven in scheikunde ?
Haha, 0 b b e 1 in k de bass van . 't heele spul !
In eigen gedachten verdiept reden ze in wijden omrit
door Oolghem, op 't Elderink aan. De weg slingerde nu
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door akkermaalsbosschen, waar 't bruin- en g eel-ro ode St .
Janslot glansde op 't oude, blauw-zwarte groen . Vroolijk
piepende zwaluwen scheerden nieuwsgierig over en langs
hen, en als ze sours stilstonden our 'n wag gelenden hooiwag en op den eenzamen, zonnigen, smallen weg to laten
passeeren, klonk in de verte woudduifgekir .
Door 'n overoude, dubbele eikendreef naderden ze 't Elderink . Zilvergrijs en diep gerimpeld tot boven in de knoestige armen stonden er de reu zen-eiken, meer bout dan loof,
waardoor heele plekken zonlicht vielen op den grindweg en
de twee strepen geschoren gras lang s de wandelpaden . Aan
't eind, in naief jolig contrast met de majestueuze statigheid
der grijze eiken, 'n boersche eerepoort van sparregroen,
papieren cozen en 'n vers . Door de eerepoort reden ze lang s
de groote kasteelboerderij, deuren en luiken hard-g eel en
blauw geverfd in spitse driehoeken, voornaam van vreemdheid ; dan klonk 't paardeng estamp op de g rachtbrug en
midden in 'n forschen draf en scherpen draai hield de koetsier voor 't bordes stil . Wachtende, geg aloe eerde koetsiers

en paifreniers groetten beleefd, en 'n lakei schoot van 't

bordes toe our bij 't uitstijg en behulpzaam to zij n . C a r e 1
nam in 'n oogwenk 't kasteel op .
Tim, oorspronkelij k 'n jonger broertj e van De Dullerdt ;
dezelfde trapg evel en stoep met zandsteenen wapen boven
de deur. Doch 't kasteel stood op 'n geplaveid plein, met
oranjeboomen en wachtende equipages, was voorzien van
'n bordes en eindelij k van 'n jongeren dwarsvleug el, die heel
apart deed en dit geheel leunde tegen 'n achtergrond van
'n ongelooflijk oud park met norsche, grijze eiken, wonderkromme accacias met idyllisch-fijne, waif kruinen en
bijna-verstorven reuzensparren . Tusschen 'n haag witte
hortensia's en hooge fuchia's traden ze in de hall, waar
midden op 't smyrnakarpet, door witmarmeren, koperomranden vloer omgeven, onder koperen kroonluchter 'n
pyramide orchideen, roodvurige en witbruine, tijgervlekkige
bloemen liet neerstroomen, terwijl uit ruikers van tuberozen
en guirlanders van heliotroop en anjelier zoel-prikkelende
geuren neerwolkten .
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Mevrouw Dubarcq van Heesele! Meneer Dubar c q ! riep de lakei bun kaartj es of lezende .
C are 1 vond bet verrukkelijk onder 't vroolijk gonzend
gebabbel, achter z'n van zijde ruisehende moeder, toe to
stappen op dies levenden kring van verblindende toilettes,
als wondere, zich beweg ende boeketten kleurend tusschen
goudschitterende uniformen tegen 'n berg van lauriergroen
en bloemen, terwijl hij zelf dit alles lichtelijk belroniseerde .
Die bruid, wel ze scheen maar weinig intelligenter dan haar
vader, Baron v a n H o r s s e n, de beer van 't Elderink, die
er heusch niet pummelig er uitzag dan een zijner boeren ;
en de bruideg om was on betwij fell zoo keizerlijk-dons, dat
zelfs hem tot burgemeester benoemd to hebben een pyramidaal waagstuk zou blijken . Enn hoe gemoedelijk-heldhaftig
stood die Haagsche huzarenoverste met hangbuik en spillebeentjes op 't blauwroode, perzische tapijt !
Ondertusschen voelde hij zich thuis in deze prettigprikkelende sfeer . Hij bemerkte hoe moeder en hij, onder
't elegant gebabbel door, van ter zijde werden opgenomen
door oudere, witgekuifde, net diamanten-, en door jongere,
met bloemen gekapte dames, en niet minder door over
faizanten en peerden pratende heeren . Ja, ja, zij wares nu
de nieuwe menschen van De Dullerdt, waarover nog zoo
verschillend werd geoordeeld . . .
En 't speet hem al weer, voor de recipieerenden z'n
buiging to moeten makers om been to gaan . Gelukkig dat
in de zijkamer, bij de to bewonderen bruidsgeschenken 'n
bruidsj onder zich aan hen kwam voorstellen, en hen presenteerde aan de bruidsmeisjes . Terwiji moeder door freuletje
L a n s v a n A e m d r e c h t, 'n zuster van den bruidegom,
werd meegenomen om de uitgestalde preciosa to zien, was
hij dadelij k in prettig gesprek met freuletje van H o r s s e n,
't tweelingszusje van de bruid . Maar dat versehil ! Scheen
de bruid 'n goedig gansje, freule C oust a n c e was tintelend van levers en prettigen plaaglust .
Dus u toovert met electriciteit boerderijen, met
weiden en boomers, zoo maar uit de heide, meneer Dubarcq !
U is volkomen op de hoogte, freule v a n Hors s en .
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Maar dan begrij p ik niet, meneer D u bar c q, dat
u tijd kon viuden bier to komen .
't Gaat immers met electriciteit, freule, dat is
vlugger dan vliegensvlug ! lachte hij, haar in de levenslustige, bruise oogen kijkend .
Prenez garde, freule C on st an c e! Meneer D u b ar c q
is veroveraar van beroep, hoe onschuldig hij lijkt.
C are l week op zijde voor Br iell a e r van 't Enze,
en moest heimelijk lachen hoe 't fatterige grijsaardje, grijnslachend als 'n humoristische grij ze aap, zich op z'n lakschoenen hief om die mooie freule in de oogen to kijken .
Zoo's oude vrouwengek en nog wel kerksch op zijn tijd,
die verfienste Parijsche roue, mocht die amicaal doers
met zoo's frisch vrouwken ?
Uw waarschuwing was overbodig, meneer B r i e 11 a e r ; nietwaar ? lachte ze, C a r e 1 met vroolij ke dapperheid
aanziende, waarop hij haar zoo warm in de oogen keek,
dat 't hem als 'n nieuwe vreugde doortintelde .
Monsieur le technologue ! schudde hem B r i e 11 a e r
Waarachtig freule, hij
kameraadschappelijk de hand :
wordt de onze-lieve-beer van de heele streek . De boeren
gelooven tegenwoordig niet meer aan de kerk, seen, ze
gelooven in den jongen beer van De Dullerdt .
Maar freule C o n s t a n c e had 't grij ze gekj e den rug
gewend, en wees nieuwgekomen bezoekers 'n renaissancejuweelenkoffertja met miniatures beschilderd, en Brie i l a e r
nam toes C are 1 intiem onder den arm haar bet
raam, en fiuisterde hem toe :
Hoor eens, wonderman, seem nu 'n goeden raad aan van je vaders vriend,
en koop die boerderijen van De Dullerdt terug . En niet
dat staat niet !
to goedkoop
U zegt daar zooiets, meneer B ri a 11 a er .
Waarachtig, je oom had die nooit moeten verkoopen . Boerderijen verkoopen is eenvoudig dom . Dat zeg
ik altijd. Vooral in jouw geval . . . Als je toch een van
deze freuletjes op De Dullerdt wilt brengen, dan moet je
toch 'n middag met haar op eigen grond kunnen toeren .
Tenminste . . . dat zou •e l dienen . . .
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Pus? Nog niet beslist ? Misschien in Utrecht eens
rondkijken ? ,A.h, oolijkert, daar zijn ook nog oude plaatsen
met jonge vogeltjes ! Compris ? Haha, monsieur le technologue !
U hebt 'n goeden kijk op die taken ! Adieu, meneer
B r i e 11 a e r ! en 't grijze gekje hoog minzaam uitlachend,
voegde hij zich bij z'n moeder . Ja, ze moesten gaan . . , hoewel,
't was ontzettend jammer! Dat prikkelend geklater van
prettige stemmen, 't mooie bewegen van welverzorgde
menschen over de kleurrijke, perzische tapijten, en dit hoog
festijn van sierlijke levensvreugd to genieten, veilig omsloten door de zware weelde van luchters, spiegels en schilderijen, terwijl de oogen konden uitrusten on .der de grijze
reuzeneiken en romantisch-oude accacias en sparren van 't
park
ah, dat was eigenlijk zijn levers ! Ook voor moederke .
Kijk, hoe allerliefst, 'n blosje op de wangen, en zoo natuurlijk als zij alleen kon zijn, ze daar stood to praten met dat
luitenantj e, en hoe aan de manier waarop de jonge meisj es
haar in de groote blauwe oogen keken, je kondt zien dat die
haar allersnoezigst vonden, bepaald 'n openbaring ! Zeker,
hier h66rde hij . . , en nu moest hij weg . . . ja, moeder
beduidde 't hem al voor de tweede maal . En na 'n onwillekeurig warmers oogengroet tot freule C o n s t an cc, sohreed
hij achter moeder aan door 't feestelij ke huffs, met 'n gevoel
alsof hij in deze sfeer maoest blijven . . . .
En di w duurde al de dagen die verliepen tot de kerkelijke trouw, waarvoor 'n bruidsmeisje burs de uitnoodiging
had aangeboden . C a r e 1 verliet met z'n gedachten geen
oogenblik 't Elderink en die sfeer . En B e r t h a moest hem
zooveel verhalen doers van De Kranenhorst en 't Heuze,
de eenige landhuizen waarop nog dezelfde menschen woonden als in haar jeugd, en van de later her gekomenen,,
dat dezelfde victoria alweer voorstond om hen kerkwaarts
to rijden, nog voor hij genoeg moist . Hij vond dat't vreemde
van zoo keurig gekleed to rijden over De Dullerdt er ook
al of was, en bemerkte opeens, dat hij meende naar freule
C o n s t a n c e to rijden, om van haar die dingen to vernemen
. . . Die prachtige freule C ondie moeder al niet meer wilt
0.
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s t a n c e , en zoo naief levenslustig als 'n rein kind . . . .
Het was 'n malsche morgen . 's Nachts had 't fel gereh end
en achter zwaar-neerhangende, purperen, goudomrande
wolken kwam bij tusschenpoozen 'n waterzon steken . In de
beuken tikte 'n onregelmatig gedroppel en in de iele, heldere atmosfeer kwamen tot de verste dingen scherp naar
voren, koel verlicht, koud als zonder eigen levee .
Er werd druk geploegd op de stoppelvelden van de
Braazemer Enk, en de door 't kouter omgeklonterde aarde
lag in lange voren to glimmers als van pure vettigheid .
Doch telkens als ze 'n voer zwarten meat achterop gereden
waren, door den boer met twee paarden stapvoets naar den
akker gezeuld, schudde Care 1 tegen z'n moeder lachend 't
hoofd . Wat 'n opeenstapeling van dwaasheid ! 'n Kapitaal
aan arbeid wegsmijten om die ver weg gehaalde plaggen
to sleepers op den daardoor al hooger en zuurder wordendenn
akker ! Eon man met 'n zak kunstmest deed in en dag
goed, wat flu met wagers en paarden in 'n halve week slecht
werd gedaan . Maar die boeren waren verliefd op die zeifbereide eau-de-cologne! Kijk, hoe trotsch ze voor hue
zware voeren mest uitstapten ! En grimmig bedacht hij, hoe
B r i e 11 a e r in z'n onnoozelheid de waarheid had gezegd ;
die Braazemer Enk moest nog bij De Dullerdt behooren ! Hij
zou er wat anders van makers !
Derhalve flu O b b e link niet to gauw kwijtschelden ! De
deurwaarder was voor niets op 't Iemkeshof geweest doch hij zou dien G e r t j an! En 't Schroevelde kon hem niet
ontgaan. 't Had den hooiberg nog niet half vol gekregen
zou met 'n half leegen stal den winter moeten doorscharrelen -- langzaam, maar zeker moeten bezwijken aan de
tering
en als 't publiek kwam, was 't hem altijd meer
waard dan ieder ander . En onderwijl bleek 't voor goed
nit met 't papaver, gedaver ; hij zag veel duidelij ker 't
levenslustige wezen van freule Cons t a n c e voor zich dan
die andere . . .
B e r t h a zat in paisibele gepeinzen ver weg to staren .
De bewoners van De Kranenhorst en 't Heuze weer to
ontmoeten had haar bekoord, als 't wederom hooreu van 'n
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vergeten, vroeger-geliefde melodie, en 't was hear 'n teleurstelling geweest na to geen dat De Kranenhorst en 't Heuze
geen huwbare dochters hadden . Na de receptie op 't Elderink was hear als 'n ontdekking voorgekomen, dat familietradities en voorname levensstijl toch 'n zekeren waarborg
.gaven voor levensgeluk . Jammer maar, dat er geen kwestie
kon zijn van eon diet snoezige freuletjes van 't Elderink !
Doch, zoo verweet ze zich al dat gefantaseer, wilt ze niet,
bij ervaring, dat God 't leven der zijnen geleidde langs
onbekende, vreemde wegen ? Als C are 1 maar zoover kwam
dat hij zich in Gods hand gaf . . En ze begreep hem minder
den ooit . . Nu dat voortdurend informeeren near de families
in de buurt, als 'n oer-landjonker . Was zijn vroeger verzekerd geredeneer over 't leven, als over 'n machine waarvan hij de werking kende en regelde, niet echter ? . . . En
vreemd, toch moist ze zeker dat hij terecht zou komen, hoe
den ook . . Als 't maar niet ging door to duistere wegen . .
En in overstroomende innigheid legde ze bast hand
op z'n knie en knikte hem toe :
Mijn jongen!
In de oprijlaan van 't Elderink loerden, voorzichtig
kijkende, Zondagsch aangekleede pachters toch nieuwsgierig
opzij near al die voorbijdravende, vreemde equipages, onderdanig near de pet wijzend en onderwijl toch trotsch op de
grootheid van bun beer . Voorbij 't kasteel ging 't flu in
wijden ommezwaai bet park rood, tot ze stilhielden op 'n
plein voor 'n oude herberg. Reuzenlinden stonden bolgekruind om bet plein, lief met bun licht en zacht groen,
als vriendelij ke, vroolij ke besj es . Popperig-prachtige
palfreniers stonden, aangegaapt door ronde kindertjes op
klompen, met elkaar tusschen bun equipages to praten,
en op 'n zandweg kwam 'n enkele boer aangestapt, wonderscherp to onderkennen in de waterklare atmosfeer . Eensklaps timptampten enkele klokslagen, nazingend in de
stilte, nog eens en nog eens, den volgde regelmatig
doorbengelend klokgelui, en dra trilde de lucht wijd en
zijd van maatvast metaalgeklank . Door 'n boersch-mooie
eerepoort van sparregroen en papieren bloemen traden
ze 't kleine, romaansche kerkj a binnen . Verrast door 't
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ernstig-goede orgelspel boven hun hoofd en 't hen tegenstroomende, warm-gekleurde licht, zochten ze lichtelijk verlegen 'n pleats, then ze zich door 't luitenantj a van de
receptie met 'n bulging zagen verwelkomd, die beleefd,
langzaam hen geleidde near de eerste bank achter de
kasteelstoelen. Ze groetten de door 'n bruidsjonker near
hun pleats gebrachte bewoners van De Kranenhorst en 't
Heuze, ook B r i e 11 a e r, die fatterig-licht gekleed, de monocle in 't hog, tegen den muur eenige jongelui nit de
buurt blijkbaar stood to amuseeren, en zagen then 't kerkje
aandachtig aan . Klein en oorspronkelijk eenvoudig voor de
weinige roomsche boeren uit de streek was het zeer
verfraaid sinds 't Elderink aan de v a n H o r s s en's was
gekomen . Het lage, kruisbogige, blauwe, met zilveren
sterren bezaaide gewelf rustte op veelkleurige, romaanscb e
pilasters waartegen heiligen stonden ; over het hoogaltaar
stroomde purperrood, karmozijn en blauw licht uit rondboogig venster, waarop in stijlvolle teekening gemaald was
de passie des Heeren ; op twee ramen in 't schip straalden
Horssen's, en Lansenburg's
de baronesse van
wapenborden, laaiend
Hors s e n was 'n L a n s e n burg
en schittervonkend van karmijn, zilver, groen en goud van
helmen, herten en heraldieke figuren, terwij 1 op witte
wapperlinten naast de eigene, de roemruchtige namen van
Is olt, d'Yvenhooge en Abelt stonden geschreven, en
het geheel omlijst werd door 'n breede guirlande van gestileerd wijnrank-motief, waardoor fluweel-groene en paerspurperen kleuren neerleekten uit druiventros en wingerdblad. En hoog, achter 't gaanderij-orgel, overstraalde
't rood, groen en paerse roosvenster, als eon transparante
heerlijkheid van kleuren-symboliek, het geheele kerkje met
levenden gloed .
C are 1 keek uit opgetogen oogen, als straalden die
warme kleuren ook in hem over 'n nieuw land . En toch
herinnerde hij zich dit alles niet van vroeger, deze
ontroerende kleurensymboliek ? Ineens herkende hij het
ja, met de B r a s s a e r, zijn roomschen clubgenoot, was hij
wel eens meegegaan near de mis . Then had hij om die
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kunstenmakerij ironisch geglimlacht, hoe ook de Bras s a e r
hem verweet, vast to zitten in dor protestantsch proza, en
extatisch V o n d e 1' s A ltaergeheimenissen zeide
Hier bloeit de boom des levens dagh aen dagh .
Hier rust de ziel van 't ydele bejagh .
Hier leeft het hart in troost : her sterft de doot .

Doch flu? Ja, dat laatste bleef 'n zinnetje ; maar dat
eerste ? Had 'n mensch zoo jets als 'n kerk noodig, dan
liever, zooals hier, dag aan dag 't levers verhelderen door
warme symboliek, dan eenmaal per week in zoo'n kille
protestantsche gelegenheid bepreekt to worden door 'n
would-be redenaar, want niemand was zoo dwaas, vol
to houden dat alleen dit landje reeds 'n paar duizend
redenaars bezat.
Berth a zat verdiept in de beschouwing van 'n biddend
boerenpaar . Eerst vond ze 't kleurengewemel to druk, die
zilveren sterren aan 't blauwe gewelf 'n stumperige vertooning en die opzichtige beelden meer om af- dan op
to leiden tot aanbidding in geest en waarheid, totdat 't
boerenpaar haar aandacht trok . 't was 'n oude boerin, met
schotsch dasje en gouden kruis op 't zwarte jak en 't
donkey-gerimpelde gezicht in kanten mute, naast 'n stuggen
boer geheel in 't zwart laken . Ze kende hen niet
blijkbaar pachters van 't Elderink . Knoestiger, ouderwetscher
dan de boeren van De Dullerdt, nog knoestiger en in-zichzelf-opgeslotener dan die waren geweest in haar jeugd ;
vreemd-oud, als nit vroeger eeuwen . Op 't bidbankj e gekniel d lagers ze, onder 't metalig klokgegalm en de
fiuweelen orgeltonen den rozenkrans in de gevouwen
handers, de oogenn devoot opgeheven naar 't hoogaltaar, to
bidden, zeker to bidden voor 't geluk der dochter van
hunnen heer . Dat was toch wel eenvoudig en echt ! Vooral
de boer imponeerde . Die stoere kop van bruin-verbrand
gezicht, waarboven als met 'n streep afgeteekend de machtiggewelfde, kale schedel wit-blonk, rustend op den donkerbruinen, dikgeaderden nek, die opkwam nit 't stramme
was dat niet zuiver 'n kop van M e m 1 i n c P
zwarte laken
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.fin de kinderlijkheid waarin die oude, stoere boer devoot
lag to bidden niet ontroerend ? Was het niet, of ze daar
'n parochiaan van Thomas a Kempis zag?
Druk geschuifel achter zich deed C a r e 1 opzien .. Kijk,
daar kwam zelfs mevrouw B e e l e r t van 't Roslare, met
haar verbluffende statigheid, die zich altijd wat gegeneerd
scheen to gevoelen als ze niet in decollet~ kon verschijnen,,
en achter haar kwam ook haar man aangehinkt, de oudminister met z'n fletsen oogopslag . En daar ook 0 i s t e rw ij c k, de oud-ritmeester met z'n aschgele snor en z'n bleek
gezicht, alsof hij nooit in de lucht was geweest . . . . Zoo
waar, zelfs mevrouw L a e t s e n met dochters . . . maar die
had haar man thuis op Stevenum gelaten ! Natuurlijk, ze
wilde hem in de Kamer hebben, en ze was zeker bang
ijverig-protestantsche stemmen to verliezen, als ze hem mee
nam naar een roomsche kerk !
En daar . . . aan 't oogengekijk en in gehouden beweging
bleek dat de bruidstoet was aangek omen ; ook 't orgel
began to jubelen in breedere en hoogere akkoorden .
Eerbiedig voorafgegaan door 't luitenantj a en de bruids-

jonkers, kwam langzaam de stoet aangeschreden .
Het ruischte voortdurend van brocaat-z?jde, en 'n
mengeling van fijne geuren kwam met den stoet de kerk
binnen . Licht-paerse zijde en struisvogelveeren, prachtig
gedragen op van diamanten fonkelende hoofden statigden
voorbij, naast deftig gedecoreerde rokken, ook gebrocheerd
kanten overkleed over wit atlas, naast van goud en ordeteekenen stijfstaande uniformen, terwijl tusschenn der ouderen
langzame, de oogen-neergeslagene, zwijgende distinctie sneller
de in levendig er luxe gehulde jongeren kwamen, met
schitteroogen de nieuwsgierige blikken terugketsend en 'n
lachje om de lippen, als werd uauwelijks 'n grappig antwoord in 'n plots afgebroken gesprek tegengehouden .
Prettig-vroolijke bedremmeldheid doortintelde C are l,
freule Con stance slank, in tailor-made, gestreept, wit
fluweel ziende naderen, en trotsch ving hij haar korte
hoofdnijging en lachenden groet uit de levenslustige oogen
op, in antwoord voor zijn diepe buiging . Hij volgde haar
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met gretige verwondering en ziende hear fijn, stank figuur
devoot zich aanvleien tegen bidstoel, terwijl veel hooge
kaarsen, juist door witte koorknaapjes aangestoken, hun
zachten, 't kleurlicht nog verwarmenden schijn over hear
hoofd g oten, voelde hij zich wonder geroerd .
Inmiddels was 't bruidspaar voorbijgeschreden, gevolgd
door vier freuletjes in 't wit, over wier fleurige jeugd 'n
wijding van schuchteren ernst waasde, en zoodra ook deze
op hun bidstoelen lagers geknield, traders drie geestelijken
in vol ornaat uit de sacristie. Voorop de lij vige priester,
'n roode grijskop, den nek verdoken in 't amikt, waarover
praalde de warm-creme zijden kazuifel, rijk bestikt met
vreem.de, in gouden pailletten uitloopende bloemen, die
zich mede kronkelden road 't roode kruis, in welks gaffel
stood de moedermaagd, 't hart met 'n zwaard doorboord,
tegen stralenkrans ; en achter hem d e slanke, blonde diaken
en subdiaken, de witte dalmatieken over de blanke alben .
't Orgel zweeg . De priester maakte het teeken des
kruises, hief vo6r 't outer 't beurtgebed aan van den 42en
psalm, de verzuchting om to molten opgaan tot Gods altaren, telkens beantwoord door 't koor op de gaanderij,
bong zich den, de borst slaande in schuldbelijdenis, neer,
zeide met 't koor in beurt-belijdenis 't Confiteor, en besteeg
de drie altaartreden, deze eerbiedig kussende .
C a r e 1 kwam er weer in : 't was hem of hij door de
oog en van de B r a s s a e r, neen door de oogen van freule
C o n s t a, n c e toeschouwde . . . Zie, flu had de priester 't ah
taar bewierookt en hief den Introitus aan, in het Kyrie
met het koor in wisselenden beurtkeer den goddelijken bijstand
smeekend, om met het Gloria In Excelsis de als jubelende
hander omhoog to heffen . Nu bad hij de Collecta, en dear
droegen de assistenten het mi ssaal near den noord- en zuid-kant des altaars, wear hij aan de eene zijde den Epistel en
aan de andere het Evangelic las, waarbij de gemeente opstond, en beeindigde met 'n kus de leziug nit Gods Woord .
C a r e 1 moest even glimlachen, denkend aan den protestantschen voorlezer, terwijl 't koor de lofzegging en de priester
het Credo zei . Scherper keek hij toe, flu de priester 't
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offerbrood opdroeg en onder 't zeggen van 't offergebed
pateen met hostie ophief, zoo ook den kelk, waarin hij wijn
net water had vermengd, en daarna de offergaven bewierookte . Na handenwassching wekte hij de geloovigen
op tot medegebed en verdiepte zichzelf in de Secrets, de
stilgebeden, waaruit hij als ontwaakte tot de Praefatie,
't beurtgejubel van hem en 't koor, door hem alleen voortgezet in liturgische gebeden .
In volkomen stilte ging de dienst geruischloos voort.
C are 1 voelde zich eenigszins beklemd . Die zoete wierookgeur, die aandachtig-neergebogen gemeente, die eerbiedig
achter den priester staande diaken en subdiaken, welke
met mystieke gebaren van handopheffing, bekruising en
zegening de offerspij zen wij dde, in stillen recitatief de konsekratie-woorden herhaalde en, 't gewijde offer Gode
sopdragend, den liturgischen canon met een luid amen beeindigde -- ja, hij begreep dat poetische gemoederen hier
de vrome huivering gevoelden van een naderen tot Gods
gemeenschap . Daarom bleef 't hem to vreemder dat, bij de
communie, de celebreerende priester nederknielend, zich op
de borst slaande en 't teeken des kruises makend, a11een
communiceerde het lichaam des Heeren onder beide gedaanten van brood en wijn . Nu zuiverde hij den kelk en
zijn vingeren onder dankzegging, en terwijl de diaken het
misboek naar de andere altaarzijde droeg, eindigde hij met
liturgischen wisselgroet tusschen hem en 't koor de mis,
en gaf de gemeente den zegen.
Terwiji C a r e 1 zich afvroeg welken troost freule C o ns t a n c e of de B r a s s a e r flu aan deze liturgische handelingen konden hebben, hief de priester, beantwoord door
het koor, de huwelijksliturgie aan, naderde het op de bidstoelen geknielde bruidspaar, wisselde hun op 'n gouden
schaaltj e gelegen ringen, en schoof die, onder kerkelij ke
vermaning en zegening, hen aan den vinger . Zij gaven wederzijds hunne toestemming tot de echtverbintenis, de priester
maakte het teeken des kruises, en het sacrament des huwelijks was voltrokken .
Het orgel hief 'n danklied aan ; er kwam beweging em
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geruisch in de toeschouwende gemeente ; de priester en zijn
assistenten verdwenen in de sacristie, waaruit zij spoedig
terugkeerden, zonder stool en kazuifel, alleen in albs en
dalmatica gekleed . De diaken besteeg daarop den preekstoel om de jonggehuwden toe to spreken, waarnaar C are 1
aandachtig wilds luisteren . Doch zoo's ontroerenden indruk
als deze aristocratische, vormverheerlijkende ceremoniendienst, met z'n eeuwenoud liturgisch Latijn, in die sfeer van
veel, en gekleurd licht, wierook en symbolisch ornaat op
hem gemaakt had, zoo armzalig scheen hem die preek.
De aanwezigen hadden hun bidstoelen omgeklapt of
in de bankers plaats gen omen, en zaten weiwillend to luisteren . De flog niet geheel ontboerschte, roodhoofdige,
brabantsche eater, blijkbaar erg ingenomen met zichzelf
en zijn taak en zijn mooien tekst :
obsecro . . ut digne
ambuletis vocations, qua vocatis estis ; Ik bid u . , wandelt
waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt,
bedoelde het best, maar de preek mislukte jam merlijk. Misschien omdat hij de gehuwden met voile betiteling aansprak
en z'n moraal-gemeenplaatsen dik besuikerde met eerbiedige
vleierij, of omdat na die uitvoerige ceremonies de geest
niet meer frisch en vatbaar genoeg was ? Daarentegen was
de toespraak verdienstelijk-kort, en had gees oogenblik
zitten morrelenn in de gewetens, wat C a r e 1 in protestantsche preeken zoo kon hinderen .
Langzaam, statig-ruischende, thans door de jonggehuwden geopend, ping de stoet feestelij k voorbij, naar de wachtende rijtuigen.
Hoe wel 't C are 1 verdroot dat freule C o n s t a n c e flu
z'n buiging niet scheen op to nnerken, bleef hij toch in opgetogen stemming. Zoo boersch als 't woord was geweest,
zoo voornaam bleven toch vorm en omgeving !
Ook B r i e 11 a e r fluisterde hem vroolijk toe :
Bonjour,
monsieur le technologue ! In Parij s zie-j e 't niet beter .
Serviteur, madams D u bare q . C'est donner a Dieu, ce qu'on
doit a Dieu, et donner a soi meme, ce qu'on dolt a soi meme .
Ta, ta, H o r s s e n had 'n fameuse preek besteld ! Au revoir !
Buiten bleek O i s t e r w ij c k zijn Excellentie B e e l e r t to
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informeeren omtren.t z'n moeder, en de informatics werden
nog al genadig-welwillend aangenomen, zoodat beiden haar
allerminzaamst groetten, en zij zoo behoorlijk groetende en
neigende in hun victoria konden wegkruipen onder de kap .
Want 't was gaan stortregenen . Lichtelij k sissend ruischte
de regen, als 'n doorzichtig, vertikaal gordijn om hen
staande, voortdurend n eer, fi isch pletterend en spetterend
op blaren en uiteenspattend op den wazig-glinsterenden
bodem, waardoorheen, als 'n bas in 't regengezang, flu en
dan 'n zware drug op de lederen victoriakap tokte .
In gepeinzen zagen ze 't eensklaps verlaten, en achter
regengordijnen verscholen landschap aan, luisterend naar
't platsend hoevengestap der paarden . Maar zoodra ze De
Dullerdt opreden hield plots de bui op, en toen ze nitstapten blonk 'n waterzon over den klaren vijver, en praalde
in majestueuse pracht 'n regenboog over de marsch .
J a n n a volgde hen ong evraagd naar de eetkamer en
begon, onder 't helpen van B e r t ha, nieuwsgierig :
't Was
zekers 'n heele prach', met al die grootheid ?
Dat begrij p je, J a n n a .
Bi'j ons in de karke lick' 't vinnig minachtig, moat
noar mien zin toch stichtelijker.
Hoe zoo, Jan n a? lachte C a r e t droogjes, voor 't
venster staande.
'k Bin mangs mee'ewest met buren-begraftenisse .
Moat zo potsig ! Den pastoor in zien hemde ! En dat
belde en schelde al-toe-vortan onder zien jasse ; en in 't
g ezwinde ! ! Ze hadden 't lick midden in de karke ; en de
pastoor met de woaterkwaste d'r over
en in 't gezwinde !
En dan bots ammoale de harbarg a in, veur 'n afzakkertj e ;
de vrouwluu ok .
Schei toch nit J a n n a!
Meneer, 'k zegge : ie mut ielekeneene zien geloove
loaten, moat da' geloove, neej da' lick mi'j to potsig !
Je moest je schamen Jan n a ! riep C are 1 minachtend, de kamer verlatend .
De donkerviolette bui was overgetrokken, 't regengedroppel neergewaaid nit de boomen, de zon vonkte en
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glanste op nog van water blinkered bloem en bled, en
Care 1 voelde lust zoo correct gekleed, eens De Dullerdt
road to wandelen, en to zien hoe die 't flu deed na die
bijgewoonde apotheose van den vorm .
Hm, 't viel mee ; zelfs in z'n jonkheerlijke stemming
viel 't flog mee ; 't bestek, de opzet was uitnemend, 't hart
van de pleats kerngezond, en waren volgens Br i a 11 a e
read de vroegere boerderijen teruggekocht, dare kon freule
C o n s t a n c e van De Dullerdt weer 't voornaamste kasteel
.
uit den om.trek makers
Wat ? Nu die juist . . .!
Zeker, dear kwam zijn Marie aan, van grootmoeder
S c h r o e v e 1 d e af, en ze voelde zich gaan tot hem, enkel
zaligheid, flu eindelijk hear C are 1 naderde . Dien eersten
morgen, ontwakend in hear nieuwe levers, had ze gevreesd
dat hij bloemen zou sturen en zoo hun zoet geheim verraden ; den tweeden gehoopt eenig levensteeken van hem
to zien en den nacht daarop wakkerliggende, zich allerlei
verweten ; den derden hem heerlijk onbemerkt uit hun
tuinhuisje zien voorbijrijden, en begrepen dat de trouwfeesten op 't Elderink hem geheel in beslag namen ; dock den
nacht daarop weer wakker liggende, heel leelijk aan hem
getwijfeld, of zijn zwij gen wellicht jets anders was den ook
zijn minachting voor engagementsgehengel . Maar heerlijk,
flu kwam hij er aan ; nu zou ze hem hear angst opbiechten
en hij zou hear absolutie geven, ja vooral voor dat leelij ke
ongeloof. Ze hield hear tred in, om dit moment vol zaligheidsvoorsmaak langer to genieten . Want o, wet ze van
hem hield ! En wet hear liefde alles verheerlijkte, zoodat
zij, enkel verwondering en dankbaarheid, nu ook alles mooi
en gelukkig zag, of zou helpers dit to worden . Wat duurde
het lang v66r hij er was
of neen ; wet kwam hij gauw,
veel to gauw ! Want z66 zou ze hem 't heele levers willen
zien ! Natuurlijk, zonder dien gekken hoogen hoed maar
z66, tot hear na derende . Wee, wet scheen hij . . .
-- Goeden middag, juifrouw v a n E s s e n! groette
Care 1, over hear heenziende en den hoed afnemend, in 't
voorbijgaan .

is
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Ze keek hem met groote oogen na, wilde flog lachen
om 't grapj a . . . en begreep toen . . . Het duizelde haar, ze
voelde zich trillen en wee worden, als zou ze dood en zelfverwensching braken, preste in wanhoop de handen op den
mood, leunde zich tegen 'n eik en sloot de oogen . . . .
. . . vertrapt had hij haar, 't schooljuffie hem in den
weg geloopen . . . en o, allerdiepste ellende haar liefde was
flog niet dood . . . ze zou laf kunnen worden uit liefde . . .
in plants hem to paten, zocht ze hem to verontschuldigen . . .
O God . ., was zoo iets mogelijk . . . . 0, ze zonk reddeloos
in diepe duisternissen . . . .
Langzaam sloeg ze de oogen op ; over de grijsmossige
eikenbast liepen bedrijvige mieren been en weer ; zoo 'n
miertje was zij flu, meer niets ; ijverig kleuterboertjes
leeren spellers, en daarmede nit . voorzichtig keek ze de
laan in langs de zonbeplekte, beschaduwde eikenstammen . . .
Ach, wee, her had zij denken to wandelen met hem? Wat
dacht ze wel ! En ze schaamde zich dood, dat als hij flog
kwam, ze misschien toch . . . . Ze moest weg, weg !
Als 'n jegens zichzelve misdadige sleepte ze zich naar
huffs, bezwaard van hart, wetende nooit meer vroolijk to
zullen zijn . Het tuinhek openende en de glazendeur der
tuinkoepel ziende openstaan, waarin under moedeloos voor
zich zat to staren, moist ze als bij ingeving moat to moeten doers .
Door 't knerpen der grind, keek hij moeizaam op, en
schrok van haar wanhoopsoogen en koortsblosj e op 't bleeke
gezicht . Wat ? Zij flu 66k al P Hij was reeds lang 'n wrak
in 't zand . De boeren ontweken hem, verwonderd over z'n
abdicatie. Hadden ze niet gelijk ? Had hij A alt j e van
I e m k e s h o f niet ongetroost weggestuurd ? En aan niemand
kon hij verklaren, waarom de leiding tegen de Dullerdtoverheersching niet to mogen overnemen . Marie zelfs
had hij niet kunnen beveiligen . Z'n vrouw had hem op 't
gevaar gewezen
ze hadden Mar i e ook voortdurend bedektelijk gewaa,rschuwd . Maar 't arme kind leefde blind
voort in haar liefdedroom . . . . En B e r t h a was zoo allerhartelijkst . . . . Hij had niet durven in grij pen . . . . Was 't
flu al to last? . . . .
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Ben je niet wel, kind? en an gstig haar zwij gen
peilende, trok hij 'n stoel nader .
Ze schoof dicht bij hem, zocht met dwalende oogen
langs den grond, en leunde eindelij k als doodmoede haar
hoofd tegen zijn schouder, smeekend :
Vader, och vader !
Wat is er dan kind?
Och, vader . . , kreet ze zacht, haar gezicht tegen z'nn
schouder verbergend .
Kom Marie t j e . . . Kom, dappere collega . . .
Ik moet u zoo'n groot
Och . . . fluisterde ze :
verdriet doen . . , en ons allemaal !
Pat mag je probeeren ! Pat kun jIj toch niet !
trachtte hij to glimlachen .
Ik moet weg ! rude ze . En haar angst, als sfeer
van misdaad en ellende, overweldigde hem zoo onnliddellijk
dat hij, in wanhoop toestemmend, herhaalde :
Je maet
weg ? !
Zoo direct mogelijk, vader ! besliste ze, haar betraand
gezicht opheffend :
Dadelijk naar den hoofdcursus . . .
Maar . . . Is er dan wat . . , gebeurd ?
Och vader . . , niet vragen ? Misschien had er jets
moeten gebeuren, . . , en haar mood begon weer zenuwachtig
to trekken .
Toch niet met . . . ?
Noem
Ze wierp zich om z'u hall, en snikte, kreet :
hem niet, vader ! nooit ! niemand zeggen ? . . . 0, o . . . moeder
ook niet ! . . . Neen ! . . . Als 'k maar weg . . . ben, zal 'k
wel vergeten . . . Maar hi~r kan niet . . . 0 vader, help toch . . .
dadelijk weg .
Wanhopig staarde hij voor zich . Jets moeten gebeuren ! Die trotsche wreedaard haar droom verscheurd in
dan
koel spel ! Ja, 't kind moest weg : hoofdakte halen
zou niemand moeten .
maar moat gebeurt hier ? riep moeder v a n E s s e n
Je
'n blad met kopj es in de hand, onthutst naderend :
last je thee binnen koud worden, en nu zit je z66 ! ! J3aar
lichte, grijze oogen ondervroegen, en in haar oprechte, trouwe
houding stood ze als 'n zwijgend verwijt voor hem, waarom
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zij er buitengelaten word. Doch flu de slag was gevallen,
voelde hij zich kloeker dan den laatsten tijd, als weer in
staat de leiding to nemen .
Och moeder, en over z'n glad, beenig gezicht en
'k
zwartfonkelende oogen lag rustige vastberadenheid :
Hob 't ge wool dat 't eigenlijk mij n schuld is, en we er goon
van alien wat aan kunnen doen . Marie en ik zijn tot de
conclusie gekomen dat ze haar hoofdakte zal halen, en liefst
gauw naar den hoofdcursus in stad gaan .
Moot dat ? En daarvoor behoeft ze toch niet naar
stad P en peinzend haar zwart zijden schortje gladstrijkend,
kook ze Marie doordringend aan, die zich met theedrinken
'n houdivg zocht to geven .
Natuurlijk, moot ze daarvoor naar den hoofdcursus
bij K 1 e p per s . Vader is toch maar zoo'n Dorfschulmeisterlein ! lachte hij tot Marie.
'k Ben vader heel dankbaar, dat hij me zoolang
wil missen . . .
Dat 66k nog ! Niet eons bedacht ! Vreemden hier,
op onze school ! zuchtte ze, maar dan 'n heimelijken blik
van Marie tot haar vader onderscheppend, gevoelde ze
ineens wat hierachter stak . Good
; 't maar verzwijgen ; dat
was nog 't minst pijnlijk . Doch flu ze 't moist, liet ze zich
En dat gaat alles maar buiten moeder om !
o ntglippen :
In haar schreeuwde jaloersche begeerte om haar kind
maar tegelijk met vrouwelijk instinct geto troosten
voelend dat ze Marie 't best troostte, als ze niets gemerkt
had, sloeg ze haar oogen neer, en staarde droevig, berustend voor zich .
De stilte was weldoende ; de schrijnende onzekerheid
en angst hadden plants gemaakt voor 't zekere leed . Ze wisteu
dat ze elkaar begrepen, en dat ieder z'n eigen smart kon
en zou dragon .
-- En als Marie t j e nu gauw terugkomt P zei doze,
naast moeder gekomen haar de wang strijkend, en dan zich
toebuigende en haar kussende : En dan belooft nooit
. nooit .
.
seer
moor
Ze kuste haar terug, fluisterend :
Lief kind, mijn
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kind ! dock liet ze, zich vermannend, los . En de kopj es op 't
bled zettend, glimlachte ze weemoedig : - Zeker, moeder moet
altijd maar ja zeggen ! en schoof stil weer op huffs aan .
Zwijgend keken M a r i e en van E s s e n haar na, voelend
hoe lief zij haar hadden . Die gewone, bedrijvige huisvrouw,
meer zuchtend dan lachend, maar met die lichte, grijze
oogen vol zorg toch de eenige vrouw van enkel liefde . . .
Dank u vader ! Maar . ., u hadt niet molten zeggen
dat 't uw sch uld is . . .
'k Had je beter moeten en ook kunnen waarschuwen ..
Neen later
misschien . . , schudde hij 't hoofd tegen opkomende gedachten.
'k Zal dadelijk K 1 e p p e r s maar
eens schrij ven . Die weet tenminste hoe 'n schoolmeester
niet moet doers, en dat is al heel wat, he?
Ze trachtte hem toe to lachen, dock 't ging niet ; en
snel verliet ze 't koepeltj e, om niet weer in tranen uit to
barsten .
VI .
Hoe kon je daartoe komen, jongeti, dien arm en
b e l i n k 'n deurwaarder thuis to sturen ! Ik bestierf
het van schaamte, nu Jan n a 't me vertelde. En dat heelemaal buiten me om ; 't is schandelijk ! !

ob

Dat is dus de dank, moeder, dat 'k u buiten dit

karwei held. 't Blij kt intusschen dat ik daaraan verstandig
deed, want u zou niet doorgezet hebben .
Neen, dat is nog al duidelijk ! Je boeren deurwaarders thuis sturen
omdat ze 'n andere opvatting hebben
dan zijn hooggeleerde ! Wat zijn dat voor manieren ! Je
maakt ons hier onmogelijk, tott.al onmogelijk !
Ja, als u nu boos wordt, behoeven we niet meer
to praten.
Niet boos, maar bedroefd, zielsbedroefd ! De arme
o b b e link! 't Is of je mij 'n klap in 't gezicht hebt gegeven .
Weer 'n bewijs, dat, nu 't gebeuren moest, 't goed
van me was dit nu op eigen verantwoordelijkheid to doers .
Want nu redeneert u precies als indertijd over B o k s e n sDie tie, die, als dank, ons stelselmatig tegenwerkt .
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Maar dat deed O b b e l i n k toch niet ? De goeie
stumper, to schuw om 'n vlieg kwaad to doen .
Diezelfde O b b e l i n k is slecht van ouderwetschheid,
'n stuk ijs midden op 'n jonge lenteweide, en misdadig-dom,
trots zijn steendoode, protestantsche braafheid .
Stil toch ! Voel je niet, hoe je dien man haat ? !
En 't protestantisme kun je er gerust buiten houden .
- Integendeel ! Op 't Elderink en in die roomsche kerk
daar voelde je 'n sfeer van gemoedelij ke onderdanigheid,
zoo goed als in uw Oolghemsch gestukadoord schuurtje
'n sfeer van kille eigenwijsheid .
Hm P • • • 't Is toch jouw kerk ook, m'n jongen . Je
weet . . . .
- Neen, moeder, hartelijk dank . Ik voel wel, vooral
her buiten, heb je 'n kerk noodig, maar dan a la Elderink .
Ik tenminste zou freule C o n s t an c e heusch niet willen
plagen met zoo'n Oolgh emschen kerkgan g . On s oud domineetje, dat zich met z'n neuswijsheid staat to blameeren
tegenover God en menschen ! En brutaalweg nog morrelt
in je geweten ook !
-- Neen, freule Con s t a n c e zal zich wel wachten !
't Is zeker heel wat gemakkelijker zoet roomsch dan geestelijk-mondig to zijn !
.A.chter dat „gemakkelijker" zou ik nog 'n vraagteeken zetten !
Me dunkt, als 'n ander voor je denkt, beslist en
offert --- en dat liefst onfeilbaar ook nog, is je verautwoordelijkheid niet zoo groot .
Nu vergeet u heelemaal de mooiheid van die deemoedige gehoorzaamheid, vooral op dit terrein van 't onkenbare . . , waarbij dan die gemoedelijke levenslust !
--- Tata, jongen . Mooi ? Door 't geloof alleen en niet
door je deugd leven is het mooie, al blijkt dit het moeilijke
bij uitnemendheid. Maar zwijgen we daarover ; 'n mensch
moet zich niet to goed doen aan eigen voortreffelijkheid .
Nu, de resultaten van dat mooie leven zijn anders
niet schitterend . Of je krij gt er gen oeg van en noemt je
protestant om veilig to zijn voor propaganda, of je leeft
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eenzijdig, letterlijk enkel van zwaarmoedige preeken, zoodat
alles wat daar buiten ligt, je niets aan gaat . O b b e link
heeft nooit 'n kerkbeurt overgeslagen .
Dank je wel voor je welwillend alternatief. Maar,
o jongen, als je 't van mij niet beter zag
doe het dan
zelf beter, zoo goed als je 't weet ! Maak er toch ernst mee,
voor het to last is !
Ernst ? En nu ik eindelijk met O b b e l i n k eens
ernst heb gem aakt .
Dat is geen ernst ! Dat is schandelijke ruwheid !
Z66 doet men niet ! 'n Armen boer boete opleg gen . .
Neen, moeder, hem houden aan 't contract dat ons
beiden bindt . Moet ik zwijgend toezien dat hij, terwijl ik
't hem goed voor doe, onzen grond bederft, en van weiland
bouwland maakt, met zooveel w66rden in 't contract verboden?
Alsof hij dat zoo bedoeld heeft ! En alsof jij nit zijn
misvatting geld moogt slaan !
En ik dan ! Geef ik m'n beste jaren er niet aan.
o m De Dullerdt er weer bovenop to brengen ? En als 'k
dat eindelijk bereik, dan eerst halt makers voor de heilige
B o k s e n s- Die n e
en nu weer voor den onaantastbaren
o b b e l i n k! En dacht u nn werkelijk, dat ik die boete
zou innen ! Haha! Ik dank hartelijk voor 0 b b e 1 i n k's geld,
maar hij moet leeren gehoorzamen . Zoodra hij redelijk geworden is, schenk ik hem die boete natuurlijk kwijt .
Ja, als 't dan niet to last is jongen, want . . .
Meneer, meneer ! kwam J a n n a de ontbijtkamer binnenstormen :
De pinken zint ammoale uut de weide ;
H a n n e s is der hen !
G a r e 1 sprong van tafel op, tuurde over den vijver en
Obbelink's-weide de marsch in ; daar echter de bontgeplekte
Daar is B o k s e n s- Die n e
pinken missende, riep hi j :
weer aan den gang geweest ! en liep naar buiten .
B o k s e n s- Die n e en moeders sen .timentaliteit, waardoor hem de handers gebonden waren, verwenschende,
draafde hij den vijver langs, en op 't bruggetje gekomen
klonk plotseling mannengeschreeuw en beestengeloei nit 't
0 . E . VII 8
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dennebosch . Waren daar dus z'n pinken ? Als dat maar
geen ongelukken gaf !
Daar spikkelde levered wit tusschen de van druilerigen
morgenlucht donkere dennestammen, en daar kwam blauwgeboezeroende H a n n e s nit den van den Stormdijk komenden
vaarweg aangesj okst, blootshoofds, en aldaar schreeuwend
-- Allo ! Vot dan, griezen ! Hooi, hoof an beesies ! Toe dan,
roojen !
Hijgend van 't draven, overzag C are 1 snel wat to
doers. 't Weidehekken stood open en als hij her 't wandelpad afsloot, kwam alles nog terecht . Want uit de dennen,
aan de overzijde van den vaarweg, kwam 'n boerenmeisje
achter 'n zwartbonten pink aandraven, met 'n stok tegen
de dennestammen kletsend en roepend
Allo dan, zeg 'k oe ! Tss ! Hooi an, zwarten ! %Vat
teutet dat an !
Lummelachtig galoppeerend, de schrikoogen groot open
in de op en neer bungelende koppen en hoorbaar snuivend
nit de natte, groote neusgaten gingen de rood-, grijs- en
zwartbonte kalveren to hoop toehompelen op de weide aan,
toes plots de dwars op hun midden toeschietende zwartbonte bleef staan, den kop omlaag en wijdbeens, en begon
to loeien . Pat gaf 'n verwarring . De voorsten der anderen
zetten de pooten nu ook wijd vooruit, keken log, verschrikt
om, en begonnen ook to loeien, terwijl de achtersten wild
teg en hen opdrongen . 't Meisj a echter kletste onbarmhartig
haar stok op den stuggen zwartbonte, waarop H a n n e s
zich ook naar 'n stok bukte en links, rechts in zijn troep
ran selde, zoodat het kletterde tusschen de dennen .
Ineens holders nu, even plomp als ze waren blijven staan,
de voorsten door . De zwartbonte schoot tusschen de anderen ;
'n oogenblik was 't 'n wild gekluw van pinkenruggen tusschen
de hekposten, en dan verspreidden zich de kalveren in
genoegelijk gedraaf uitdruilende over de marsch .
Ie zint bedankt ! riep H a n n e s tot 't meisje, die
Care l's knik niet beantwoordende, kalm op haar klompen
doorliep, op den Stormdijk aan .
Zo'n old zwart vel ! Zo'n slempe ! Zo'n voel frommes !
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Ze verteijt rechtevoort to luusteren ! schold hijgende H a n n e s
under 't heksluiten .
Is 't zeker dat zij 't gedaan heeft ?
Waraai ! As 'k uut de schure komme, kiek 'k bi'j
toeren noar de m arsch
want 'n pinkenweide zie 'k lump
geerne ; 't is 'n schilderiej e ! Moar d'r leit de heele marsch
leug ! Da' sut er verwierd uut - ze 'k. Ikke d'r hen : 't hekken steet lus, en de pinken up ginn' ende van de dennen !
C are 1 kook den nu zoo woordrijken anders zoo tamzwijgenden H a n n e s verbaasd aan . Z'n doffe, grijze oogen
gingen wild road, en z'n oud, kromgezakt lichaam trilde,
terwiji hij met wijde gebaren woes :
Wa' boat al oe
vrochten 1); as den B o k s e n s -Diene de hekken lus gooit !
Ga maar 'n hangslot voor 't hekken opzoeken, enn
goof mij den sleutel . Als ze daaraan durft komen, gaat ze de
gevangenis in .
Hij klauterde 't hekken over, en schreed dwars door
de weide op haar but aan . Ja, hij zou zich laten dwarsboomen door die krankzinnige ! Z'n tien pinken groeiden
zienderoogen ; aan hooigras en weidegeld had hij dit jaar
de ontginningskosten bijna reeds terug ; 't ging boven
verwachting, en nu zou zoo'n . . .
De dennen nauwelijks door, daar stood B o k s e n sD i e n e aardappelen to rooien, blootshoofd, in grauw onkleurig jak under den grij zen hemel, heel-alleen, druk redeneerende met zich zelve .
Diene ! riep hij, en toen ze op de greep leunend
hem schichtig, met vreemd-glanzende oogen aankeek, dreigde
hij :
Als je nu nog eons aan 't weidehekken komt,
stuur ik je naar stad, in de gevangenis .
't Liekt m an.gs den Dolle ! lachte ze verwezen, maar
dan met haar groene oogen hem aanziende, knikte ze
Noar stad ! Meisters Mariej a is rechtevoort ok in stad .
Moar zit neet in 'n dreij schute van de karmse . . . Hour
.
hour 't i.rgel van de karmse . . . En doar trump den loeder . . . !
en wild-angstig rondziende vatte ze de greep op, als om
rich to verweren .
1)

. - omheinen .
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Ja, ja! schreeuwde hij, met geweld haar herinnering
Maak je maar niet dik .
aan Mar i e van zich duwend ;
Kom er nog eens aan, en je gaat weg ! Je gaat weg ! Verstaan ?
Met keerde hij haar den rug, waartegen ze mocht
voortschelden zooveel ze wilde, en verliet vlug haar, door
moeders sentimentaliteit, onaantastbaar gebied, om naar z'n
groote ontginning to gaan zien . En uit haar dennen gekomen, overzag hij met trotsch-tevreden knik z'n werk .
De grauwe, 't vorig jaar nog doode, bolderige marsch lag
daar als eon wide, blinkende zandvlakte, doorsneden van
rechte, oneindige sloten, met prachtig glacis, als door de
genie gestoken, en half vol water, precies zooals 't moest .
flier en daar tusschen 't gele, witte, roode en blauwe zand
stood 'n hoop fijn-gele mergel . Nu 't najaar en den winter
er over been laten gaan, dat de grond wat verweerde, en
dan aan 't mergelen . Weinig, waar 't zoo helgeel glinsterde ; dat was best drijfzand, waarop de witte klaver al
vanzelf wilde ; maar veel, heel veel, over dien gemeenen
blauwen grond ! En die roode kon ook wat meer mergel
velen .

Maar, of kunstmest en graszaad dan nog andere

wonderen zouden doen dan in de eerste weide ! Kijk, hoe
ste vig die kerels doorwerkten ! Hun blauwgeboezeroende
ruggen ginger rhythmisch op en neer met de spade ; bet
belle zand sprong uit de sloten, als blij die zwarte marsch
to bedekken, en 't was 'n lust, zooals die arbeiders doorwerkten, zonder hem to zien . Pat kwam er van dat ze
in hem geloofden . 't Werd een eer to gaan „dulleren" .
Vroeger, zoolang oom bier denn boel had laten verworden,,
beteekende ,,dulleren" : al luierend 'n klein daghuurtje
maken ; nu : de wereld in 'n ommezien omzetteu ; 'n nieuw
geloof aanhang en, beter dan 't oude . Ze zaten zoo vast
aan bun grond, dat, rees die, zij mee de hoogte ingingen .
Slechten grond
en dat was gelijk 'n booswicht die altijd
tegenviel, zoo goed als 'n goed mensch en goede grond .
altijd meevielen
slechten grond goed maken, dat was 't
rechte zondaren-bekeeren . En dat leerden ze hier ! flier
was 't machtwoord gesproken tot de marsch :
Leef en
gronn ! en nooit meer zou op deze weide 'n grondvernielende

BOETE .

205

plaggenmaaier, of wilds dennenopslag staan . Al grog hij
morgen weg, zijn werk bleef, en hadden ze gespot met z'n
vader, van nu aan zouden ze de pet afnemen voor denn
naam Dubarcq .
In vastberaden zelfg enoegzaamheid wandelde hij verder
fangs 't Schroevelde en over de Iemker Geere . Hm, die lag
dus nog onveranderd : half opengescheurd, half bemest .
Kijk, hoe die mestgierige, aan dezee weelde niet gewende
grond nog met geweld uitliep, door de mest been, hoewel
de bests tijd van 't gras al voorbij was ; wel 'n bewijs wat
'n kostelijke weide er aan zat . En er was al 'n natuurlijke
drinkenskolk ; dat had hij n.iet eens geweten ! Hij grog naar
't inhammetje in de Geere, maar kon door 't dikke eendenkroos, waarop reeds veel afgevallen blad lag, niets van 't
water zien . Doch teen hij met een stok den peel trachtte
to peilen, viel 't hem verbazend mee . Wel voelde hij den
zachten modder van bladaarde, maar niet 'n vasten bodem .
Bier was dus altijd water
en als O b b e link her maar
dens z'n pinken zag spiegelen in 't water, dan zou hij hem
met de pet in de hand komen bedanken . Neen, moeder
kon praten wat ze wou, toegeven mocht hij niet . De
Geere was flog duizendmaal beter weide dan hij dacht
en hij zou meer z'n weg over de Geere nemen, als hij bij
de ontginning zich wat grog opfleuren .
En dat deed hij telkens . Want thuis en overal voelde
hij zich buiten gesloten, zonder to kunnen heengaan . Sours
de kamer binuenkomende kon hij moeder en J a n n a in 'n
gesprek overvallen, voor hem ineens afgebroken, en alleen
de overweging dat hij zonder haar voorkennis met M a r i e
en O b b e l i n k had gebroken, bedwong z'n woedend verwijt,
waarom her 'n meid in vertrouwen werd genomen. 0 b beii n k scheen als 'n mol onder den grond gekropen, en
Harm en AA a 1 t j e gin gen met schuwen greet hem, als 'n
besmettelijke ziekte, uit den weg . Van B r jell a e r en de
v a n E s s e n' s Been tipj a meer to zien, Binds hij niet meer
kerkte, en als hij eens 'n beer op weg staande hield,
beloerde deze met angstige bewondering hem, den wonderman, die weiden kon optooveren en 'n stadschen deur-
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waarder afsturen op den als 'n type van degelijkheid vereerden G e r t j a n O b b e link . A lleen de zekerheid dat hijden maar eenmaal gebukt hebbenden O b b e link steviger
in z'n klompen zou zetten, en dan als 'n idealen opzichter
over z'n nieuwe Dulierdt, gaf hem geduld deze gewilde
eenzaamheid nit to houden . Want evenmin als hij nu kon
wegloopen nit zijn op gang zijnde reformatie, zag hij 'n
uitweg, leidende naar 't Elderink . Freule C o n s tan c e
was meer 'n bevrijdster geweest nit sentimenteele banden,
dan bedwingster van z'n hart . Ze was 'n levenslustig,
mooi vrouwke
maar die waren er meer ! En de v a n
H o r s s e n s practiseerden hun geloof ongenadig-stipt ! Hoe
aardig 't was, als je dan toch wilde kerken, to genieten
van prachtige, zinrij ke symboliek, het moest n matig plezier
zijn zoo'n brabantschen heeroom zonden op to biechten, in
roil voor boersche vermaningen .
Dus verdreef hij deze afwachtings-periode door studien .
Avond aau avond verdiepte hij zich in 't Elekt-rotechnische
Zeitsehrift . En terwijl moeder, na haar korte bevlieging
voor de Nieuwe Gids, weer ging grasduinen in de bibliotheek,
en weer jong wend met haar jeugdliteratuur, met L a m amtine en Jan Luyken, Toussaint en Vondel, wierp
hij zich met voile energie op de toekomst . Door die wisselstroom-dynamo's zou de oude wereld binnenkort herleven
tot 'n krachtige jeugd! Onder zijn oogen bijna was het gebeurd ! In 1882 begon Edison met gelij kstroom-dynamo's
New-York to verlichten, en nu, een goede tien jaar later,
had Amsterdam reeds z'n electrisch licht met wisseistroomdynamo's . Amerika legde in 1884 z'n eerste electrische
tram, en nu reeds had het zijn 500 banen ! Vooral nu ze
niet meer ge bonden waren aan die accumulatoren, was in
beginsel alles mogelijk .
Is 't niet prachtig, inoeder, wat die electromotoren
nu al doen ! ?
Wat, zeg je, hebben die gedaan
Wel, dat door die electromotoren de dynamo's nu
eerst tot hun recht komen .
Jongen, daar begrijp ik niets van
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- 't Is seders flog al duidelijk genoeg . 'n Electromotor
werkt precies omgekeerd als 'n dynamo. De dynamo zet
mechanische energie om in elektrische energie, in elektrischen
stroom ; de electromotor daarentegen zet elektrische energie
wear om in mechanische . De electromotor ontleent aan de
dynamo den stroom en zet daarmee elke machine, die je
maar wilt, aan 't werk : trams, bootee, fabrieken, boerderijen
als je wilt . .
Ze had haar boeken wag geschoven en zat hem aan to
kijken . Wat was hij toch 'n prachtjongen, en wat zoo hij
met z'n ontembaren ijver veal bereiken ! Hoe ontzettend
jammer dat hij z'n hart den laatsten tijd stelselmatig sloot
voor hoogere dingen . Haar verwachting, dat hij bier buiten
langzaam-aan, en al meer en meer, zich zoo wennen aan 'n
oprecht levee met God, was afgekn.apt . 't Scheen of hij haar
in de ziel had gekeken, en toen ineens, door met M a r i e
en O b b e l i n k to breken, getoond had, nooit to bukken .
Ze moist 't eigenlijk ook wel : de verloren zoon had ook niet
langzaam 't zich aa,ngewend, maar 't was als 'n vloedgolf over
hem gekomen : dat moeten terugkeeren naar 't vaderhuis .
Neen, 't geleidelijke was niet de sfeer van 't geestelijke, dat
kwam ongezien en onverwacht als wind en bliksem
enn
toch : had ze niet altijd gehoopt dat C are 1, als bij eerste
en Iaatste uitzondering, geleidelijk zoo komen tot de erkenning van 't geestelijke als fondament en doel des levees?
Doch, misschien waren er in 't geestelijke Been uitzonderingen ; en daarbij C are 1 scheen niet zoo bizonder, of met
hem zoo de gewone wag worden genomen . Hij was 't edele
jonge mensch, wien niets ontbrak dan de erkenning dat
hem voor God alles ontbrak. Op dien avond na de hooiverpachting had ze, in zijn gevoel van onverdienden zegen,
die erkenning reeds zien a.ankomen, maar toen . . . Neen,
Mar i e v a n E s s e n had geen schuld
moat op zulke
momenten g ebeurde, kwam nit voor 'n mensch onbereikbare hoogten en diepten ! Zij even min
zij had haar v an
H e e s e 1 e -trots in de eenzaamheid neergevochten, en zoo
de Schroevelde-kleindochter best hebbenn verwelkomd . Dat
zoo dan de kroon geweest zijn op C are 1's geleidelijke toe-
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nadering, want in M a r i e leefde 't geestelij ke niet als 'n
versiering, maar als de bron van 't natuurlijke. Sinds
C are 1 echter met haar zoo bruusk had gebroken dat ze,
bedroefd of beleedigd
dat was uit 't vriendelij k-besliste
zwijgen der v a n E s s e n's niet op to makers
, naar stad
was gegaan, wat flu? C are 1 maakte zich onmogelijk ; niet
alleen bij de boeren, maar ook bij de land] onkers, die dat
gewerk met deurwaarders plebejisch zouden vinden, zoo
jets voor 'n joodschen parvenu . Voor haar was 't niet erg .
Als hij naar S i e m e n s en H a l s k e was gegaan, zou zij
de 0 b b e l i n k's wel weer winners
hun oude wederzijdsche gehechtheid kon wel tegen 'n duwtje ; en C a r e l's toekomst lag niet op een der landgoederen in de buurt, terwijl De Dullerdt en omgeving haar genoeg was
maar
voor hem, waarop moest voor hem dit uitloopen ? Hij was
flu reeds verder van haar of dan ooit, en eenmaal in de
wereldstad zou hij in z'n ontwijfelbaar succes nog zelfgenoegzamer worden . Nu reeds kon ze hem niet meer vermanen als vroeger
er lag teveel onbekend land tussehen
hen
zou hij da,n voor haar verloren zijn ? In haar vertwijfeling had ze 'n tijd geleden dominee H a c k h u y z e opgezocht, maar de goede, met z'n gezondheid tobbende
grijsaard, die reeds lang emeritaat had moeten nemen, had
haar bezwaren ontweken en allerwelwillendst, zich beroepende op hun oude vriendschap, haar toegeveudheid ingeroepenn dat hij zich niet meer kon verplaatsen in nieuwe
toestanden . Loo stood ze dus eenzamer dan ooit
want
C are 1 ging, niet zooals zijn vader innerlijk aan z'n goed
recht twijfelend, maar van zichzelve welverzekerd, den
anderen kant op . Neen, ze kon niets doers dan voor hem
blijvenn bidden
en afwachteu. Want, dat er jets zou
gebeuren, stood vast als 't maar niet zoo erg was, als
ze vreesde . . . Hem onderwijl vuriger dan ooit lief hebben
o ze kon 't niet laten, juist omdat ze voortdurend
vreesde hem voorgoed to verliezen . . .
Deze sinds weken haar altijd-terugkeerende gedachten
gingen aan haar geest voorbij, toen ze glimlachend z'n
enthousiastische uiteenzetting trachtte to volgen, en einde-
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lijk hoofdschuddend antwoordde :
Daar begrijp ik flu
evenveel van als 0 b b e 1 i n k van mergel en kalniet .
Hij keek donkey, want die naam werd terecht opzettelijk vermeden, door hem ook, maar lachte toes scherp
De vergelijking zou opgaan, als ik hier 'n dynamo en
electromotor aan den gang had, en u, niet eenmaal, maar
honderdmaal hun werking h a d 1 a t e n z i en . Dan wordt 't
niet begrijpen, een niet will e n begrijpen, dus domme onwil .
Natu urlij k, jongen ; maar om to zien, moet je oogen
hebben om to zien . En O b b e l i n k heeft nog gees oogen
om jouw betere m ethode to zien . Hij ziet, zooals z'n voorvaders eeuwenlang gezien hebben . Zooals jij ziet, wat je
wetenschap je heeft leer en zien . Oogen om to zien
je
moet veel geduld hebben die to krijgen . . .
't Wordt hier zoo's beetje mystiekig, moeder ; we
zullen de lamp eens wat opdraaien .
Hij lachte gui en keek, de lamp opdraaiende, haar
guitig aan .
Ho, ho, jongen! Nu gaat ze walmen ! Nu maak je
't on eindig erg er ! Neen, nog lager ! Nog lager !
Nu wordt 't donkerder dan straks !
Natuurlijk ; ze was precies op de hoogte . Er zijn
dingen waar je niet aan rakes kunt, en daaronder behooren . . .
Had die Baarbeek maar grooter verval, dan
zette ik die aan 't werk voor electrisch licht, zooals
plaatsjes in Zwitserland die aan watervallen liggen . . .
Haha, 't Schroevelde en Bosnian en Veltkamp electrisch verlicht ! !
H a n n e s en J a n n a emigreerden ten minste naar
'n land, waar ze veilig waresn voor zulke dingen .
Jan n a weet ik nog niet
maar H a n n e s, ja!
Heb ik je zij n laatste al verteld ?
Neen ! lachte hij met groote oogen .
Je weet, dat H a n n e s nog 'n broer heeft in 't Oolghemer Broek :' Nu, die vierde zilveren bruiloft, en kreeg
toes nit stad 'n karpet ; je weet wel zoo's zwart-en-rood
gestreept . Groote beroering ten overstane van de heele
buurt, wat d~r mee to does ! De zilveren bruideg om
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meende dat 't „mange 'n niej moodsche peerdedeken", de

buurt dat 't „zoo veur op toafel" en de bruid besliste dat
't een beddedeken was . En toen H a n n e s kwam vertellen,
dat 't prachtstuk op den vloer hoorde, hebben ze, denkende
dat hij hen wilde beetnemen, geschaterd dat H a n n e s
zeker bedoelde dat 't in stal moest „bie de motte" of „uppe
mestvoalt" . En hij is heel verdrietig thuis gekomen, zooals
J a n n a vertelde, dat z'n broer toch zoo dom was . Ja, en
J a n n a vond dat ook wat al to dom .
H:aha, echt moeder ! Echt ! H a n n e s en Jan n a die
zich bedroeven over de domheid van 't menschdom .
Ja, en toch prachten van zielen ! Maar echt zijn
ze zeker !
En elkaar lachend in de oogen kij trend, voelden ze trots
al wat hen nu scheidde, toch bij elkaar to behooren
en
misschien ook nog wel eens dichter bij elkaar to zullen
komen .

Nauwelijks begon het jets to schemeren of M a r j e,
zich vreemd voelend in hair niet-zelfontdekte blauwe, zilver-gegarneerde, maar in zoo'n onkarakterstieke, flauwe
mode-japon, trok dadelijk de gordijnen dicht, blij in deze
nooit zonnige kamer de lamp to kunnen aansteken . Dan
zag ze tenminste niet meer 't mooi-gepleisterde notarishuis aan den overkant, noch ue eeuwig-wintersche straatsteenen ;
dan dreunde niet meer 't bonkend wagengeschok door 't hoofd, noch al die onverkwikkelijke
straatgeruchten ;
dan weken die nuchter behangselpapieren
wanden, en zag ze weer iets van den Schepershoek, oneindig
meer gemist dan ze ooit kon denken . Ze moest 's ochtends
maar direct uit dit zonneloos Siberie naar haar klas op 't
Noorden gaan, want had ze eerst gewandeld in de zon, dan
was 't heelemaal niet nit to houden met die nette, maar
verkunstelde stadskinderen . En ze moest 's middags maar
direct naar den ijskelder terug, want anders zat ze s'avonds
op den hoofdcursus to huilen van heimwee naar H a r m j e n-
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neken en Driekes, Aaltje en IJendrika, die veel
stugger en lomper
en als men wou ook dommer
waren dan Willem en Henk, Toosj a en Miepie,
maar ook precies even veel kinderlijker . Ten minste haar
was bet als speelden ze bier kindje, enn waren verbazend
gewikste diplomaatjes, terwijl ze buiten daarvoor veel to
onhandig en to argeloos waren .
.Alleen dezen middag had ze moeten wandelen
na
dien brief van vader. Toen had ze naar buiten moeten gaan,
zoover ult de huizen en de mensehen, dat ze alleen was
met de wolken en zon, om to jubelen en to snikken tegelijk . Want, hoe vreemd ook, 't was haar natuurlijk geweest,
en hoe droevig ooh, vertroostend, Dat 't levee z66'n repeteerende breuk bleek, en 't meest-eigene niets dan 'n
zwakke repetitie !
Lieve vader
daarom natuurlijk haar gebiecht dat
hij, als eerste secondant van 't Wullinks-instituut to Velp,
gehoopt had op de liefde van B e r t h a v a n n e e s e 1 e,
om haar zelfverwijten to doen ophouden . Of neen, om haar
net geweld to overtuigen dat 't zijn schuld was . Want om
zijn dwaasheid to verijdelen werd 't ongelukkige huwelijk
met meneer Dub arc q toen in alleriji doorgedreven, en
in zijn plaats moest zij nu m oeten, volgens die even onloochenbare als onbegrijpelijke wet van 't plaatsbekleedend lijden .
Of neen, daarom had vader 't haar niet gebiecht, maar
omdat hij haar liefhad, en voelde dat ze gin .g bezwijen,
en nu haar letterlijk als met zijn levee wilde steuuen .
Lieve vader
en terwijl ze 't gereed gemaakte schrijfgerei voor 'n brief aan hem neerlegde, zette ze zich in
haar stoeltje en fluisterde met groote oogen :
Zal ik
u nu eens zeggen, waarom heel eigenlijk u dat gebiecht
hebt . Ja ? Om me to beduiden dat 'n markiezin S c h r o e v e 1 d e nooit op De Dullerdt kan zetelen . Geraden ? Ja,
strijk uw haarlok maar nit de donkere oogen ; al zie ik ze
even niet, ik weet toch dat ze heimelijk lachen om die
drommelsche meid . En om me dat nu diep in m'n ziel to
prenten zegt u : alles schon dagewesen ! en dat u 't zoo
innig, zonder ironie, medelijdend zegt, is om u eeuwig voor
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to danken . In flu most u me niet voor opgewonden, of
overmoedig houden, als ik zeg : ik ben heel blij dat u me
zoo diep-ernstig hebt beduid, dat 'n markiezin S c h r o e v e d d e
enzoovoort . Want, nu 't diepste en hoogste argument me
toch niet raakt . . . . Neen, zeker niet ! . . . Mijn zekerheid
heeft wel even staan rillen onder de kanonnade van uw
zwaar geschut, maar getroffen ben ik niet . . . . Op De
Dullerdt zal ik misschien nooit komen . . . . Met zijn heldhaftige energie hoort hij er in de eerste tijden althans niet,
en als wij samen, moegearbeid, eens gaan rusten, wie west
of huizen als 't Elderink en De Dullerdt dan niet reeds ten
algemeene nutte zijn geconfisceerd . . . Maar wel zullen wij
tot elkaar komen . Sours ben ik bang den Scb.epershoek
nooit meer to zien, maar altijd west ik, en nu zekerder
clan ooit, de zijne to zijn, en to blijven
al west hij 't
nog niet, al zal hij 't misschien nog lang, lang niet weten .
Onthoud dat nu goed, maar beloof me ook het nooit to
vertellen
ook aan moeder niet . Moeders begrijpen zulke
dingen 't best, als er sympathiek over gezwegen wordt . Nu
dag vader !
Met de handers in den schoot en 'n glimlach in de
stralende oogen zat ze voorovergebukt weer naast hem op
den Heuvel, hoorde de Dullerdt-klok hem roepen, voelde
zijn hoofd tegen haar schouder, zijn ziel als vluchten tot
de hare, en terwijl warms tranen haar op de handers drupten, fluisterde ze :
.A.rme jongen! Arm e jongen!
Dan rukte ze zich los nit diep zoeten weemoed en
zei :
Kom, flu 'n kalmbriefj e naar huffs schrij ven en
je cursus-werk afmaken, meisje !
Even staarde ze voor zich, en schreef dan vdug
Lieve, lieve vader.
Ja, daar hebt u volkomen gelijk in . Ads 't wereldgestel niet in orde is, dan zijn wij menschen er voor our
dat berouwvod voor onze rekening to nemen. Tenminste
de zelflevende menschen doers dat . 1k west niet meer waar
ik 't gelezen heb : dass es das Schicksal grosser Manner ist
schuldig zu sein. En komt zoo een er dan toe to levers nit
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schuldvergeving, dan is 't een compleet mensch. Pat is
ook veel mooier, dan Spin o z a, naar ik hoor, zegt dat we
geen berouw moeten hebben. Bah, wat 'n pedante schoolmeesters zouden we dan zijn !
Pas dus op, dat u dit nooit vertelt aan K 1 e p p e r s, die
zich elke cursus-les verkneukelt dat 'n mensch alles kan,
moet, mag en zal weten . Hij joeg me als schadelijk element
van den cursus, moist hij dat ik zulke domheden debiteerde .
Z'n geschiedenis is meer merkwaardig dan mooi ; hij dresseert
je op gelooven ; je moet gelooven dat Hoekschen en Kabeljauwschen hetzelfde wares als onze socialisten en conservatieven, dat L u t h e r bedoelde 'n ontwikkeling van den
derden stand, K an t de vader was der intellectueelen enz .
Laatst op de Bibliotheek
dat is 't eenig a moat den
Schepershoek ontbreekt om volmaakt to zijn -- trof hij me,
terwij 1 ik met deeltj es van L u t h e r en K a n t voor me zat .
Kom je me eens narekenen P lachte hij .
Neen, maar als ik zoo hier en daar hun stem zelf
gehoord heb, staan ze me nader ; zei ik, natuurlijk heel
verlegen .
Kom, lachte hij :
Zoo's enkel zinnetje, los uit 't
verband ! Je hebt toch geen tij d om alles to lezen .
Daar desk ik ook niet aan, meneer K 1 e p per s .
Wat heb je dan aan zoo's zinnetje !
Hij begreep niet dat als je hen zelf hoort, en niet
in 'n bloemlezing - dan spreekt 'n schrijver, als 'n mensch
op visite
maar zoo in 'n origineel band] e, je hun
menschheid, hun ikheid veel duidelijker ziet, dan in zoo's
allesomvattend stelsel .
Met 't werk voor de klasse heb ik maar matig schik
en daar ik na m'n examen wel veel to geleerd zal zijn voor
de M a n n e s s e n en J e n n e k e s van den Schepershoek, ga
ik misschien wel solliciteeren bij den Sultan of den Groot-mogol, om daar 'n jongedames-instituut op to richten .
Ondertusschen moet u me goed op de hoogte houden
omtrent den Schepershoek .
Zeg toch aan 0 b b e link, dal hij dat zich niet zoo
aantrekt . Die boete wordt natuurlijk nooit geind ; hoogstens.

214

BOETE .

'n vergissing ; eigenlijk'n goede bedoeling om van 0 b b e l i n k
'n nieuwerwetschen modelboer to maken .
En als a naar grootmoeder gaat, wilt u dan telkens
Die n e R i e t k a m p van me goedendag zeggen ? U moet
maar zeggen dat alles goed is, want als ze zich niet thuis
voelt, doet ze leelijke dingen
en dat zou jammer zijn .
Zoo, is vader, in plaats den arm en, weer eens zieken
dominee Hack h u y z e, Zondag opgetreden ? Zeker 'n preek
van Beet s gelezen . Men zou zeggen dat de boeren daar
best mee of waren, maar u weet wat Harm S c h o o n e v e l d
me er eens van zei :
't Was heel stichtelijke van den
meister, en toch, ikke veur mi'j, 'k meuge den domeneer
zien preeken ruum zoo geerne ; bename as-ie zo slim hellig
kan wezen en oe met zukke oogen kan ankieken da' 't
oe gr~ezelt over de ru gge
en da's zo gin meistersgebruuk, den hef audere dingen 'eleerd.
Toch zal vader nog wel eens moeten tegenvallen, want
de oude heer zal niet tot verhuizen kunnen besluiten .
1k ga hier gewoonlijk naar de z .g.n. Fransche kerk,
want wat die brave Hollander op den preekstoel zegt, en
de gemeente overt enkt, is zeker geen Fransch
maar 't
is zoo'n excuus om 'n dorpskerkje midden in stad to hebben .
voor mijn eigen lieve moeder krijgt u vier kusjes,
aldus to verdeelen : op elke wang een, en op 't voorhoofd,
en en in 't kuiltje van de kin . Ja, moeder, u moet me
gelooven : ik heb u gehoorzaamd als 'n brave dochter, ik
draag rokken als een Scheveningsche op haar Zondagsch,
en eet als oom E g b e r t bij den roggebouw . Nu, 't eerste
moet je van zelf wel doen, want 't is alsof her de herfst
nog eer komt dan buiten, en 't laatste voor m'n kostjuffrouw, die zich afslooft met altijd wat nieuws . Maar 'n
groentesoep maken als moeder, neen, dat kan ze niet, al
probeert ze 't nog zoo . verbeeldt u, vanmiddag waren er
niet eens worteltjes in . Nu hoef ik u niets meer to zeggen.
Uw liefhebbende dochter
Marie .
(Wordt vervolgd.)

CAVEANT CONSOLES!
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Jhr. Mr. A.. F. DE SA.VORNIN LOHMA.N.

Sommige wetten, b.v. drankwet, gedwongen verzekering, arbeidscontract grijpen z66 onmiddellijk in
de bestaande toestanden in, dat zij terstond de algemeene
aandacht en belangstellin g gaande makers. A.ndere wijzigen
in niet mindere mate hot bestaande recht, dock slechts op
den duur en van lieverlede, zoodat bij haar ontstaan men
achteloos voorbijgaat. Niettemin zijn hot vaak juist deze,
die, indien de nieuwe regeling niet deugt, hot ondragelijkst
zijn en toch hot moeilijkst worden gewijzigd .
Tot deze laatste kategorie behoort hot nu door de
Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp betreffende hot
onderzoek naar hot Vaderschap .
Tijd en plaatsruimte gedoogen niet dit onderwerp in
zijn geheel to behandelen ; hot mag ook, na al wat daarover in den laatsten tijd gesproken en geschreven is, voor
de lezers van dit Tijdschrift overbodig worden geacht . Er
is echter den punt, waarop eerst in de laatste woken moor
bijzonder de aandacht is gevestigd, en dat niettemin van
hot uiterste gewicht is .
Past de regeling die in bedoeld wetsontwerp is aangenomen, en deel zal uitmaken van ons burgerlijk wetboek,
in onze bestaande huwelijkswetgeving 1
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Het is dit punt alleen, dat ik bier wensch ter sprake
to brengen.
Gelijk bekend, is de aandrang tot opheffing van bet
verbod van bet onderzoek naar bet vaderschap voornamelijk
ontstaan nit de ergernis over bet feit, dat de moeder van
buitenechtelijke kinderen verlaten werd door den man, die
zelf zeer goed moist die kinderen to hebben verwekt . De
man, die met eene vrouw openlijk heeft verkeerd, mag,
zoo dit verkeer geleid heeft tot sexueele gemeensehap, de
vrouw niet in den steek later ; kan men hem al niet
dwingen tot bet aangaan van bet huwelijk, in elk geval
behoort hij mee to dragen in bet onderhoud van bet kind .
De tegenwoordige wet, die verwaarloozing van aezen plicht
toelaat en bevordert, dient to worden gewijzigd, ook al
moet worden erkend, dat van die wijziging eenige misstanden bet gevolg kunnen zijn ; misstanden evenwel die
niet opwegen tegen bet onrecht, 't welk thans aan de verlaten moeder van bet buitenechtelijk kind wordt aangedaan .
Dat eenige wettelijke beseherming ook van zoodanige vrouw
bet huwelijk zelf afbreuk zou doen is, naar mijne meening
ten minste, hoogst onwaarschijnlijk .
Het wetsontwerp gaat echter veel verder . Het heft niet
alleen bet verbod van bet onderzoek naar bet vaderschap
op, en bepaalt niet enkel moat in bet zooeven aangeduide
geval rechtens zal zijn, maar ook moat rechtens zijn zal,
wanneer de moeder van bet natuurlijk kind willens en wetens
met den vader van bet kind in overspel heeft geleefd, dus
moist dat haar kind nimmer zou molten warden erkend, en
zij zelve onder de strafwet viel, zij bet ook dat ons strafwetboek de strafrechtelijke vervolging van haar feitelijk
zoo goed als onmogelijk heeft gemaakt .
De Hoogleeraar F a b iii s, wien de eer toekomt bier to
lande dit onderwerp bet eerst en zeker niet bet minst
grondig to hebben behandeld, schijnt in zulk een geval
geen alimentatieactie ten bate van bet kind to verlangen . 1)
ook prof. M o 1 e n g r a a f f, die zoo warm is opgekomen voor

1) Zie Ned . Jur . vereen, 1886 . Praeadvies I bl . 165 en volgg . Lett
ook op zijn stem over bet 4e vraagpunt, II bl . 72 .
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„de rechten" van hot natuurlijke kind, schrijft nochtans
„bij de regeling van de rechtsgevolgen der natuurlijke afstamming zal moeten worden gelet op hot onderscheid
tusschen gewone natuurlijke en overspelige kinderen" . 1)
Bij de schriftelijke voorbereiding in de Tweede Kamer
is evenwel doze kant van hot vraagstuk in hot geheel niet
ter sprake gebracht ; door de andere quaesties waartoe hot
ontwerp aanleiding geeft schijnt dit punt aan de aandacht
to zijn ontgaan ; bij de openbare beraadslaging echter word
hot eerst, dock zeer terloops, door Mr . v a n D o o r n
(HandeL bl . 1829), later door mij zelf (bl .1846, 2015 en 2019)
besproken . Door die zoo late, to late, behandeling is zonder
twijfel niet door alle leden de vraag, waarom hot daarbij
ging, tot haar recht gekomen .
Om den lezer to doers gevoelen water hot bij doze quaestie
om gaat, begin ik met, in korte trekken, hot verschil aan
to duiden, dat tusschen den tegenwoordigen en, zoo dit
wetsontwerp wet wordt, den lateren rechtstoestan d zal outstaan . Daarbij last ik enkele punters van verschil, die moor
van juridischen aard zijn on door mij in de Kamer reeds
besproken worden, achterwege, om de aandacht to bepalen
tot de praktische, voor iedereon tastbare rechtsgevolgen
van de bij dit wetsontwerp aan of ten behoove van hot
overspelig kind toegestano actie .
Loeft eon gohuwd man met eon andere vrouw, dau
kunnen thane do uit dat samenzijn voortgekomen kinderen
nooit worden erkend, ook niet na ontbinding des huwelijks ;
de vrouw weot, dat de wet haar noch haar kinderen ooit
eenig recht geoft op de goederen van den overspeligen
man, althans niet voor zijn dood . (B. Wb . 338) . Zij zal wel
door dozenn zich laten onderhouden, dock slechts zoolang
zij den man feitelijk in hare macht heeft. Bij hot openvallen van de nalatenschap van den overspeligen vader
ontvangt hot overspelig kind goon aandeel in zijn nalatenschap, dock enkel hot noodige levensonderhoud, to rogelen
overeenkomstig de gegoedheid des vaders on naar hot getal
1) Gide, 1896, le deel bi, 117 .
0 . E . VII 8
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en de hoedanig heid der wettelij ke erfgenamen (artt . 914,
915) . Natuurlijke erkende kinderen hebben eenig erfrecht
(artt . 909 en vlgg .) ; in enkele gevallen kunnen zij zelfs de
geheele nalatenschap ontvangen (art . 920), maar overspelige
kinderen ontvangen niets .
Voortaan zal dit anders zijn . Evenals thans zal de man
in bet geheim kunnen leven met een andere vrouw en
haar kroost onderhouden ; maar bovendien zal die vrouw,
indien de man daarmee ophoudt, een voogd kunnen doen
benoemen, door wiens tusscheukomst een bijzondere vertegenwoordiger voor haar kind wordt aangesteld . Deze neemt
dan de zorg voor bet overspelige kind over . Op de moeder
rust Been enkele wettelijke verplichting ; zij kan doen wat
haar behaagt ; de man daarentegen wordt veroordeeld tot
betaling van wekelijksche, maandelijksche of driemaandelij ksche bedragen, welke bepaald worden naar de behoeften
van bet kind, bet inkomen van den overspeligen vader en
bet getal en de hoedanigheid dergenen tot wier onderhoud
de overspelige vader mede verplicht is .
De vordering tegen den man wordt niet ingesteld door
de vrouw, die dug in geen geval bij verlies van bet proces
eenige risico loopt, maar door den vertegenwoordiger van
bet kind die voor rekening van den staat procedeert ; wordt
echter de man veroordeeld, dan draagt deze, dus mede zijn
wettige vrouw, de proceskosten .
Bovenbedoelde bijdragen worden betaald nit 's mans
inkomsten, waartoe in den regel ook behoort datgene wat
der wettige vrouw uit verdienste of nit haar goed toekomt
(artt . 163-201) . De vrouw wordt dus genoodzaakt mee to
betalen in bet onderhoud en de opvoeding van de kinderen
der bijzit haars mans . Wel kan de wettige vrouw echtscheiding vorderen, dock als haar gescheiden man nalaat bij
to dragen tot bet onderhoud barer kinderen, mist zij bet
krachtige middel van executie dat de nieuwe wet schenkt
aan de kinderen der bijzit, hierin bestaande dat de werkgever van den man verplicht is 1/s deel van bet loon of
to staan aan den voogd van bet overspelige kind . Dit geschiedt op zeer eenvoudige wijze, zonder eenige formal .iteit .
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Daar voor do wettige vrouw zulk een middel van parate
ezecutie op hot aan haren man verschuldigde loon niet bestaat, is in den regel haar recht op den echtgenoot feitelijk
onverhaalbaar.
Dit springt nog moor in hot oog, wanneer de overspeler met zijn bijzit naar elders vertrekt . Ook thane kan
hij dat doers, en dan verliest feitelijk de wettige vrouw
haar verhaal op hem, ten minste indien hij moot levee van
handers arbeid. Maar thane wordt hij, zoodra hij de bij zit
verlaat en naar zijn wettige vrouw terugkeert, weer vrij .
Voortaan echter zal de voog van hot overspelige kind hem
dwingen ook dan dit kind to onderhouden. Er is due voor
den overspeligen man weinig reden om weer huiswaarts to
gaan, integendeel ; zijn wettige kinderen kan hij gemakkelijker in den steek laten dan zijne overspelige .
Doze nieuwe door de wet zelve in hot levee geroepen
rechtstoestand brengt derhalve den man geen nadeel, eer
voordeel aan . Hij kan met zijn bijzit en haar kind, voor
weiks onderhoud die bijzit niet bekommerd behoeft to zijn,
vertrekken, en laat, ale hij goon twee gezinnen verkiest to
onderhouden, eigen gezin rustig in den steek .
Hoe dit vloekt met ons huwelijksrecht blijkt wel uit
art . 340 van ons wetboek, waarin bepaald wordt dat, ale
een der echtgenooten een natuurlijk kind erkent, voor hot

huwelijk bij een anderen persoon dan zijn echtgenoot verwekt, die erkenning goon schade kan toebrengen aan dien
echtgenoot of diens kinderen . Voortaan zal dit juist anders. hot natuurlijke kinderen geldt gedurende
om zijn, mite
hot huwelijk verwekt .
Near ons bestaand recht moeten bij scheiding der huwelijksgemeenschap alle schulden worden afgetrokken, alvorens
tot verdeeling der baton kan worden overgegaan (art . 176) .
Is or gemeenschap van winst on verlies bedongen, dan
blijft wat eon der echtgenooten door misdrijf verbeurt ten
taste van dozen (art . 218).
De alimentatieactie van hot nieuwe ontwerp is goon
boete op misdrijf. Alzoo moot, bij scheiding der gemeenschap, de vordering van hot kind ten taste komen van de
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gemeenschap, ook indien er slechts gemeenschap is van
winst en verlies, hoewel dit laatste voor betwisting vatbaar is. De wettige vrouw blijft, ook na den dood van
haar overspeligen man, voor de helft bezwaard met de uitkeeringen ten bate van het overspelig kind ; de bijzit gaat
vrij nit ; haar kan niemand dwingen .
Daar, anders dan in Duitschland, de moeder van het
overspelig kind voogdes blijft, en deze dus bevoegd is ten
bate van dat kind overeenkomsten aan to gaan met haven
minnaar, welke overeenkorn'sten niet in strijd zijn met de
goede zeden, integendeel uitdrukkelijk door de wet als
rechtmatig worden erkend (art . 344j 1 e lid van het W . 0.),
kan de boedel belast worden met zoo groote bedragen als
de man verkiest . Ons burgerlij k wetboek waakt voortaan
dus wel tegen verkorting van de rechten van het overspelige, niet tegen die van de rechten van het wettige
kind . De overspelige vader kan aan het overspelig kind
meer toekennen, dan aan zijn wettige kinderen, want ten
opzichte van deze is hij gebonden aan het wettig erfdeel,
waarover niet beschikt mag worden . Ten aanzien der overspelige kinderen echter gelden die bepalingen niet ; die
kinderen toch treden niet op als erfgenamen, maar als
schuldeischers, en gaan dus den erfgenamen voor .
De overspelige echtgenoot kan deze overeenkomsten
in het geheim, immers met de moeder, waken, zoodat zijn
ongelukkige echtgenoot misschien eerst na zijn dood zal
vernemen, dat hij met eene andere vrouw geleefd heeft .
Zou onder ons tegenwoordig recht de weduwe wegens zulk
een vordering aangesproken worden, dan zou de overeenkomst ongetwijfeld als in strijd met de goede zeden worden
nietig verklaard (art . 14 Algem, bep .) . Voortaan echter
zullen zulke overeenkomsten onder de bij de wet begunstigde
moeten worden gerekend .
Meent men inderdaad op die wijze den overspeligen
mann to zullen straffen, of van zijn verkeerde handelingen
terug to houden ?
Eindelijk nog dit . Het ontwerp geeft de actie tot
onderhoud niet aan de moeder, maar aan het kind . Is dit
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een overspelig kind, dan zal dit kind, zij 't ook door
tusschenkomst van den vertegenwoordiger, tegen zijn eigen
vader moeten optreden met een vordering, die niet kan
worden toegewezen, zonder tegelijkertijd zijn beide ouders
schuldig to doen verklaren aan het misdrijf bedoeld bij art .
241 strafwetboek . De voogd stelt de actie in ten bate van
het kind ; wordt die actie toegewezen, en vraagt vervolgens
de wettige vrouw echtscheiding, dan kan deze desverlangende
wel de ouders van het overspelige kind doen straffen, maar
wordt niettemin voor de helft zelve belast met het onderhoud van het kind !
Indien deze tegen stelling van het teg enwoordige en de
toekomst juist is, dringt zich dann de vraag niet op of dit
mag ; of een wetgever op die wijze inbreuk mag waken op
de beginselen van het door hem zelven geregelde huwelijkscontract ? Of, ten gevalle van het overspelige kind, niet de
man moet lijden, maar zijn wettige vrouw ? Immers in den
toestand vann dien man brengt het ontwerp geenerlei wij ziging, zoolang hij zijn overspel, hetzij met een prostituee,
hetzij met een alleen voor hem bestemde vrouw weet geheim
to houden ; en wordt de zaak publiek dan is hij er thans
even erg aan toe, als wanneer het ontwerp wet wordt, behalve dat hij met het onderhoud van het kind zal moeten
flu

voortgaan, waar hij thans daarmee zou kunnen ophouden.

vrees voor openbaarheid zal zich dus evengoed thans als
later doen gelden. . Houdt die thans hem niet terug, waarom
dan later well Daarentegen verschaft de nieuwe regeling
veel grootere zekerheid aan de bijzit, dat niet zij of zij
alleen het overspelig kind zal to verzorgen hebben, en dat
de last daarvoor mede zal worden gedragen, niet zoozeer
door haar, als wel door de vrouw tegenover wie zij in de
eerste plaats schuldig staat !

E+ r zijn twee teg en elkander ingaande groepen die tot
aanneming van het aanhangig wetsontwerp, zooals het daar
ligt, drij ven .
De eene groep zou, uit zedelijkheidsgevoel het huwelijk
hoog houdende, zoo mogelijk elke buitenechtelijke gemeen-
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schap als onzedelijk willen straffen, en als dit niet kan in
elk geval den overtreder der zedewet, in dubbele mate
natuurlijk den overspeler, de gevolgen willen doen drag en
van zijn onzedelijke daad . Al moge flu de den overspeler
op to leggen last mede drukken op diens wettige vrouw die aan de daad onschuldig is, ja voor wie die daad een
ergernis en een beleediging is, die vrouw behoort die last,
gelijk zooveel ander droevigs, gelaten to dragen .
De andere groep voelt voor het huwelijk, zooals het
bij ons geregeld is, juist weinig, staat voor een deel zelfs
vijandig daar tegenover, zooals b. v. Mr . S, v a n H o u t en,
die meent dat slechts „door den invloed der kerk" „tegengehouden wordt, dat de vrouw bij samenwoning zonder
inachtneming der rechtsvormen de maatschappelijke waardigheid verkrijgt", en terug wil n aar het oudere Romeinsche
recht „v6brdat de Christelijke dogmatiek en scholastiek
Karen noodlottigen invloed deden gelden" 1). Zich plaatsende
op het standpunt van den individueelen mensch, betoogt
die groep dat het onopzegbaar huwelijk veelal juist niets
anders is dan concubinaat, terwijl het ware huwelijk daar
is, waar man en vrouw slechts uit vrijen wil bij elkander
blijven, dus vrijelijk elkaar kunn .en verlaten . Op allerlei
wijze, vooral door middel van literatuur en tooneel, wordt
voor deze verheerlijking van het vrije huwelijk boven het
wettig huwelijk propaganda gemaakt, waardoor velen in
den laude hun afkeer van buitenechtelijke verhoudingen
als veroordeeld vooroordeel afleggen . Gaan ook niet alien
zb6ver, in elk geval stemmen zij hierin overeen, dat er
Been enkele reden is om het eene kind achter to stellen bij
het andere . W at de wetgever ook omtrent de hoogheid van
het huwelijk oordeelen moge, in geen geval behoort het
onschuldige kind onder de wettelij ke bescherming van het
huwelijk to lijden . Op grond van afstamming heeft het
recht op onderhoud en opvoeding (alimentatie) . Natuurlijk
kan men daarbij niet blijven staan ; de verplichtingen van
den vader lossen zich niet enkel in betaling eener geld1)

God, Eigendom en Familie, 2e druk, 1883, biz . 283 en 285 .
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som op ; waarom zou niet het natuurlijke kind ook opgenomen molten worden in den familiekring van hem van
wien het afstamt, waarom niet diens naam voeren, waarom
niet medeerven ? In dien geest ook, al maakte hij zijn reserves,
de Minister van Justitie 1). Alleen verkoos deze bewindsman zich bij dit wetsontwerp to bepalen tot de toekenning
aan het kind van de alimentatieactie, blijkbaar omdat voor
de toepassing der verdere consequenties van het aangenomen
beginsel vooralsnog in de Tweede Kamer Been meerderheid
to vinden ware geweest . Dat op dit standpunt tusschen
overspelige en andere natuurlijke kinderen in beginsel geen
onderscheid kan worden gemaakt is duidelijk .
Mij schijnt het niet twijfelachtig dat ons burgerlijk
wetboek, waarvan het' aanhangig wetsontwerp deel zal uitmaken, zich nook op het eene, noch op het andere standpunt heeft g eplaatst, zoo dat een wetsontwerp, hetwelk
op de inzichten hetzij van de eene, hetzij van de andere
groep steunt, met ons wettelijk huwelijksrecht in strijd
komt. Ik wensch dit aan to toonen, zonder evenwel een
uitvoerig juridisch betoog to leveren, waarvoor de beschikbare ruimte ontbreekt .
onze wet, wel verre van het buitenechtelijk sexueel
verkeer als onzedelijk tegen to gaan, last alle sexueele verbindingen volkomen vrij ; zij verbiedt er geen enkele en
straft de ontucht, zoolang deze niet in het openbaar
geschiedt of geen bepaalde rechten van anderen geschonden
worden, niet. Zij last, voor zoover ik zien kan, ook de
eischen der kerk buiten rekening, ondergaat haar in vloed
in deze niet of in geringe mate, maar plaatst zich eenvoudig op het standpunt van maatschappelijk belang, en
kept alleen om die reden aan die sexueele verbinding die
zij huwelijk noemt allerlei bepaalde rechtsgevolgen toe.
Vooraf ga de al het volgende beheerschende stelling,
dat de natuur wel de moeder dock noon den vader aanwvjst,
ten gevolge waarvan het ontstaan van eene natuurlijke of
zedelijke, en,kel op afstamming berustende verplichting tus1) Handel, bl . 1864 en volgg
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schen vader en kind feitelijk onmogelijk wordt . Dit eenvoudige feit valt ondanks alle scherpzinnige en vernuftige
tegenstribbeling niet to loochenen . Het is niet een „intern"
feit, dock een verborgen, ook uit de gevolgen niet waarneembaar feit, dat alleen bekend kan zijn aan de vrouw en
voor den man nooit meer dan hoogst waarschijnlijk .
Het is juist op die omstandigheid dat de bemoeiing van
den wetgever met de sexueele verhoudingen berust ; zonder
zijn tusschenkomst zoude slechts sprake kunnen zijn van
afstamming van de moeder, en zou alleen die afstamming
aan eene regeling der fa,milieverhoudingen ten g rondslag
kunnen gelegd worden .
Zal het gezin (man, vrouw en kind) den grondslag
vormen van onze familieverhoudiu gen en van onze maatschappelijke toestanden, dan moet bij de gemeenschap
tusschen man en vrouw zich voegen de of op dwang of op
afspraak berustende onthoudin g der vrouw van gemeenschap
met anderen . De band tusschen vader en kind kan nimmer
berusten op eene op zich zelve nooit bewijsbare afstamming,
maar, behalve op de feitelijke gemeenschap, op de onderstelling dat de bewakers der vrouw steeds hun opdracht
hebben kunnen en willen vervullen, of wel dat de vrouw
aan haar belofte van zich van gemeenschap met anderen
to onthouden trouw gebleven is . De band berust steeds op
veronderstelde afstamming .
Alleen derhalve op grond van gemeenschap in verband
met strenge bewaking of met trouw aan de belofte kunnen
verplichtingen ontstaan aan de zijde des mans .
In ons land en in onzen tijd kan de onderstelling
alleen berusten op trouw der vrouw aan belofte of afspraak .
H.et is die onderlinge afspraak of overeenkomst welke
de bescherming eischt van den wetgever, omdat de maatschappij bij gezin svorming het grootste belau g heeft, en,
bij gebreke daarvan, in een toestand van verwildering zou
geraken .
In vroeger dagen stood, en bij sommige volken staat
ook flu nog, die overeenkomst onder bescherming van geheel
het yolk, zoodat overspelers, en vooral overspeelsters, met
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den dood gestraft worden, terwijl vaak ook eigen richting
door den bedrogen echtgenoot is toegelaten .
Hoe noodzakelijk des wetgevers tusschenkomst op dit
gebied is, wil men verwilderin g van hat yolk en ondergan g
van den staat tegengaan, leert ons de draconische wetgeving van Keizer A u g u s t u s bij hat begin onzer jaartelling, die een gevoig was van dQ verslapping van den
huwelijksband in de laatste tijden der Republiek . De daarbij
opgelegde dwang echter, heel wet anders voorwaar ! dan
de indirecte dwang die voortvloeit nit onze hedendaagsche
huwelij kswwetg evin g, heeft hear doel geenszins bereikt .
Vrij wet hooger dan bedoelde wetgevin g staat onze
uit Germaansche zeden en Christelijke leering voortgekomen
huwelijkswetgeving . Aan de levenslange verbinding van man
en vrouw ligt trouw ten grondslag . „Een man een man, een
woord een woord" gold ook in hat huwelijk . Op hat voortduren ward gerekend niet van hat liefdesgevoel, maar van
trouw aan de belofte om met en voor elkander en voor hat
gezin to leven en dientengevolge zich van gemeenschap
met anderen to onthouden . Alleen die overeenkomst beantwoordde aan de eischen der zedelijkheid ; plicht, niet
genot was de grondslag. Dat de Kerk die overeenkomst
tot eene van hoogere orde gewij d heeft, verhoogt hear
beteekenis, dock doet rechtens hear niet van aard veranderen .
De wetgever intusschen schrijft niemand hat aangaan
van zulk een overeenkomst voor, en volgt dus niet hat
voorbeeld van den IRomeinschen Keizer . Maar wel regelt
en omschrijft hij de overeenkomst nauwkeurig ; wel zorgt
hij zooveel mogelijk, dat, alvorens zoo ernstige verplichtingen
op zich to nemen, de partijen in de gelegenheid worden
gesteld zich omtrent elkanders toestand en verhoudingen
to vergewissen, vergissingen of misleiding to voorkomen,
en alles vooraf to rag elen en vast to stellen . Zoo kreeg
die overeenkomst een publiekrechtelijk karakter ; zij is niet
afhankelijk van de persoonlijke inzichten der partijen . De
verhoudingen die op zoodanige overeenkomst berusten
vormen een rechtsinstituut .
Alleen uit zoodanige overeenkomst ken een krachtig
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gezin ontstaan, waarin beide ouders samenwerken tot
opleiding van het komend geslacht. Door in dieu staat
zich to begeven, doen de echtgenooten verplichting en,
niet slechts jegens elkander, maar ook jegens de reeds
bestaande of komende bloedverwanten geboren worden .
Zij „verbinden zich over en weer" hunne kinderen to zullen
opvoeden (art . 159) ; de vrouw is, behalve wanneer de man
de onmogelijkheid dat hij de vader is bewijzen kan, gevrijwaard tegen betwisting van de wettigheid van haar kroost .
Immers ging de man het huwelijk niet aan, alvorens zeker
to zijn zich op de belofte van trouw to kunnen verlaten .
Wel kan de echtgenoot ontrouw plegen, maar zij, met
wie dat geschiedt, weet vooraf dat zij zich daardoor voor
haar leven schandvlekt . Dat is de grond, waarom ook na
ontbinding des huwelijks het overspelig kind niet kan word en
erkend . Zonder dat verbod zouden onophoudelijk de echtgenooten, inzonderheid de man, aan de verleiding blootstaan het gezin in den steek to laten, om zijn „troost to
zoeken", gelijk een kamerlid het uitdrukte, bij een andere
vrouw . Over en weer worden de rechten en verplichtingen
afgebakend, waarop g een inbreuk kan worden gemaakt .
Daarom zijn dan ook de vrouw en haar kroost gevrij waard
tegen de nadeelen van eene erkenning staande huwelijk
van kinderen voor het huwelijk verwekt (art. 340 B . W.) .
Het huwelijk is alzoo een instellin g, door den wetg ever
in het leven geroepen om het ontstaan van gezinnen en
families mogelijk to waken . In de huwelijksstaat berusten
de verplichtingen des vaders niet op de afstamming, maar
op de onderstelde afstamming, welke onderstelling zelve op
niets anders steunt dan op geloof in de naleving van de
aangegane huwelijksovereenkomst (B . W. art . 305) .
Verbindt de wetgever voordeelen aan den huwelijksstaat, toch verbiedt hij andere sexueele verhoudingen niet ;
alleen onthoudt hij dezen zijnn bijzondere bescherming . Wil
buiten huwelijk de vrouw zich tegenover een man verbinden zich van gemeenschap met andere mannen to onthouden, dan heeft die belofte geen rechtsgevolg ; zij is niet
bekend aan derden, zoodat overspel met eene concubine
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niet bestaat . vrij blijven man en vrouw en zelfs hunne
bloedverwanten het onwettig kroost op dezelfde wij ze to
behandelen as de wettige ouders hun kinderen moeten
behandelen volgens de wet ; dock een band, aithans tusschen vader en kind, bestaat rec ;htens niet . Evenwel last
onze wet het doers ontstaan van zulk een band toe, nlL
door „de erkenning" . Ook deze berust van vaderszijde
op een vrije wilsdaad, niet op de afstamming . Het is
feitelijk onverschillig of die erkenning inderdaad met afstamming in verband staat, zoodat personen erkend en gewettigd worden, van wie de overheid met zekerheid kan
nagaan dat zij niet van den erkenner afstammnn . Zij kan
door belanghebbenden worden betwixt omdat er voor- en nadeelen voor anderen nit kunnen ontstaan, niet echter, omdat
het voor den wetg ever op afstamming zou aankomen . Die
„erkenning" kan niet worden opgedron gen, juist omdat de
band tusschen vader en kind niet op afstamming berusten kan,
en de man zelf moet beoordeelen of hij van de (buitenechtelijke)
trouw der vrouw alsmede van haar v66rafgaande onthouding
al dan niet verzekerd is . Beiden, man en vrouw, hebben vrijwillig afstand gedaan van de bescherming die op dit print
de wet door middel van de huwelijkswetgeving hun aanbood .
Met deze beweringen is niet in strijd de gedwongen erkenning ingeval de man gemeenschap gepleegd heeft tegen
den uitdrukkelijken wil der vrouw, of met eene vrouw die
om haar leeftijd of andere omstandigheden onder de bijzondere
hoede der wet is geplaatst (art . 342b B . W . B .) . Ook in
die gevallen wordt de afstamming niet bewezen verklaard,
maar wordt den misdadiger de bevoegdheid ontnomen zich
op de physiologische onbewijsbaarheid to beroepen .
Naar ons burgerlijk recht kunnen dus, behalve in die
uitgezonderde gevallen, geenerlei verplichtingen ontstaan tusschen vader en kind, zonder dat de man dit zelf wil . Dit geldt
zoowel bij huwelijk als bij erkenning . Die toestemming moet
worden bewezen, niet de afstamming ; deze is rechtens indifferent. vader is hij, dien of het huwelijk of de erkenning aanwijst,
al stamt feitelijk het kind blijkbaar of hoogst waarschijnlijk niet
van hem af. Deze wettelijke regeling berust niet op christelijke
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begrippen omtrent zedelijkheid, al is zij daarmee, naar mijne
meening althans, zeker in overeenstemming, maar op het
inzicht dat zonder zoodanige regeling van het sexueele verkeer eene maatschappij, waaraan gezinsvorming ten grondslag
ligt, onmogelij k wordt.
Het wetsontwerp evenwel komt ook met deze beginselen onzer wetgeving in strijd . 13.et schept een rechtsband
tusschen vader en kind, buiten huwelijk en erkenning om,
en wil die aldus geschapen verhouding afleiden uit afstamming ; aan die physiologisch onbewij share afstammin g
knoopt het willekeurig ~~n en wel de voornaamste van de
rechtsgevolg en der erkenning, verplichting tot onderhoud,
vast . Aldus voert het een gedwongen erkenning in met
willekeurig beperkt rechtsgevolg .
Hoe komt men daartoe ?
Blijkbaar nit medelijden met het kind . De positie van
het natuurlijk kind is inderdaad hard ; de schuld daarvan
draag t echter niet de wet, maar dragen de ouders . De wet
moet den huwelijksstaat hooghouden om verwildering to
voorkomen ; maar ziet zich tevens gen oodzaakt het sexueele
verkeer ook buiten huwelijk vrij to laten . Maakt zij nu de
gevolgen van beiderlei snort verkeer zooveel mogelijk aan
elkan.der gelijk, dan verlokt zij de menschen tot het aangaan
van hot zooveel aangenamer schijnende vrije huwelijk, en
breekt daardoor juist datgene of waarom het haar toch to
doen was .
Op welken grond moet de wet een actie aan het kind
geven ? Op grond van onrechtmatige daad, zeggen sommigen .
Sexueele omgang buiten huwelijk evenwel is, in der Christenen oog, wel onzedelij k, maar niet door den wetgever verboden . Tegen de vrouw wordt geen onrecht gepleegd ; tegenover het kind aangenomen dat het mogelijk is onrecht
to plegen tegenover een nog ongeboren kind, dat nooit zal
kunnen bewij zen werkelij k of to stammen van een bepaald
aangewezen man,
zou dan het onrechtmatige gelegen zijn
in het doen ontstaan van eene voor het kind in de oogen der
omgeving minder waardige positie . Maar dat kwaad is onherstelbaar (tenzij door wettiging), is allerminst to vergoeden
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door geld, dat in sommige gevallen voor het achtergestelde
kind zelfs volkomen onverschillig kan zijn . Tegenover de
moeder kan het kind zijn recht doen gelden, omdat zijn
afstamming van hear vaststaat ; maar tegenover hear heeft
het den ook geen actie tot schadeloosstellin g, dock een
actie tot onderhoud en opvoeding gegrond op natuurlijke
verwantschap. Voor den vader echter kan uit die verwantschap alleen, zonder „erkenning", nooit een verplichting
ontstaan .
Gaat de man den vrij nit? Geenszins . De vrouw met
wie hij verkeerde mocht op zijn toezeggingen vertrouwen ;
zelve bleef zij trouw en onthield zich van aanraking met
andere mermen ; dit weet de man ; dit heeft hij uitdrukkelij k of stilzwij gend toegegeven . Hem dwin gen een kind
to „erkennen" kan men niet, zonder het begrip van
„erkenning" to niet to doen, maar wel, zijn toezeggingen
aan de moeder na to komen . Tegen directen huwelijksdwang bestaat to groot bezwaar ; niet echter tegen onderhoudsdwang. De actie ter verkrijging van een bijdrage
voor het onderhoud voor het kind,
het kind van de
moeder, niet van den onderhoudsplichtigen man,
heeft
niets met de afstamming to maken, dock ontspruit nit de
verhouding tusschen man et vrouw . Verdere gevolgtrekkingen blij ven dus uitgesloten.
Zulk een vordering is echter slechts den rechtsgeldig
to maken, wanneer de vrouw niet verkeerde in eene wetteli k ongeoorloofde verhouding. Slechts in dat geval mocht
zij vertrouwen dat de man zou huwen of het kind erkennen .
Daarom geenn actie in geval van overspel, tenzij er misleading hebbe pleats gehad .
Op die wij ze wordt aan het rechtsgevoel voldaan,
zonder de grondslagen van ons huwelijksrecht aan to tasten .
Hoewel ditmaal op de duitsche wetgeving geen beroep
is gedaan, heeft toch ontwijfelbaar bij meer den ~~n kamerlid de overweging invloed gehad, dat een regeling die in
Duit~chland geldt toch niet zoo strijdig zijn kan met het
immers dear evenals her geldende huwelijksrecht . Hoewel
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ook in Duitschland niet aan de vrouw maar aan het kind
de onderhoudsactie gegeven is, zal men bij nadere beschouwing toch ontwaren, dat daar de zaak geheel anders geregeld is, en wel zbb dat de treurige rechtsgevolgen waarop
ik in den aanvang wees zich daar niet of slechts in geringe
mate kunnen voordoen .
In Duitschland kept men het instituut der „erkenning"
niet ; daar zijn de kinderen of edit of onecht (unehelich) . Alleen de echte hebben familie- en erfrecht . Daardoor wordt zeer scherp het verschil tusschen den huwelijksstaat en al wat daarbuiten valt in het oog gehouden .
Onechte kinderen kunnen slechts door den edit der
ouders worden gewettigd, of bij beschikking der overheid,
in welk laatste geval evenwel deze wettiging niet terugwerkt op de bloedverwanten des vaders .
Het onechte kind daarentegen heeft ten aanzien der
moeder en der bloedverwanten van deze de rechten van
een edit kind, welke derhalve, zeer juist, aan de afstamming zelve verknocht worden .
Maar aan die moeder komt niet toe de ouderlijke
macht ; het onecht kind staat krachtens de wet onder
de voogdij der overheid . A.iweer dus scherpe tegenstelling
tusschen den huwelijks- en niet-huwelijkstoestand .
voorts wordt uitdrukkelijk bepaald, dat tusschen een
onecht kind en zijn vader geen bloedverwantschap bestaat .
Hierdoor wordt alle gelijkstelling van natuurlijke met
echte kinderen bij den wortel afg esneden .
Ook een gehuwd man kan naar duitsch recht veroordeeld worden tot het onderhouden van een onecht kind .
Daarbij wordt evenwel dat onderhoud geregeld naar de
levenspositie van de moeder, niet naar „het inkomen des
vaders" zooals het wetsontwerp wil, en terecht, omdat het
kind afstamt van de moeder, terwiji aan de afstamming des
vaders, wijl die rechtens onbekend is, geen recht kan worden
verbonden. voorts kan zulk een alimentatieverdrag niet
gesloten worden tusschen de moeder en den overspeligen
man, maar slechts tusschen dezen en den voogd van het
kind . Daardoor bestaat er geen
althans veel minder

CAVEANT CONSULES !

231

gevaar dat de rechten der echte kinderen gekrenkt zullen
worden door de bij zit, waarmee de overspelige man heeft
geleefd. Bovendien wordt uitdrukkelijk bepaald dat de
erfgenamen des vaders in elk geval zich bevrijden kunnen
door uitbetaling van een bedrag gelijkstaand met het wettelijk erfdeel van een echt kind . Benadeeling van de legitieme portie wordt daardoor voorkomen .
Eindelijk nog dit. Tengevolge van de regeling van de
onderlinge vermogensrechten van man en vrouw kan de
schuld van den overspeligen man niet verhaald worden op
het door de vrouw „gereserveerde" goed, waaronder ook datgene behoort wat zij door haar arbeid en industrie heeft
verdiend. Zij kan vorderen dat haar man al de inkomsten
van het „aangebrachte" goed aanwende ten bate van haar
gezin, zonder to rekenen met overige verplichtingen van
den man . De schuldeischers van den man hebben geen
verhaal op het „aangebrachte" goed der vrouw, indien de echtgenooten de wettelijke regeling van het vermogensrecht
hebben aanvaard, en hebben zij in afwij king daarvan huwelijksche voorwaarden bedongen, dan blijven toch de verplichtingen uit een ongeoorloofde handeling voortspruitende,
ten laste van den
en daartoe behoort het overspel,
man 1). De wettige vrouw wordt dus niet belast met het
onderhoud van de kinderen van de bijzit haars mans .
Al maakt derhalve ook de duitsche wetgever in deze
geen onderscheid tusschen overspelige en andere onechte
kinderen (Eij doet dat trouwens ook elders niet), toch heeft
hij niet een beginsel in de wet gebracht, dat op den duur
onvermijdelijk moet leiden tot uitwissching van de grenzen
tusschen wettelijke en onwettelij ke sexueele verhoudingen .
Ten behoeve van het kind wordt onderstand toegekend in
verband met den stand der moeder, dus zonder eenigermate
een recht gegrond op de afstamming van den vader to
erkennen, en daarbij is voldoende gezorgd dat de rechten
van de wettige vrouw en het echte kroost niet worden
benadeeld .
1) Zie de artt. 1363, 1367/70,
vlgg. Burg. Gezetsb .

1389, 1410, 1463, 1536, 1705 en
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Dat alles is bij dit wetsontwerp anders . Wordt het
wet, dan zal een slecht nagemaakte duitsche lap gezet
worden op een oud kleed van geheel aader maaksel, hetgeen ongetwijfeld veel scheuren zal doers ontstaan. Daarentegen verzuimt het, nit het duitsche wetboek het juiste, op
de natuur gegronde beginsel over to semen, dat ten opzichte
der moeder en harer bloedverwanten het natuurlijk kind
de rechten heeft van een echt kind, met recht om den
naam der moeder to dragen . Tegenover haar kan het recht
v~,n afstamming worden erkend, dock niet tegenover den
vader.
Heeft, vraagt wellicht de lezer die dit betoog volgde,
de Tweede Kamer dit alles over het hoofd gezien ?
Hierover ten slotte nog een enkel woord .
Het geldt her eene nienwe regeling van een zeer
moeilijk onderwerp . Wie na wil gaan wat de juristen, ook
de kundigsten onder hen, zoowel in Frankrijk als in Duitschland en in ons land over dat „recht van het kind" en de
verplichting van den vader hebben gesproken en geschreven,
zal telkens stuiten op elkander weersprekende beweringen,
niettegenstaande de meesten hunner hetzelfde beoogen .
Omtrent de verplichting van den man, die een vrouw
waarmee hij verkeerd heeft met haar kind last zitten, bestond ook tusschen de Kamerleden blijkbaar een commons
opinio, maar niet omtrent de vraag, hoe een actie tot naleving van die verplichting in overeenstemming kan worden
gebracht met de overige in ons land geldende rechtsbeginselen . Moeilijk is het de grenzen z66 of to bakenen, dat
men niet komt waar men niet wezen wil . De vorige
Minister van Justitie, Mr . L o e f f, deed terstond sterk uitkomen, „dat het enkele feit der geboorte naar het tegenwoordig recht geenerlei rechtsband schept tusschen ouders
(beter : vader) en het natuurlijk kind," en dat voor den
vader zulk een rechtsband eerst ontstaat door een vrijwillige
daad (erkenning) van den vader . Om flu desondanks, met
behoud van het bestaande recht, den vader tegenover het
kind to verplichten tot alimentatie, heeft hij met groote
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scherpzinnigheid het stelsel ontwikkeld dat onderscheid
diende to worden gemaakt tusschen vader (aanduidende
den persoon, die met het kind in familiebetrekking staat)
en verwekker (bij wien zoodanige betrekking ontbreekt), en
dat op grond van dat onderscheid een verschil in rechtsverplichting kan worden gebouwd . Die onderscheiding met
de daarop steunende gevolgtrekking vond bij velen instemming. Hoewel bij de openbare beraadslaging een deel
der Kamer aan deze onderscheiding waarde is blijven toekennen, en niet inzag dat zij op een snort cirkelredeneering berust, en onderscheidt wat niet wel voor onderscheiding vatbaar is, heeft de meerderheid der Kamerleden,
krachtig daarbij geleid door 's ministers opvolger Mr . van
R a alt e, van die onderscheiding niets willen weten, en
volgehouden dat de verplichting tot alimentatie en diensvolgens ook des kinds recht daarop berust op afstamming, al werd de vraag, of dan niet op denzelfden gron d
meerdere rechten aan het kind zouden moeten worden toegekend, om redenen van opportuniteit buiten het kader
van het ontwerp gesloten. De laatste meening, zoo kras
mogelijk en herhaaldelijk door den Minister op den voorgrond gesteld, schijnt mij toe to hebben gezegevierd, al
staat vast dat zij door meerdere voorstanders aan de rechterzijde der Kamer werd verworpen . Het was toen voor
een zoo groot college als de Tweede Kamer niet meer
mogelijk tot het inzicht to komen dat, indien men erkent
dat een rechtsband tusschen vader en kind slechts door een
vrijwillige erkenning door den vader kan geschapen worden
(behalve in de enkele, vroeger reeds door mij aangeduide
gevallen), men niet desondanks aan het kind een actie, zij
het ook met wat beperkter strekking, tegen den vader die
niet erkende kan geven, omdat het eene met het andere in
strijd is ; maar daty indien men het kind wil tegemoet komen,
waarom het dan ook slechts to doen is,
men
nit moet gaan van het recht der vrouw tegenover den man
die met haar heeft verkeerd . Had dit stelsel tijdig behoorlijk
kunnen worden onderzocht, dan zou, dock na omwerking
van het wetsontwerp, voor al die gevallen waarin eene vrouw
O . E . V11 8
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rekenen op den bijstand van een man in bet onderhouden van haar kind, die naleving van de verplichtin g
tot onderhoud kunnen zijn vastgesteld, zonder dat de wetgever ware getreden op den weg, die onvermijdelijk moet
leiden tot gelijkstelling van ordelijke en niet-ordelijke sexueele verhoudingen, dus tot werkelijke verzwakking van ons
huwelijksrecht, en zonder dat reeds dadelijk op bedenkelijke
wij ze inbreuk ware gemaakt op de wettelij ke rechten der
gehuwde vrouw . In dat stelsel is bet ook niet aanstootelijk, wanneer iemand tot alimentatie verplicht wordt en
blijft, ook dan als een ander zich door erkenning als „vader"
heeft opgeworpen, en kunnen wij het flu door den wetgever geschapen monstrum, bet instituut van bet tweevaderschap (art . 344a in verband met 344c 2e lid), ontberen .
Had bet wetsontwerp op nieuw naar de afdeelin gen
kunnen worden verzonden, dan ware hoogst waarschijnlijk
de loop der zaak eene andere geweest . Wordt bet ontwerp
ook door de Eerste Kamer aangenomen, dan zullen, zij
bet ook niet terstond, naar mijn vaste overtuiging de droevige gevolgen niet uitblijven .
Maar bet geldt bier gelukkig geen politieke quaestie,
dock enkel vaststelling van rechtsverhoudingen, en daarbij
kan de Eerste Kamer, vaak beter op de hoog to dan de
Tweede bij den aanvang barer beraadslagingen kon zijn,
handelen als Hof van Appel .
mag

DE GRONINGER VEENKOLONIEN
DOOR

Jhr . Mr . H . SMISSAERT .

Te weinigen is zelfs in hoofdtrekken de geschiedenis
van de Groninger Veenkolonien nog bekend, toch is zij
uiterst merkwaardig in meer dan een opzicht . De oorsprong
van de opkomst deter Kolonien is daaraan to danker, dat
de stad Groninger venen, waarover zij de beschikking had,
heeft doer exploiteeren en dat wel op zulk een voet, dat
landontginning daaraan noodwendig verbonden moest worden .
Stelselmatig werd op het aldus ontgonnen land landbouw
aangekweekt, waartoe alweder de stad Groninger in krachtige
mate het hare bijdroeg. Na mislukte proefnemingen vestigde
zich ten slotte omstreeks de helft der voorgaande eeuw,
in deze streek die industrie, welke joist hier de beste bestaansvoorwaarden vond : de aardappelmeelfabricatie (in
hoofdzaak), die haar grondstoffen ontleent aan de naast de
fabriek gelegen akkers en haar brandstof uit de nog bestaande venen . Wanneer de fabrikanten door het vormen
van een syndicaat de leveranciers van de grondstof en, de
landbouwers, ontstemmen, ziet men die landbouwers zelven
industrieelen worden door op cooperatieven grondslag zeif
de fabricatie ter hand to nemen .
Ziedaar in enkele woorden de merkwaardige ontwikkelingsgeschiedenis van deze in ors land zeker wel eenige
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streek. 't Loont ongetwijfeld de moeite die geschiedenis in
ietwat breeder trekken to volgen .
Vooraf moge gewezen worden op den omvang, dien de
nij verheid in dit beperkt gebied thans bezit . De industrie
in de Veenkolonien last zich verdeelen in drie hoofdtakken,
de aardappelmeelfabricatie, de siroopbereiding en de vervaardiging van stroocarton . Er zijn thans 1) in de veenkolonien 27 aardappelmeelfabrieken, n.l . 18 zoogenaamd
speculatieve en 9 cooperatieve ; de laatste verwerken jaarlijks
ongeveer 3 millioen H .L . aardappelen, de eerste ongevaer
5 -, samen dus 8 millioen H .L. Daar 1 H .L. aardappelen
overeenkomt met ongeveer 63 K.G ., kan dus 't jaarlijksch
verbruik dezer fabrieken op niet minder dan ongeveer 535
millioen kilo aardappelen worden geschat. De campagne
(d.i. de tijd als de aardappelen rijp zijn en aan de fabrieken
worden geleverd) duurt gemiddeld 10 weken : van midden
September tot eind November . Per week worden dan, gelijk
uit het vorenstaande blijkt, naar de fabrieken afgeleverd
gemiddeld 850 .000 H .L. aardappelen, hetgeen alles per
scheepsgelegenheid geschiedt ; elke fabriek heeft in haar
dienst een 30 a 40 schepen, welker laadvermogen van 500
tot 1000 H .L. wisselt . De gemiddelde prijs van den fabrieksaardappel kan tegenwoordig worden gesteld op omstreeks
80 cts . per H.L. ; de opbrengst van 1 H .A . land op gemiddeld 380 H.L., die opbrengst toch schommelt zoo ongeveer
tusschen 340 en 440 H .L. en hangt in hoofdzaak of van
de bemesting en van de goede bebouwing . Een H .A . land
brengt dus naar deze raming op 380 ELL . a 80 cts. = f 304.
Rekent men nu de huur van het land naar de tegenwoordige waarde op f 90 per H .A . en de kosten van verbouwing
(mest, arbeidsloon, enz .) op f 160, dan blijken de productiekosten in totaal per H .A . to zijn ongeveer f 250, zoodat
er voor den huurboer een winst van gemiddeld f 54 overblijft.
Beziet men de zaak van de zijde van den fabrikant,
1) De hierna volgende gegevens hebben betrekking op bet jaar
1906 en zijn den schrijver welwillend verstrekt door een volkomen be
trouwbaar deskundige uit de Veenkolonien.
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dan moet ereerst
alt in aanmerking komen dat van 1 $ .L.
aardappelen gemiddeld 11 K.G . aardappelmeel kan worden
vervaardigd (het cijfer hangt natuurlijk samen met de qualiteit van de grondstof ) . De 8 millioen H.L. welke door
de fabrieken in de Gronin ger Veenkolonien worden verbruikt,
leveren dus op zoo ongeveer 93 millioen K .G . aardappelmeel of verpakt in balers van 100 K .G. 935 .000 balers. De
prijs der balers schommelt tusschen f 9 en f 12 ; die prijs
hangt of van verschillende factoren, 1 ° van de qualiteit
van het product : men onderscheidt 4 a 5 soorten : prima,
prima-secunda, secunda, tertia, enz.; 2° van den aardappeloogst, niet slechts ten onzent, dock ook in Noord-Duitschland. Daar toch treft men ook veel aardappelmeelfabrieken
aan ; is de oog st ginds slecht, her goed, dan valt aan de
Veenkolonien de concurrentie lichter . De Duitsche aardappelen gaan niet slechts naar de Duitsche meelfabrieken,
maar ook naar de spiritusfabrieken ; vragen die laatste to
veel grondstof, dan kunnen de Duitsche meelfabrieken
weinig exporteeren en wordt de markt ten onzent vaster .
3° Mede van invloed op den prijs is de prijs der surrogates
van het sag omeel nit Voor-Indie en het maismeel uit ~ merika, welke ook gebruikt worden in die industrieen, welke
het aardappelmeel behoeven : de textielnijverheid en de
stroopfabricatie .
Voorloopig moge deze korte aanteekening volstaan om
de beteekenis van deze grootindustrie der Groninger Veenkolonien to schetsen .
Wat de siroopfabricatie betreft, men vindt her 4
fabrieken, die zich op de bereiding hiervan toeleggen ; zij
verbruiken tezamen jaarlijks omstreeks 130000 balers aardappelmeel (a 100 kilo). Elders in ons land zijn er log 7
andere siroopfabrieken, die echter haar grondstof (aardappelmeel) in hoofdzaak ook nit de Veenkolonien betrekken .
Daar van 100 K .G. aardappelmeel ongeveer 96 K .G . siroop kan
worden vervaardigd . mag de jaarlijksche productie van deze
fabrieken in de Veenkolonien op 12+ millioen K .G. siroop
worden geschat.
Wat eindelij k betreft de stroocartonfabricatie, deze
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wordt in 11 fabrieken der Veenkolonien, (waarvan 2 cooperatieve) uitgeoefend . Deze verbruiken jaarlijks gezamenlijk
gemiddeld 200 millioen K .G. stroo, waarvan de prijs schommelt tusschen f 15 en f 22 de 1000 K .G. 1). hit 100 K .G .
stroo wordt 70 K.G, stroocarton vervaardigd .
Vat men bovenstaande gegevens samen, dan blijkt dus
dat deze drie soorten van fabrieken in de Groninger Veenkolonien jaarlijks voortbrengen 93 2 millioen K .G. aardappelmeel, 12 millioen K .G . blanke siroop 2) en 140 millioen
K .G. stroocarton . Daartoe worden dus verwerkt 82 millioen
H.L. aardappelen en 200 millioen K .G . stroo . Stelt men
den gemiddelden prijs van het aardappelmeel op f 10 .50 de
100 kilo en van de siroop op f 12 .50, van het karton op f 5,
dan bevindt men dat de gezamenlijke waarde deter productie
weinig minder is dan 18 2 millioen gulden . De waarde der
grondstoffen last zich ramen als volgt : 8 millioen H.L.
aardappelenn a f 0 .80 = f 6 .800.000 ; 200 millioen K .G.
stroo a f 18 .50 per 1000 K .G. = f 3 .700.000; in totaal
f 10 .500.000.
Deze enkele cijfers mogen zeker wel voldoende worden
geacht om eenigermate een beeld to geven van de beteekenis der indu strie op dit beperkt terrein, het gebied, dat,
voor eeuwen een dorre heide, begrensd wordt in het
noorden door Muntendam en Meeden, in het oosten door
Onstwedde en Vlachtwedde, in het westen en zuid-westen
door Kropswolde en Noord- en Zuid-Laren ; de streek, die
thane omvat Veendam, Wildervank, Sappemeer, H:oogezand,
de heide Pekela's en Stads-Kanaal .
Behalve de bovengenoemde hoofdtakken van industrie
vindt men op dit terrein voorts nog steep- en pannenfabricatie, kalkovens, turfstrooiselfabricatie, scheepswerven
(voor ij zeren schepen), stoomhoutzagerij, machinefabricatie
enz . Hoe is de metamorphose van deze heide tot een zoo
belangrijk nijverheidsdistrict tot stand gekomen ?
1) Een deel van deze 200 millioen kilo stroo komt nit de Veenkolonien, het overige van de kleistreken benoorden den spoorbaan.
2) Zooals boven reeds werd gezegd, wordt voor de siroopbereiding
een deel der aardappelmeel-productie verbruikt .
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Om dit to doers zien moet worden nagegaan hoe de
vervening heeft plaats gehad, hoe zij samenging met landontginning, in het levee riep een scheepvaart, die straks
zich ontplooide tot zeevaart, welke de ontwikkelingsgeschiedenis van den landbouw hier geweest is en hoe de
tegenwoordig hier gevestigde nijverheid, waarvan het beeld
boven werd geschetst, nit de vroegere plaatselijke industrie
is voortgekomen . Over dit alles zij het vergund het belangrijkste mee to deelen .
Ret terrein der Groninger Veenkolonien rust op Skandinavisch diluvium, het daarop gelegen „veers" is, of was,
„hoogveen," waarvan de lagers sours drie a vier meter dik
warm. Dit gebied was doorsneden door tal van riviertjes
en was uiterst moerassig . De stad Groninger had een
groot deel van dit terrein in pacht en gaf, tegen betaling,
aan zoogenaamde „compagnien" verlof de venen aan de
„suede" to brengen . Zulk een compagnie was een snort
ven nootschap van eenige heeren ; de eerste, die een deel
der Groninger Veenkolonien in 1599 exploiteerde was een
maatschappij van vijf particulieren ; zij normaliseerde de
Pekel-A. De stad Groninger zelve, die van een latere
compagnie („Utrechtsche") haar venen afkocht, kanaliseerde
verder de streek, maakte (1618) het Sappemeer droog en
moist zich de beschikking over nog meer venen to verschaffen,
daar het bleek dat dit een goede speculatie was . Niet d an
order zeer bij zondere voorwaarden echter ging de stad tot
„veenverhuring" aann particulieren over, en het is in deze
voorwaarden dat menn het wijs beleid herkent van hen, die
toen reeds de toekomst schenen to zien, die over dit nog
onontgonnen drassig heideveld eens kon lichten . In die
voorwaarden werd niet slechts, gelijk vanzelf spreekt, de
Jigging der venen nauwkeurig omschreven en bepaald welke
pacht de huurder jaarlijks moest betalen, maar werd ook
vastgesteld welke „wijken" (vaarten) die huurder moest
aanleg g en en onderhouden, tot hoever hij jaarlijks zijn
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plaats moest bewerken, hoe het veen ontginnen, de gewonnen akkers bemesten en bebouwen 1).
Zoo ontstonden in het begin der 17de eeuw de eerste
veenkolonien : de Pekeler en Sappemeerstervenen ; de
kolonien Veendam en Wildervanck zijn gesticht door
Adriaan Geerts Wildervanck (± 1661), die van bet
Kerspel Zuidbroek venen huurde, deels alleen, deels met
compagnans . WV i l d e r van c k had met veel tegenspoeden
to kampen ; or wares steeds veel ;
processes er wares zelfs
kleine burg eroorlogen tusschen de huurders der venen en
naburig e gemeenten . De curieuse g eschiedenis van dat
alles is wel bewaard gebleven, maar in dit vluchtig overzicht is voor vermelding daarvan Been plaats . De jongste
der veenkolonien is Stadskauaal, weiks ontstaan eerst dagteekent uit de tweede helft der 18de eeuw ; de stad Groningen, de uitputting der veonstreken van Hoogezand,
Sappemeer en de Pekela's (Oud- en Nieuw-) voorziende,
zocht een nieuw veld van bewerking, kocht daarom verschillende venen aan en groef omstreeks 1765 eon kanaal
daar doorheen.
Vat de eigenlijke vervening betreft, zij geschiedde door
alle eeuwen heen vrijwel op dezelfde wijze als thans nog
hot geval is. Bij regelmatigen aanleg van veenderijen moeten
eerst de lagers van het veen worden onderzocht ; hot veen
wordt afgemeten on nauwkeurig in kaart gebracht . Vann
groot belang is de richting van de hoofdvaart, maar ook
de voeding van hot kanaal, zijn peil en hot stelsel der
„verlaten" (sluizen) . Blijft de zandbodem, waarop de veenlaag rust, beneden den bodem van het kanaal, dan kan de
onderste veenlaag, die de beste turf oplevert, niet afgegraven worden en is dus de ontginning minder voordeelig .
Voorts is hot voor den landbouw niet gewenscht dat niet
de geheele veenlaag verwijderd wordt ; immers hot onderste
1) Over het eigenaardig rechtskarakter deter veenverhuringen behoeft her niet to worden gesproken, van oudsher was het twijfelachtig
of hier was huur, erfelijke pacht of jets anders . De weigering der Pekeler
„meiers" on1 aan de stad Groningen huur to betalen is welbekend . Daarover is tot in het eind der vorige eeuw een langdurig proces gevoerd .
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deel van het veen is zeer dicht, last geen water door, en,
daar de bouwg rood boven die laag niet zeer hoog is, krijgt
men onder die omstandigheden een vochtigen bodem . Het
project van het hoofdkanaal is dus van groot belang . Verder
worden geprojecteerd „de hoofdwijken" (de zijtakken van
het kanaal) en de „zij wij ken". Het veenkoloniale kan alenstelsel is, mag men wel zegg en, een g eheel afzonderlijk veld
van studie .
Is deze voorarbeid verricht, eerst dan .wordt• aangelegd
een hoofd„raai", d .i . een gruppel van aanvankelijk eenige
„steken" diepte, waarop zijgruppels uitmonden ; zoo wordt
het veen droog a emaakt. Is dit g eschied, dan wordt met een
spade het veen „afgebonkt", d .i . ontdaan van het lichte
„book"veen., dat sours drie a vier voet diep is en niet zelden
bedekt met struikheide, die vooraf wordt afgebrand . Zijn
de noodige waterwerken gereed (zij worden voortdurend
uitg ediept) dann blijft het veen drie of zes, sours tiers jaar
rusten our to bezakken, eerst dan treden de turfgravers op .
Dezen werken het meest in ploeg en, aan welker hoofd de
„gravers" stag u. Het zijn die gravers, die meestal in Juni
eene overeenkomst met den vervener aangaan, en die dan
de noodige manners voor het Volgend seizoen bezorgen .
Reeds ui t oude tij den zijn arbeidscontracten omtrent het
turfg raven bewaard ; merkwaardig op dit stuk is de reg elfin g
in 1680 vastgesteld door de stad Groningen, een „ordonantie
op de turfgraverie", welke onder anderen het verlaten van
het begonnen werk verbood op een boete van niet minder
dan 26 caroli Guldens . Maar wij kunnen bij dit alles, hoe
merkwaardig ook, niet stilstaan .
Is de veenlaag weggeruimd, dan kan de grond ter bebouwing worden toebereid . Vooraf echter moet het land
nog worden gezuiverd van overblijfselen der harde turfsoorten ; men zorgt voor de afvloeing van het water, verwijdert eventueel nog onvergraven veen, .roeit alle houtgewas
uit en bedekt daarna den ondergrond met zand, dat nit de
sloten gehaald wordt ; de zandlaag is ongeveer 1 d .M. hoog.
Zonder bemesting is deze grond voor bebouwing niet bruikbaar en van oudsher wordt in deze behoefte reeds voorzien
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door de stad Groningen, welke reeds Binds 1628 haar straatvuilnis daartoe beschikbaar stelde . Nog ten huidigen dage
levert de stad Groningen een belangrijk deel van die specie,
en last to Veendam en elders veilivgen van straatvuil
houden, waarop de landbouwers der Veenkolonien voor
duizenden guldens komen koopen .
Voordat wij vender over dien landbouw een en ander
meedeelen, moge er op gewezen, hoezeer de ontginning
dezer hoogvenen van den aanvang of stelselmatig heeft
plaats gehad en welke voordeelen hieraan verbonden waren
men vermeed de versnippering en verstrooiing van het grondbezit gelijk dit in andere oude veenkolonies, b.v. Staphorst,
wordt gevonden, maar er ontstond ook geen overmatig
groot grondbezit . diet uitgebreid kanalenstelsel gaf een
uitmuntenden verkeersweg voor den aan- en afvoer van
producten . Van het begin of aan was de ontginning der
ondergronden verbonden aan de vervening, hetgeen voor
de ontwikkeling van den landbouw van geheel overwegend
belang was ; elk contract van de stad Groningen met een
vervener sloot de in cultuur brenging der dalgronden in .
Zoo zorgde de stad ervoor, dat de vervening samenging met
de ontginning en dat de landbouwer den vervener volgde .
Tot bevordering van den landbouw werd b .v. aan de huurders der plaatsen om Sappemeer 10 jaren lang vrije beschikking over het Groningen straatvuil gegeven en van
zoo overwegend belang werd het gebruik van deze specie
voor de Veenkolonien geacht, dat in 1648 Groningen
den uitvoer van haar straatvuil n aan elders dan n aan de
Veenkolonien verbood .
Tot de ontwikkeling van den landbouw in de Veenkolonien is ook inn ruime mate bijgedragen door de scheepvaart, waartoe de opkomst der Veenkolonien leidde ; en die
scheepvaart in deze streek vertoont zoo eigenaardige trekken,
dat het ons vergund moge zijn daarvan iets mee to deelen
alvorens den land bouw nader to beschouwen .
De oorsprong dezer veenkoloniale scheepvaart is hierin
gelegen, dat de turfvaarders den turf eenvoudig langs de
wijken en vaarten eerst brachten naar den naasten omtrek ;
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later gingen zij ook over de Zuiderzee, nog later naar
Noord-Duitsehland . En daar men natuurlijk liever niet met
een leeg schip terugkeerde, ontwikkelde zich een vrachtvaart, welke op haar beurt zich ontplooide tot een bloeiende
zeevaart, die welvaart bracht in de dorpen . Die zeelieden,
vaak van verre reizen thuiskomend, vormden een geheel afzonderlijk element in de bevolking, hielden den geest frisch
en levendig . Het is wel hoogst eigenaardig dat men hier
tamelijk ver van de zee verwijderd, in een streek, waar men
oorspronkelijk zelfs Been directe gemeenschap to water met
de zee had, aan de noordgrens van Drentbe, nit eene bevolking van veenarbeiders en landbouwers, een zeevarend
geslacht zag opstaan . In den allereersten tijd werd de turf
vervoerd in kleine pramen, die allengs vervangen werden
door de groote tjalken, welke laatste weer plaats maakten
voor de koffen, waarmee verdere reizen konden worden gedaan . Langzamerhand ontwikkelde zich nit dit turfvervoer
to water een vrachtvaart op Hamburg en aan het eind der
18de eeuw zelfs op Rusland . De omvang vann dit bedrijf
blijkt nit het feit dat in een der jaren nit de laatste helft
der 18de eeuw door het benedenste „Verlaat" to Pekela
2200 schepen gingen .
De oorzaken, die aan het eind der 18de eeuw onze
koopvaardij in haar geheel drukten, belemmerden ook de
scheepvaart der Veenkolonien : het varen onder vreemde
vlag, de onveiligheid ter zee, de kaperij, de blokkade van
onze kust en later het Continentaal stelsel . In 1808 had
men in de provincie Groningen nog 197 grootere, 260
kleinere en 320 kleine schepen, waarvan de meeste in de
Veenkolonien thuisbehoorden . Maar na 1810 was de koopvaardijvloot nagenoeg verdwenen . Wel eigenaardig is dat
deze teg enspoed de zeelieden uit de Veenkolonien juist er toe
bracht dienst to nemen op vreemde schepen, waar ~ij uiterst
nuttige ervaring opdeden, die hun uitmuntend to stade
kwam, toen er, na 1812, betere dagen aanbraken .
Terwijl intussehen in de eerste jaren na het herstel
onzer onafhankelijkheid de scheepvaart der Veenkolonien
nog niet aanstonds de vroegere schokken to boven kwam,
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herleefde reeds eerder de scheepsbouw ; in 1818 waren er
in de provincie Groningen ten plattelande 69 scheepstimmerwerven, waarvan de meeste in de Veenkolonien, dock
in dat jaar werden op die 69 werven slechte 24 zeeschepen
gebouwd . Ook latere jaren bleven voor de scheepvaart
ongunstig. Zoo de jaren '28 en '29 door misgewas en slechte
oog step, welke n atuurlij k tot veel minder graanvervoer voor
de schepen leidden . Het waren vooral de kleine werven,
die ouder deze slechte omstandigheden leden ; de groote
werven ontvingen voor de groote schepen, die zij bouwden,
premies van de regeering, eene bescherming, die den standard van het loon en den prijs van het materiaal opdreef
ten n adeele van de kleine werven . Ook de ops tand van
Belgie en het embargo van '32, schoon van korten duur,
deed veel kwaad . Eeu gunstig tijdvak brak aan in 1848,
door den oorlog van Duitsehlan d met Denemarken, welke
er toe leidde, dat bij voorkeur Nederlandsche schepen ale
neutrale voor de vrachtvaart werden gebezigd . Echter kon
reeds in deze jaren de scheepsbouw Diet voldoen aan de
eischen, die uit een oogpuut van intern ational e m ededinging aan de schepenn moesten worden gesteld . De bruggen
en bogen der Veenkolonien lieten Been groote schepen door,
en zoo kwam men er toe op de werven to kleine schepen
to bouwen . Of wel, men behielp zich : men bouwde grootere
schepen, liet die vol water loopen en deed ze zoo in half
zinkenden toestand onder de bruggen doorgaan naar Groningen, waar ze dan werden opgetuigd . Diezelfde bruggen
maakten dat men op werven in de Veenkolonien ook geen
marten op de schepen kon aanbrengen . Niettegenstaande
deze ongunstige condities bloeide tusschen de jaren '40 en '60
het scheepsbouwbedrijf in de Veenkolonien ; alleen in Veendam en Wildervank liepen tusschen 1840 en 1850 jaarlijks
m eer dan 20 zeeschepen to water . In 1849 gingen van
Hoogezand en Sappemeer 28 schepen naar zee, terwijl er
op de 28 aldaar gevestigde werven Dog 29 zeeschepen in
aanbouw waren. In 1853 trok ook de scheepvaart der Veenkolonien groot profijt van den Krimoorlog, waarin half
Europa gewikkeld was ; onze neutrale schepen maakten toen
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buitensporige winsten. Nog in 1863 had de vloot der veenkolonien groote beteekenis . Veendam b . v. telde toen niet
minder dan 139 reederij en met 166 schepen . In de geheele
Veenkolonien telde men in totaal 395 reederijen met 542
schepen . En het kan dan ook geen verbazing wekken, dat
er van 1856 tot 1876 in deze veenkolonien een zeevaartschool gevonden werd .
Sedert die jaren is veel van de oude glorie der veenkoloniale scheepvaart voorbijgegaan . 't Zou ons to ver voeren
bij de oorzaken van dien achteruitgang lang stil to staan ;
het gebruik van stoomschepen heeft daarop ongetwijfeld
grooten invloed gehad . Slechts de kleine- of binnenvaart
is her nog als een belangrijke tak van volksbedrijf in stand
gebleven . En in later jaren heeft de scheepsbouw zich
weten to verlevendigen door zich meer en meer op de fabricatie van ijzeren schepen toe to leggen . Doch reeds genoeg
over dit alles : het was er ons slechts om to doen in het
voorbijgaan de aandacht to vestigen op die eertijds zoo
bloeiende scheepvaart, een bestaan .smiddel, dat men zeker
in deze streek niet licht zou zoeken .
Laat ons thans eeu en ander meedeelen over den landbouw en over zijn samenhang tot de nijverheid in deze
streken.
De aanleg der boerderijen in de veenkolonien is overa
vrijwel dezelfde, wegens het verband met de ontginning
van het terrein . Wel is de aanleg der kolonien verschillend
(enkel of dubbel kanalenstelsel, enz .), maar de boerenplaatsen zijn vrijwel gelijk : de behuizinge ligt aan het
kanaal en achter het huffs vindt men de plaats, die aan de
eene zijde begrensd wordt door een „wijk", aan de andere
door een sloot . Langs de wijk loopt over de geheele diepte
een pad ; de plaats is voorts door dwarsslooten in „kampen"
van 1 H .A . verdeeld .
Wat de bebouwing betreft, de graanbouw bezit niet
meer die beteekenis, welke zij in vroeger jaren had : de
aardappelteelt heeft daaraan veel of break gedaan . Toch
wordt nog steeds in de Veenkolonien een belangrijke hoeveelheid koren gewonnen, die to Groningen ter markt komt .
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In den loop der tijden heeft, gelijk zich denken last, de
graanbouw zeer verschillende geldelijke uitkomsten opgeleverd : in het begin der 194e eeuw was eene daling van
den prijs binnen enkele jaren tot op de helft niet zoo
zeldzaam . Zoo b .v. gold een H .L. rogge omstreeks 1800
f 5 .50 ; in 1804 f 8 .60 ; in 1805 f 10 .45 ; in 1807 daalde de
prijs weer op f 6 .60, dock steeg in 1812 op f 11, om in 1814
op f 4.50 to dalen . filet beschermend tarief van 1816-'17
deed den prijs weer stijgen tot f 12 .10, maar in '22 was de
verkoopwaarde op f 3 .85 teruggevallen. Meer vastheid in
de prij zen kwam eerst na 1844, dat is na de afschafng der
schaalrechten . Iutusschen, ook hierbij kunnen wij niet to
lang stilstaan ; genoeg zij het er op to wijzen, dat het
minder loonende van den graanbouw vanzelf er toe leidde
dezen meer en meer to vervangen door de aardappelteelt,
vooral toen het product van deze laatste in telkens ruimere
mate door de fabrieken werd gevraagd . Doch in jaren,
waarin om welke oorzaak dare ook, de nijverheid minder
aardappelen vroeg en dus de. prijs daarvoor lager was, trail
telkens de graanbouw in de Veenkolonien meer op den
voorgrond .
De eerste proeven met aardappelteelt in de Veenkolonien dagteekenen reeds van het midden der 18de eeuw
de grond met zijn veenachtige onderlaag, die als een spores
het water vasthoudt, bleek daartoe bijzonder geschikt .
Wel werden aardappelen aanvankelijk slechts voor
eigen gebruik alleen verbouwd, dock een opgave nit 1773
bewijst dat toen reeds belangrijke verzendingen van aardappelen der Veenkolonien to water plaats hadden . Een hooge
vlucht echter kon deze teelt eerst nemen toen de nijverheid
daarop beslag legde en in groote massa's dit product verlangde . Doch hierbij moet wel in aanmerking worden genomen dat niet juist de aardappelmeelfabricatie de oudste
en eerste tak van nij verheid is, die zich in de Veenkolonien
heeft ontwikkeld . Die nijverheid der Veenkolonien heeft een
eigenaardige evolutie doorloopen . Zij wilt zich to plooien
naar de tijdsomstandigheden, zocht en vond telkens nieuwe
banen als de oude m .oesten worden verlaten . In de vroegste
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tijden der Veenkolonien heeft omen daar als nijverheids-inrichtingen gekend de talrijke molens, welke allengs plaats
maakten voor de bierbrouwerijen . Van deze waren er omstreeks 1800 niet minder dan 16 in de Veenkolonien gevestigd . Zij zijn aile verdwenen . Toen er op dit terrein
lang zamerhand meer aardappelen werden geteeld
in de
jaren, dat de graanbouw minder voordeelige uitkomsten opleverde
legde de in.dustrie zich toe op de fabricatie van
moutwijn ; in al de 7 plaatsen der Veenkolonien werden
stokerijen gevonden, die aanvankelijk goede taken maakten,
dock na verloop van tijd bleek dat zij niet de mededinging
konden volhouden met de branderijen, die to Schiedam en
elders moutwijn nit koren maakten . Ret zijn de aardappelmeelfabrieken geweest, die voor de verdwijnende stokerijen
der Veenkolonien in de plaats traders .
De eer ste aardappelmeelfabriek werd bier gesticht ten
jare 1840 door den beer B o o n, dock deze onderneming
kon niet blijven bestaan.. In bet scheppen van eene levensvatbare fabricatie slaagde bet eerst W . A . S c h o 1 t en .
Men kan over de nijverheid in de Veenkolonien niet
spreken of schrijven zonder den naam to noemen van dezen
merkwaardigen man, die als een ware captain of industry
zich tot een grout-industrieel heeft weten op to werden .
Enkele trekken mogen volstaan om bet beeld van dezen
nijvere to schetsen .
Willem Albert Scholten werd 6 Oct . 1819 geboren als de zoon van een predikant in bet Geldersche
Loaners . De ouders en schoon ouders van zijn vader waren
welgestelde landbouwers in die streak . Kurt na W ill e m' s
geboorte stierf zijn vader en de knaap werd door zijne moeder bestemd ook predikant to worden, hoewel hij meer
lust toonde in de militaire loopbaan ; dock bet lot had
voor hem nosh bet een nosh bet ander wegg elegd . Eerst
werd hij kweekeling in een lagere school, daarna hump van
zijnen stiefvader in diens manufactuurwinkel to Zutphen .
De winkeliers van dergelijke steden waren gewoon tar gelegenheid van de kermis zelf ook in een kraam bun waren
nit to stallen, en zoo werd aan den jongen S c h o 1 ten de
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verkoop van manufacturer in de kraam van zijn stiefvader
op de Zutphensche kermis opgedragen. Het was daar, dat
hij kennis maakte met twee heeren, die een handels- en
fabriekszaak in verfwaren to Buiksloot hadden ; daar hij op
hen een gunstigen indruk maakte, werd hij ten jare 1836
aangenomen als jongste bediende i n hun zaak . Maar hij
bleef daar niet lang ; in '37 en '38 reisd a hij als een echte
Handwerksbursche met den ransel op den rug door Duitschland, overal trachtend, sours met levensgevaar, de geheime
procede's der verf bereiding van de Duitsche fabrieken to
ontdekken . Na zijn terugkeer in '38 legde hij zich echter
niet aanstonds op dezen tak van nijverheid toe . Hij begon
met een aardappelmeelfabriekje in miniatuur . Zijn nom
K lei b o e r had hem voor de vervaardiging van aardappelmeel een woonkamer afgestaan. . S c h o l t e n werkte daar
met 1 jongen die de aardappelen op de rasp wierp en 1
man, die de rasp draaide. Hij zelf waschte het meel uit
zij arbeidden daar van 's morgens zes tot 's avonds zes en
verwerkten 7 halve mudden aardappelen per dag . Kort
daarna breidde hij zijn zaak uit door daaraan de bereiding
van verf en de vervaardiging van sago toe to voegen, waartoe hij voor f 2525 een fabriekje to warnsveld liet bouwen .
Wel teekenend voor het eigenaardige in dezen man is,
dat hij toen de kun st van sag obereiding eigenlij k nog niet
recht verstond ; maar telkens veer trok hij van zijn woonplaats weg, het land in our overal kennis op to doer . En
zoo gebeurde het, dat hij de beste wijze van sagobereiding leerde in een kroegje bij de Weesperpoort to Amsterdam van een matrons ! Het fabriekje to Warnsveld brandde
in '41 af.
S c h o 1 ten begreep, dat hij nergens beter aardappelmeel zou maker dan in Groningen, het land, waar de
aardappelen en ook de brandstof (turf) zoo goedkoop waren .
Hij bouwde een fabriek to Foxhol, maar voorspoedig ging
deze zaak aanvankelijk niet . Hij had her tijden lang met
groot geldgebrek to kampen : in then eersten tijd (1842
1843) was er zelden een Zaterdagavond, waarop hij zijn
weinigen arbeiders ten voile hun loon kon uitbetalen . Tot
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drie, viermaal verpandde hij zijn gouden horloge in den
lommerd en had de laatste maal geen geld om het pared
to lossen. Toen hij later wat meer ruimte van middelen
kreeg, haastte hij zich (dit ter kenschetsing van de bescheiden schaal, waarop de zaak nog werd gedreven) om
een tweede paard to koopen als drijfkracht voor den molen
in zijn fabriek ; dit dier kostte hem f 12 . S toommachines
waren den jongen industrieel nog veel to duur. En hij
noemde den aangenaamsten dag van zijn levee dien, waarop
hij kans zag 70 mud aardappelen to verwerken . A .ldus ving
de fabrikantenloopbaan aan van den man, die later in zijn 12
fabrieken ruim 300 .000 mud per week verwerken zou . Doch
weldra braken voor hem betere tijden aan ; reeds in '46 en
'47 was er eenige meerdere voorspoed, vooral door de stroopfabricatie, waarin S c h o 1 t e n op gun stigen voet kon concurreeren met de Goudsche fabrieken, welke hue aardappelen uit Groningen moesten betrekken . Op 1 September
1850 wees de balans een batig saldo aan van f 22 .680 . De
fabriek was flu een bloeiende zaak geworden . Wij zullen
het merkwaardige levee van dew man niet verder op den
voet volgen, slechts dit nog : in den herfst van 1865 stichtte
hij zijn eerste buitenlandsche fabriek to Brandenburg, daartoe gunstig gelegen tusschen Berlijn en Maagdenburg, twee
plaatsen waar veel stroop verbruikt wordt, in een streek,
waar veel aardappelen worden verbouwd . Later volgde een
tweede buitenlandsche fabriek to Rupin, een derde to Tangermunden, enz . Voortdurend reisde S c h o l t e n in Duitschland, zoekend naar plaatsen, die in alle opzichten geschikt
waren om er een stroopfabriek to vestigen . In '70 bouwde
hij een fabriek in Galicie en weldra een in Rusland . Hij
stood nu aan het hoofd van 5 binnenlandsche en evenveel
buitenlandsche fabrieken . Hij was mede-eigenaar geworden
van een aardappelbranderij (spiritusbereiding) to Sappemeer,
had in Zuid-Broek nog een fabriek van aardappelmeel,
stroop, sago en beenzwart en in de stad Groningen nag
een kandijfabriek. In 1800 exploiteerde hij een suikerfabriek to Groningen, een papierfabriek to Sappemeer, 7
aardappelmeel- ten deele ook stroopfabrieken in de Veen0. E . VII 8
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kolonien, 5 dergelijke fabrieken in het buitenland en een
turfstrooiselfabriek to Emmen . Men berekende, dat het
kapitaal benoodigd voor den inkoop van grondstoffen met
inbegrip van vracht, arbeidsloon, brandstof, enz . van midden
September tot begin December 1890 -- dus in de campagne
in deze gezamenlijke fabrieken beliep f 5 .140.000.
Doch wij zullen niet langer stilstaan bij deze wel zeer
buitengewone figuur in onze Nederlandsche industriewereld .
W. A . S c h o 1 t e n is, het blijkt voldoende ook nit dit weinige
reeds, in den meest volkomen zin van het woord geweest
een selfmade man, die met zijn wilskracht het doel, dat
hij zich stelde, wilt to bereiken .
Zijn voorbeeld vond al spoedig navolging en zoo is in
de veenkolonien de eene aardappelmeelfabriek na de andere
ontstaan .
De uitbreiding van deze fabriekmatige nij verheid, die
tot meer vraag near aardappelen leidde, prikkelde natuur.ijk den landbouw tot een grootere voortbrenging .
Men vindt her den bij zonderen, eigenaardigen toestand,
dat de landbouw rechtstreeks aan de fabrieksnij verheid in
de pleats zelve hear grondstoffen levert . Er ontstond daardoor eene aanraking en ook een strijd van belangen als
nergens elders tusschen den landbouw en de nij verheid als
voortbrenger en verbruiker .
De prijs, dien de fabrikant voor de aardappelen wilde
of kon besteden, werd een levensvraag voor den landbouwer .
Sours had de boer reeds ,,in voorkoop" zijn oogst verkocht ;
hij verbond zich den reeds in het voor] ear een zeker aantal
„deimt" (een halve H.A .) to bepooten met een bepaald
snort van aardappelen en deze den tegen een vooraf to
bepalen prijs to leveren. Het is wel onnoodig hier opzettelij k to wij zen op het speculatieve van een dergelijke
verbintenis . Meestal echter werd verkocht na den oogst of
iets eerder . De koop geschiedt door den commissionair,
die optreedt als tusschenpersoon tusschen den fabrikant en
den landbouwer en die voor zijne bemiddeling 1 cent
provisie per H .L. ontvangt .
De prijs, dien de commissionair mocht besteden, werd
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en wordt door den fabrikant bepaald . Sours, bij schaarschte
van aardappelen, gaat plotseling van de fabriek een bericht
uit tot den commissionair, dat de fabrikant den prijs verhoogt ; deze laatste haast zich dan dadelijk op stag to gaan,
klopt zoo noodig des nachts de boeren op en koopt hun
oogst, voordat wellicht ook andere fabrikanten den prijs
hebben verhoogd . Bij beperkt aanbod en gelijkblij vende
vraag komt het er op aan zoo spoedig mogelijk de conjunktuur to onderkennen en op de noodige hoeveelheid
grondstof beslng to leggen . Wanneer men zich herinnert
hetgeen door ons aan den aanvang werd gezegd, dat er
tijdens de laatste jaren door de fabrieken der Veenkolonien
ongeveer 8 millioen $ .L. aardappelen per jaar zijn verwerkt, dan begrijpt men van hoe groot belang het zijn
moet, en voor den fabrikant en in niet mindere mate voor
den landbouwer, of de prijs per H .L. een dubbeltje hooger
zal zijn, ja of neen .
Bij dit alles deed zich nog dit bijzondere verschijnsel
voor, dat de industrie zich sneller uitbreidde dan de aardappelteelt, met het noodzakelijk gevolg, dat door meerdere
vraag en gelijkblijvend aanbod de waarde steeg en de fabrikanten in hun zucht our over voldoende grondstoffen to
kunnen beschikken, den prijs opdreven . Maar toen dit gevolg zich zoo duidelijk deed gevoelen, gebeurde er wat wel
niet kon uitblijven, waar op een zoo eng begrensd gebied
-een klein aantal lieden met een volkomen gelijk belang
zich vonden tegenover een andere groep van personen op
hetzelfde kleine terrein met een aan het hunne vlak tegenovergesteld belang : de afnemers (fabrikanten) vormden een
syndicaat .
In 1897 werd op initiatief der firms W . A . S c h o l t e n
to Groningen opgericht de Vereeniging „Eureka" of gelijk
zij voluit heette : „de Vereenigde Nederlandsche Aardappelmeelfabrikanten Eureka" . Zij had to doers : 1°. eene goede
verstandhouding to verkrijgen tusschen de aardappelmeeifabrikanten ; 2° . de belangen der aardappelmeelfabricatie
to bevorderen in overeenstemming met die van den landbouw. De daartoe gekozen middelen waren : het houden
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van besprekingen over de fabricatie, het vaststellen van
modelcontracten voor inkoop van aardappelen en verkoop
van meel, maar ook het zelf due van vereenigingsweze
koopen van aardappelen, en het verdeelen van de aldus gekochte grondstoffen onder de leden voor den kostenden
prijs . Tot de middelen behoorde ook : het verkoopen van
producten nit de fabrieken der leden . Bij deze Vereeniging
sloten zich aan de in 1897 bestaande 18 speculatieve ondernemingen . .Aanvankelijk werkte de organisatie gunstig ; de
oorspronkelijke bedoeling was ook niet geweest de aardappelprijzen to drukken, maar wel bleek dit alras het
gevolg van het bestaan en het optreden dezer organisatie
van verbruikers . En toen dit gevolg merkbaar was, toen
bleek dat deze vereeniging alle mededinging der afnemers
onderling uitsloot en de voortbrengers van de grondstof
alleen aan haar hun producten konden verkoopen, toen er
geen wedstrijd meer was van commissionaire en geen kans,
dat er nog eens een dubbeltj a meer per JELL . zou worden
geboden, toen in den woord Eureka de prijzen vaststelde,
waarvoor zij de aardappelen wel wenschte to nemen,
toen, het was zeker wel begrijpelijk, begonnen de boeren
die Vereeniging to haten en haar zooveel mogelijk tegen
to werken. Deze tegenwerking openbaarde zich wel in den
meest praktischen vorm, waarin zij kon worden gegoten
en men zag nu in de streek, waar de landbouwers regelrecht leveranciers van grondstoffen aan de plaatselijke
nij verheid waren, gebeuren hetgeen voor de hand lag dat
gebeuren zou bij eenig scherp conflict tussehen de afnemersfabrikanten en de leveranciers-landbouwers : de voortbrengers
van de grondstoffen gingen er toe over zelf die grondstof"
to bewerken, de landbouwers werden industrieelen . Zij werden
dit door deelneming in cooperatieve fabrieken . De 9 thane
beg;taande ondernemingen op cooperatieven grondslag zijn
op deze wijze tot stand gekomen . Over deze cooperatieve
productie straks nog een enkel woord ; vooraf nog dit : de
kracht van Eureka was welhaast gebroken, een der leden
had zich reeds in 1902 aan het verband onttrokken en de
Vereeniging spatte in het volgend jaar uiteen . Daarmede

DE GRONINGER VEENKOLONIEN.

253

herleefde dus de vrije mededinging der fabrieken als afnemers van het door de landbouwers gewonnen product .
Doch hoewel dus de staat van zaken als voor de oprichting
der Vereeniging hersteld werd, had de organisatie voor de
nijverheid, welker belangen zij wilde bevorderen, eigenlijk
niet anders dan kwaad gedaan . Immers zij had geleid tot
oprichting van de 9 cooperatieve ondernemingen, welke
met de 18 reeds bestaande eene scherpe mededinging op
de markt van het aardappelmeel aanvingen, terwijl die
cooperatieve ondernemingen ook reeds daarom eene scherpe
mededinging met de speculatieve voeren, omdat zij in meer
dan een opzicht in gunstiger conditie dan deze verkeeren .
Ziehier de grondslag waarop gemeenlijk eene dergelijke
voortbrengers-associatie tot stand komt . Zij wordt gesticht
door een zeker aantal landbouwers, die meestal zooveel
geld kunnen bijeenbrengen, dat zij de kosten van oprichting
kunnen betalen ; het bedrijfskapitaal wordt dan geleend bij
kassiers of betrokken in den vorm van eene obligatieleening . Dit geld is gewoonlijk goedkoop to krijgen omdat
een deugdelijke waarborg voor richtige rentebetaling en
aflossing in het strafe solidair verband der leden
er
zijn meest 100 a 150 aandeelhouders
gelegen is . Er
zijn n .l. zeer strenge bepalingen o .a. op het uittreden van
leden . Zoo komt bij een der cooperatieve fabrieken dit artikel
in de bepalingen voor : „hij, die uit de Vereeniging treedt,
verbeurt zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal en
verliest alle aanspraak op restitutie of uitkeering van alle
vorderingen en rechten op de bezittingen der Vereeniging .
Doch hij blijft desniettemin aansprakelijk voor zijn aandeel
in derzelver schulden of verliezen" . Ook wordt streng de
hand gehouden aan de levering van het verplicht petal
ILL. aardappelen door elk lid.
De cooperatieve fabrieken worden geleid door een
technisch directeur of opzichter, die bij gestaan wordt door
een boekhouder onder toezicht van een bestuur, uit 5 of
6 personen bestaande, gekozen uit en door de leden-aandeelhouders. Iet moeilijkst bleef voor de cooperatieve ondernemingen de richtige verzorging van het commercieele
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gedeelte der zaak, dock thans hebben ook de cooperatieve
fabrieken hear agenten, die het product overal plaatsen .
Boven werd reeds gezegd, dat elk lid tot levering van eene
zekere hoeveelheid aardappelen verplicht is . Bij de aflevering daarvan aan de fabriek worden de aardappelen automatisch gewogen en wordt het meelgehalte daarvan bepaald .
De zuivere opbrengst der onderneming wordt onder
de leden verdeeld near evenredigheid van de hoeveelheid en
het meelgehalte der door elk geleverde grondstoffen . Er is
dus, zoo men wil geen uitkeering van eigenlijk gezegde
winst, maar ieder aangesloten leverancier van de grondstoffen ontvangt daarvoor item zooveel meer den hij bij
gewonen verkoop zou hebben kunnen waken. Terwijl de
speculatieve fabrieken niet zelden met de landbouwersleveranciers verschillen hebben over den prijs, de al of niet
zuivere meat en het zetmeelgehalte, de snort van aardappelen, is dit alles bij de cooperatieve ondernemin gen,
geheel uitgesloten . Elk wordt betaald near verhouding tot
de hoeveelheid aardappelmeel die hij in den vorm van
aardappelen near de fabriek heeft gebracht. De ledenleveranciers ontvangen gewoonlijk bij de aflevering ruim
de helft van de waarde der aardappelen en het restant van
het hun toekomende aan het eind van het boekjaar v66r
de nieuwe campagne, dus omstreeks Augustus van het
volgend jeer. Het is wel duidelijk, dat deze ondernemingen
boven de speculatieve dit voordeel bezitten, dat zij altijd
door de verplichtie levering der leden genoeg grondstof
hebben . Nog komt dear als een belangrijk voordeel bij dat
de leden meestal dicht bij de fabriek wonen, hetgeen een
vaak niet onbelangrijke vrachtbesparing oplevert en ook
mogelijke moeielijkheden bij bet vervoer wegens waterstand
uitsluit .
Het last zich wel denken, dat het optreden van de
vroegere leveranciers der toen alleen bestaande speculatieve
fabrieken als industrieelen op cooperatieven grondslag, dus
als concurrenten, vooral op een zoo beperkt terrein als de
veenkolonien, niet zonder veel strijd en wrijving is tot stand
gekomen, dock ook hierbij zullen wij niet langer stilstaan .
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Liever wij zen wij nog eens ten slotte op de merkwaardige
evolutie, die deze streek in den loop der jaren heeft ondergaan : de stad Groningen gaat haar venen exploiteeren ; zij
doet dat op kaufmannische wij ze, verbindt daaraan landontginning, kweekt aldus stelselmatig landbouw . Na mislukte proefnemingen vestigt zich her die tak van nijverheid, welke juist hier de beste bestaansvoorwaarden vindt,
de aardappelmeelfabricatie, en wanneer de industrieelen
eene inkoopsvereeniging ten nadeele van den landbouwer
vormen, ziet men jets nieuws gebeuren : de landbouwers
worden industrieelen . In welke mate dit laatste geschied
is, blijkt uit de door ons reeds meegedeelde gegevens : wij
wezen in den aanhef er reeds op, dat de cooperatie ve fabrieken verbruiken ongeveer 3, de 18 speculatieve fabrieken gemiddeld 5 - millioen H .L. aardappelen . De cooperatieven
leveren dus grosso modo het 1/3 der voortbrenging . Intusschen schijnen de speculatieve fabrieken met bemoedigende
uitkomsten to werken en zal de toekomst moeten leeren of
de vereeniging van landbouwer en fabrikant in e~ne hand
de juiste weg is .
Hetzelfde verschijnsel valt waar to nemen bij de strookartonfabrikatie. Wij vermeldden reeds, dat 2 van de 11
fabrieken op cooperatieven grondsiag zijn gevestigd . Deze
2 zijn ontstaan doordat de leveranciers van het stroo meenden dat de verkoop op minder reeele wij ze geschiedde ; nay
de oprichting van deze 2 cooperatieve strookartonfabrieken
(in 1900 en 1903), die veel succes hadden, werden nog 2
speculatieve fabrieken op althans eenigermate cooperatieven
grondslag ingericht : zij gingen met de landbouwers-strooleveranciers werken op den voet van een snort participatiestelsel : met gewone en leveranciers-aandeelhouders ; de
leveranciers van het stroo betalen de huur van de fabriek ;
de opbrengst van bet karton wordt verdeeld naar rato van
het geleverde stroo.
Een ander type van fabriek vormen ein delijk nog die,
welke voor de helft in handen der boeren, voor de andere
helft in die der fabrikanten zijn. Ziedaar allemaal eigenaardige vormen van voortbrengings-associaties, welke zeker
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niet de minst merkwaardige zijde van de belangwekkende
geschiedenis der nij verheid in de Groninger Veenkolonien
uitmaken.
Het bovenstaande, hoe oppervlakkig en vluchtig ook,
moge volstaan om voor die merkwaardige geschiedenis
eenigermate belangstelling to wekken . Zij is ook in haar
onderdeelen een dieper gaande bestudeering overwaard . Zij
leert ons op welke bijzonder verstandige en ver vooruitziende wij ze door de vroede vaderen van die stad in bet
hooge noorden voor eeuwen reeds een zich van haar doel
bewuste „grondpolitiek" (om een modern woord to gebruiken) gedreven wend ; hoe die inderdaad „vroede" manners
als met een scherpen blik in de toekomst voorzag en welke
rijke bronnen van welvaart ontsloten konden worden op
dit woest, moerassig terrein, wanneer slechts de vervening
aanstonds met landbouw gepaard ping . En die geschiedenis
leert ons ook hoe, wanneer maar aan de in de samenleving
sluimerend e krachten vrij spel wordt gelaten, zich in een
bepaalde streek juist die nij verheid zal vestigen en ontwikkelen, welke aldaar beter dan elders tot bloei zal
kunnen geraken .
Wil men eindelij k van die ontwikkeling en dien bloei
zich door enkele cijfers een denkbeeld vormem, dan moge
bier ten besluite worden weergegeven de bedragen, welke
blij kens onze handels-statistiek vertegenwoordigen de uitvoersaldo's van aardappelmeel . Ziehier van bet jaar 1847
of tot 1896 toe gemiddeld per decade en na '96 tot op
1905 per jaar, bet uitvoersaldo opgegeven in duizendtallen Kilo.
gemiddeld

1847-1856
1857 -1866
1867-1876
1877-1886
1887-1896

16
319
4717
12.620
25.786

1896
1897

33.772
39 .432
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1898
1899
1900

35 .933
29 .573
41 .062

1901
1902
1903
1904
1905

42 .217
41 .840
56 .426
48 .634
59.872

Men ziet, dat er in de laatste tiers jaren van het eene
jaar op het andere, niet zelden een vrij aanmerkelijke
schommeling zich voordoet, welke trouwens volkomen verklaarbaar is, daar het uitvoersaldo of hankelij k is van verschillende factoren : van het binnenlandsch verbruik, van
den invoer, van de productie, van den aardappeloogst en
van de marktprijzen . Doch beziet men het staatje in zijn
geheel, dan blijkt wel met volkomen duidelijkheid, n.iet
alleen dat het jaar 1905 ten aan zien van het uitvoersaldo
het beste is in heel de reeks, maar ook dat in de nauwelijks 60 jaren sedert7 1847, deze tak van nijverheid op dit
beperkt gebied haar uitvoersaldo van 16 .000 op bijna 60
millioen K.G . heeft weten op to voeren . Ziedaar twee
cijfers, die in kort bestek volkomen weergeven, wat in de
Groninger Veenkolonien de industrie in haar eersten aanvang geweest is, en wat zij thans is geworden .

VERZEN
LAURENS VAN PER WAALS .

'n Roodborstj a op een rozetak
to wiegen zat en sprak
,,O! Zonne,
gij die den nachtelijken mist
to bannen moist,
moat nu begonnen,
moat nu gedaan,
nu zelfs in immer duistre laan
Uw webben zijn gesponnen ?
Me dunkt, ik blij f op dew tak,
zoo rank, zoo wrak
nog toeven
en peinzen, waar ik straks zal gaan
in 't korenveld, hangs waterbaan
of groeven,
nu overal Uw glares verspreidt
een onuitbluschbre heerlijkheid
voor blijden en voor droeven .

VERZEN.

Het volgeltj a vloog van den tak,
die hooger zijne rozen stak,
de roode,
in 't zomerrij pe morgenlicht
en die hun blozend aangezicht
hem boden,
den weelderigen wilden wind,
die weif'lend, wij 1 hij werd bemind,
veer is gevloden .
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De kleine klokjes luiden zacht
den heelen dag, den ganschen nacht
uit Liefdes hoogen toren ;
en ledre stonde blaast de wacht
sours sterk en luid, sours zoet en zacht
op zijnen gouden horen .
De verre velden liggen wijd
aan zijne voeten uitgespreid
belast met bosch en koren,
waardoor de dag al luistrend gaat,
totdat zijn eigen rustuur slaat
en 't zonlicht is verloren ;
dan rijst wel met den dauw en damp
een mare vol van rouw en ramp,
maar uit den heldren klokkentoren
dringt sterker door de lage lucht
bet klokgelui en een gerucht
van verre echo last zich hooren ;
Maar 't schoonst is heel de dageraad
als men zijn venstren open last
en opent hart en ooren,
dan dringt door d' oude droomen been
bet klankenspel - 't is of alleen
uit licht een liefde wordt geboren .
De kleine klokjes luiden zacht
den heelen dag, den ganschen nacht
uit Liefdes hoogen toren.

Nu
de
de
en

is door Uwen lack al rijp genoeg getogen
zomerschoonheid van ons zoet geheim,
zonnegloed in Uw teer donkre oogen
door Uw stemmezang het rijm .

Stil straalt de dag zoo vroeg gebroken,
'n open vrucht in tintel zonneschijn -en liefde ontluikt haar oogen lang geloken,
en zingt voor u haar mij raring vol refrein .
Al het voorbije wordt een neuriend lied,
'n stille laan, waardoor de winders varen
en Uw gestalte in 't Goud verschiet
rijk als een klaproos tusschen korenaren,
lokt mij, die peinzende haar nadring ziet .
Mocht n u het zang'rig snarenspel
het purpren oogenblik gaan tooien
en mist'ge droomenskuren plooienn
voor liefdes lichtgevulde wel .
Nbg is de zon ons zoel en zacht,
maar ook ons wacht het barnend branden,
de zware vreevergeten pracht
van ,zon in zuidelijker landen,
dat doordringt tot den nacht,
de wilde wellust van het vuur,
dat d'oude weefsels gaat verteren
en dat de oogen van het uur
zal smartlijk weenen leeren.
Nu is door Uwen blik al diep genoeg getogen
de zomerschoonheid van ons zoet geheim,
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de zonnegloed in Uw teer donkre oogen
en door Uw stemmezang het rijm .
Geen tijd zal ooit toch schooner vreugd ons geven
dan nu, door echozang omringd,
terwij i het heldre luitspel dringt
nit dieper, weelderiger dreven.

DE JONOSTE WIJZIGING VAN HET
REGEERINOSREGLEMENT VOOR
NEDERLANDSCH-INDIE
DOOR

J . W. GUNNING .

Er is over dit onderwerp, zij het ook niet in dit Tijdschrift, reeds zooveel geschreven, dat een uitvoerige uiteenzetting van de vraagstukken, die daarbij voor 't eerst
of bij vernieuwing aan de orde kwamen, overbodig mag
worden geacht ; eenige weinige woorden ter orienteering
voor de lezers van „Qnze Eeuw" zullen voldoende zijn .
A.anleiding de herziening der beide artikelen, die
thans door de Staten-Generaal is goedgekeurd, ter hand to
semen, was ongetwijfeld de rechtstoestand der inlandsche
Christenen, dies men niet voldoende verzekerd achtte . Dat
zij behooren tot de groote bevolkingsgroep der Inlanders,
wordt bepaald door art . 109 R . R. Bit verdeelt de bevolking van Ned . Indie in twee hoofdgroepen, Europeanen en
Inlanders, een ethnographische verdeelin g dus, die zoo duidelijk werd geacht, dat men het zelfs onnoodig oordeelde
nader aan to geven wie men daarmede bedoelde . Zij, die
niet onder deze categories vallen (Arabieren, Chineezen,
lingaleezen enz .) worden of met Europeanen, of met Inlanders gelijk gesteld . Criterium daarvoor is de godsdienst,
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dien zij belijden : Christenen staan met Europeanen ; Mohammedanen en Heidenen met Inlanders gelij k . Al . 4 bepaalt dan nog eens nadrukkelijk : „de inlandsche Christenen
blijven onderworpen aan het gezag der inlandsche hoofden,
en met opzicht tot regten, lasten en verphgtingen, aan
dezelfde algemeene, gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen, ale de inlanders die het Christendom niet bel.ij den ."
Niemand zal de redactie van dit artikel onder zijn bescherming willen nemen ; ze is het gevolg van het overleg
met de Tweede Kamer. Intusschen, ten opzichte der
inlandsche Christenen last ze aan duidelijkheid niets to
wenschen over, en het daarin uitgedrukte beginsel, aauvankelijk niet dat der Regeering, wordt thane algemeen ale
juist erkend . De tij den zijn voorbij toen men meende, dat
Inlanders, Christen geworden, zich ,,in costumen en habyten
moesten conformeeren" aan Europeanen . Wel dwong nog
„vader" E m d e, 1859 to Soerabaja, de bekeerde mannelijke
Javanen sarong en hoofddoek of to leggen, zich het haar
of to scheeren en een pantalon to dragen, en achtte nog Ds .
L i o n C a c h e t het dragen van een sarong, omdat ze to
veel op een Europeesche vrouwenrok g elij kt, voor manners
„onvoegzaam" . Maar de tijden zijn toch gelukkig voorbij,
toen men de Europeesche kleeding de eenige voor Christenen voegzame achtte, en in overeenstemming daarmede
zal thane geen zendingsvriend den wensch koesteren, dat
inlandsche Christenen met Europeanen worden gelij k gesteld . De inlandsche Christen blijft due heeren- en cultuurdienstplichtig, maar behoudt dan ook zijn rechten op den
grond, die hij, Europeaan geworden, zou missen .
Heeft nochthans deze alinea in de praktijk aanleiding
gegeven tot gegronde klachten, althans op Java, oorzaak
daarvan was niet de text der bepaling zelve, maar de achteloosheid, vooral van lager geplaatste ambtenaren . De „in,
landsche hoofden", aan wier gezag de inlandsche Christenen
onderworpen bleven, zijn daar zonder uitzondering Mohammedanen . vooral op West-Java waren zij menigmaal tegenover hun Christen-volksgenooten zeer weinig welwillend, en
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openbaarden hun gezindheid door dezen op Zon- en Feestdagen op to roepen tot het verrichten van heeren- en cultuurdiensten, en door van hen bijdragen to vorderen voor
mohammedaansche bedehuizen of feesten. Zelfs Europeesche
voorzitters van Landraden (de rechtbanken die in eerster
instantie over Inlanders recht spreken) weigerden Christensoendaneezen of Javanen tot den christelijken eed toe to
laten . En het ergerlij kste bewij s, dat met Christen-inlanders op Java geen reken .ing is gehouden, is wel art . 17 van
de instructie voor Regenten op Java, waar hun uitdrukkelijk het toezicht op de mohammedaansche godsdienstleeraars
(priestess zegt het R . R, oneigenlij k) wordt opgedragen, en
dus ondersteld wordt, dat zij alien den Mohammedaanschen
godsdienst belijden . Immers volgens art . 124 R . R . molten
zij alleen in dat geval bedoeld toezicht oefenen . Waar flu
de Regenten op Java d it toezicht molten oefenen krachtens
hun instructie, kan iemand onder hen, die Christen is geworden, niet meer al zijn plichten waarnemen, en moet hij
dus als regent aftreden .
Intusschen is hot de vraag of alle deze gegronde bezwaren niet uit den welt konden worden geruimd, ook zonder wij ziging van het besproken artikel . Art . 119 waarborgt aan elk ingezetene „volkomen vrijheid in het belijden
van zijn godsdienstige meeningen ." Dus ook aan een Javaansch regent . Art . 17 van de Instructie dezer ambtenaren is dus zees bepaald met de grondwet van Nederl . Indie
in strijd . En aangezien de Instructie der Regenten wordt
vastgesteld bij ordonnantie, is niets eenvoudiger dan een
wijziging. Dat het daartoe nog niet gekomen is, is vermoedelijk toe to schrijven aan de omstandigheid, dat onder
de rgenten zich nog weinig geneigdheid tot het Christendom over to gaan heeft geopenbaard . Toch is dit allerminst een afdoend argument ter verontschuldiging van
het gepleegd verzuim. Vooral niet, flu gebleken is dat de
tegenwoordige toestand wordt aangemerkt als een bewijs,
dat de Regeering den overgang tot het Christendom
ongaarne ziet .
Maar ook voor het opheffen van de andere hierboven
0 . E . VII 8
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genoemde bez waren was de lange weg van wetswij ziging
niet noodig . Dit blij kt reeds hieruit, dat sedert vele jaren
de klachten over misbruiken zijn verstomd . En in het
jongste April-nummer van het Maandbericht van het Ned .
Zend. Gen . komt een verhaal voor (pag . 5$) van een zeer
eenvoudig Inlander, die zich kwam vestigen in een geheel
mohammedaansche omgeving (Madioen), en die zonder voorspraak van een Europeeschen zendeling, naar 't schijnt
zelfs zonder tusschenkomst van een Europeescb en ambtenaar, van den wedono (inlandsch districtshoofd) verkreeg,
dat hij en de zijn en, omdat zij Christenen zijn, worden
vrijgesteld van het verrichten van heeren- en cultuurdiensten op Zondag, natuurlijk op voorwaarde dat zij op andere
werkdag en hun schade inhalen. Ook in andere streken op
Java wordt bij het regelen der verplichte diensten met
het Christendom rekening gehouden, en niets is gemakkelijker dan zulks in al de heerendienst-ordonnanties gebiedend voor to schrijven . Dat op dit gebied moeilijkheden
niet geheel to vermijden waren, is duidelijk voor elkeen,
die met Indische toestanden eenig szins bekend is . De
bedoelde diensten immers rusten niet op het individu, maar
op het dorp . Het dorpshoofd bepaalt dus wanneer elk der
heerendienstplichtige inwoners voor het verrichten van
arbeid moet opkomen . En waar nu deze mindere inlandsche
ambten aren op Java bijna overal mohammedaansch zijn,
en met leede oogen den overgang van hunne onderhoorigen
tot het Christendom aanzien, is het geen wonder, dat zij
van hun macht menigmaal misbruik hebben gemaakt . Helaas
moet er bij worden opgemerkt, dat geruimen tijd de houding
ook der lagere Europeesche ambtenaren tegenover de
Christianisatie van Java verre van welwillend was . Door
een en ander is het meermalen voorgekomen, dat inlandsche Christenen op kleinzielige, hatelij ke wij ze werden lastig
gevallen, zoowel doordat men hen dwong tot het verrichten
van diensten op den Zondag, als doordat men van hen
geldelijke of andere bijdragen eischte voor offerfeesten . De
omstandigheid dat de inlander in het algemeen, en ook
nog op Java, weinig individueel bewustzijn heeft, zich
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allereerst gevoelt een deel van het geheel, en dus moeilijk
afwijkt van hetgeen tot flu toe gewoonte was en is, kwam
bij dit alles den plaaggeesten to hulp . Aangezien echter
het reeds genoemde art . 11"9 RR, aan elk ingezetene
volledige vrijheid van godsdienst waarborgt, is de verand.erde houding ook van de lagere ambtenaren van het
Europeesch Bestuur voldoende geweest in deze een verandering ten goede to bewerken ; en ook voor de toekomst mag men zich van hun houding tegenover de Evang elisatie alles goeds voorspel len . En dat de houding van
autoriteiten, die weigerden Christen-inlanders op christelijke
wijze to laten zweren, volkomen onwettig is, behoeft wel
geen betoog ; een mohammedaansche eed op den koran van
zulk een ware immers geheel waardeloos ! De ambtenaar
liad zich kunnen wenden tot den zendeling om zich zekerheid to verschaffen omtrent de christelijke belijdenis van
den voor hem verschenen inlander . En tevens om to vernemen, in welken vorm de eed door dezen inlander moest
worden afgelegd . Erkend moet worden, dat de vertegenwoordig ers der Zending aanleiding hebben gegeven tot het
voortduren van den verkeerden toestand, door zich indertijd
met een request tot de Regeering to wenden met het verzoek de eedsformule voor inlandsche Christenen vast to
stellen . A.lsof dit ooit de task der Regeering kon zijn !
Had men in de kringen der Zending den toestand beter
onder de oogen gezien, dan zou men zich daar gehaast
hebben een Maleische, Soendaneesche, Javaansche enz, eedsformule vast to stellen, en daarvan aan de Regeering kennis
hebben gegeven, zoo noodig met beklag over elk geval,
waarbij door inlandsche Christenen bij het afleggen van den
eed moeilijkheden werden ondervonden .
Was dus wijziging van het RR, op grond van den
publiekrechtelijken toestand der inlandsche Christenen onnoodig, hetzelfde geldt van hun privaatrechtelijken toestand .
Men heeft vaak beweerd, dat deze geheel in de lucht zou
hangen . Art . 75 RR . (oud) bepaalt, dat over alle inlanders,
dus ook over inlandsche Christenen, wordt recht gesproken
volgens hun „godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken ."
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Deze uitdrukking is zeker niet gelukkig : zoo rijst b .v. de
vraag of het bijvoegelijk naamwoord : „godsdienstige" alleen
behoort bij „wetten'', dan wel ook bij „instellingen en
gebruiken", m .a.w . of de wetgever alleen die gewoonten,
die een godsdienstige basis hebben, heeft willen eerbiedigen,
dan wel ook maatschappelijke instellingen en gebruiken .
Maar deze quaestie is ten slotte splinterig . Immers de
inlander kept in den grond der zaak geene zuiver maatschappelijke, dus niet-godsdienstige gebruiken ; geheel zijn
maatschappelijk en politiek leven is, althans oorspronkelijk,
met zijn godsdienst samengeweven . Waaruit echter geenszins
volgt dat hij, Van godsdienst veranderende, dit geheele
complex van gebruiken overboord zou moeten werpen . Om
ons tot den overgang tot het Christendom to bepalen, er
is in de wetten, instellingen en gebruiken der niet-christeninlanders heel veel, dat met het Christendom volstrekt niet
in strijd is, en dus in stand kan blijven ook na den overgang . Dat het gewenscht is dit in stand to houden, wordt
door alle zendingsvrienden erkend . Met den overgang tot
het Christendom verhuizen dus de „godsdienstige wetten,
instellingen en gebruiken" allerminst naar een museum van
antiquiteiten . Vooral daarom is het een verbetering dat
art . 75 (nieuw) de besproken uitdrukking heeft vervangen
door „de onder de islanders enz . geldeude, met hunne
godsdiensten en gewoonten samenhan gende, rechtsregelen ."
Nu voert men aan dat dit gewoonterecht zoo weinig
bekend is . Ten opzichte van inlandsche Christenen heeft
men zelfs beweerd dat het in 't geheel niet zou bestaan .
Met schaamte moet eerstgenoemde bewering als juist erkend
Worden . Inderdaad, ondanks onze langdurige heerschappij
over Indie, moet beleden Worden, dat het gewoonterecht
der door Nederland overheerschten nog slechts zeer weinig
is bestudeerd, en de verschijning van het onlangs aangevangen werk van Prof. Mr . C . v a n V o 11 e n h o v e n 1) mag
met vreugde begroet Worden als het aanbreken van een
nieuwen dag. Maar dat inlandsche Christenen in het geheel
1) Het adatrecht van Nederlandseh-Indie, aflev. 1 Leiden, E, J,
B r i 11, 1906 .
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geen eigen gewoonterecht zouden bezitten, is een zonderlinge bewerin g, die trouwens in haar consequentie door
hen die haar uitspreken zelf wordt verloochend . De
evangelisatie van de .A.mbonsche eilanden dagteekent reeds
wit den aanvang der 17e eeuw ; en in die 300 jaren zou
het gewoonterecht aldaar zich niet onder den invloed vann
het Christendom hebben hervormd ? ! Veeleer kan worden
geconstateerd, dat, vooral in de laatste tientallen van jaren,
de leidslieden der inlandsche Christenen zich hebben beijverd het gewoonterecht hunner bekeerlingen to boek to
stellen, zoodat, terwijl dat der niet-christen inlanders vaak
zeer moeilijk gekend kan worden, omtrent dat der inlandsche
Christenen althans veel minder onzekerheid bestaat .
Daarmede is natuurlijk allerminst gezegd dat de bestaande zekerheid voldoende is . Maar, en hierop komt het
thaws aan, de toestand was en is op Java, waar het
mohammedaansche recht voor familie- en erfrecht voor een
deel is aangenomen, voor christen-inlanders misschien jets
minder gunstig dan voor hun niet-christen volksgenooten ;
overal elders zijn de Christenen ongetwijfeld tegenover de
niet-christenen in het voordeel .
In den aanvang van dit artikel werd gezegd, dat de
weusch den rechtstoestand der inlandsche Christenen
to regelen, aanleiding was tot de herziening van de beide
artikelen van het Regeeringsreglement . Met name de
omstandigheid, dat art . 75 voor hen geen andere voorziening dan alleen toepasselijkverklaring van Europeesch
recht toeliet, leidde de Regeering van 1900 (Minister
Cremer), tot het in overweging nemen van zulk een herziening . Dat echter bij nader onderzoek dit bezwaar evenzeer voor niet-christenen bleek to gelden, terwijl een
wijziging van art . 109 voor de inlandsche Christenen volstrekt niet urgent kon worden genoemd, is zeker wel mede
oorzaak, dat men ten slotte een wetswijziging heeft ter
hand genomen, waardoor vooreerst de onduidelijke redactie
van art . 109 door een betere werd vervangen, en verder
art . 75 zoo gewijzigd, dat een geheele hervorming van het
inlandsche recht mogelijk werd . Zeer ten onrechte versiert
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men dan ook dit wetsontwerp met het epitheton „tot
regeling van den rechtstoestaud der inlandsche Christenen .
En er was waarlijk geen reden, den tegenwoordigen Minister van Kolonien to verwijten, dat hij „onder valsche vlag
dit wetsontwerp binnen smokkelde : de heer F o c k had
zeker nooit beloofd, dat hij jets anders geven zou dan hij
gaf. Hoogstens zou men aan het vorige ministerie kunnen
verwijten, dat het een regeling van den rechtstoestaud der
inlandsche Christenen in de troonrede beloofde, en flu ten
slotte veel meer gaf. Maar de heer Mr C . T h . v a n D e v enter heeft terecht opgemerkt, dat Minister I d e n burg
deswege Veeieer lof dan blaam verdient .
De vraag is nu of de weg, door de Regeering ingeslagen om to komen tot hervorming van het inlandsch
recht de juiste is. Daarover is een met eigenaardige hartstochtelijkheid gevoerde strijd ontbrand, die hier met enkele
woorden dient geresumeerd to worden .
De Regeering had voorgesteld in art. 75 RR to
bepalen dat
„Het burgerlijk recht, het bandelsrecht en het strafrecht, alsmede de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering worden
geregeld bij algemeene verordeningen, die slechts in zoover van de
in Nederland bestaande wetten afwijken als,
a . wat de Europeanen betreft, noodzakelijk is wegens de
bijzondere toestanden in Nederlandsch-Indie ;
b. wat de inlanders, de vreemde oosterlingen en de onderdeelen, waaruit deze beide hoofdgroepen der bevolking bestaan betreft, noodzakelijk is wegens hunne verschillende behoeften, met
dien verstande, dat, ten opziehte van Mohammedanen en heidenen,
bovendien de met hunne godediensten samenhangende rechtsbegrippen zooveel mogelijk worden geeerbiedigd ."

Vooral hierom concentreerde zich de strijd . Men bemerkt
dat hier „de in Nederland bestaande wetten" als uitgangspunt worden genomen voor het recht ook voor de inlanders
en vreemde oosterlingen . Daartegen kwam heftig verzet .
Een der grondbeginseleu van ons koloniaal beleid, waarom
dit menigmaal ook door vreemdelingen is geprezen, was
steeds zoomin mogelijk de onder de inlandsche bevolking
bestaande toestanden aan to tasten . Zoo regeeren wij over
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de ml. bevolking, gelijk bekend is, zooveel mogelijk door
middel „van hun eigene van regeeringswege aangestelde of
erkende hoofden" (art . 67 RR) . Met dit beginsel is een
poging om het Europeanenrecht in Indie in to voeren niet
in harmonie. Bovendien, recht last zich zoo maar niet
invoeren : het wordt niet gemaakt op de studeerkamer, of
in de bureaux van een regeerings-departement . Het ontwikkelt zich „uit in een bepaald yolk min of meer onbewust levende beginselen, die ten nauwste samenhangen
met zeden en godsdienst : het wijzigt zich voortdurend
naarmate die beginselen toepassing eischen op de steeds
veranderen de behoeften en steeds wisselende toestan den in
de maatschappij zelf" . (Mr . de S a v o r n i n L o h m a n in
de vergadering der Tweede Kamer op 11 October 1906) .
Gaat men nu onder een oostersch yolk westersch recht
toepassen, en n og bovendien die toepassing opdragen aan
westersche rechters, dan is het gevaar niet gering, dat men
telkens in botsing komt met het rechts-bewustzijn des
yolks . Dit gevaar is des to grooter, omdat door de voorstanders deter wetsontwerpen zelf wordt beweerd, dat het
inlandsch recht (adatrecht) nog weinig of niet bestudeerd
is. In een bodem, welks geaardheid men niet kept, gaat
men dus een boom planten, die in een geheel ander
klimaat inheemsch is en groeide . Men wil rechtseenheid
enn rechtszekerheid . De eerste zal men, door talrijke afwijkin gen die men zal toelaten, toch niet bereiken . En in
plaats van de tweede loopt men veel gevaar (omdat het
Nederlandsch recht niet wortelt in het volksbewustzijn der
islanders) to verkrijgen zekerheid van onrecht .
Daa,rtegenover verzekerden de voorstanders der Regeerings-voordracht, dat ook zij nadrukkelijk het volksrecht
willen eerbiedigen . De algemeene verordeningen, die het
gevolg zullen zijn van de nieuwe redactie, zullen telkens
verwijzen naar het gewoonterecht, en daarvoor een zeer
breede marge overlaten . Dat het zeer bedenkelijk is aan
een yolk een vreemd recht op to dringen, werd ook van
die zijde volmondig erkend . Maar, zoo verzekerde men daar,
door de veranderde omstandigheden, vooral door de groote
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verbetering der verkeerswegen, zijn nieuwe behoeften
ontstaan, vooral op het gebied van handel en nij verheid,
waarin het volksrecht niet voorziet, waarvoor het zelfs
geen kiem van oplossing aanbiedt . Voor die gevallen kan
men niet anders doen dan aan het Nederlandsch recht de
bepalingen ontleenen, die men noodig heeft .
Het is duidelij k, en dit werd ook in de discussie herhaaldelijk uitgesproken, dat alles her neerkomt op de toepassing. Dit bleek vooral, toen in de vergadering van 12
October 1906 de vrede geteekend werd, doordat de Minister het door Mr . van I d s i n g a voorgestelde amendement
overnam, waardoor de aanhef van art . 75 RR flu voortaan
zal luiden
„Het burgerlijk recht, het handelsrecht en het strafrecht,
alsmede de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering worden
geregeld bij algemeene verordeningen ."
In die algemeene verordeningen worden
a . wat de Europeanen betreft de in Nederland geldende wetten
gevolgd, slechts met die wijzigingen, welke wegens de bijzondere
toestanden in Nederlandsch-Indict noodig zijn ;

b, wat de inlanders, de vreemde oosterlingen en de onderdeelen, waaruit deze beide hoofdgroepen der bevolking bestaan, betreft, de voor Europeanen geldende bepalingen toepasselijk verklaard
voor zooverre de bij hen gebleken maatschappelijke behoeften dit
eischen, terwijl overigens de onder hen geldende, met hunne godsdiensten en gewoonten samenhangende, rechtsregelen worden gevolgd ."

Sommig e leden waren niet weinig verbaasd toen de
Minister dit amendement aannemelijk noemde, en voelden
neiging het to verwerpen, omdat ZExc . het overnani . Zij
verklaarden dan ook uitdrukkelijk er voor to zullen stemmen
zonder acht to slaan op de h . i. zonderling e toelichting,
zoowel van den voorsteller als van den minister, alleen
omdat de woorden van het amendement hnn volkomen
duidelijk schenen, en geen toelichting behoefden . Zoo b.v.
de Heer T y d e m an . „Basis van het recht van den inlander
(zoo ongeveer sprak hij) is volgens het amendement het
adatrecht ; uitzondering, of, wil men, het bijkomende, zal zijn
het Europeesche recht. De bestaande toestand blijft dus
gehandhaafd, tenzij er aan wij ziging behoefte bests . De
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eerste vraag zal dus moeten zijn : is er behoefte aan uitzondering op of aanvulling van het bestaande recht ."
Omdat hij de de zaak z6c opvatte, en een andere opvatting
hem onmog elijk scheen, verklaarde de Heer T y d e m a n
voor het amendement to zullen stetnmen, al moest hij
erkennen dat hem dit „gemakkelijker" zou vallen als de
Minister zich daarmede niet „einverstanden" had verklaard
en het niet had overgenomen .
Dat ZEYC . dit laatste wel deed, zal wel zijn verklaring
hierin vinden, dat wat voor den Heer T y d e man nog een
vraag is, n .1. of er behoefte bestaat aan uitzondering op
of aanvulling van het bestaande (adat)recht, voor den
Minister geen vraag meer is . Deze bewindsman is volkomen
overtuigd vann de bestaande behoefte, evenals zijn bondgenoot Mr, v a n D e v e n t e r, en men behoeft er zich dan
ook niet over to verwonderen dat „Het Vaderland," waarvan,
to recht of ten onrechte, beweerd wordt dat het met het
thans zittende kabinet in relatie staat, kort na de behandeling der wetsvoordracht in de Tweede Lamer kwam beweren, dat de reeds bestaande voorontwerpen voor Koninklijke
besluiten, ter uitvoering der nieuwe wet, niet of slechts
zeer weinig wijziging zouden behoeven 1).

I) Op een tweetal zonderlinge argumenten van verdedigers der
Regeeringsontwerpen (het : „bewaar mij voor mijn vrienden", vindt toch
inderdaad een seer ruime toepassing) moge hier de aandacht gevestigd
worden.
In een artikel, getiteld : „Javaansch Christendom'', opgenomen in
bet jongste .Februarinummer van de Gids, geeft Prof. Mr. L . W . C . van
d e n B e r g een (behoudens een enkele font ; S a d r a c h doopte eerst, nadat
hij tot de Irvingiaansche kerk was overgegaan, die hem daartoe het recht
verleende) seer verdienstelijke compilatie van 't geen over de merktvaardige Sadrach-beweging is gepubliceerd, vooral door Ds . L . A d r i a a n s e,
vroeger missionair-predikant to Poerworedjo . Op pag . 236 deelt de
schrijver mede, dat de godsdienstige voorstellingen der Javanen een
zonderling mengelmoes vertoonen van oorspronkelijk Animisme, Hindoeisme
en Islam . En dan volgt op pag . 237 : ,,In het voorbijgaan zij opgemerkt,
dat een analoog verschijnsel zich voordoet in hun rechtsbewustzijn . Ook
dit is eon mengsel van waarschijnlijk oorspronkelijk Inlandsche met Hindoesche en Mohammedaansche elementen, zonder dat een dier elementen
kan gezegd worden den boventoon to voeren ten aanzien van bet recht
in het algemeen . Een merhwaardig gebrek aan bewustzijn omtrent de
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Ward op dit punt dus overeenstemming verkregen,
omdat men de punt] es niet op de is zette en dit ook niet
kon doers (men had dan to zeer in details moeten afdalen),
er is ears ander punt, dat niet nadrukkelijk op den voorgrond ward geschoven, maar waaromtrent toch, meenen wij,
onder al de sprekers eenstemmigheid bestond, ni . de noodzakelijkheid, waarin de Indische rechter nog geruimen tij d
zal verkeeren, uitspraak to doers volgens ongeschreven
(adat)recht .
Reeds in de voordracht van Minister F o c k lag dit
opgesloten . Zeker, die eerste alinea's klinken heel bar,
alsof voortaan alles moat gaan volgens „algemeene verordeningen ." Maar uit de schriftelijke en mondelinge toelichting blijkt zonneklaar, dat hat voornemen was en is
in die verordeningen herhaaldelijk to verwijzen naar
leidende beginselen gaat ook op dit gebied gepaard met de meest minutieuse, en soma van dorp tot dorp verschillende, onderscheidingen omtrent naar Europeesche begrippen weinig beteekenende agrarische rechten
en verplichtingen. Hiermede mocht wel jets maar rekening worden gehouden door hen, die van de zelfstandige ontwikkeling der Javaansche
instellingen en gebruiken in de toekomat een nationaal privaatrecht verwachten, beantwoordende aan de eischen van hat maatschappelijke verkeer,
nu onder de Javanen andere economische behoeften beginners to ontstaan
dan die van den kleinen landbouw of van den handel van marskramers
of waroeng-houders ."
XTij dunkt, indien hot Javaansch recht reeds nu eon zoo zonderling
mengelmoes is van vaak heterogene bestanddeelen, last men dan toch
vooral de verwarring niet nog grooter makers door toevoeging van hat
Europeesch recht .
En in hetzelfde Gidsnummer schrijft Prof . Mr . J. de L outer over
„De wijziging van hat Regeerings-Reglement voor Nederlandsch-India ."
Op pag . 342 noemt de Hoogleeraar zijn „hoofdbezwaar" tegcn wat ik flu
maar kortweg noem de methods-C r e m e r . Hat luidt als volgt : ,,Is hot
de task eener koloniale mogendheid, hot stoffelijk en geestelijk stanapunt
eener inheemsche bevolking niet alleen to kennen en to waardeeren,
maar ook to eerbiedigen en to bestendigen ? Of is zij veeleer verplicht op
elk gebied - hetzij welvaart, verstandsontwikkeling, moraal of godsdienst
haar pail to verhoogen ? Ligt daarin niet opgesloten, dat zij ook hot
reoht, juist wegens de nauwe betrekking daarvan tot den maatschappelijken toeetand, eveneens moat pogen to verbeteren ? Ongerijmd zou hot
zeker zijn, dit verband to miskennen en aan de bevolking eon recht op
to dringen, waarvoor zij niet rijp is, maar recht2natig en plichtmatig mag
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het gewoonterecht Niet dat men dit gewoonterecht in die
verordeningen wil vastleggen : dat ware immers to vervallen
in, wat men noemde, de font van Minister C r e m e r, en
van de, tengevolge vann diens initiatie.f, ondernomen poging
tot codificeering van, hot adatrecht in de Minahassa . Neen,
ook de Heer F o c k , .erkent volkomen" de wenschelijkheid
dat de adat „groeie", dat zij „leve ." En ZExc . wil nog
meer, hij wil ni . niet „dat op hetzelfde oogenblik de eene
rechter dit en de andere dat voor adat uitmake" (Handelingen 11 October 1906, vel 60, lste kolom) . De Minister
wil dus, d at het adatrecht nauwkeurig gekend worde, d . w. z.
dat het bestudeerd worde . Over dit laatste straks nader .
Voorloopig zij gecon stateerd, dat ook de Minister (en
Z.Exc . heeft dit herhaaldelijk gezegd, en trok het zich aan
het heeten, ala einddoel in het oog to houden eene maatschappelijke verhefhng, welke de invoering van een hooger recht duldt of vordert, en
met waste hand den weg to banen, die tot dit einddoel leidt . Natuurlijk
kan daarbij met meer of minder nadruk worden gewezen op den onafwij sbaren plicht, zorgvuldig acht to slaan op de bestaande zeden en gewoonten en zich nauwke :irig rekenachap to geven van de redenen, welke
een toepassing van Nederlandsche wetten vorderen, toelaten of verbieden .
Maar dit alles neemt niet weg, dat de Nederlandsche wetgever, die het
oogenblik gekomen acht om de in 1854 getrokken lijnen to herzien en
scberper to accentueeren, mi . den juisten weg inslaat, wanneer hij zich
beweegt in de richting van een gestadige uitbreiding van bet Nederlandsche recht, en niet omgekeerd in die eerier reatauratie van een sluimerend en minder volkomen gewoonterecht . Dit voorbij to zien schijnt mij
niet alleen een teeken van niet gerechtvaardigd conserratisme, maar ook
een miskenning van Nederlands paedagogische task ala kolonlale mogendheid . Op elk gebied van huiselijk en maatschappelijk levee, van stoffelijke en geestelijke behoeften, verzuime de Nederlandsche heerscher niet,
zijne heerschappij to rechtvaardigen door een beleidvolle maar volhardende
opvoeding tot een hooger peil van stoffelijk en geestelijk welzijn ."
Dat zijn gulden woorden . Ala er maar niet stood : „een gestadige
uitbreiding van het Nederlandsche recht en niet omgekeerd een restauratie(!) van een aluimerend (?) en minder volkomen (maar volgens den
achrijver zelf onbekend !) gewoonterecht ."
Ik meen dat wij tegenwoordig zoover zijn, dat voor rationeele paedagogiek geldt hem, dien wij moeten opvoeden, naar zijnen aard zich to
laten ontwikkelen . Hoe men, op grond van „de paedagogische tank" van
Nederland tegenover Indie, de invoering van het Nederlandsche recht kan
verdedigen, is mij een raadsel .
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dat men hem voor een „adatschender" scheen to houden)
het adatrecht wit eerbi®digen, zonder het to codificeeren,
m.a.w. dat Z .Exc . de n oodzakelij kheid erkent van rechtspraak
volgens ongeschreven recht . Dat dit geheel in den geest is
van de meerderheid der Tweede Kamer, behoeft wet Been
betoog . Het is dan ook in de tha,ns aangen .omen formuleering opgenomen, die immers bepaalt dat, zoolang de bij
inlanders en vreemde oosterlingen gebleken maatschappelijke behoeften nog niet de toepasselijk-verklaring der voor
Europeanen geldende bepaling eischen (let wet „eischen")
in de toekomstige verordeningen „de onder hen geldende,
met hun godsdiensten en gewoonten samenhangende,
rechtsregelen worden geuolgd" . Zoolang dus de noodzakelijkheid van jets anders niet gebleken is, wordt de bestaande
toestand, rechtspraak volgens ongeschreven adatrecht, gehandhaafd. En flu moge de Minister van die noodzakelijkheid een andere opvatting hebben dan de Kamer (hetgeen
trouwens nog niet gebleken is, men zal de beloofde publicatie der ontwerpen moeten afwachten alvoren s daarover to
kunnen oordeelen), zoolang Z.Exc . een breede marg a voor
het adatrecht open last, opdat het „leve" en „groeie",
hebben wij de zekerheid, dat niet het geheele recht der
inlanders zal gewrongen worden in het keurslijf van een
~,algemeene verordening" .
Dit worde hier met blijdschap geconstateera . En van
die blijdschap moge eenige nadere verklaring volgen . Zelfs
de warmste vrienden van het adatrecht beweren geenszins,
dat het onveranderd in stand kan blijven . Wel houden zij
vol, dat er sommige elementen daarin worden gevonden,
die daarvoor in aanmerking komen. Een enkel moge her
worden genoemd . Op dit oogenblik zoekt men hier to
lande naar een huwelijksrecht, dat aan de vrouw meer zelfatandigheid g eeft, zonder to kort to doers aan de beginselen
van het christelijk huwelijk . Nu is het den beoefenaars
der ethnografie bekend, dat men in Indie, behalve de twee
uitersten (de matriarchale familieinrichting bij de Minangkabausche Maleiers en de patriarchate bij de Bataks)
allerlei tusschenvormen van huwelijksrecht kept, die ge-
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woonlijk als overgangsstadia van een oorspronkelijk matriarchaat tot hat patriarchaat worden aangemerkt . In de
Minahassa bepaaldelijk heeft men eene familieinrichting,
die aan de vrouw veal grooter zelfstandigheid toekent, dan
zij volgens ons recht bezit . Iiierop is bij de invoering van
hat Christendom to weinig acht geslagen, en dit vooral is
oorzaak van de vale (in onze schatting maar geenszins in
die der inlanders) onwettige verbintenissen . 1) Bij de regaling van hat huwelijksrecht in de Minahassa zal men zeer
zeker hiermede rekening moeten houden . Pit & ne voorbeeld
kan met vale andere worden vermeerderd .
Evenwel, geen adatvriend wil elk onderdeel van hat
adatrecht handhaven . Maar, en dit is o . i. to weinig bedacht
bij de discussie in de Tweede Kamer, er is een kolossale
afstand tusschen hat adatrecht en hat Europeesche recht,
en daze afstand maakt allerlei tusschenstadia noodig, waarbij
onver'2ijdelijk de rechter als „goad man" naar eigen inzichten
zal hebben reeht to spreken. flier is geen quaestie van tegen-

spraak tusschen den eenen rechter en den anderen ; hat
geldt eenvoudig hat voorloopig handhaven van tot hat adatrecht behoorende rechtsregelen, die men, bijna zou men
zeggen fatsoenshalve, onmogelijk in een van hat Ned . Ind .
G-ouvernement uitgaande, in naam van de Koningin der
Nederlanden afgekondigde, algemeene verordening kan opnemen, maar die toch onmogelijk dadelijk kunnen worden
afgeschaft . Een stark sprekend voorbeeld noemde de Heer
van K o 1 (vergadering van 10 Oct . 1906, pag . 41) . In
Borneo was hat koppensnellen stark verminderd ; onder de
bevolking zelf geraakte hat in onbruik en vrij algemeen
ward hat gebruik, wanneer een moord was gepleegd, den
schuldige een zeker losgeld of zoengeld to laten betalen .
Pit is geheel in harmonie met de onder hat yolk levende
rechtsbeginselen . De misdaad wordt nog niet beschouwd als
een schenden van de obj ectieve zedewet, die door de overheid,
wier task hat is hat recht to handhaven, moat worden gewroken (dat andere, maar moderne opvattingen geheel buiten
1)

vergelijk A l b . C . K r u y t, de Inlander en de Zending, pag . 23 vlgo-
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de lijn liggen, behoeft geen betoog) : ze is in de schatting des
yolks niet anders denn een schadepost, aan een bepaald persoon
of familie of stem berokkend, en die gecompenseerd moet
worden door den schuldige gelijk nadeel to berokkenen .
Het behoeft den ook flog niet een gevolg to zijn van het
verder doordringen der beschaving, die voor de praktijk
van het „oog om ooh • en tend om tend" een zoengeld in
de pleats stelde, zooals de Heer van K o 1 onderstelt . Veeleer is er reden to vermoeden, dat men tot het inzicht
kwam, dat het aannemen van een zoengeld voor een gepleegden moord, voordeelig er was den het dooden, 't zij
van den moordenaar zelf, 't zij van een lid van zijn clan .
Maar flu werd in Borneo het Europeesch strafrecht ingevoerd . Dit strafte den moordenaar door gevangenis of
anderszins, maar in elk geval op een wijze, waardoor de
schade, aan de familie van den vermoorde berokkend, in
geen enkel opzicht werd vergoed ; integendeel, het betalen
van zoengeld werd verboden of onmogelijk gemaakt. Daar-door bleef het rechtsgevoel van het yolk, dat compensatie
vraagt voor geleden schade, onbevredigd, en het onmiddellijk gevolg was, dat het koppensnellen weder toenam .
Daarop heeft de Minister (vergadering van 11 Oct . peg.
64) geantwoord : „het gaat niet aan to zeggen : als men
het zoenoffer niet sanctionneert worden er meer koppen
gesneld, en dus zullen wij, ter voorkoming van moord, het
zoenoffer in de wet erkennen.. Zoo iets ken een Westersche
Mogendheid onmogelijk in de wet opnemen ." (de eursiveering
is van ons) . Volkomen juist! Vooral niet omdat, zooals
boven werd aangetoond, de invoering van dit zoengeld niet
eens beteekent een vooruitgang van het rechtsbewustzijn .
Maar wet niet in de wet ken worden opgenomen, ken wel
als ongeschreven adatrecht voorloopig gehandhaafd blijven
door een, rechter die als „goed man" oordeelende, aan de eene
,zijde het rechtsgevoel des yolks bevredigt door een schadevergoeding aan de beleedigde partij to laten uitbetalen, en
tegelijkertijd een maatregel toepast, waardoor de overheid
zich vertoont als handhaafster der geschonden zedewet .
Eenige oogenblikken vroeger had de Minister, onze bewijs-
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leer tegen den aanval van een bekwaam jurist verdedigende,
gevraagd of men dan terug wilde keeren tot „hot Godsgericht, tot een waterproof?" Neen, natuurlijk niet . Maar
ZEx . had, o .i, krachtiger gestaan als hij niet den Heer
v a n K o 1 de gelegenheid had gelaten zich to beroepen op
de „moreele overtuiging van hoogstaande rechters", maar
er nadrukkelijk op had gewezen dat ook hij (Minister) in
zijn systeem zoodanige hoogstaande rechters noodig had,
om den overg ang to vormen van adatrecht en wat daartoe
behoort, tot beschaafd recht . Die overgang zal, vooral in
zake de bewijsleer lang duren . Ons beginsel alleen
wanneer de schuld „wettig en overtuigend bewezen is", to
straffen, wordt door den inlander nog absoluut niet begrepen, maar uitgelegd als een eigenaardige zwakheid . De
Minister, die hot adatrecht niet wil negeeren, die dus den
rechter de vrijheid last zich voor zoover noodig en mogelijk bij hot adatrecht aan to sluiten ; maar die ook dat
adatrecht niet wil codificeeren, d .w .z. die hot de vrijheid
wil laten to „leven" en to „groeien", opdat bet nadere tot
hot beschaafde recht, laat den „hoogstaanden rechter" een
gelegenheid om van to watertanden, nl . in den echten
zin van hot woord opvoedend op to treden, naar den eisch
aan hot Nederlandsche yolk tegenover de inlandsche bevolking to stellen .
Nog een paar ter zake dienende voorbeelden mogen
hier volgen . Op Halmaheira had (of heeft), volgen s hot
adatrecht, in geval van overspel, de beleedigde echtgenoot
hot recht den schender van de eer zijn er vrouw to dooden .
In den laatsten tijd is voor dozen zeker zeer afdoenden,
maar toch wel wat krassen maatregel, hot betalen van een
zoen geld in de plaats gekomen . Zonder twijfel is doze
wijziging een gevolg van dezelfde overwegingen als die,
welke in hot bovengenoemde geval op Borneo golden . Waar
hot hier op aankomt is, dat hot rechtsbewustzijn des yolks
een schadeloosstelling eischt . Dat dit goon hooge opvatting
verraadt ; dat naar onze mooning een man zich verlaagt,
die voor een dergelijke beleediging een schadevergoeding
in geld aanneemt, en dan N.B, de zaak als geheel afgedaan
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beschouwt, en zoowel zijn beleediger als zijn ontrouwe gade
zonder eenig bezwaar weder behandelt als ware niets geschied, dat alles doet niet ter zake . Men zal gevoelen, dat
met deze opvatting des yolks rekening moet worden gehouden, en dat het zeer gevaarlij k is wanneer de hooger
ontwikkelde Europeesche rechter, tegen wien men opziet,
zonder meer gaat rechtspreken volgens Europeesch recht,
dat geen straf voor overspel kept, dan alleen echtscheiding,
in de schatting van den inlander een nieuwe schadepost
voor den beleedigde, die nu ook nog zijn vrouw kwijt is,
voor wie hij den bruidschat betaalde ! Codificeering (de
Minister heeft volkomen gelijk) is ook her onmogelijk ;
een beschaafde Europeesche natie kan niet in naam van de
Koningin der Nederlanden een wet of kon digen, die het
beginsel huldigt, dat overspel met geld kan worden goedgemaakt . Maar een „hoogstaand rechter", behoorlijk op de
hoogte van het rechtsbewustzijn des yolks, en die de vrijheid heeft het adatrecht to laten „levee" en „groeien",
maar zooals een bekwaam hovenier een leiboom ; die zijn
besef van billijkheid mag laten spreken opdat het rechtsbewustzijn des yolks zich ontwikkele in de gewenschte richting,

zulk een rechter, niet gebonden aan in den Haag gefabriceerde algemeene verordeningen, heeft een schoone gelegenheid op to treden als opvoeder voor het yolk tot eon dieper
rechtsbewustzijn .
Hetzelfde geldt ten opzichte van den reeds genoemden
bruidschat . Deze bestaat in een zekere som gelds, of geldswaardige goederen, door den bruidegom of zijn aanverwanten
to betalen aan de familie zijner bruid . De ethnologische
verklaring van dit gebruik kan hier blijven rusten . Alleen
zij herinnerd, dat ook nog in sommige streken van het
christelijk Europa, een jongeling alleen door zekere ,,Leistung" (her
ien daar in Zwitserland het levensgevaarlijke
plukken van de alpenroos) zich het recht verwerft op de
hand zijner uitverkoreue . De Zen .ding heeft zich vaak (om
licht to bevroeden redenen) heftig tegen het betalen vann
den bruidschat verzet, en meestal moeten ervaren, dat hij
in het geheim blijft voortbestaan . Later heeft men dan
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ook (Batakianden, Halmaheira) vrij algemeen als stelregel
aangenomen de zaak geleidelijk to verminderen, en vooral
niet of to schaffen zonder meer . Daaraan toch is het groote
gevaar verbonden, dat de man zijn vrouw, voor wie hij niet
eens een bruidschat heeft moeten betalen ! niet in eere
houdt, en zeer gemakkelijk, (op in onze oogen wettige of
onwettige wijze !) van hear scheidt . Nu is echter deze
bruidschat de zeer vruchtbare bron van rechtsgedingen ;
de rechter komt er dus voortdurend mede in aan raking .
En wanneer inlandsche Christenen, in vergadering besluiten
den bruidschat tot een bepaalde (lager gestelde) som to
beperken, dan krijgt onvermijdelijk vroeg of last de rechter
to doers met een vordering, ingesteld op grond van het
vroeger algemeen erkende adatrecht . Hij moet dan, near
onze meening, dat oude adatrecht geenszins handhaven,
maar evenmin op grond van Europeesche rechtsbeginselen
elken eisch, op het gebruik van den bruidschat gegrond,
voor niet-ontvankelijk verklaren . En de bruidschat codificeeren in een algemeene verordening, afgekondigd in naam
van H . M . de Koningin der Nederlanden, gaat toch ook
niet aan ! In zoodanige gevallen helpe de „hoogstaande
rechter" mede, om door een uitspraak, conform, of althans
in den geest van het nieuwe, ontwakende rechtsbewustzijn
des yolks, dit laatste in de gewenschte richting to leiden . 1)
1) In de Tweede Kamer (vergadering van 11 Oct . peg . 63, 2e koYom) zeide de Minister, dat door ZEx .'s ambtsvoorganger „een opdracht
gedaan was om met verschillende zendingsgenootschappen en zendingsvrienden, o .a, met bet Barmensche, besprekingen to houden, en to overl eggen, op welke wijze de vaststelling van den rechtstoestand der inlandsche
Christenen zou moeten pleats hebben . In het daarover uitgebracht rapport
staat uitdrukkelijk, dat alle geraadpleegde personen zich met de ontworpen
regeling kunnen vereenigen . Ik heb hier het rapport over hot bezoek,
dat die hoofdambtenaar aan bet Barmensche Zendingsgenootschap gebracht
heeft . Daarin geeft hij een overzicht van bet gesprek, dat hij gehadd
heeft met eenige vertegenwoordigers der Barmensche tending . Ik ken
daarmede to gelijk een antwoord geven op de opmerking van den Heer
v a n K o 1 over de codificatie van het recht voor de inlandsche Christenen,
welke volgens hem voor Sumatra's westkust reeds zou bestaan.
wet lezen wij nu ten deze in het rapport van den hoofdambtenaar,,
die zijn rapport, alvorens het in to dienen, aan de in de zaak betrokken
0 . E . vII 8
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Ms dit mede de vrucht mag zijn van de flu aangenomen
wetswijzigingen zal zulks door de Zending bizonder worden
gewaardeerd . Het is duidelijk, dat zij niet anders kan doers
dan beginselen aangeven : zij mist de macht, meer flog, zij
wil de macht niet bezitten, voor de toepassing to waken ..
In de Bataklanden, op Halmaheira, op Oost-Java, zijn
sommige gebruiken, uit het oude adatrecht voortvloeiende,
door de inlandsche Christenen zelf gewijzigd . De besten
onder hen houden zich aan de nieuwe bepalingen ; met hen
heeft de rechter geen moeilijkheden . Maar de minder
goede elementen beroepen zich, althan .s wanneer die in hunn
voordeel zijn, gaarne op de oude gebruiken . De „hoogstaande rechter" alleen kan her helpers . Hij lichte de
heeren heeft voorgelezen, welke heeren verklaarden dat het bun meening
juist weergaf? Daarin lezen wij : „Hoe aangenaam het mij ook was aldus
to ontwaren, dat bet aangenomen stelsel voor het privaat recht der
inlandsche Christenen, althans in de Bataklanden, buitengemeen gemakkelijk
zal zijn in to voeren, oordeelde ik het toch dienstig er de beide heeren
op to wijzen, dat herhaaldelijk van den karat van hors zending was aangedrongen op het toekennen van kracht van wet aan de in 1895 ontworpen
bepalingen voor de Bataksche Christenen, welke o .a, inhouden, dat vrouwen
tegen haar zin ten huwelijk kunnen worden gegeven, of liever verkocht,
dat een weduwe van rechtswege ten deel valt aan haar zwager, dat een
man zijn vrouw naar believers mag terugzenden naar hare ouders, en
dergelijke m .i, weinig Christelijke, en in elk geval met bet Indisch Burgerlijk Wetboek onvereenigbare instellingen meer . Nu door den Inspector
H a u s l e i t e r flog bij zijn aan Uwe Exellentie gericht, en ook aan mij
gerenvoyeerd schrijven van 20 Juli ji . officieel een nota is ingediend,
getiteid : Bemerkungen rum Kolonial Verslag von 1904, in welk stuk op
pag . 4 en 5, opnieuw wordt aangedrongen op officieele vaststelling van
bedoelde bepalingen, wenschte ik to weten, hoe die stag to rijmen valt
met de thane gebleken sympathie voor het Europeesche personenrecht .
Het antwoord was, dat om vaststelling der bewuste bepalingen slechts was
gevraagd in de onderstelling, dat de oude artt . 75 en 109 van bet Regeeringsreglement onveranderd zouden blijven, en dat de Regeering niet verder
zoude willen gaan dan hoogstens de al to scherpe kanten van de Heidensche adat der Bataks ten behoeve der Christenen verzacbten . Nu echter
blijkt, dat de Regeering veal verder wil gaan op den weg welken ook de
zendelingen den juisten achten, heeft dit streven de voile sympathie, en
wenscht men, dat de Regeering het vroegere verzoek ais niet gedaan zal
bescbouwen . Dit geldt natuurlijk ook van hetgeen in de meergenoemde
bepalingen voorkomt o :ntrent bet erfrecht en de gemengde buwelijken."
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inlandsche Christenen voor, opdat zij in het wijzigen van het
adatrecht niet to ver, en toch ook ver genoeg gaan . Maar
plan ook zorge hij voor toepassing der nieuwe maatregelen,
ook al zijn ze niet in den Haag gesanctionneerd, en al
zullen zij daar wellicht nooit gesanctionneerd worden . Menig
„hoogstaand rechter" heeft op deze wijze aan de inlandsche
Christenen, (en toch immers ook aan de Indische Regeering,
die beschaving bevorderen wil !) belangrijke diensten bewezen .
Er bestaat aanleiding van de door Minister F o c k verdedigde ontwerpen, een consequence voortzetting van deze
gedragslij n to verwachten .
Daarbij behoeft men nu juist niet tot stelregel ;an to
nemen., nooit het adatrecht to codificeeren . Art . 75 (nieuw)
beveelt toepassing van het Europeesch recht als de geblek;en
maatschappelijke behoeften dit eischen. Wanneer dus, zooals
inn de Minahassa, de gebleken maatschappelijke behoeften
aantoonen, dat toepassing van het Europeesch huwelijksrecht
niet wenschelijk is, maar integendeel handhaving van oude
Tot zoover de minister, hit het in den tekst gezegde blijkt, dat mi .
Inspector H a u s i e i t e r een onredelijke vraag deed, toen hij aandrong op
„officieele vaststeiling van de in 1895 voor Bataksche Christenen ontworpen bepalingen ." Daar door worden ze veel to veel vastgelegd, en loopen
groot gevaar langer in stand to blijven dan wenschelijk is . De zendelingen deden zeker een zeer nuttig werk toen ze zoodanige bepalingen ontwierpen, en de ambtenaren hebben eveneens nuttig werk gedaan wanneer
zij helpend zijn opgetreden om deze bepalingen, die tegenover het oude
adatrecht zeer zeker een vooruitgang waren, aanvankelijk to volgen, maar
ook door voortdurend op verdere wijziging in christelijken of wil men beschaafden geest, aan to dringen . Of echter ails coilega's van de bedoelde
„vertegenwoordigers der Barmeneche tending" zullen instemmen met de
verklaring van „voile sympathie", door laatstgenoemden afgelegd, waag ik
vooralsnog to betwijfelen . Dat dezelfde mannen, die in 1895 nog ettelijke
,,weinig christelijke en in elk geval met het Indisch Burgerlijk Wetboek onvereenigbare instellingen" meenden to moeten handhaven, reeds in 1905
invoering van dit Wetboek mogelijk en wenschelijk zouden achten, schijnt
mij minst genomen vreemd . Maar mocht ik mij in dozen vergissen, dan
nog blijft dit bericht als argument zeer zwak . Door invoering van Europeesoh reeht komt bij hen de vrouw in elk geval in een betere conditie .
Maar deze toestand komt onder Heidenen nergens anders voor in geheel
Indie . Wat dus her een vooruitgang beteekent, ware elders, b .v . in de
Minahassa, achteruitgang .
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inlandsche rechtsregelen, die (Salomo had toch wel gelijk
toen hij zeide, dat er niets nieuws is onder de zon !) in
harmonie zijn met de meest moderne Europeesche verlangens, dan verhindert de wet zeker niet de oude rechtsregelen in algemeene verordeningen vast to leggen . Dat
men daarmede zeer voorzichtig moet zijn, springt in het
oog . De Heer d e S a v o r n i n L o h m a n heeft terecht
(vergadering der Tweede Kamer van 11 Oct . 1906, pag. 51,
2e kolom), gewezen op het groote gevaar van „versteening
van het recht door codificatie ." Het zal zeer veel zorg en
stu die vereischen to bepalen, waar en wanneer zoodanige
codificatie gewenscht en mogelijk is . Evenwel, principieel
buitengesloten is ze allerminst . In de Eerste Kamer sprak
de Minister dan ook op 28 December j .l. van handhaving
van het adatrecht, hetzij door een eenvoudige verwijzing
daarnaar voor een bepaald onderwerp, „hetzij door een
formuleering daarvan ."
Trouwens, zoo heel eenvoudig is zoodanige verwijzing
niet. Vooreerst, men heeft niet to doen met bekend, maar
met nog grootendeels onbekend volksrecht . Maar vooral,
dit volksrecht zelf verkeert, zooals uit het bovenstaande
voldoende blijkt, in hooge mate in gisting . De bepaling,
dat in zekere gevallen het volksrecht de voorkeur heeft,
kan groote verwarring stichten . De rechtsprekende ambtenaar kan zich daardoor gedwongen achten, voorschriften
van adatrecht toe to passers, die versleten zijn en op weg
to verdwijnen . Zoodoende zoo hij de gewenschte ontwikkeling belemmeren . Hij moet vrij heid hebben, maar hem moet
flog worden voorgeschreven, rekening to houden bij zijn
rechtspraak met het rechtsbewustzijn des yolks, maar tevens
dat rechtsbewustzijn to leiden in de gewenschte richting .
Daarom moet hij niet geplaatst worden voor de keuze
volksrecht of Europeanenrecht . Er moet een „tertium"
gegeven worden, opdat de brug geslagen worde, die 't
eene met het andere verbindt .
Mag dus met dankbaarheid worden geconstateerd, dat
de Minister een breede marge voor het adatrecht last, en
de gelegenheid openstelt dat dit zich ontwikkele, van nog
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meer bet eekenis schijnt de verklaring van Z .Exc ., dat er
een eind mo et komen aan den toestand, „dat op hetzelfde
oog enblik de eene r e chter dit en de andere bet omgekeerde
voor adat nit maakt ." Natuurlijk is dit een gevolg van de
onkunde intake bet adatrecht, waarop reeds in den aanv ang
van dit artikel werd gewezen . De Minister wil daaraann
een eind waken, en eischt dus studie van bet adatrecht .
In verband daarmede is van beteekenis bet onderwijs in
adatrecht aan aanstaande inlandsche ambtenaren, waartoe
de Heer F o c k in zijn aanhaugig wetsontwerp op een school
voor inlandsche rechtsgeleerden het initiatief nam . Wellicht
wag op den dour iets dergelijks voor de Buitenbezittingen
worden verwacht . In den laatsten tijd heeft de Regeering herhaaldelijk maatregelen genomen, verdienstelijke ambtenaren,
die goed bekend waren met land en yolk, to laten ter plaatse
waar zij met succes arbeidden, enn niettemin billijke promotie
mogelijk gemaakt . Zulk een handelwijze kan aan de studie van
dat adatrecht slechts ten goede komen . Aanmoediging vann
hooger hand zij daarbij krachtig aanbevolen . Ook de Zending late zich niet onbetuigd : er zijn verblijdende teekenen,
die toonen, dat zij zich barer roeping ook in dat opzicht
meer en meet bewust wordt.
De Minister heeft publicatie toegezegd der geconcipieerde Koninklijke Besluiten, die nit deze wetswijzigingen
voortvloeien, voor hunne of kondiging, opdat des kundigen
daarover bun meenin g kunnen zeggen . Tegenover zoodanige
welwillendheid is zeker bescheidenheid gepast . Toch molten
her een paar opmerkingen volgen .
Daar de Minister de noodzakelijkheid heeft erkend bet
adatrecht to eerbiedigen zonder bet to codificeeren, en dus
vooralsnog rechtsspraak volgens ongeschreven recht noodig
oordeelt, schijnt bet gewenscht dit op eenigerlei wij ze
nadrukkelijk uit to spreken . De veel gesmade „algemeene
beginselen van recht en billijkheid" uit art . 75 (oud) zijn
geschrapt. En bet amendement-P i e r s on, dat in gevallen
waarin bet adatrecht zwijgt of niet duidelijk genoeg spreekt
den rechter opdroeg „te oordeelen als goed man naar bil-
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lijkheid", is ingetrokken . 1) Het schijnt dat dergelijke „vage
uitdrukkingen" voor sommigen ooren in een wet wet zonderling klinken ; maar in eene alg emeene verordening, of
althans in een aanschrijving ears de betrokken rechtsprekende
ambtenaren, is het toch wel wet anders . In elk geval, het
geldt her een zeer zware en zeer verantwoordelijke task,
tegenover welke struisvogelpolitiek zeer bedenkelijk is . Te
meer, nu sommige verdedigers van de wetsontwerpen (zeker
niet de Minister) geschermd hebben met de woorden „rechtszekerheid" en „rechtseenheid", als of die zoo maar voor het
grijpen lagers en van den Haag nit kunnen worden gedecreteerd . Het eenige middel daartoe to komen, is den rechter
voorloopig nag de noodige vrijheid to latent maar tevens
hem to wijzen op zijn zeer verantwoordelijke teak, wear hij
moet optreden als leider van het rechtsbewustzijn der natie,
en op de richting waarheen hij daarbij to sturen heeft .
En verder, nu art. 109 (nieuw) een algemeene verordening aankondigt, die den rechtstoestand van inlandsche
Christenen regelt, is er reden de daaraan verbonden bezwaren nog eens uiteen to zetten . 2) Algemeen wordt onder
de inlanders het Christenn worden genoemd : „Hollander worden". Dat dit voor de evangeliesatie niet gewenscht is, springt
in het oog . Bij een niet-christelij k yolk behoort het nationaalbewustzijn tot zijn meest waardevolle geestelijke goederen .
En het Evangelic adelt dit wel, maar vernietigt het niet .
Dat de evangelisatie door den inlander wordt beschouwd
als een aanslag op zijn nationaliteit, is zeer bedenkelijk .
Zendelingen treden natuurlijkk met nadruk tegen dit wanbegrip op . Maar nu zal de Regeering, wear zij voor in1) Tegenover uitgesproken onderstellingen wordt hier verklaard, dab
achrijver dezes van de indiening van dit amendement en van zijn inhoud
eerst kennis kreeg door middel van het Ochtendblad der N . Rott . Ct .
van 10 October 1906 .
2) Dat deze niet noodig was om aan billijke klachten tegemoet to
komen, is in het bovenstaande aangetoond . Ik heb op de bezwaren herhaaldelijk gewezen ; ni . „Ned . Zend . Tijdschrift" 1900, peg. 28 vlg . Versiag
van de Zendingsconferentie gehouden to Buitenzorg en Depok in Sept . 1900,
peg . 91 t .m . 95 . ,,Ind . Gids" Februari 1905 peg . 213 vig . Het zij mij
vergund daarnaar to verwijzen .
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landsche Christenen een afzonderlijken rechtstoestand schept,
natuurlijk zekere kenmerken, waaruit het al of niet christenzijn kan blijken, moeten vaststellen . Eigenlijk is dit niet
de taak der Regeering, maar van de geestelijke leidslieden
des yolks. De algemeene verordening zal den ook wel de
erkenning als inlandsch Christen, door een bij de Regeering
bekend bedienaar van den godsdienst, (predikant, huipprediker, zendeling of R . C . geestelijke) eischen . Daardoor
wordt de zaak zeker veel minder bedenkelijk . Toch blijft
er gevaar bestaan . Er zijn wel eens personen toegelaten
volgens art . 123 RR die zuiks niet verdienden 1), en niet
altijd is deze toelating dadelijk ingetrokken, wanneer een
zendeling werd ontslagen, en ziju Bestuur een daartoe
strekkend verzoek indiende . Nu de Protestantsche zendingscorporaties to Batavia door een zendings-consul (Dr . C. W .
Th . Baron van Boetzelaer van Dubbeldam) vertegenwoordigd zijn, is het der Regeering heel wet gemakkelijker
gemaakt onderscheid to waken tusschen waardigen en
onwaardig en .
Maar den bljft nog het bezwaar bestaan, dat door
kennisgeving aan de Regeering dat iemand den staat voert
van inlandsch Christen, en daardoor in een anderen rechtstoestand overgaat, voedsel wordt gegeven aan het bovengenoemd wanbegrip . Daarom zijn twee dingen gewenscht :
dat de Regeering zoo mm mogelijk gerucht make van de
door hear ontvangen kennisgeving . En vooral, dat de
algemeene verordening voor de in landsche Christenen zoo
mm
rnogelijk regele en inderdaad een breede merge late
voor het adatrecht . Misschien is zij de pleats om in den
tekst, den considerans, of in een begeleidende toelichting
to wijzen op de gevaren, verbonden aan de onvermijdelijke
rechtspraak volgens ongeschreven adatrecht .
Er is zeker alleszins reden van de herhaaldelijk geblken
welwillendheid tegenover de Zending ook van den thans
op het Plein resideerenden Bewindsman, alles goeds to
verwachten .
1) Zie bovengenoemd versiag der Zendingseonferentie van 1900,
peg. 96 .

ONZE LEESTAFEL.
11 Z . J . H a m a k e r . Jacob Geel, naar zijn brieven en geschriften geschetst . Leiden, Van d e r H o e k, 19G7 .
De schrijfster deter Leidsche dissertatie wilde ons ears beeld
geven van G e e 1 zooals hij was tegen 1850, toen hij de brieven aan
den jongen G e r and H a maker schreef, waaruit zij voornamelijk hare
gegevens putte . Wat wij bier ontvangen is dus geen poging om Gael's
ontwikkeling to schetsen als mensch of als kunstenaar, geen biografie, geen aanwij zing der plaats, die hem in onze letterkunde
toekomt . Het is een uitnemend geteekend beeld uit de nadagen van
den begaafden letterkundige, van den ouden G e e 1, „zooals hij was,
toen de middag des levees voor hem ging dalen" . Dat de schrijfster „Onderzoek en phantasie" niet kon voorbijgaan, is natuurlijk,
al past deze in 1837 uitgegeven verzameling van een aantal opstellen
uit eene toes voorgoed afgesloten periode niet j uist in bet plan van
bet boek . Evenmin kon zij zwijgen van den geleerde, al moest zij
zich bier bepalen tot bet weergeven van wat H o 1 w e r d a, F r u i n,
B a k h u i z e n en B a k e haar daaromtrent konden leeren . Wij kenden
dan ook den letterkundige zoowel als den geleerde reeds voldoende,
en wat mej . H a m a k e r ons over „Gael to Leiden" in haar tweede
hoofdstuk mededeelt is weinig nieuws . Nieuw is eigenlijk alleen
bet derde hoofdstuk, „G e e 1 thuis", waarin met talent van schrijven uit de genoemde correspondentie een aantrekkelijk beeld
is samengesteld, en bet korte „besluit" waarin de hoofdtrekken
van bet beeld van den „ouden G e e 1" nog eens „verzameld"
zijn . In zooverre is bet boek een welkome aanwinst voor onze
kennis van den begaafden man . Zijne plaats in onze letterkundige gesehiedenis, in de geschiedenis onzer beschaving moat
echter nog worden aangewezen en daarbij zal wel spoedig blij ken,
dat bet volstrekt niet „toevallig" was - zooals de schrijfster ons met
naIeve onverschilligheid voor de geschiedkundige beteekenis van
dat optreden wil doers gelooven
dat Gee 1 zijn boekje uitgaf, juist
toen bet „letterkundig j ong Holland" van dien tij d „zich als gids
dorst aanbieden op nieuwe wegen" . Met deze opmerking worde
tevens gewezen op bet gebrek aan historisch perspectief in deze
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dissertatie, die bij hat geven van een welgelijkend „instantane"
is blij ven staan, en vergeten heeft to doers zien, hoe de man geworden
was wat hij „op 54 j arigen leeftij d" was, welke plaats hij inneemt
in de geschiedenis onzer letteren . Om een persoon to begrijpen
is hat niet voldoende zijn beeld to laten zien, zooals hat zich op
een bepaald oogenblik vertoont ; wij moeten waters, hoe de persoon
zich ontwikkeld heef t tot wat hij op dat oogenblik was . Ook van
hat standpunt der schrijfster ware hat noodig geweest daaraan meer
aandacht to wijden dan zij gedaan heeft .
P . J. B .
Annie S a l o m o n s . Een meisje-student] e . Bussum . Van
Dishoeck, 1907 .
De jeugdige reeds als dichteres gunstig bekende schrijfster
gaf in dit boek een reeks van schetsen en typen uit hat studentenleven der Leidsehe universiteit, zoo wat samengehouden door een
zwakken draad van romantiek. Het was haar doel een beeld to
geven van hat denken en gevoelen der studeerende-meisjeswereld,
haar eigenaardig levee levend to midden der mannelijke studentenmaatschappij, of liever naast daze . Eigenaardig, want - wat vela
toesehouwers reeds bevroedden en ook niet anders meanders to
kunnen verwachten - in dit studentenleven der reformdragende
of gewoon gekleede of wel om hare kleeding zich weinig bekommerende meisj es neemt nosh de wetenschap noch de voorbereiding
voor cone zelfstandige positie in de maatschappij blijkbaar de eerste
plaats in ; voorop staat hier de echt vrouwelijke gedachte : hoe zal
ik als vrouw den j ongen manners ook hier nuttig kunnen zijn ? hoe
zal ik as vrouw hue studieleven kunnen veraangenamen, veredelen?
Treffend en in eenvoudige taal worden ons zegepralen en teleurstellingen op dit gebied geschetst en teleurstelling brengt ten slotte
eon der heldinnen van hat boek tot werkelijke studio . . . . een
bedenkelijk motief, een slot, dat vale feministen niet bevredigen
zal, maar anderen zal behagen als een bewijs to moor voor hunne
meaning, dat zuiver wetenschappelijke studio voor de vrouw veal
minder dan voor den man is weggelegd. Moge hat boek vole
ouders waarschuwen voor do gansch niet onschuldige mode om
meisj es, die nog niet waters wat zij zullen gaan doers om hat ontzenuwende ledigloopen to vermijden, bij gebrek aan wat anders
,,maar" naar de universiteit to zenden . . . , met dikwijls als gevolg
zonuwoverspanning . Er zijn daar gevaren van allerlei aard, waarvan
men zich niet genoeg rekenschap schijnt to geven .
P. J . B.
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F a b r i c i u s, Met den handschoen getrouwd . rooneelspel
in drie bedrijven . -- Bussum . J . A . S 1 e e s w ij k .
In dit tooneelspel wordt ten tooneele gevoerd ears intense
ploert, die, natuurlijk, zijne vrouw ongelukkig maakt . De rest is
vergelij kenderwij ze bij werk .
De font van den hear F a b r i c i u s schijnt ons, dat hij er veal
to veal werk van gemaakt heef t om de toeschouwers den ploert
in al zijne verachtelijkheid to doen zien ; hij heeft uit hat oog
verloren dat men veal kan doen geuoelen, zonder alles to zeggen .
Er is nu eene zekere grofheid in hat geheele stuk, die o .i. onnoodig
was en veal bederft .
Het lij kt ook wel wat vreemd dat de held van hat verhaal, ondanks
zijn gedrag, maar steeds in zijne betrekking gehandhaafd bleef . . . .
Wanneer er sours ongetrouwde dames mochten zijn die,
ondanks alle waarschuwing, met open oogen haar verderf willen
tegemoet loopen, dan zou hat werk van den hear F a b r i c i u s nut
kunnen hebben .
[aar nears, wij zouden haar toch niet mogen aanraden hat to gaan zien of lawn, daarvoor is hat hier en daar to plat .
Dat is j ammer, want de hear F a b r i c i u a schijnt wel een
goad tooneelstuk to kunnen makers . De samenspraken zijn dikE. B. K.
wij is goad .
Ed . Thorn P r i k k e r . Renaissance . Roman . Haarlem.
Uitgever : P . V i s s e r A z n ., 1903.
Een merkwaardig boek is dit . De oude amid, die eerst
getrouwd is geweest met een franraise en uit dat huwelijk zijn
zoon A n t o i n e heeft gewonnen, artistiek-aangelegd j ongetj e, maar
tear vent] a zonder „lef " en zonder energie, - de oude vader is
daarna hertrouwd met een hollandsche burgervrouw, die hem J o b,
N o t en H e r m a n heeft geschonken, drie bonkige kerels, van wie
N o l, de zwijgende stoere werker, in zijn traag-denkend brain de
kracht vindt our, als A n t o i n e weigert verder de teekenaar voor
hat ijzerwerk to zijn, zeif een hek to ontwerpen, een hek dat zegt A n t o i n e - naar niets lijkt, maar dat toch is de openbaring
van de ongeschoolde kunst, die zich zal baanbreken ten spijt van
al wat vroeger is geleeraard en geleerd omtrent stijl en behoorlijke
proporties .
Veelzijdig is hat conflict, door den schrijver geschapen tusschen
den voorzoon, die de oude school vertegenwoordigt en de drie
kerels, die van de nieuwe idea de dragers moeten zijn . A n t o i n e
heeft geld ; hij heeft leeren teekenen ; hij zweert bij de oude
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modellen, bij de ,,Renaissance" ; hij is een zwak ventje, dat veel
praat en weinig uitvoert, zichzelf als de begaafde ontwerper veel
hooger stelt dan de werkers aan de smidse ; hij voert wijsgeerige
gesprekken over de eeuwige schoonheid van oude dingen met bet
antiquairtj e, welks zaak hij later overneemt ; hij verzet zich in
machtelooze woede tegen het veldwinnen van dat ongeschoolde,
onbekookte nieuwerwetsche moois ; eindelijk zoekt hij sympathie
bij den pastoor, die hem verzekert dat al dit modern gedoe uit
den booze is . Daartegenover staan forsch en stoer de drie kerels,
ongeleerd zij, met gees ander kapitaal dan burs gespierde armen
en -- in bet hoofd van een hunner - half-onbewust den wil om
eigen kunst naar eigen, vrijen inval voort to brengen ; weinig
prates zij, veel drinkers ze ; socialisten zijn ze, maar in hen moeten
we den nieuwen dageraad groeten van uit bet yolk geboren kunst,
die de Renaissance en alle andere oud-mooi omverloopt om voort
to stormen op de eigen banen . . . .
Dezen strijd heeft de schrijver geteekend - van allerlei
zij den - in met kracht en gloed geschreven taal ; wij voelen den
gloed van bet vuur, hooren bet geraas in de smidse, zien de
manners zwoegen over hun arbeid . En zoo sterk suggereerend
werkt die kloeke taal in deze bladzijden, dat we bijna mee zouden
juich.en als aan 't eind de zegepraal op de Renaissance, belichaamd
in bet fij n-gevoelend, zwak en werkloos ventje, behaald wordt door
die ongelikte klanten, die ruwe krachtmenschen, van wie wij
moeten gelooven dat zij, onbeschaafden, tot bet schoone zouden
genaderd zijn .
Maar last ons daarover niet twisters, dock erkennen dat bier
een in zijn wezen groote strijd op grootsche wij ze is geschilderd .
Want er is iets overweldigends in sommige van die bladzijden .
H S.
R u d o l f E u c ken . Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart . Drei Vorlesungen . Zweiter, unveranderter Neudruck . Berlin . 1907. V o n R e u the r u
Reich ard.
I. Die seelische Begrundung der Religion . II . Religion
and Geschichte. III. Das Wesen des Christentums .
In de eerste lezing wordt betoogd, dat en hoe religie in de
ziel wortelt .
Het onbevredigende der wereld, waarin de mensch met zijn
zinnen leeft, doet hem hunkeren naar een betere, goddelijke wereld .

292

ONZE LEESTAFEL .

Welnu, hat is zekerder dat die betere goddelijke wereld bestaat
dan dat 2 X 2 = 4 is . De onwrikbare geldigheid van iedere
bijzondere waarheid onderstelt toch „een rijk van waarheid", dat
onaf hankelijk is van 's menschen meenen . Het psychologisme, dat
enkel verbindingen van voorstellingen erkent, welke misschien bij
anderen op een afwijkende manier uitvallen, ken niet, zonder
onlogisch to worden, eeren wet men onder den naam van wetenschap verstaat . Zoo hangt alles, wet wij achten en waardeeren
moraal, persoonlijkheid enz ., of van de zelfstandigheid en oorspronkelijkheid van een onzichtbaar rijk der rede, dat boven ons staat
en tot hetwelk wij door goddelijke genade omhoog worden getrokken .
Near gelang de mensch ophoudt enkel dier to zijn, dat uitsluitend
door de natuurdrift van zelf behoud wordt beheerscht, treedt hij als
drager van, als medearbeider aan een wereld van oneindige waarde
to voorschijn . Dankbare en blijmoedige vereering van een zelfstandige hoogere werkelijkheid is niet een toevoegsel tot geestelijk
leven, maar onafscheidelijk daarmede verbonden . Beschaving zonder
religie is slechts schij n . een j ammerlij ke komedie .
De tweede verhandeling spreekt over religie en geschiedenis .
Ziet men in de werkelijkheid enkel een onafgebroken stroom
van worden, een voortloopenden samenhang, dan blijtt er geen
ruimte voor hat verhevene en voor eerbied . Religie moat meer
dan een historische categoric, meer dan een uitdrukking van den
tijd zijn, zal zij niet telkens een vluchtige schaduw wezen . Hoe
kunnen wij datgene vereeren, waarvan wij weten dat hat spoedig
zal zijn afgedaan en overwonnen ? Indian thans de menschheid
zoo weinig blij moedig is gestemd, moat dat daaraan worden toegeschreven, dat zij zich als een eendagsvlieg beschouwt . Men
begrijpt niet dat geschiedenis lets geheel anders is, al near gelang
zij geschiedenis der natuur of geschiedenis van geestelijk leven is .
De natuur doorloopt allerlei vormen, maar zonder de reeks dier
vormen seam to vatten tot een geheel, zonder hear om to zetten
in een eigen leven . Geheel anders bij den mensch ; hij aanvaardt
den strij d tegen den tij d, tracht de geheugenis to redden van
zekere gebeurtenissen, daden en persoonlijkheden . Hij teert niet
enkel op hat oogenblik . Hij wil winst doen met hat verleden,
overtuigd dat in dat verleden op zijn hoogtepunten jets gewerkt
heeft, dat eeuwige waarde heeft, lets wet, onafhankelijk van alien
tijd, als wear, schoon of goad blijvende geldigheid heeft . Eigenlijk
doel der geschiedenis is niet ons de beweging en verschuiving der
menschelijke dingen to laten zien, maar ons door middel van hat
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tijdelijke to doen opklimmen tot die eeuwige wereldorde, in welke
wij zelve als geestelijke wezens geworteld zijn . Noodig is het
to schiften en to richten, onderscheid to maken tusschen het steeds
aanwezige goddelijke en zijn wisselende tijdelijke inkleeding .
Het onderwerp der derde voordracht is het wezen des christendoms . Hier wordt naar de kern van alle christelijk levee gevraagd,
naar het beginsel, dat in den tijd to voorschijn tredende leerstellingen,
instellingen, gemoedsstemmingen christelijk doet zijn . Van de
religie verlangt de mensch een wereld zonder slechtheid en ellende .
Aan dien eisch trachten de wetsgodsdiensten to voldoen door
strenge geboden, heerlijke beloften, vreeselijke dreigementen . Er
wordt ondersteld, dat de mensch het in zijn hand heeft over het
booze to zegevieren, de wereld goed to maken . Geheel anders in
de verlossingsgodsdiensten als Boeddhisme en Christendom . her
heet het, dat met de zinnelijke wereld volledig gebroken moet
worden . De dorst naar hot natuurlijke levee moet volgens beiden
bedwongen worden . Doch het Boeddhisme stelt, dat dit het eene
noodige is . Alle heil wordt hier gezocht in uitdooving van levenskracht en levenslust . Het christendom is positief. Wel eischt het
eveneens dooding van het oude levee, naar tevens de geboorte
van een nieuw levee in gemeenschap met God, een totale zinsverandering, welke de zwakke, schuldigo mensch niet zich zelf
schenken kan, maar die door goddelijke genade in hem gewerkt wordt .
Zoo wordt het innerlijk levee, het aandeel hebben aan de volkomenheid Gods, het een zijn met den God van liefde, hoofdzaak, terwijl
de zinnelijke wereld, die de mensch ook in zichzelf aantreft, tot
een omgeving wordt gedegradeerd, een vij andigo omgeving, die
overwonnen en geheiligd dient to worden . Zoo is dus het christendom bron van groote kracht. De echte christen is een man vol
energie . Reeds 0 r i g e n e s heeft gezegd : ieder van ons tonne in
Christus to gelooven door zelf zooveel mogelijk Christus, Godmensch,
to zijn. Het christendom staat over aan alle richtingen als pantheIsme,
intellectualisme, aestheticisme, die de noodzakelijkheid van een
innerlijken omkeer loochenen .
In het verder beloop zijner rede toont E u c k e n aan, dat het
geen afval en ontrouw aan zijn oorsprong moet heeten, wanneer
het christendom naast den Semitischen woldra ook den Indogermaanschen geest in zich heeft opgenomen . Door zoo hot goddelijke
transcendent, maar tevens immanent to doen zijn, het hoog boven
mensch en wereld to verheffen, maar hot tevens in nauw verband
met beiden to brengen, het tot hot innigste on eigene van den
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mensch to maken, is hot sera wereldgodsdienst geworden, die hot
levee op eon nieuwe basis stelt en allerwege in beweging brengt .
Thans moge de zichtbare stroom onder den invloed van hot
naturalisme tegen hot Christendom ingaan ; er is een onderstroom,
die krachtig er henen drijft . Den mensch edeler en gelukkiger
to maken door hem zijn samenhang met de natuur to toonen is
reeds een onmogelij kheid gebleken . „La morale independante de
touts religion" heeft bankroet geleden . Om to redden wat aan hot
levee waarde geeft, zal men tot de bron des levees terugkeeren .
Zoo niet, dan wacht ons de barbaarschheid .
Men bespeurt hot, doze drie voordrachten zijn zoovele
j uweeltj es, uitnemend geschikt om den lezer tot kenni smaking met
E u c k e n' s grouts werken op to wekken .
De uitgevers verzoeken er de aandacht op to vestigen, dat
de ,,Hauptprobleme" slechts anderhalve mark kosten .
V. D. W.
Dr . A . J. d e S o p p e r. D avid Hum e' s Kenleer en
Ehhiek . Eerste inleidend deel . Van Bacon tot flume .
Leiden . A . W . S y t h o f f' s Ljitg . Maatschappij 1907 .
Bit book is good work . Dr . d e Sop per, predikant to Velzen,
heeft veel gelezen en met vrucht nagedacht . Reeds dadelij k treft
hot in den aanhef van zijn book, naar aanleiding van eon aan
S p r u y t ontleend motto, de volgende opmerking to ontmoeten
„Dit woord beziet de zaak slechts van een karat . Hot kan zijn,
dat bij vole de richting, die hue ethiek zal nemen, afhangt van
de vraag, of zij in de kenleer denken in kantiaanschen dan wel in
empiristischen geest . Maar 't is even good mogelijk, dat voor
anderen de vraag of ze in de kenleer in kantiaanschen dan wel in
empiristischen geest zullen denken, afhangt van de richting, die
ze in de ethiek toegedaan zijn ." Doze juiste opmerking zou
volledig zijn, indien or aan ware toegevoegd, dat zij binnen zekere
grenzen niet enkel van groepen van menschen, maar ook van de
afzonderlij ke individuen, zoo b .v. van K a n t zelf, geldt. Eon wij sbegeerte is volgens hot trefend woord van F i c h t e niet als eon
stuk meubel, dat men ook anders had kunnen kiezen ; wat voor
wijsbegeerte men omhelst, hangt ten deele of van de vraag wat
voor mensch men is .
Op de keper beschouwd is hot book slechts eon inleiding tot
wat later volgen zal . Het hoofdwerk moot nog komen en zal aan
David flume zijn gewijd . Terecht begreep dr, d e S o p p or, dat
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hat onraadzaam was over D a v i d H u m e to schrijven, zonder
zijne geestelijke voorouders bestudeerd to hebben . Dit is dus een
eerste deal over Francis Bacon, Thomas Hobbes, John
L o c k e en George Berkeley handelend .
Natuurlijk is hat onmogelijk binnen hat bestek van een korte
aankondiging alles saam to persen wat er naar aanleiding van dr .
d e S o p p e r' s arbeid zou kunnen gezegd worden . De groote verdienste van hat boek schijnt mij daarin gelegen, dat hat hen, die
de werken zelve der vier voorloopers van H u m e niet onder hun
bereik hebben, in de gelegenheid stelt met een bloemlezing uit
hunne werken kennis to makers . De talrijke citaten zijn niet vertaald ; men krij gt dus den oorspronkelij ken tekst en niet een min
of meer juiste paraphrase onder oogen. De geestige Hegeliaan
J o h a n n E d u a r d E r d m a n n heeft in zijn uitnemende „Geschichte
der neueren Philosophic" hat voorbeeld van een dergelijke methode
gegeven . Zoo ziet men zich tot bronnenstudie, zij hat dan op
onvolledige wijze, in staat gesteld .
Ik geloof, dat de critiek op F r a n c i s B a c o n scherper zou
zijn uitgevallen en meer in de diepte zou zijn gegaan, indien dr . d e
So pp er gelet had op wat door dr . Chris to ph Sigwart in hat
onvolprezen tweede gedeelte zijner „Logik" over de methode van
dien Engelschen danker is opgemerkt . In hat belang van zijn
verderen arbeid raad ik den hear d e S o p p e r aan dat boek ijverig
to bestudeeren . Wat dr . d e S o p p e r over B a c o n zegt is niet bevredigend, ,,B a c o n is zich dus klaar bewust geweest, dat de zintuigen
bedriegen . Maar hij meant hat to kunnen verhelpen door experimenter, derhalve door de zintuigen ." Het door mij onderschrapte
dus wordt door hat voorafgaande in gears enkel opzicht gerechtvaardigd .
V. D. W.
Prof. Dr. A . D r e w s . De ontwikkeling der antieke
philosophic en religie, in Karen voortgang geschetst . Vertaald door dr . A. H. d e H a r t o g. Amersfoort . P . Dz .
van Ve e n, 1907 .
Ik geloof, dat dr. d e H a r tog met zijne bewerking van
D r e w s' boek een nuttigen arbeid heeft verricht . Het is wel goad,
dat uit hat door den Duitschen geleerde gekozen oogpunt de
taken ook cans door onze landgenooten worden bezien .
Maar ik begrijp niet, waarom de manier van voorstellen altijd
zoo ingewikkeld en duister moat zijn . Hetzelfde wat hier gezegd
wordt had op eenvoudiger en klaarder wijze kunnen zijn voor-
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gedragen . P l a t o en A r i s t o t e 1 e s waren stellig manners met
een fijn en veelomvattend verstand. Welnu, neem eens aan, dat
het boek van Drews in even voortreffelijk Grieksch ware overgezet
als het Hollandsch is, dat dr, d e H a r tog ons voor oogen legt ;
stel verder, dat het mogelij k ware die twee groote denkers der
oudheid in het levee terug to roepen en hen met de pennevrucht
van den Duitscher in kennis to brengen : zouden zij begrijpen
wat hier wordt aangeboden ? Op die vraag zou ik niet volmondig
een bevestigend antwoord durven geven.
V. D . W .
Dr. W y n a e n d t s F r a n c k e n . David Hume . Haarlem.
H . D . Tjeenk Willink en Zn. 1907 .
Zooals dr . W y n a e n d t s F r a n c k e n zegt, vermoedde de eigen
moeder van D a v i d H u m e weinig, dat haar zoon als denker
eenmaal wereldberoemd zou zijn . Zij schreef : ,,Our D a v i e' s a
fine good-natured crater, but uncommen wake-minded ." Ik bee er
niet zeker van, dat ieder Nederlander dit terstond begrijpen zal.
Dr . F r a n c k e n had er wel aan lnogen toevoegen, dat crater als
creature en wake-minded als weak-minded was bedoeld .
Na eerst eenige hladzij den aan H u m e' s levee to hebben
gewij d, spreekt Dr. F r a n c k e n op zijn bekende eenvoudige manier
over H u m e' s wijsgeerige geschriften in zes hoofdstukken, welke
tot titels voeren : Empirisme en Positivisme, Psychologie, Causaliteitsleer, Determinisme, Moraalphilosophie, Godsdienstwijsbegeerte .
Wat bij dr . F r a n c k e n weldadig aandoet, vooral in den
tegenwoordigen tijd, die zoo menig voorbeeld van grappigen eigenwaan levert, is : totale afwezigheid van aanmatiging . Dien ten
gevolge loopt hij nooit gevaar zich zelf belachelijk to makers
door, zooals deter dagen van zekere zijde geschiedde, H e r m a n n
L o t z e een wijsgeer van den derden rang to noemen, of, zooals
een ander deed, van J a m e s it a r t i n e a u's „gebrek aan wijsgeerige
geschooldheid" to gewagen . Indien dr . F r a n c k e n schrijft, dan is
dat niet om zich zelf op een voetstuk to plaatsen of om anderen
naar beneden to trekken, maar enkel omdat een onderwerp of een
persoon zijn levendige belangstelling heeft gewekt, hij er dien ten
gevolge een naarstige studie aan heeft gewijd en nu niet nalaten
kan de uitkomst van zijne bevindingen op zaakrijke wijze aan
anderen mee to dealers . Van deters bedaarden enthousiast geldt
hat spreekwoord : waar hat hart vol van is, vloeit de mood van over .
V. D. W.
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F r a n s M y n s s e n . Tooneelspelen . Uit eigen wil . Verdwaalden . Bussum . C . A . J . va n D i shoe e k . 1906 .
F ran s M y n s s e n . Huislijke heard . Tooneelspel in drie
bedrijven . Bussum. C . A . J . van D i s h o e c k, 1907 .
In de ,, Dietsche W arande" der Meimaand van dit jaar vleit
zich Constants Teichmann, dat Edgar Tinel de door
hear gedroomde artist zal zijn, „puttend in U, o Christus ! bet
denkbeeld der goddelijke schoonheid en der menschelijke schoonheid ."
O r i g e n e s wenscht, dat ieder niet enkel in Christus zou gelooven,
maar zelf zou trachten een Christus to zijn . In bet Evangelic lezen
wij : weest volmaakt, gelijk uw Vader in de Hemelen volmaakt
was. G o e t h e zegt : „Wer Wissenschaft and Bunst besitzt, der
hat Religion, wer sic nicht besitzt, der babe Religion ."
De beer F r a n s M y n s s e n toont ons met groot talent bet
innerlijk bestaan van geheel moderns personen, die volledig vreemd
zijn aan de sentimenten, welke door uitspraken als de bovengaande
worden aangeduid . Het is een akelige, leege wereld, waarin hij
ons binnenleidt . Oppervlakkige beschaving bezitten al de door
hem ten tooneele opgevoerde heeren en dames ; ook zijn zij waarlijk
niet slechter en dommer den de meesten ; toch vergallen zij elkander
bet levee op zoo afdoende wij ze, dat bet levee voor hen gees
waarde meer heeft . Het is werkelijkheid, die men bier voor zich
ziet, werkelijkheid, die men met handers ken tasters .
Indies bet den beer M y n s s e n to doers is geweest om ons de
noodlottige, de onvermijdelijke schipbreuk van menschelijk geluk
en menschelijke waardigheid to laten aanschouwen, wear enkel
bet kleine ik met zijn nukken, lusten en begeerten to voorschijn
treedt, en dus bet zieleleven niet geadeld wordt door wet omhoog
trekt, den heeft hij zijn doel ten voile bereikt .
De dialoog van den beer M y n s s e n is volmaakt . Omdat hij
zich in bet innerlijk bestaan van de door hem geschetste menschen
geheel west in to denken, last hij ieder zoo spreken als hij onder
de gegeven omstandigheden telkens spreken most . In zijn tooneelspelen is mete onnatuurlijks . Alleen zou ik willen vragen of ook
manners aan de dwaze gewoonte van de tegenwoordige kostschoolmeisjes meedoen om van ,,leuke" meubeltjes, „leuke" bibelots enz . to
spreken . Mij is niet gebleken, dat deze verarming onzer teal ook
tot bet sterke geslacht is doorgedrongen .
V. D. W.
O . E . V 11 8
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Cain . Historiespel door Lord B y r o n . Metrische vertaling
met inleiding en aanteekeningen door Dr . A. S . K o k .
's Gravenhage . M a r t i n u s N ij h o ff .
Aan de lezers van „Onze Eeuw" is uit eene studie van Dr .
K o k over de figuur van Satan in de letterkunde voor B y r o n en
in diens Cain, bekend hoe warms bewondering de Heer K o k
koestert voor het zoo vaak gesmade, en in onze dagen al to zeer
verwaarloosde mysterie-spel van den dichter van Manfred . Van
die bewondering geeft Dr. K o k thans een nieuw en weisprekend
bewij s door deze welverzorgde vertaling, waartoe de zooeven genoemde verhandeling - eenigszins uitgebreid - als inleiding dient .
Welverzorgd zal ieder B y r o n -lezer zonder twijfel die vertaling
noemen, om de gestrengheid waarmede de vertolker vast houdt
aan dien eersten eisch van elks getrouwe vertaling : eerlijk de
gedachte weer to geven, die men vertolkt . Die task is bij B y r o n
minder zwaar dan b.v . bij S h e 11 e y. B y r o n' s versbouw is in
Cain tamelijk los, zijne dictie zelden door overgrooten gedachtenrijkdom gedrongen, zijn woordkeus vrij eenvoudig ; en indien ik
wel zie, zijn in de overzetting die eigenschappen over het algemeen
getrouw bewaard, zooals trouwens bij een zoo ervaren vertolker als
Dr . K o k is, eigenlijk van zelf spreekt .
Hot best geslaagd, en het nauwst zich aansluitend aan het
origineel schijnt mij telkens de vertaling van de eenigszins uitvoeriger gedeelten ; bet dramatische, vooral in de uitnemende derde
acts, pakt in de overzetting het meest . Voortreffelijk b.v . is Cain's
wanhoop bij Abel's lij k vertolkt, en op gelukkige wij ze is de eenvoud bewaard van zijne gefluisterde woorden tot den kleinen Henoch
Slaap voort
En glimlach, kleine j eugdige erfgenaam
Van nauwlijks minder jonge wergild ! Slaap,
Slaap voort en glimlach ! Bag en uur zijn de uwen,
Die vreugde wekken in 't gevoel der onsehuld .
Gij hebt de vrucht der kennis niet geplukt !
Gij west niet dat gij naakt zijt ! Most ook gij
Eens boeten voor u onbekende zonden,
Die gij bedreeft noch ik ?

In het eigenlij ke dialectische daarentegen, in die perioden
waarin Cain zich aan ons vertoont, gefolterd door zijn nooit rustenden
drang tot redeneerend nadenken, en lijdend bij het geloof van
anderen, brengt one, dunkt mij, de Nederlandsche vertaling niet
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geheel en al, wat B y r o n zelf ons geeft . Wij verstaan duidelijker
B y r o n's Cain in zijn klacht
I look
around a world where I seem nothing, with
thoughts which arrive within me, as if they
could master all things .

dan den Cain van Dr . K o k, die zegt

'k Aanschouw een wereld, waar 'k als niets in schijn
En toch gedachten koeater, dat ik me alles
Kan onderwerpen .

Dit schijnt mij eenigermate van belang, omdat juist die drang
tot scherp redeneeren, tot logisch ontleden en begrijpen Cabin's
fatale eigenschap is, walks hem machteloos maakt tegenover Lucifer's ironische logica en hem ten val brengt . Het is niet geheel
hat zelfde of men Cain last zeggen
and being so canst thou
Leave them and walk with dust?

dan wel :

Hoe kunt g'uw rijk verlaten
En wandelen met hat stol ?

en minder vlijmend klinkt Cain's antwoord aan Lucifer
Bat ik 't herhaal ?

Zoo zei 'k ; is 't noodig
Waar blijft dan al uw kennie ?

dan in hat Engelsch

Need Z say it?
Have I note said it?
Could not thy mighty knowledge teach thee that?

En evenals Cain iets van zijn bitters verstandelijkheid, zoo
verliest Adah in de vertaling wel iets van hare teederheid . Of
zou hat zijn dat Dr . K o k opzettelijk b.v . de zachte woorden in
de eerste scene
Mij beloved Cain,
Wilt thou frown even on me?

wat familiaarder weergeeft

Mijn beats Cain,
Zoo boos, zelfa ook op mij ?

Indian ik daze vragen en opmerkingen voortzette, zoo zou ten
onrechte de schijn worden gewekt dat ik Dr . K o k s vertaling niet
zeer waardeer . Toch is hat tegendeel hat geval : ik stel zijn arbeid
hoog. Met walk recht, dat bewij ze ten slotte daze aanhaling uit de
afscheidsscene
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Vaarwel ! 1k mag, ik durf
Niet raken aan hetgeen ik u gemaakt heb .
1k, nit denzelfden schoot als gij geboren,
1k, die gezoogd ben aan dezelfde borst,
1k, die u vaak zoo broederlijk alb kind
Aan eigen boezem heb gedrukt, - ik kan
U nooit weer welkonl heeten, noch durf zelfs
Voor U doen, wat gij wel gedaan zoudt hebben
Voor mij - uw leden bergen in bun graf
Het eerste graf, een stervling ooit gedolven !

K. K.

De Nieuwe Taalgids . Tweem aandeliks Tij dschrift onder
redactie van J . K o o p m a n s en Dr . C . G . N. d e V o o y s .
Groningen . W o l t e r s .
De Nieuwe Taalgids komt, in de plaats van bet onlangs gestaakte „Taal en Letteren", in tweeerlei opzicht de studie van bet
Nederlandsch en de Nederlandsche Letterkunde dienen : zoowel
voor de wetenschappelijke behandeling van belangrijke vraagstukken
als voor de meer popuiaire mededeeling van verkregen resultaten
zal in dit tijdschrift plaats zijn .
Niet alleen de welbekende namen der redacteurs maar ook de
inhoud van de eerste, ons ter aankondiging toegezonden aflevering
geeft ons aanleiding den nipuwen Taalgids van harts suttee to
wenschen . En bet letterkundig artikel over J u s t u s v a n E f f e n
door den Heer K o o p m a n s en d e V o o y s' helder geschreven studie
over „de psychologiese beschouwing van de betekenis-verandering"
zijn uitermate geschikt ter geruststelling van ieder die door den
prospectus van bet nieuwe tijdschrift een beet] a ongerust mocht
zijn geworden . Prospectussen en programmen geven wel eens wat
luid een enkelen toon aan, en zoo klinkt in de eerste reds van
dezen nieuwen Taalgids het modewoord aieuw wat sterk door. Zoa
herhaaldelij k wordt bier van nieuwe opvattingen, van nieuwe taalbeweging, van frischheid van inzichten gesproken, dat de schijn
wordt gewekt van een zeker propagandistisch streven, waardoor
bet nieuwe synoniem met bet ware wordt gesteld, d . i. bet ware
als nieuw en bet nieuwe ale waar wordt aanbevolen .
Deze opmerking geldt alleen den prospectus, niet den grootendeels zeer aantrekkelijken en veelzijdigen inhoud der beide eerste
afleveringen . Toch trof ons in de eerste aflevering een enkel
voorbeeld van de bovengenoemde min of meer eenzijdige nieuwheidswaardeering, dat wij niet onweersproken wiUen latent n atuurlij k
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treft onze tegenspraak niet zoo zeer de Redactie of den „Taalgids"
als wel den Schrijver . De Heer J. H . v a n d e n B o s c h opent nl .
doze aflevering met een zeer suggestief stukje over „hot Schrijver'',
waarin veel behartigenswaardigs staat, dock ook op p . 4 een nootje,
dat „den Taalgids" niot tot sieraad strekt . Na de wenschelijkheid
to hebben uitgesproken dat op hot eindexamen „natuurlik" (d . i .
in den geest waarin de Heer v . d . B . hot stel-onderricht wil hervormen)
over Lezen en Schrijver gevraagd word," teekent de Schrijver
aan : „Voor hot Gymnasium komt hot er wel is waar ; gelijk bekend
is, minder op aan . Daar doet men zes jaar lang Latijn en Grieks .
Wat zou men daar met gewoon Lezen en Schrijver en met de taal
van de nu levende mens to maker hebben, allerminst met de eigen
taal en de taal van de jongen ." De wrevel heeft hier vooreerst den
Schrijver verlokt tot eene proevo van nieuw-Hollandsch, die in eene
opstel over „hot Schrijver" goon gelukkig figuur maakt, maar
bovendien tot eon zeer onbillijke boutade. Ik weet riot, of de Heer
v a n den B o s c h wil beweren, dat onze H . B . S .-scholieren zuiverder
Nederlandsch schrijven, of de Vaderlandsche dichters beter verstaan,
dan de Gymnasiasten . Maar ik weet wel -- en ook de Heer van
d e n B o s c h, die zoo smalend spreekt van „Latijn en Grieksch
doers", kan hot weten, dat voor zeer velen van onze Leeraren in
de klassieke talon hot onderwijs in Latijn en Grieksch -- om van
zijne overige voordeelen to zwijgen - eon zeer rijk en uitnemend
middel is om bij onze j ongens eerbied en liefde to wekken voor hot
Nederlandsch en hen in hot zelfstandig en fijngevoelig gebruik van
hunne vaderlandsche taal to oefenen .
Op dien weg gaan oude en nieuwe taalgidsen hot best samen,
indien zij elkanders work riot of broken .
K. K.
Johanneskind. Gedichten van J . Red ding i us . (Nederlandsche Bibliotheek order biding van L . Simon s .
1907 No . XVII .)
,,Liedjes zijn levende dingen", zegt de dichter van dozen
bundel in eon van zijne liederen, „ze zinger, vogeltjes licht met
eigen goluid ." De aard van Red ding i u s' poezie wordt door doze
verkiaring riot kwalijk gekenschetst. zijn lied heeft inderdaad een
eigen geluid . Ik bedoel dit niet in dien zin dat ik zou meenen
R e d d i n g i u s' liederen zoo terstond tusschen allerlei vreemden
to kunnen erkennen on aanwij zen ; ik wil or alleen moo zeggen
dat de dichter zich zelf blijft, zijn eigen instrument bespeelt .
Natuurlijk is dat cone gelukkige eigenschap ; toch is hot riot
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to ontkennen dat in het groote gemak en de vlugge mededeelzaamheid, waarmede deze dichter zij ne gedachten, indrukken, wenschen
en stemmingen op papier brengt, ook wel een schaduwzij de is . Er
zingt dikwijls „een deuntje in hem our : ringel-ringel-reie", dat ook
in den liedervorm niet veel meer dan een deuntje wordt, en vaak
hebben huiselijke vreugd en vrede hem gelokt tot een rijmpje voor
zijn kleinen „hoogeling, blauwoogeling, zoeteling, blootvoeteling,"
dat buiten de huiskamer alle kleur verliest.
Een deuntje, een rijmpje, een lied -- wie zal er in slagen in
deze trap van waardebepalingen de grens der treden door duidelij ke formuleering of to teekenen ? Wij zijn er ons wel van bewust
dat noch het eigenaardig taktgevoel, dat sommigen onzer zoa
gemakkelijk rhythmisch doet spreken, noch die bijzondere neiging
tot klankassociatie, die aan onzen geest sours zelfs waar we het
niet wenschen naast ieder woord een rijmwoord aanbiedt, ons
ooit tot dichters maakt ; zelfs de emotie die wij in onze rij mregels
zouden willen leggen omdat wij haar hebben gevoeld, doet dat
nog niet altijd . Maar ondanks die moeilijkheid in het formuleeren
van de theoretische onderscheidingen waardoor wij de grenzen
trekken tusschen „versj es", „gedichtj es", zooals ieder onzer die
eventueel wel eens heeft gewaagd to makers, en de geestesscheppingen van den dichter - in de praktij k van ons oordeel aarzelen
wij, lezers van po~zie, toch eigenlijk zelden lang . Er zijn voor
ieder onzer zekere aandoeningen, deels van het gehoor, deels van
den geest, die het ons telkens duidelij k doers gevoelen : „hier
worden wij gevoerd over de grens, die het kunsteloos rijmpje
scheidt van het dichterlij k lied" . Voor ieder onzer zullen die
grenzen zeker verschillend liggen, een wetboek van officieele kritiek
bestaat hier voorloopig nog niet, evenmin als er op dit gebied
officieele „deskundigen" bestaan . Toch vallen de grenzen van ons
alley oordeel binnen zekere strook samen, en wat flu den arbeid
van den Heer R e d ding i u s betreft, zullen wij, zijne lezers, het
hier over licht eens zijn, dat zijn strenger bewerkte verzen vrij
wat hooger waarde hebben dan de geneuriede rij mpj es, die in dezen
bundel in vrij groote getale zijn gepubliceerd, hoe zangerig soma
dit woordenspel moge zijn.
R e d din g i u s' verzen klinken krachtiger en schooner, en zijn
ook meest individueeler van conceptie, wanneer de natuur hem
bezielt, dan wanneer hij zich er aan waagt de poezie van het
huiselijk geluk to vertolken, die zoo oneindig moeilijk to vertolken
is zonder banaliteit . Zooals eertijds in ,,Beeld en Spel" de Ardennen
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dezen dichter gevangen hielden, zoo doet bet thans bet Gooi . De
natuur van de gooische bossehen en heiden leeft sterk in de lenteblijdschap en zomerweelde van zijn lied . Een voorbeeld daarvan
wit ik geven, en met die aanhaling wit ik volstaan, omdat naar mij
toeschijnt bij de vertolking van het woudleven, in dat gedicht
gegeven, al is bet technisch niet bet beste van den bundel,
Bedding i us' persoonlijke gave bet duidelijkst ears den dag treedt
Dear ruischt een vreemd-zachte, ijl-hooge muziek
't is levers van beven en zweven,
't is lichter den 't zwiepen van duff-wiek na wiek
bij 't wijken ver-been naar de dreven .
Geen duff en geen doffer ontvlogen de tit,
bij 't vluchten geruchten geen schachten,
rnaar 'k luister en boor toch geluid en ik wit
een wonder nog altijd verwachten .
ZOO murmelt geen beekje door 't glooiende dal,
zoo'n wild, dat maar altijd ken zingers,
toch klinken er stemmen van al overal,
die zeggen de zaligste dingen .
Juicht ginder een leeuwrik wellicht in de lucht,
al stijgend, en blijven de klanken
nog zweven een wijl, wier harnaonisch gerucht
doet lichter mij levers en danken?
Schudt ergens een dienaar der Godheid zijn schel,
raakt windvlaag de harpen der boomers,
of glijen de rijen der nimfen in spel
wier lechers doet levee in droomen ?
verwonderlijk toch, 't is de ziel van bet bosch
't is levee en geven en luien,
Geen wind wiegt in 't herfstwoud de blaren zoo ros,
Wat zou toch dat zingers beduien ?

Dr . R . J a c o b s en . Caret van Mender (1548--1606) .
Richter en Prozaschrij ver . Rotterdam . W . L . en J. B r u s s e .
1906 .
Bet levee to beschrijven van der sehilders bekenden levensbeschrijver, den Renaissance-kunstenaar, en als zoodanig man van
velerlei kunnen, C a r e 1 v a n M and a r, 't moet 'n aanlokkelijke
teak wezen voor wie, de beteekenis van 'n overgangsman als bij
bij voorbaat erkenneude, voldoende feitenkennis en onderseheidings-
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oordeel bezit om den invloed van 'n veelzijdig, tot de historie
behoorend kunstenaar to teekenen -- en Dr . J a c o b s e n schijnt
me de gelukkige bezitter vane beide vereischten .
$rachtens 't eerste kan hij B u s k e n H u e t corrigeeren die
van M a n d e r noemde „'n laodiceer, in 't kerkelijke een middenman, een roomsehe Vlaming door driehonderd gereformeerde
Amsterdammers naar het graf gebragt", terwijl deze was 'n overtuigd Doopsgezinde, wiens godsdienstige liederen langen tijd door
z'n geloofsgenooten werden gezongen .
Hrachtens 't tweede ziet hij algemeene wetten as deze : ,,de
eerste vermenging eener hoogere met een lagere beschaving ievert
steeds een zonderling groeisel, waarin beide hun beste eigenschappen
schijnen verloren, hun fouten buitensporig ontwikkeld to hebben"
(bl. 13) ; en weet hij nit deze wet opvallende eigenaardigheden b
dezen Vlaamschen Hollander, den overgang vormend tusschen
Rederijkers en Renaissance-dichters, to verklaren . En zijn beteekenis geeft hij aardig in dit citaat : ,,Zoo, als de bokspoot Pan de
herders spelen leerde
Aleoo den wetten wind blaest soetlijck in de Rieten,
En doetse ale binnens mondts een sacht gheluydt genieten,
Heeft by t' begin gheleert, een voy sken op de Fluyt
Met vingher snel ghedans to spelen overluy t,

zoo is van M a n d e r in het Hollandsche Arcadie de latere dichters
met zijn zang voorgegaan" (bl . 259) . En 'n goede proeve van
literaire kritiek geeft z'n vergelijking van V o n d e 1' s en van
M a n d e r' s vertalingen naar V e r g i l i u s (blz . 1 OO, 3) . Hieruit blijkt
hoe de in z'n teekenende trekken den schilder verradende dichter
van Man d e r 't meest zijn belangstelling wekt . En terecht . Welk
'n gedragen geluid in dit sonnet, wellicht 't eerste dat van
Mander maakte :
Den Montuaen hoe by in soet Latijn
Van Amaryl heeft Echo leeren singhen
Sijn wetten oock om t' landt tot mildtheyt dwingheu
Ghesongen dy in Vlaems f laet danckigh zijn .
O Goltzi vry one eeuwer ciersel / mijn
Mecenas groot : VVant schilders sonderlinghen
Nut scheppen uyt Poeten / jae een dinghen
Is constich Dicht / en Schildery int schijn .
Dan d'een is atom / en dander can wel spreken
D'een verwich wijst / en dander met bestreken
By-woorden mhaelt en duydt al vat begheert .
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Niemandt hier in Virgilio was gh'leken
Maer vat belanght mijn doers to minst l ick reken
1st lovens niet l soo ist onechuldens weert . (bl . 70) .

Slechts vergeet m i . d e schrijver een goede zaak, n.ld z'n eigen
woord : „dat de hersenen van dezen zestiend' eeuwer (die een
zuiver type is van zijn tijd) anders geconstrueerd waren dan van
den hedendaagschen mensch, dat voor one verstand tegenstrijdige
dingen voor hat zijne naast elkaar kunnen bestaan" (hi . 201) .
Waarom anders bij de bespreking van z'n Olijf-Bergh o fte Poema
van den laetsten Daga (bi . 111-126) zoo uitvoerig aangetoond dat
't niet saamgaan kan : Renaissance-poeet en positief christen to
wezen ? Natuurlijk, Olympus en Olijf berg zijn niet 't zelfde, - van
M and e r wilt dit zelf ook - maar ligt 't niet juist in 't karakter
van 'n concilant kunstenaar, ale v a n M a n d e r, althans hears to
sturen naar beider verheerlijking ; al moat dit vaak mislukken?
G .F .H.
G . H . P r i e m . De Grootste Zonde . Amsterdam . 0.
L . G . Veldt.
Hoe jammer, dat na 's schrijvers laatste novella Lanes Donkere
Paden, indertij d hier met sympathie besproken, daze De grootste
Zonde hat tegenovergestelde van vooruitgang moat genoemd worden !

En dat, terwijl men in 't begin veer bekoord wordt door de bekende,
rustige, eenvoudige vertelmanier van dezen schrijver.
De opzet toch is lang niet kwaad . F r i t s V e r 1 a a n, verloopen
student, thane pianist in nachtsocieteiten en hunkerend om in
Amerika 'n nieuw levers to beginners, is ook, schoon zonder eenige
buitengewone woordkunst, wel zuiver gezien en weergegeven . Doch
ale dan de intrigue begint, schieten de krachten van den schrijver
to kort .
F r i t s wil, om nl . naar Amerika to kunnen gaan, geld leenen
van 'n lichtekooi, die hij, ale ze hem weigert, vermoordt . In haast
wegvluchtend last hij 't geld liggen, bemerkt den volgenden dag
uit de courant, dat de buren die den moord aangaven, blijkbaaE
't geld hebben gestolen ; vindt dit „de grootste znde" en gaat, om
die to straffen, zich aangaven bij de politie . \Vordt ale onloochenbaar
krankzinnige op vrije voeten gesteld, dock verneemt, juist ale z'n
familie er hem bovenop helpt, dat z'n schuld toch aan 't licht zal
traders, en verdrinkt zich .
Dit herinnert heel in de verte aan D o s t o j e f s k y's Raskolnikow,
natuurlijk in duodecimo . En dat ware niet 't ergste ; want Raskol-
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nikow zou er niet minder op zijn geworden, indien al dat ijzing .
wekkende wat kleiner van omvang was gehouden . Maar dit mishaagt
in De Grootste Zonde dat D o st o j e f s k y's geweldige psychologie
hier verschrompeld is tot banaliteit . Banaal toch is F r its . Na den
moord : „voelde hij spijt nog wroeging . . . Misschien lag aan de ZuidPool een eiland, waar men zijn daad hoogelijk zou hebben geprezen,
volgens de daar geldende moraal ! Hij die, na in de z.g. „betere"
kringen to hebben verkeerd, afgedaald was tot bet basfond, die
den mensch had leeren kennen van zijn slechten, d . i . van zijn
werkelijken karat -- want de goede karat is ook bij de beaten maar
heel aural, -- was zoo zachtj es aan een diepe verachting gaan voelen
voor bet genus mensch als voor een gedegenereerde diersoort . Het
hoogste gevoel dat men nog hebben kon was medelijden . En juist
dat medelijden . . , hij had gemeend, dat zij er niet geheel van
ontbloot zou zijn . Maar hij had zich in haar bedrogen . . . Was bet
levers van een bond of een paard niet moor waard voor de maatschappij dan bet levers van deze vrouw" ? (bl. 59/60) .
Plaats tegenover deze nachtsocieteit-moraal, eons de nerveuse
ja, echter aangrijpende psychologie van D o s t o j e f s k y! Doch 't
hinderlijkste is nog dat we sours niet weten of we F r i t s' gepeinzen
dan wel 's schrijvers verklaring van 't „geval" to hooren krijgen ; als
b .v . hier : „Hot verschijnsel dat zich bij hem voordeed, is zeer
algemeen, vertoont zich reeds op de schoolbanken . Beschuldig eon
kind, een ander kind een oog to hebben uitgeslagen, wat bet in
werkelijkheid gedaan heeft, en verwijt bet tegelijkertijd een scheurtje
to hebben gemaakt in de kleeren van bet makkertje, wat bet niet
gedaan heeft, dan zal bet de groote misdaad grof erkennen, maar
zich met zooveel energie tegen de tweede beschuldiging verzetten
enz . enz . (bi. 155) . Terwijl's schrijvers definities als deze : „In dit kalme
afwachten ligt een gebrek aan liefde . Liefde is onrustig, bezorgd
over bet lot van bet geliefde, fladdert als een zenuwachtige zwaluw
of en aan" (bi 217] bijna komisch workers, trots hunne grootvaderlijken ernst. Of ze dan niet waar zijn ? Zeker, van voren en
van achteren, van alle kanten bezien, zuivere waarheid ; maar wat
geeft dat den lezer, die zich interresseert voor „de grootste zonde" !
Of - interesseert hij er zich wel voor ? Is inkleeding, uitbeelding
en psychologie niet wat onbeduidend voor dit enorme geval ?
Jammer, dat ik die vraag moot doers ; 't is de laatste die men
mag doers aan een kunstwerk, dat toch in de allereerste plaats
G. F. H
onze belangstelling moot wekken .
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L e o M e e r t. Van Jongere Geslachten . Amsterdam .
Van Holkema en Warendorf .
Deze, naar 'k vermoed, jonge schrijver kan ongetwijfeld zien
en 't geziene helder-weg vertellen in z'n bijna hollandsch-klinkend
Vlaamsch, als van de grenzen . En zoodra z'n hoofdpersoon, de
fabrieksarbeider Allewies zegt : „Ge moetet gij maar weten, wilds
nie' ten trouwen we nie !" bemerken we dat de schrijver 't volksVlaamsch volkomen machtig is, en voorspellen we ons 'n festijn
van deze sappige volkstaal . Doch al voortlezende klimt onze
belangstelling niet . Die A lie w i e s is 'n slechterik, 'n deugniet,
brasser, die eigen en andrer geld verdrinkt en dan in dronkenschap
z'n jonge vrouw half dood ranselt . . . . Ja, als „document humain"
is die All e w i e s misschien - toch ook niet belangrij k, want al
to grove brunt . Van ontwikkeling, karakterontplooiing geen sprake .
't Eenige waar 't hier op aankomt is, hoe hij geld krijgt om to
verbrassen, dronken to worden en wat daar verder volgt - alles
met de eentonigheid van 'n repeteerende breuk.
Even kij kt de lezer op als hij All e w i e s' aardig vrouwtj e, J o,
denzelfden weg ziet opgaan, vindt dit dra echter al to verklaarbaar .
Natuurlijk, dat deze levees ondergaan in absolute ontreddering .
En 't bevredigt hem niet, waar de schrijver J o last peinzen dat
't altijd zoo geweest is en altijd zoo zal blijven, dat hun beider
brave ouders goed vermanen hebben, maar de „jongere geslachten"
naar hun willekeur begeeren to levee, en de wereld toch draait .
Neen, de wereld zou stilstaan en 't levee verzinken in eeuwigen
dood, als 't j ongere geslacht bestond nit zulke deugnieten en
zwakkelingen als A 11 e w i e s en J o . Neen, dat de wereld nog
draait, 't is doordat er mooier figuren zijn dan deze vervelende
typen, er menschen zijn die hun hartstochten weten to breidelen,
zichzelf to beheerschen, onder ouders en jongere geslachten . En dat
zijn de eigenlijke jongere geslachten .
G . F. H.
Jan F e i t h. Kostwinners. Amsterdam . S c h e l t e n s en
Giltay.
Onder dezen niet gelukkigen titel
want zoo breed genomen als
hier geschiedt, zijn alle menschen zoowat kostwinners -- heeft de
schrijver 'n verbazend aantal meerendeels zeer gelukkige schetsen
bijeengebracht. Of liever schetsjes, want 't zijn zoo dagstukjes van
een journalist, en alleraardigst om to lezen in 'n courant . 't Best
geslaagd schijnt me de eerste reeks, bijeengevat onder den ver-
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zameltitel Muzikale Amsterdaf~2mers. Uitstekend is b .v. hier de orgelman getypeerd, in De Orgeldraaierij, die over de beteekenis van z'n
beroep aldus peinst : „Als j e j e yak kept en j e bent j e levee lang
in de orgelm'ziek geweest, van dat je al met je vader mee liep
door Amsterdam, den heb j e niks to leeren . . . . want m'ziek is
m'ziek" (bi . 16) . Fleurig ook beschreven in &butters-rlittorht 't
vroolij ke van 'n muzikale marsch door de stad, waarvoor uit marcheert en danst 'n troep gearmde slampampers .
Scherp gezien en vlug weergegeven, met zooveel kunstenaarsobjectiteit als noodig is om die vlugge verschijningen even vast to
houden, ook met zooveel ironie of gevoel dat ze belangrijk, en
zonder pijnlijk realistische weergeving dat ze vervelend worden,
zijn 't me dunkt alleraardigste courantensehetsjes geweest, voor
ieder leesbaar en voor de meesten genietbaar . Of ze echter in
boekvorm eenigzins blijvende beteekenis zullen hebben, dat betwijfel ik . Tenminste bij 't herlezen van enkele, die mij bij eerste
lezing 't meest gepakt hadden, kreeg ik zoo 't gevoel : - o j a,
dat heb ik al gelezen - in de courant .
G. F . H .
S t ij n S t r e u v e is . Reinaert de Vos . Uitgeg . voor
de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur . Amsterdam. G . Schreuders .
De bizondere bekoring deter her-vertelling van des slimmen
R e i n a e r t s' s felle streken - hoe bij, na op konings N o b e l's
rechtdag wegens z'n onteibare boevestukken bijna aan de galg to zijn
gekomen, als bedevaartganger near Rome vertrekt, om, in stede
zuiks to doen, N o b e 1 en z'n gansche hof to ringelooren, z'n vij an den
to vertrappen en eindelijk als koningsraad triumfantelijk near z'n
slot terug to keeren - is, dat we hear hier • ontvangen in hear
oorspronkelij ken ouden vorm, en tegelij k nieuw, gloednieuw .
Reeds de eerste woorden : „Ret was omtrent den Sinxen"
doen grijpen near 't middel-nederlandsch woordenboek van
Dr. V e r w ij s en Prof . V e r d a m, om dear to vinden, wet men vermoedde, dat Sinxen middel-ned. voor Pinksteren is, om al verder
lezende to genieten van S t r e u v e is' nieuw proza . Nieuw ? Of
vindt men hier bevestigd, wet wel eens verluidde, dat S t r e u v e is'
teal niet is de huidige der West-Vlamingen, dock deze geent op
die der middel-nederlandsche volksboeken, door hem met liefde
gelezen en herlezen ?
In elk geval, deze Reinaert beet herwrocht near de handscliri[ten
van liet middeleeuwsche epos, en last zich genieten als zuiver S t r e u -
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v e 1 s' werk ; en toch lezen we den echten Reinaert in z'n sappige
taal. Dit komt zoo : daar S t r e u v e 1 s die taal spreekt als z'n
eigen, kon hij alleen ons den ouden Reinaert geven als nieuw .
G .F .H .
H e n r i D e k king .
cent Loosj es . 1906 .

Winterkoninkj e .

Haarlem, Vin-

Winterkoninkje : heerlijke lectuur voor wie in alles 't goede
nog willen opmerken en aan die gave den vaardigen schrij ver herkennen - en daarbij : heusch geen ouderwetsche, maar beslist
nieuwe lectuur .
Winterkoninkj a is J o h a n n a, 'n achtienj arig meisj a uit 'n allerlosbandigst bootwerkersgezin, zoo genoemd door H e r m an, 'n
stills, voor onderwijzer studeerende jongen, die met zijn arms
grootmoeder in 't zelfde slop woont, en zuiks, wij l ze trots haar
allerellendigste omgeving vroolijk blijft ziugen, evenals „'t winterkoninkje, de lust van onze hollandsche winters ." Doch zij gaat,
als zooveel slopbewoners (dus niet als 't vogeltj e), onder . Zij wordt
verleid, verlaten, en verdrinkt zich met haar ongeboren kindje.
Onder alles blijft zij H e r m a n' s troost, die de dorre studie haat,
voor z'n examen zakt, op kantoor gaat, dock bij 't verlaten der
slop zegt : „zij heeft het wijste deel gekozen" . . . „En ik west bet
met zekerheid : de herinnering aan dezen tijd zal nooit dood wezen .
Zij kan niet sterven, omdat Winterkoninkj a er in leeft . . . voor
altoos, voor altoos . . ." (bI . 328/9) .
Me dunkt : ik zie menigen, goedmoedigen lezer met tranen in
de oogen en 'n bedeesden, binnensmondschen vloek (want 'n Hollander, dien men aan 't schreien bracht, doet dat, al doet hij 't
anders niet) het boek dichtslaan, en 'k boor hem zeggen : - Zie,
dat noem ik nu 'n knap schrijver ; die raakt j e hart !
En zeker, bier is ongetwijfeld meer to prijzen dare in 's schrijvers
vorig werk Getroffenen . Sommige bladzijden, waarin 't slopleven
van z'n humoristischen karat wordt beschreven - b.v, bl . 77, waar
ze samen oude schoolversj es ophalen, als : Ver in 't Zuiden, ligt mijn
Spanje ! -- of de kerkhofwachter, 'n oudgediende, vertelt van zijn
expedities in de Oost tbl . 286 en vlg .), zijn voortreffelijk. Enkele
beschrij vingen, als van Rotterdam bij vroegen ochtend (bl . 281),
eveneens uitnemend. Ja, ook de personen uit de slop : ruwe als
J o h a n n a' s broers, goedmoedige als de philosophische boekenj ood
en de grootmoeder, ook tragisch-komische ale de verloopen B e r-
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told en zijn vrouw, al die personen doers het, zijn wel echt
en
toch schijnt Winterkoninkje als geheel mij onecht .
Dit wijt ik hieraan dat we 't geheel zien door de oogen van
H e r m a n, die dit alles vertelt als 'n episode uit zijn levers . En
H e r m a n' s oogen kunnen nog niet zien, wat ze willen zien : het
mooie trots het tragische des levees . Hij voelt en bedoelt het
zoo zuiver : nl . eat er ook zon valt in 'n slop, en daar de refine
zielen j uist tegen dien goren achtergrond oneindig schooner afsteken dan tegen 'n correcte omgeving . Doch om dit to zien, is
en blijft H e r m a n 'n ingenu, naief, droomer, sentimenteel en kan
dus onder en trots alles dwepen met Winterkoninkje. Maar dit
schijnt hier gewild, gezocht, gemaakt, niet de natuurlijke kijk op
de dingen van 'n tegenwoordigen, achttienj arigen stadsj oogen .
't Is of hij zich zelf suggereert eat hij dit geval zoo moet zien,
om er 'n mooien, artistieken kijk op to hebben. Men gevoelt : dit
gaat boven zijn macht, dit niveau van levensvisie is hem to hoog,
niet eigen, en nu hij daar toch wil komen, doet hij er sentimenteel,
onnatuurlij k, opgewonden .
Dit proeft men dadelijk aan den stijl . B .v. bij deze beschrijving
van 't uitzicht van zijn dakkamertje : „eat uitzicht over de wijde
vlakte van daken, waar overal de stugge schoorsteenen to schildwacht staakten . Dichtbij stonden de schuine pannenwanden, vast
van lij n en het onnoozel leeg uitgekij k der dakraampj es was onder
je oogen en maakte het huffs dood . . . Ook waren wel de domme
sla-armen van een molen dwaas over de huizen gericht . Nergens vlokte
wat groen van boomers den kouden ernst der daken vroolijk" (bl . 6) .
Dat is mooier gezien dan gezegd ; visie en uitbeelding zijn
nog niet in evenwicht, en dit geldt voor geheel Winterkoninkje .

.
G
.
.H
F

Roe1and van Ruyven . Van Groot en Klein Leed .
Drukkerij en Uitgevers-Maatij . „Voorburg" 1906 .
„Dat, en eat alleen is het hooge van het levers : het gevoel
als de bestaansfactor van Kunst ; de K.unst als de wijde receptiezaal, waarin slechts gevoel, emotie dies : Levee, de witblanke
marmerheid mag beroeren.
En daarom haat ik ze met spuwenden haat, met een haat, die
hooge vlammen om zich slaat, waaruit een regen van witgloeiende
lintels zal neerdalen op die koude, emotie-looze nietelingen, op
wier leeren en dorre huid de sintelhitte de brandmerken van mijn
geduchten haat zal schroeien.

ONZE LEESTAFEL .

311

Daarom haat ik ze, die peuteraars" ; en zoo oreert A 1 f r e d,
naar wien de laatste der vijf schetsen, waaruit Van Groot en Klein
Lead bestaat, nog eenige bladzijden door, van bl. 205-208.
Gevoel dus, emotie heat de bodem, waaruit deze kunst is
gegroeid . En dit gevoel eischt onze waardeering? Pooh, gelijk
blijkt uit dit citaat, groote woorden zijn er wel, maar gees groote
woordkunst. En als dit ook geldt van 's schrij vers vertelkunst ?
Inderdaad schijnt deze niet beter of slechter, dan overal to vinden
is in onze hedendaagsche literatuur .
Pus, kunnen we medegevoelen met dit lead? In Levensvrees
verdrinkt zich 'n j ongetj e, dat he t al to eenzaam heeft op kostschool .
In Verdorven Zielen verleidt 'n getrouwde vrouw'n frisschen jongen,
uit lust tot pervers genot, vlucht met hem naar Parijs en gaat
onder in absinth . Kerkho fstemmen geven niet-bizondere lyriek over
den dood . Liefiledood verhaalt hoe 'n meisj e ophoudt haar verloofde
to beminnen, zoodra hij z'n schoonheid door de pokken verliest .
En Alfred ontloopt z'n burgerlijke, klein-steedsche moeder die z'n
artisticiteit niet begrij pt, en wordt zwerver .
Al dit lead is wel echt -- en biijft ons toch onbelangrijk .
Waarom ? Wij I bet tragiek mist . Niet 't alom aanwezige, maar 't
onvermijdelijke en kloek gedragen iced interesseert . Levee dat
bij den eersten leedaanval ondergaat of dawn, tevergeefs ! ontloopt,
is dat wel levee? Is hat niet levensgemis ? En is 't niet eisch der
kunst niet zoo gevoelig to zijn voor levensgemis, op straffe van
door afgematte overgevoeligheid gevoelloos to worden voor levensvolheid ?
G. F . H .
T . J . B e z e m e r . Door Nederlandsch Oost-India . Groningen, J . B . W o l t e r s, 1906 .
De heer B e z e m e r is er ten voile in geslaagd, ons een

Hol-

landsch boek to leveren ; „Schetsen van land en yolk", geschikt em

onze kolonien beter to leeren kennen en waardeeren .
De oorsprong van dit voortreffelijk boek is bij een paar Duitsche
vrienden van ons land to zoeken . In 1901 schreef Dr . A . P f 1 U g e r
zijne „Raise-eindriccke and Plaudereien" over de Smaragdinseln der
Sudsee ; kort daarop verrij kte Prof. Dr . K . G i e s e n hag e n de koloniale literatuur met een boek, getiteid : ,,Au f Java and Sumatra .
Strei fzuge and Forschungsreisen im Lande der Malaien" .

Het was de lazing dezer beide reisbeschrijvingen, die bij den
heer B ez e m e r den lust deed ontwaken, ze voor zijne landgenooten
to bewerken . Maar om dat goad to doen, moest heel jets anders
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worden gedaan dan vertalen : met kennis van taken moest gesnoeid. ..
en ook veal aangevuld worden .
De hear B e z e m e r heeft dat gedaan op uitstekende wij ze . Terecht
zegt de hear J . F . N i e r m e ij e r in de Inleiding : „Wat hij schrijft
over de Atj ehers, de Bataks, de Minangkabausche Maleiers, de
industrie der Javanen, de rol der Hindoes op Java, de volken van
Celebes en hat verdere oosten, en nog zooveel kleinere, maar toch
belangrij ke punters maar, - men zal hat niet licht elders zoo goad
verwerkt, in zoo gemakkelijken vorm bijeen vinden" .
Het werk is goad geillustreerd en, naar verhouding tot zijn
omvang, laag in prijs . Het behoort taker in alle school- en volksbibliotheken maar ook in de boekenrijen van particulieren, die
belang stellen in ons India .
E. B. K.
Voortg zvj t door de redactie tar aankondiging ontvangen de

navolgende boaloverken

Mr . W . P o 1 m a n K r u s e m a n . Frederik Nagtglas uit zijne werken
geschetst . Rotterdam . B r u s Se, 1907 .
H a n d r . C . D i f e r e e . De Geschiedenis van den Nederl . handel .
2e stuk . Amsterdam . A k k u m g a, 1907 .
L . B u c k m a n n. Is . Querido . Haarlem . D e E r v e n F . B o h n, 1906.
Annuarium der Roomsch-Katholieke studenten in Nederland . Leiden.
Theonville, 1907 .
De Vrije Tribune . Weekblad voor Nederland en Belgie . Vijfde jaargang . Rotterdam, Meindert Boogaerdt Jr .
De Hofstad . Weekblad voor Letteren en Kunst . Negende jaargang.
Dir . B . L. B . v a n D a n t z i g, N . Havenstr . 133, 's-Gravenhage.
J . E. H odder W i 11 i a m s . Het Levers van George Williams . Vert .
van L . Stuart . Nijkerk. G . F . C a 11 e n b a c h, 1907 .
Dr . J. A . C r a m e r . Geloof en Schriftgezag . 's-Gravenhage . W . A .
Beschoor, 1907.
S . U 1 f e r s . Oostloorn . Dorpsschetsen. 4e vermeerderde druk . Rotterdam. D, van Sijn en Zoon .
J. C. S i k k e 1. Set Boek der Geboorten . Verklaring van hat boek
Genesis, deal II . Amsterdam. J . W . A, van S c h a i k, 1906 .
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Prof. Mr . W . VAN DER VLUGT .

Er is, men west het, door onze grondwet behoorlijk
gewaakt tegen indommeling van den Nederlandschen staatszin . Toen, bij hare jongste herziening, gebroken werd met
de tweejaarlijksche vernieuwing-voor-de-helft der rechtstreeks gekozen kamer en door die breuke den volksvertegenwoordigers, tusschen telkens twee verkiezingsveldtochten in, althans eenige verademing werd gegund voor hun'
arbeid, mogen wellicht bezorgde zielen hebben gevreesd,
dat in den werktijd zijner uitverkorenen het mondig yolk
de openbare zaak sours kon verliezen uit het oog ; die
zwaartillende lieden voorzagen dan echter niet, dat ook de
samenstelling der lichamen, die de leden hebben aan to wij zen
voor het andere huffs,
der provincials Staten,
door den
steeds verder zienden kiezer allengs meer zou worden erkend
in hare beteekenis voor het algemeene staatsleven, weshalve
althans de driejaarlijksche strijd our de halve vernieuwing
dier lichamen een vlug ontwaken zelfs bij dreigenden dut
naar behooren moest waarborgen . En zoo was dan de genoemde staatszin to nauwer nood bekomen van het gedruisch
der „kerkelijke" en „onkerkelijke" leuzen uit den gedenkwaardigen zomer van 1905, of hij hoorde zich op nieuw
wakker roepen door het geschal der gelijkluidende wachtO . E. VII 9
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woorden in de wintersche Juni-dagen van 1907 . De onbevangene zal het wel moeten erkennen : bij zoo snel terugkeerende ketelmuziek is het gevaar voor inslapen niet groot .
Te geringer bovendien mag men thans het getal der
doorslapers achten, omdat zelfs zij, wier trommelvlies nog
onaandoenlijk bleef voor het geroffel tijdens den kamp, toch
licht tot tweemaal toe hunne oogen moeten hebben uitgewreven van verbazing wegens den ongedachten afloop .
Inderdaad is en twee jaar geleden en ditmaal de afloop
eene verrassing g~weest voor overwinnaars en verslagenen
to gader. Naar het gerucht verluidde in 1905, zou de
nederlaag der zijnen destij ds den generaal der verbonden
kruisridders hebben getroffen gelijk een donderslag bij
helderen hemel. Het verhaal scheen to eerder geloofwaardig,
omdat het zielkundig waarschij nlij k mocht heeten ; van de
overwinnaars waren maar weinigen met de verwachting
eener dergelijke zegepraal in den strijd gegaan. Omgekeerd,
maar toch ook weer gelijkerwijs, was ditmaal de toon van
verzekerdheid ongemeen hoog gestemd geweest bij de vrijzinnigen, die thans de nederlaag tegemoet gingen, terwijl
de standaarddrager van de overzij de bazuin nauwelijks aan
den mond zette voor en tijdens het gevecht, en pas na de
behaalde zege de welbekende stooten uitbracht tot een'
schetterenden overwinningsjubel . „Echt Nederlandsch," zou
misschien een vreemdeling zeggen, „die schalke leukheid,
„die wel gaarne beentje licht wie zich zoo zeker achten
„van hunne zaak !"
Intusschen : de Nederlander zelf bepaalt zich tot zulk
eene zielkundige opmerking aan het adres van zijn' volksaard niet ; hij wil met min of meer waarschijnlijkheid de
meerderheden, die laatstelij k zwart troef maakten, nadat zij
het zoo kort geleden rood hadden gedaan, ontleden in hare
samenstellende deelen,
de zielen peilen dier duizenden,
die, midden op de wipplank gezeten, in '5 een eindj a naar
links schoven, om in ' 7 terug to krabbelen naar rechts .
Een onbegonnen werk ! Maar niettemin, of liever joist
daarom door velen fluks verricht ! Herinner U, zoover Gij
tijdens de kiezingen vertoefd hebt in eene stall, waar „de
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„strijd" „hevig" was, bet gerij en geros van vigilantes met
den of twee paarden gedurende de namiddag-uren, een
hoefgetrappel en een wielgehots, als hoogstens eene goedroomsche gemeente to hooren geeft op een' eerste-communie-dag ; zie nog eens in gedachte de beate gelaatsuitdrukking, waarmee wel menig~en der heeren kiezers, die
met zoo'n ongewoon vervoermiddel werd „voortbewogen"
tot bet vervullen van zijn' burgerplicht, verlegen tuurde
door het geopende portiervenster ; roep voor Uw' geest
terug de sterke stukjes, die sours een flapuit onder de stemopwekkers [I vertelde van zijne overredingskracht en ook
wel van zijne overredingsmiddelen ; herdenk nog daarenboven
bet „pandaemonium" der betooggronden : voorspiegelingen,
en beloften ook, maar boven alles been en weir gekaatste
beschuldigingen, verwijten en verdachtmakingen,
our de
alleen maar holle woorden nog niet eens to n oemen
,
waarvan de verkiezingsbladen vol waren en de vergaderzalen weerklonken ; en durf bet den beproeven in ernst en
in gemoede, nit die spraakverwarring de „redenen" nit to
visschen, waardoor, near bet schijnt, de vlottende Nederlandsehe kiezer, Binds hij, twee jaar geleden, zijne gehoorzaamheid opzegde aan bet kerkelijk bondgenootschap, van
„gedachte" zal zijn veranderd. Gij kunt even g oed pogen
de formule to geven voor bet volledig stel der val- en
stootbewegingen bij eene geg even figurenwisseling in een'
„kaleidoskoop" .
Juist daarom echter hebben oak alle gissingen to dezer
zake gelijk recht . En dus is haar getal ongeveer zoo groot
geweest als dat der oplossingen, waarvan de partijen
elke
wel willen zouden, dat zij wear
near haar standpunt
mochten zijn ; kortom zoo omstreeks even groot als bet
getal der partijen zelven . Boven alien nit, natuurlijk, klonk
de klaroen, die ons verkondde, hoe bet Nederlandsche yolk,
ontwaakt tot bet besef, dat „bet ging our de Eere zijns
„Gods", in zijne overgroote meerderheid de spotters en
atgodendienaars geslagen had op den trotschen nek . Minder
breed van klank, maar snerpender, blies de tegengestelde
vleu gel in zijne trom petten bet afgeorgeld lied van den
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geldzak . Men wee± :
bet lotsverbetering beet daar voor den
kleinen man bet edelst levensdoel ; maar wee over den
„couponknipper", die zelfs maar den schij n niet moist to
mijden van gaarne to behouden moat bij heeft ; voor hem is
bet leelijkst smaadwoord nog to mooi ! Dies moest bet dan
„de geldzak" zijn, die, opgeschrikt door de voorgestelde
verzwaring van lasten, beducht voor erger nog, dat de
„sociale" wetgeving zoo brengen, en in zijne angstige verwachtingen zelfs door de vrij-liberalen niet langer getro ost,
geheel den ballast zijner vrijzinnige beginselen had overboord geworpen, om toevlucht to zoeken in de gesmade
christelijkheid, de noodhaven des behouds . Niet ver van
daar kon men den zwakkeren, maar nauwelijks minder zelfbewusten toon vernemen van hen, die zweren bij bet zielkundig „paradoxon", als zoudt ge den overmoed van Uw'
to veel eischenden buurman bet doeltreffendst breken, door
hem zoo ver slechts mogelijk zijn' zin to geven . Mocht men
bun gelooven, dan bewees de of brokkeling der middelgroepen
ten bate der . twee vleugels den aangroeienden of keer onzer
kiezers van bet karakterloos geweifel eener versteende behoudzucht, hunne bij toeneming besliste voorkeur jegens
de mannen van stavast, die weten moat zij willen . Terwijl,
ten slotte, nit dat „fossile" smaldeel-zelf bet vermoeden
werd geopperd, of niet de eigendunkelijke handelwijs van
den afgetreden oorlogsminister den vlottenden kiezer kon
hebben geprikkeld in zijn' starren weerzin tegen persoonlijke bewindvoering en met name geheel de officierenwereld,
die tot dusver in hare grootere helft links placht to stemmen,
gedreven naar de gelederen barer beproefd gebleken
vrienden ter rechterzijde . In bet kort : voor de zooveelste
maal bevestigde zich de aloude ervaring, dat zeer besliste
verzekeringen nergens weliger plegen op to schieten dan
daar, waar bet aan redenen voor wetenschap zoo goed als
volkomen ontbreekt .
Er zal wel een korrel van waarheid huizen in elke dier
onderstellingen . Maar ook :
hare veelheid, trouwens, en
bovenal hare gedeeltelijke tegenstrijdigheid over en weer
bewijst dat reeds,
er is op ieder, zooverre zij er aanspraak
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op maakt, de voldoen de oorzaak van het gebeurde to hebben
genoemd, waarschijnlijk heel wat of to dingen . Ongetwijfeld
zijn er ettelijke Nederlanders, die ongaarne zich voelen
gemeesterd, ja, men mag wel dien onwil een' trek in ons
volkskarakter noemen ; en dus zal het ook inzonderheid
den Nederlandschen officier grievend hebben ontstemd, uit
de woorden van zijn' oppersten kameraad het betoog to
moeten afleiden, dat in ons l .eger zonder het scheppen van
een' noodtoestand geen schoon schip kon worden gemaakt .
Zijn er echter niet minstens evenveel onder onze landgenooten, wien tegenwoordig een bezem of een' karwats
nog zoo'n kwaad regeermiddel niet schijnt, mits
natuurlijk !
gericht tegen de schenen en den rug hunner naasten,
en voor hen zelven slechts voelbaar wordend in verlichting
van last? Evenmin mag de waarschijnlijkheid worden ontkend, dat de dagelijks to vernemen schimpscheuten tegen
„de verkalking der middenmannen" hare uitwerking niet
zullen missen op menig indrukkelijk gemoed . Of intusschen,
met name, het afzakken zulker gemoederen naar de verste
linkergroep niet met minstens evenveel grond is to stellen op
rekening van de practijk der zielkundige paradoxie, waarvan
zoo even sprake was? daarover liet zich nog wel een hartig
woordje wisselen . De overschatting, voorts van ,den geld„zak", als remmende macht in het staatsleven, is al voor
jaren afdoende gegispt door Mr. V a n H out e n met eene
sprekende herinnering uit onze jongste geschiedenis ; deze
namelij k : toen eene vrij zinnig e regeering den geldzak
krachtig had aangesproken door in to voeren de belastingen
op het vermogen en de bedrijfsinkomsten, hield, bij de
eerstvol.gende verkiezingen, het stemmend Nederland de
meerderheid, waarop dat cabinet gesteund had, trouw in
stand ; eerst nadat een volgend ministerie niet den vaderlandschen geldzak, maar den oud-Nederlandschen of keer
van noodelooze ambtenarij was to na gekomen, keerde de
wind, om bij de naaste stembus-uitspraak de vrijzinnige
meerderheid weg to blazen. En eindelijk : het zal wel waar
zijn, dat de overgroote helft des yolks voor niets zoo willig
in het vuur gaat, als voor „de Eere zijns Gods" ; zoo willig,
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dat zij ten deele zich in haar' ijver zelfs den tijd niet gunt,
om de leuzen, die haar voor die heilige zaak to wapen
roepen, to toetsen op hare betrouwbaarheid . Maar iets
anders is het, dat toe to geven, en iets anders, aan dien
ijver voor „de Eere Gods" den zin to hechten, dien, bijvoorbeeld, „De Standaard" eraan verbindt : den zin eener herziening van bet, voor twee jaren over de „an tithese"-politiek
gestreken, vdnnis . Dat laatste mag met reden in twijfel
worden getrokken, en . . . is het wellicht geoorloofd, in de
ongewone bescheidenheid, waarmede ditmaal de hoofdredacteur, van zijne wapperende vederbos ontdaan, zich heeft
opgesteld achter de vuurlinie, eene aanwijzing to zien, dat
hij zelf evenmin daarop zweren durft
Inderdaad mag men als zeker stellen, al klinkt het
aanvankelijk vreemd, en al heeft Been persorgaan tot dus
ver van die verklaring der gebeurde dingen gerept, dat
sommigen althans dergenen, die door t'huis blijven de
voorhanden partijverhouding in provincials staten en eerste
kamer hielpen bestendigen, daarmee slechts hebben bevestigd
de veroordeeling, die zij twee jaar geleden met zoo velen
hebben uitgesproken over de Kuyper-politiek.
0 zeker, dat beweren klinkt stout, en zulk eene
gedragslijn schijnt ongerijmd . „Hoe nu ?" vraagt in stomme
verbazing de gemiddelde „liberaal", gevoed met het
leeuwenmerg, dat hem „De Vaderlander" en anders voortbrengselen der kleine pers geregeld opdischten ; „Hoe nu ?
„Uit afkeer van eene staatskunst, die in het zaaien van
„geloofsverdeeldheid hare kracht zocht, zullen sommigen
„hunne stem aan de bestrijders dier onzalige practijk
„hebben onthouden, aldus hare uitvinders en toepassers in
„de hand werkend ? Maar dat is de waanzin van hem, die,
„om de angst voor den dood to ontvlieden, zich zelven
„door het hoofd schist !" Het zij toegestemd : de verg elij kin g
gaat tot eene zekere hoogte op ; zelfs staat de zaak voor
den waanzinnige gunstiger, zoover zijne daad aan de moeilijkheden, die hem bezet hielden, een einde maakt voor
goed . Slechts zij deze gene vraag geoorloofd : wanneer
ik laatstelijk met U een' derde heb gewraakt, omdat hij
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ons eene keuze, een 6f dit bf dat, zocht op to dringen,
waarin wij beiden de raadselen, om welke hot to doen was,
verkeerd achtten gesteld, en sinds die wraking handelt Gij
precies, alsof de gewraakte in zijn doen gelijk had, ja, ditmaal plaatst zelfs Gij met hem mij voor zijn' ouden tweesprong, welke andere vorm van protest blijft mij dan over,
dan dat ik weiger U to volgen zoo good als hem? 1k west
wet, dat ik daarmee, Uwe zij verlatende, in zekeren zip
hem stork tegenover U . Maar eilieve : waarom ontnaamt
Ge mij, hem practisch in de kaart spelend, ook mijn' voornaamsten grond om U to steunen tegenover hem? Mijne
onthouding moge dan waanzin wezen ; de methods in dien
waanzin valt niet to loochenen .
vat zich in den uitslag der jongste verkiezingen aan
de groepen der linkorzijde heeft gewroken, hot is de cardinals
font, onmiddellijk na haar plegen to deter plaatse onbewimpeld gelaakt : de font van hem, die de overwinning op
de „antithese"-politiek dacht to bezegelen, door eene regeering to vormen uit den tijdelijken bond van ,,anti-antithese"groepen, en dus . . . . de met woorden fel-bestreden ,,anti„thetische" partijvorming to bestendigen met de daad . Aan
de manners, nit wie de regeering word saamgesteld, geene
schuld ! Geene andere althans dan doze, dat zij door hun
optreden medeplichtig werden aan de zoo juist genoemde
foil. Zij hebben, sinds zij hot bewind aanvaardden, met
geene enkele daad hot koninklijk woord verzaakt, dat van
den troop gesprokon word den eersten keer, toen zij Hare
Majesteit ter zijdo stondon : hot woord van verzoening, tot
alto partijen gericht . Zoo jets getuigt to hunnen gunste
op dit stuk, dan is hot de mislukking alter pogingen,
trouwens schaars genoeg door eon „kerkelijk" persorgaan
nu en dan gewaagd, om hun eerlijk streven naar onpartijdigheid in verdenking to brengen . Maar evenmin mag
schuld worden gezocht bij de leiders der tijdelijke minderheid . Tot hun geluk ontlast van eon „eminent" opperbestuur, dat, trots ells „eminentie", vriend en vijand
prikkelde door opzichtige manieren, namen zij op de zwakke
oogenblikken on tegenover de zwakke zijden der regeering
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eerie tactvolle ingetogenheid in acht ; eerie ingetogenheid,
vooral sterk sprekend, toen de jeugdige overmoed van
ministers en „Christelijke" „senatoren" semen eerie noodelooze „crisis" had uitgelokt, die bewindslieden-in-hope, tuk
op wrack en macht, zoo licht kon hebben verleid tot gretig
toegrijpen . Zelfs viel ter gelegenheid der „crisis" van die
zijde een pear woorden over de bestaande partijgroepeering
en over de kans op eerie betere, dat, bij alle behoedzaamheid zijner inkleeding, toch voor een' goed verstaander
eerie nogal stellige bereidverklaring tot mogelijk verzaken
van het godgeleerde scheidingskenmerk inhield ; de stelligste, zeer zeker, die met ridderplicht jegens den afwezigen
generaal ver~enbaar was .
„Een schot in de lucht," dus meesmuilt met een'
knipoog van wereldkennis, de, zich „practisch" dunkende,
„liberaal" ; „een kunstgreep, ten einde, met de stembus in
„het gezicht, de overloopers van 1905 terug to lokken in
„het „Christelijke" tramp." Met Uw verlof, dit past daarop
ten antwoord, zoo mag wie het meent met zijn verlangen
near eerie herformatie der partijen niet blijven redeneeren .
Bevredigd toch ken dat verlangen enkel worden doordien
zich linkermannen van dusver verbroederen met groepen
uit de thane ter rechterzij bestaande phalanx. Maar hoe
valt ooit daaraan to denken, zoo Gij begin t met wantrouwen
in de eerste van daarginds U toegestoken hand ? Daarbij,
gesteld al eerie : her was eerie schijnbeweging, er op berekend om hen, die haar uitvoerden, to verzekeren van de
mooie rol . Te erger den de vroegere misgreep, die tot het
mooi doen joist in deze rol, twee jaren na de veroordeeling
der K u y p e r-politiek, den verslagenen van toen do gelegenheid openliet . Hoe had toch wel destijds een vborman van het overwinnend bondgenootschap, door de kroon
geroepen in haar' read, het moeten aanleggen, indien het
zijn doel geweest was, de beteekenis der pas behaalde zege
nit to delgen, de kiezersgroepeering to bevestigen, wier
verwensching zijne en der zijnen strijdleus was geweest ?
Nu ja, hij had, zoo men van pure denkbaarheden spreken
wil, een cabinet kunnen vormen alleen op dit programme
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geheel het werk van het toen afgeloopen vierjarig tijdvak
ongedaan to waken . Wie echter met het practisch-gebruikelijke rekent, zal moeten toegeven : zoo'n staatsman kon
met het onderstelde doel voor oog en niet anders hebben
gehandeld, dan hier gedaan werd . flier werd eene regeering
van links gevormd, terwijl geheel de samenwerking der
linkergroepen geschied was onder het wachtwoord, dat
„links" zoomin eene werkdadige eenparigheid in het staatkundige aanduidde, als „rechts", flier werd een toestand
bevestigd, die, zoo aan de eene als aan de andere zijde van
het voorzittersgestoelte der twee kamers, eene onuitputbare
bron voor nauwgezette gewetens opende van afmattende
plicht-conflicten : conflicten tusschen de overredingsgronden
eerier wellicht jarenlarige kameraadschap en daartegenover
de drangredenen van allengs klaarder in die kameraadschap
scheiding brengende overtuigingen, flier werd eene eenige
geleaenheid verzuimd om met het voldongen felt van redelij ker groepenbinding de hechte sleur to breken, die zoo
natuurlijk jaren lang zich voortzet in de vriendschapsbanden
der leidslieden en in de samenstelling en samenwerking
der partijkaders, ook nadat het verloopen getij al stellig
en duidelijk om verzette bakens heeft gevraagd .
Intusschen, het is zoo : tegen een' misgreep, die in
gevestigde machtsverhoudingen doorwerkt, blijft napleiten
zonder bast . Wat echter, na de toegestoken hand, (vooral
in de onderstelling, dat het daarmee slechts om eene mooie
rol to doers was), de linkerzijde zeker moest hebben vermeden, dat was : nu harerzijds „de booze rol" to spelen,
door de statenverkiezingen to benutten tot een' veldtocht,
zoo zuiver en eenparig tegen rechts, als was er nooit een
strijd van 1905, nooit een stormloop tegen de „antithetische"
partijgroepeering geweest . Aan die nieuwe foot hebben
alienn schuldig gestaan . Over geheel de linie kon men het
vernemen : de vijand is Rome en Dordt. „Vergeten wij het
„niet," dus deed een altijd zeer bedachtzaam „vrij-liberaal"
orgaan zich hooren, „wat overigens de linker-groepen m oge
„scheiden, van links zijn in de eerste plaats toch alien ."
Op den verbroederingsdag to Gorkom werd een toon aan-
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geslagen, die een' belangstellenden vreemdeling moest
hebben in den waan gebracht, als stood het kerkelijk kroost
der Gorkomsche martelaren in broederlijke eensgezindheid
met dat van hun' beul L u m e y gereed om bij de eerste
gunstige gelegenheid den geesteskinderen van C o o r n h e r t
en vader H o oft het dwangj uk op to leggen . Niet lang
daarna kon men nog eene to Giessendam dit leeren, dat
geene „democratic" het zoo boot kon maken, of van Rome
dreigde (let wel : in een land, waar slechts een good derde
deel der ingezetenen tot Rome zich bekent !) flog altijd
erger gevaar. „Ja, maar, Gij heeren liberalen", zoo mocht
wel Dr. K u y p e r, in dien hij zich voor het front gewaagd
had, dien schrijvers en dien sprekers met eene uitdrukking
van kinderlijke onschuld hebben gevraagd, „indien de zaken
„waarlijk z66 ervoor staan, wat blijft dan over van Uwe
„herverdeeling der partij en ? Wat hebt Gij dan nog teg en
„mijne „antithese" ? Mijn vriend H e e m s k e r k moet zich
„blijkbaar hebben vergist, toen hij bij U eene ernstige ge„neigdheid onderstelde, om met hem van gedachte to wisselen
,,over eene samenwerking op practisch-staatkundigen grond„slag tusschen sommigen onder U en sommigen onder one .
„En mijn vriend L o h m a n had het wellicht hij het rechte
„eind, toen hij U het vaderschap toedichtte over het kind,
„dat altijd voor het mijne is doorgegaan . Want met meer
„warmte heb ik het nooit gekoesterd, dan waarmee Gij het
„nu gedaan hebt. Koning S a 10 m o, althans, zou tusschen
„Uwe aanspraken en de mijne vast ernstig hebben gewankeld" .
Een overweging bovenal moest voor de leiders, die den
eernaam „liberaal" zich nog n iet schamen, reden zijn geweest, om tienmaal zich to bedenken, eer zij, door hun eenparig front maken tegen „de kerkelijken", dezen in beginsel
himn formulier van ~enigheid gewonnen gaven ; het was de
overweging van dit feit, dat een, op bet Gorkom'sche
parool beproefde, aanval Been kans van slagen bond, tenzij zoover het, door geene enkele toezegging gebonden, vrijbuiterslegertje der uiterste linkerzijde wel zoo goed zou wezen,
zijne hulp to verleenen . Er is, zelfs voor eene redelijk sterke
aanvalsmacht, wel geene gevaarlijker oorzaak van zwakte
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to denken, dan het zich afhankelijk weten van den steun
eener vrijschaar, die tot het einde toe hear voile eigenmeesterschap zich vborbehoudt . Het naspel, dat in Friesland
op het aldaar, gewestelijk, behaalde v6ordeel is gevolgd,
de vervanging van Mr. V a n Elo u t e n door een' man, van
wien voorloopig Nederland's geschiedenis niet anders weet
to melden, dan dat hij dezen voorganger hielp „wippen",
bewijst, hoe duur een dergelijke steun licht kost . Uitgegaan
wordt hier van deze onderstelling : de linkerzijde in het
Friesche statencollege, ten tij de dat zij op den alom bekenden oud-minister hare keuze vestigde, wilt wien zij koos .
Toen dus de flu gevallen reus bij meer dan een gelegenheid
weerstand bond om des gewetens wil aan een cabinet, zoogenaamd van zijne kleur, ken dat voor hear Been teleurstelling zijn geweest . Welnu, dan valt van hare veranderde
houding to zijnen aanzien, slechts een verklaring to geven
eene, die knakkend is voor het zedelijk gezag der vrijzinnigheid in heel het laud. Deze man, die nooit zich heeft laten
vinden tot een offerfeest van overtuigingen, als waartoe
onze beginsellooze groepformatie hem gelijk anderen voortdurend lokte, is dan juist ter eere dier formatie prijs gegeven . Een' leider van dat kaliber laat, op het wenkbrauwfronsen der „roode" „vrienden" en in hare blip de of keerigheid
van „zwart", eene keurgroep van vrijzinnigen los, waarom
omdat hij dezelfde is gebleven, dien zij hem moest weten
to zijn, toen zij weinige jaren geleden hem afvaardigde near
den senaat . Het eenige, wet in dezen gewelddadigen politieken dood jets mengt van tragische schuld, is dit : dat
Mr. Van H o u ten viel als offer dier „antithetische" staatswijsheid, waartoe van links wel niemand meer dan hij de
braudstof heeft helpen aandragen . Nooit echter ken die
bijgedachte verzoenen met de onafwijsbare onderstelling,
dat het vonnis, door vrijzinnigen voltrokken aan een' man,
die gisteren hun vertrouwen had gekregen, om het hulpcorps,
op welks dreigen het moet zijn geveld, niet missen kenn to worden
geduid als een zeldzaam nadrukkelijk „amen" op zeker
bekend refrein, hetwelk de „liberalen" uitmaakt voor bloot
schroomvallige slippedragers der godin met de roode muts .
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Wellicht klinkt thane bet vermoeden minder vreemd,
dat „een deel althans dergenen, die door t'huis blijven de
„voorhanden partij verhouding in provin ciale states en
„eerste kamer hielpen bestendigen, daarmee slechts heeft
„bevestigd de veroordeeling, twee jaar geleden door zoo
„velen uitgesproken over de K u y p e r-politiek" . De bedoelde
kiezers zijn dan uit trouw jegens de veroordeehng der
„antithese"-lens niet opgegaan ter stembus in een' strijd,
die zuiver „antithetisch" werd gevoerd . Zij onthielden den
candidates van rechts hunne stem, omdat dezen nog niet
volledig genoeg hadden gebroken met bun verleden, en
den candidates van links, omdat aan dies karat de breuke
met het parool van 1905 practisch-volkomen mocht heeten .
Doch genoeg van die waarschijnlijkheidsrekeningen,
even los en even weinig ter zake, ale de gissingen, die, na
een hoffeest in de groote dagen van Versailles, de stamgasten van bet „Oeil de Boeuf" elkander scherpzinnig toefluisterden over de vermoedelijke reden, waarom Z .M. dezen
maarschalk had onderscheiden met een' glimlach en gindschen provincialen „gouverneur" bej egend met in bet oog
loopende koelheid . Voor hovelin gen, hetzij van L o d e w ij k,
hetzij van D e m o s, mogen zulke zielkundig a raadseltj es
uiterst belangwekkend wezen, wie van een ander maaksel
zijn, hechten meer waarde aan deze vraag : had Z.M . in de
wij ze, waarop ditmaal Hoogst Dezelve Hare gunsten bewees
en Hare ongenade deed gevoelen, over bet algemeen gelijk ?
of ongelijk ? Nu dan : wie, onbevangen, die vraag zich stelt
ter zake van de jongste kondgevingen van koning D e m o s,
heeft, near bet schijut, wel eenige reden om bet Z .M. niet
al to euvel to duiden, dat Hoogst Dezelve aanvankelijk
ongenegen zich heeft betoond om voetstoots gehoor to geven
aan de van Gorkom uit Haar kenbaar gemaakte vordering :,,De
„kiescolleges voor de eerste kamer moeten om !" Ondeugend,
maar ter snede was de kantteekening, door bet dagblad „De
„Nederlander" gemaakt bij bet mededeelen van de uitkomst
der verkiezingen . „Die afloop", due luidde de, bier uit bet
hoofd vermelde, kostelijke zet, „moet voldoening geven aan
,elk, die in staatsbeleid prijs stelt op nationalen zin boven
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„partijzucht . Ook aan de regeering, wier wensch het,
„blijkens de troonrede van 1905, immers was, alien partijen
„gelijkelijk, en niet slechts hare eigene, recht to doen . Want
,,in het voortbewandelen van dien weg heeft zij tegen den
„aandrang van overvragende vrienden aan den ruggesteun
„eener „Christelijke" meerderheid in de eerste kamer licht
„niets to veel ." Men behoeft geenszins schrift- of kerkgeloovige to zijn, om voor de staatswijsheid, in die woorden
neergelegd, veel to gevoelen. Ook van links kan het door
menigeen worden toegestemd, dat voortontwikkeling van
ons openbare leven fangs de lijn, die het de onverwelkbare
roem der vrijzinnigen blijft het eerst to hebben uitgestippeid, voorshands niet beter is to verzekeren, dan door een
evenwichthoudend samenwerken tusschen de in ons yolk
levende partijen . En dat nu dezen, gelijk het in den bestaanden toestand door „De Nederlander" werd geloofd, naar
ongelijke machtsverhoudingen blijven vertegenwoordigd in
de beide kamers der Staten Generaal, is voor zulk samenwerken eer bevorderlijk dan nadeelig . Wie dan ook in den
gelukwensch van het genoemde blad aan het adres onzer
regeering niets anders wil zien, dan honenden spot, vrage
zich eens af, of het voorgaand cabinet niet naar alle waarschijnlijkheid nog aan het roer zou staan, bijaldien de omstandigheden het tegen wil en dank de gunst hadden bewezen
van aan zijne zijne eene in hare meerderheid vrijzinnige eerste
kamer to handhaven, waarmede rekening to moeten houden
een breidel voor zijn' overmoed zou zijn geweest .
„Ook van links" kunnen deze dingen worden beaamd .
En tot wie er daartoe niet genegen zijn, molten zij wel
met to meer nadruk worden gezegd . Ja, laat het eens zijn
uitgesproken : een, zich „liberaal" noemend, volksdeel, dat
zijn' leiders en ook anderen toestaat om het steeds bij
voorkeur op to hitsen tegen het spook van dusgenaamde
„kerkelijke overheersching", loopt groot gevaar van, in
zijne gedachtelooze gebetenheid tegen dien vijand rechts,
zijn leven ongemerkt to verbinden aan dat van „vrienden"
ter andere zij, waarvoor het minstens even goede redenen
had om ernstig op zijne hoede to wezen . Onderwijl de
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huisheer zich door een' welmeenenden bloedverwant liet
waarschuwen voor de lagers van „Tartufe", kon het wel
eens achterna blijken, dat de raadgever zelf inmiddels zijn'
eigen slag had geslagen . Die variant op een bekend blijspel zou de figuur van 0 r g o n flu niet bepaald schitterend
doers uitkomen.
Men late zich toch niet op het sleeptouw houden door
sleur van overgeleverde gedachten- en gevoelensschakelingen,
maar zie de verhoudingen onder de oogen, gelijk zij zijn .
Men mete eens rustig na, ~enerzijds, den afstand, die den
„liberalen" Nederlander scheidt van „den vijand", het
„Christelijk" bondgenootschap, en, ten andere, de ruimte
tusschen hem en zijne „vrienden", met wier hulp hij weer
zoo dapper op „Rome en Dordt" heeft losgeslagen . Eene
kalme vergelijking van die beide, zuiver uitgemeten, lengten,
kon wel eens tot eene andere slotsom voeren, dan de weinig
nadenkende had gemeend.
Vooreerst : wat scheidt in dezen oogenblik den „libe„ralen" Nederlander van het verbond aan zijne rechterhand ?
Let wel : „den liberalen Nederlander" ; niet : den partijganger
(ook in het staatsleven) voor de kerk der dusgenaamd
„vrij e" gedachte . Het woord wordt her gericht tot hen,
die ernstig en weloverwogen den toeleg wraken om geloofsverschillen to doers strekken als scheidingsbegin selen
voor staatspartijen. Buiten de gedachtewisseling blijven
this de geloovigen der nieu caste bedeeling, zich bekennend
tot het evangelic van Draper of van H a e c k e 1, met
manners als J a u r e s en V i v i a n i voor overleg op louter
redelijke gronden pleitend, niet, omdat zij het licht der
rede erkennen als het eenige-voor-alien-schijnende, maar omdat
zij „de lichten des hemels" achten to zijn „gedoofd" ;
kortom het geestelijk nakroost van den man, die het
,, crasez l'inf me" in de wereld bracht . In het geding
geroepen worden hier alleen vrij zinnigen, die, hoe zij ook
staan mogen tegenover twistvragen van godgeleerdheid,
hetzij ze „Schrift-belijders" zich noemen al dan niet, hart-
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grondig zich hebben geergerd aan Dr. K u y p e r' s en
anderer pogen om hen to vereenzelvigen met vroegere of latere
hemeldompers, en die aan zoo's toeleg zich ergeren mochten,
omdat zij nooit, ook in hun stil gemoed, den staat hebben
willen oproepen tot een' kruistocht tegen het kruis, noch
ooit van hem hebben begeerd, zich partij to stellen in eenig
geschil over het al dan niet voortglanzen der „luminaux
„du ciel". Wat dan, nog eens, scheidt dezen op dit oogenbiik van het verbond to hunner rechterzij
Vbor alle andere dingen natuurlijk dit : hun wraken
van den „antithetischen" toeleg, straks genoemd . Zij blijven
zich kanten tegen het wanbedrijf van hen, die onder prikkelende, maar voor partijkeuze in staatsbedrijf niets zeggende, strijdleuzen bij ~endrij yen en bij ~enhouden wat, met
het oog op de nooden dezes tijds, politisch nit elkander
moest, en scheiden wat politisch samenhoorde . Zij blijven
dat does uit de ernstige overweging, dat die vermenging
van goddelijke en menschelijke din gen niet enkel deze vertroebelt, maar ook,
ja waarlij k !
de eerste ontwij dt .
Is echter dit voldoende reden, om onder alle omstandigheden in de voornaamste plaats „van links" zich to gevoelen
en door dik en dun to gaan met den „anti-antithetischen"
bond ? Indies er eenig a zuiverheid van denken was in de overwegingen der onthouders-uit-consequentie, straks geschetst,
natuurlijk niet . Wie tegen Dr. K u y per' s noodlottige
verketterings-leuze waant op to komen met waarschuwingen
voor „het Roomsche gevaar" en „het Dordtsche", roeit in
het gemoed des yolks de, ale staatkundige toetssteen verwerpelijke, tegenstelling tusschen „Christenen" en „Paga„nisten" niet nit, maar hamert haar erin vast. Onvergeten
blij ve het woord van den afgevaardigde uit Sliedrecht, dat
over een staatsbeleid boven geloofsverdeeldheid zich liet
prates, mite men van weerszij eerbied toonde to willen
koesteren jegens elkanders gevoelens . En onvergeten blij ve
daarnaast ook dit, dat aan de redelijke voorwaarde, generzijds met het uitzicht openers op herziening van het partijwezen verbonden, zeer zeker niet door alle medestanders
van den spreker tij dens den jongsten verkiezingsveldtocht

328

„voon

ALLES LINKS"?

is voldaan, maar even stellig ook van den anderen kant,
zelfs leiding ge van de mannen bedenkelij k zich hebben vergrepen .
Toen de ministers van 1901 Hare Maj esteit tar zij de
traden, waren hat bovenal twee onderwerpen, to wier zake
een nieuwe koers van de regeering ward verwacht, en mitsdien gerekend op harde botsing tusschen haar en de aanhangers der „liberale" beginselen : hat onderwijs en hat
belastingstelsel . Wat hat eerste betreft, de duur en de
hevigheid van den daarover gevoerden strij d kon licht hat
vermoeden hebben gewekt, dat her wel uiterst kantig
levensbeschouwing tegen levensbeschouwing zoo worden
gezet . Ook liet de vdorzitter van den ministerraad geen
middel onbeproefd, om in den tramp op dat gebied gedurig
wear zich zelven uit to spelen, als den gebrevetteerden
onderbeveihebber van den Heer der heirscharen, waartegenover dan de weerpartij ward vereenzelvigd, wel niet met
B e e 1 z e b u b, ditmaal om moeilijk na to speuren redenen
evenmin met Karl Marx, maar dan toch met C h a r l e s

D a r w in, of zelfs met den ouden H e r a k l i e t . Nogtans

was hat, in wearwil van dat blazen, voor wie er oogen had
voldoende duidelijk, dat joist de lange duur van hat geding
zijne vroegere scherpte zeer had afgestompt . Het liep niet
meer over de vrijheid van hat bijzonder onderwijs ; hat liep
zelfs niet langer over hat verhoogen van den steun, door
de regeering aan dat onderwijs to bieden ; hat liep, zoo
men enkele tegenstanders uitzondert der, aan de „vrije
„universiteit" toegedachte, promotie-bevoegdheid met practisch effect, over een meer of minder : de genoegzaamheid,
al dan niet, der voorwaarden, waaraan de „vrije" instellingen zouden hebben to voldoen, der waarborgen, die zij
hadden to stellen, mochten zij aanspraak waken op de haar
uitgeloofde gunsten . Te dien aanzien ward, naar hat oordeel
der partij en van links, door de regeering to weinig gevraagd,
terwijl daze, harerzijds, zich niet liet opjagen . En hat was joist
dat noodeloos strijd zoeken, dat zetten van de zaak op Karen
en snaren, waardoor eene, toch zoo licht verkrijgbare, eenparige bijlegging der oude veete ward verijdeld, de schijn
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eener worsteling tusschen licht en duisternis volgehouden
tot het einde, wat meer haast dan jets anders de ontstemming over die gekunstelde „antithese", den wrok tegen
haar' uitvinder verklaart, die in den zomer van 1905 tot
ontlading kwam .
Geen weerzin dus tegen den „Christelijken" koers, maar
wrevel wegens eene tactiek, die aan zulken weerzin wilde
doen gelooven en den schijn er van poogde to wekken
dat was, op het punt van onderwijs, de heerschen.de stemming in de „liberale" gelederen tijdens het ministerieK u y p e r. En de proef op de sour? Zij is deze : men
heeft zich daar, in groote meerderheid, neergelegd bij het
voldongen feit ; het thane zittend cabinet heeft al terstond
de baan gebroken voor eene eerlijke, ja, milde uitvoering
der door zijne voorgangers in deze afgekondigde wetten.
„Schijnvriendelijkheid !" dus klinkt het sours van rechts .
„Zoodra maar de eerste kamer omging, zou men terstond
„een ander aangezicht vertoonen ." Pat wantrouwen mist
elken gron d. Er behoort niet slechts to zijn, er is ook
tevens in het bestaan der staatkundige partijen, gelijk bij
de partijen in de rechtzaal, een zekere eerbied voor de gewijsde zaak . Men kan niet biijveu vechten over dingen,
waarin dens vonnis is verkreg en . Het leven gaat zijn' gang,
stelt nieuwe vragen, werpt andere geschillen op . Pat is
zoo waar, dat, toen het laatstelijk gold de eerste kamer
our to zetten, niemand van links dien eisch heeft aangedrongen met de toelichting, dat, dens daaraan voldaan, de
thane verkregen oplossing van het onderwijsgeschil zou
kunnen worden herzien . Er werd bij deze felle worsteling
tusschen rechts en links vann het onderwijs gezwegen . De
voorspelling is dan ook niet gewaagd, dat, mocht eerlang
een nieuw ministerie van rechts, of wel een „cabinet van
„taken" ter tafel brengen een ontwerp, waarbij de lijn van
dezen nieuwen koers werd doorgetrokken tot de scholen,
die er voorshands nog buiten vallen, zoodanig plan, mite
in verzoenenden en niet in prikkelenden geest gesteld en
verdedigd, van vrijwel dendrachtige toestemming zou kunnen
verzekerd zijn . Voorwaar : het werpt een eigenaardig licht
O . E . VII 9
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op de jongste, van Gorkom nit geleide, troepenbeweging,
dat heel de zaak, waarvoor het daar nog eens weder geformeerd drieledig leper eertijds werd in het vuur gebracht,
de zaak, waaraan dat leper zelfs oorspronkelijk zijn a formatie had to danken, er glad vergeten bleek . Als vraag van
wetgeving, is ook metterdaad het onderwijsvraagstuk, dat
tientallen van jaren rechts tegen links in het harnas joeg,
dood en begraven .
Het tweede onderwerp, waarover het jongste „kerke„lijke" ministerie zich kwalijk met de „liberalen" kon verstaan, was het belastingstelsel . Minister H a r t e diende,
naar men weet, tot dekking der uitgaven, die de bevrediging op onderwijsgebied en ook het stel van Dr . K u y per' s
plannen met opzicht tot de arbeidersverzekering zou na
zich sleepen, eene uitgewerkte voordracht in. Ware zij wet
geworden, dan zouden de benoodigde middelen zijn geput
nit de hefting van invoerrechten, waaraan, naar de bedoeling van Zijue Excellentie, naast hunne verwachte profijtelijkheid voor de schatkist een beschermend karakter niet
vreemd was . Dat afbuigen van de vrijhandelslijn ping
vierkant in tegen een denkbeeld, eene v 5orkeur, het
„liberale" Nederland lief boven vele . Het is dan ook een
openbaar geheim, dat, bij het onderzoek in de afdeelingen,
het vSorstel stuitte op haast eenparigen tegenstand der
groepen, die niet aan de zijde der regeering zetelden . En
het staat to hopen, dat, mocht ooit op nieuw eene poging
in gelijken geest worden beproefd, de afwijzende houding
aan denzelfden kant niet min beslist noch minder algemeen
zal behoeven to wezen .
„Het staat to hopen ." Te verwachten ook ? Dat is wat
anders . De voorliefde toch der „liberalen" voor het denkbeeld van belasting naar draagkracht, en, in verband daarm~e, hunne geringe ingenomenheid met „indirecte" heffin.gen
is nooit een leerstuk-op-zich-zelf geweest . Dat alles maakte,
Binds den aanvang, deel nit van een volledig beeld der staatshuishouding, gelijk zij haar het liefste zagen ingericht en
bestuurd . Maar het last dan ook zich uit dat kader niet „zoo
„maar" losmaken . Niemand heeft het recht, hen aan hunne
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oude leer op het stuk der belastingen vast to binder,
als overigens de hui.shouding des staats allengs een beeld
is gaan vertoonen, op ettelijke punter afwijkend van, jaj
vloekend tegen het door hen ontworpene . Dus was, bijvoorbeeld, in hunne teekenin g van den hedendaagschen staat,
zooals hij liefst moest wezen, verheffing van het welvaartspeil der min gegoeden voor alles zaak van ieders eigen
geestkracht, gesteund door onderlinge hulp van genootschappelij k verbonden kameraden ; eene handreiking der
overheid mocht, aanvullend, daarnevens noodig zijn, zij
King in dit gedachtenkader nooit voorop, zoo min als dat
geschiedde bij de volkeren van Ang elsaksischen bloede .
Laat nu intusschen op dat stuk, hoe larger zoo beslister,
bij den uitbouw onzer wetgeving worden afgeweken van
de „liberale" lijn . Dear worde in toenemende mate het
Duitsche voorbeeld in stede van het A .ngelsaksische gevolgd ;
de voorzorg tegenn stoffelijke nooden verschijne er meer en
meer in het licht van eene staatszaak-eerst en den daarna,
zoo al, van eene zaak der to verzorgen kringen zelven . Als
nu, in dezen, nooit alzoo door hem ontworpen of gewilden,
toestand, de „liberaal" mocht vastgespijkerd blijven op
zijn, voor een' gansch anderen staat berekend, stelsel van
belastinghefng, wet wend den her het gevolg ? Dit : dat
hem de verantwoordelijkheid werd toegeschoveu, opgedrongen voor eene staatkunde, waarnaar eene altijd kleinere
minderheid van burgers het leeuwendeel moest dragen in
de kosten, benoodigd tot verhooging van het levenspeil
der schare . In een woord : de maatschappelijke geneeswijze,
die men wel eens gemeenzaam heeft omschreven, als het
leegpom.pen der volle brandkast, om daaruit aan to vullen
de leege broodkist, zou den ten slotte een artikel op het
„liberaal" programme moeten zijn. De ongerijmdheid dier
gevolgtrekking veroordeelt ieder pogen om „liberalen" flood
to later blijven op hunne voorkeur voor „directe" heffingen,
als overigens van hunne staatkundige wenschen zoo wet
het tegendeel is werkelij kheid geworden .
diet „liberale" beginsel ter zake van belastingheffen
blijft daarom uit zijn' aard op het nauwst verknocht met
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het „liberale" oordeel reopens de oirbaarheid van overheidszorg voor 's yolks welvaart, reopens hare pleats in de
rangorde der tot zorgen geroepen machten, en reopens hare
to wenschen mast . De staathuishoudkundige wijsheid, die
in het beeld van brandkast en broodkist hare drastische
vertolking vindt, heeft er natuurlijk aanspraak op, dat men
met ernst hear overwege . Het gaat, zelfs voor den brandkastbezitter niet ears, in het onbepaalde voorgevoel van
hoe onaangenaam dat overpompen hem zou treffen, zich
van het denkbeeld met een' smadelijken kwinkslag of to
makers . Maar evenmin gaat het voor de belijders deter
wijsheid aan, in het nevelig besef, dat het daarmee beoogde
evenwicht wel heerlijk zijn zou, de heerlijkheid ook van
het middel voorop to zetten, al s van zelf sprekend, en
daarom iedere tegenspraak nit to krijten voor verweer van
baatzieke behoudzucht-tegen-beter-weten-in . Het bestek
van deze studie last niet toe, de redelijke gronden nit to
werken, waarop der „liberalen" afwijzing van deze pompgeneeswij s steunt . Zeer in het kort laten zij zich saamvatten in eene herinnering aan de gedachte van L e s s i n g,
dat in de toegepaste wetenschappen van den mensch de
kortste weg er niet steeds aanspraak op heeft „de rechte"
to mogen heeten . Wat zou men zeggen van een' geneesheer, die een' lijder aan bloedsaandrang near het hoofd bij
koude voeten poogde gezond to makers met aderlating aan
den hals en inspuiting van den zoo gewonnen bloedvoorraad in de beenen ? Men zou waarachijnlijk oordeelen, en
terecht, dat de ontreddering van het gestel, die nit verschijnselen als de omschrevene blijkt, niet wordt bestreden
met eene dusgenaamde „geneeswij ze", waarmee eenvoudig
op de verschijnselen wordt teruggewerkt. Nu : soortgelijk zijn de bezwaren, die „liberalen"-zijds zijn in to
brengen tegen de pomp, als maatschappelijk geneesmiddel .
De aanprijzers van dat middel staan schuldig aan de font,
door Herb e r t S pen c e r gelaakt in zoo menigen hervorm er onzer dagen : zij tiers voorbij de werking, die de
practijk van hun v6orschrift zou oefenen in gedachten en
gevoelens der menschen, op wier samenleven het werd
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beproefd . E~nerzijds : het wanbegrip versterkt en gevoed,
waarnaar elk medezeggenschap in de dingen des staats
voor hem, wien het toekomt, niets is dare profijtelijk bezit,
aanwendbaar to eigen bate ; en van den anderen karat niet
slechts verzwakt de drang naar hoognoodige kapitaalvorming, neen, tot het uiterste bovendien geprikkeld de welbekende trek naar zelfbehoud, die, voor het minst, den
beweeglijken kapitaalvoorraad steeds drijft om ongastvrije
landen voor veiligere to verlaten : ziedaar, naar „liberaal"
begrip, het dubbele, hoogst ongewenschte gevolg van den
pomptoestel, dien hij, schoon onbedoeld, zou helpen vestigen,
ware hij onnoozel genoeg om to voiharden bij zijne liefde
voor „directs" heffingen, ook tot bekostiging van proeven
op het levered lichaam des yolks, van welke hij geen heil
verwachten kan.
Nu heeft echter wie op de overzijde let niet veel
scherpzinnigheid n oodig, om uit de houding, daar indertijd
met opzicht tot het ontwerp van den minister Hart e
aangenomen, bij oppervlakkige samenstemming, to besluiten
tot diepere gedeeldheid . Er was daar, ongetwijfeld, sera
smaldeel, gevormd vooral uit afgevaardigden van Roomsche
fabrieksdistricten, of voor het minst met een' in die districten
machtigen geest gedrenkt . Wie daartoe hoorden, koesterden
tegen eene, naar Duitschen trant gemaatregelde, nationals
voortbrengin g geen bezwaar, juichten zelfs d at stelsel toe,
mite het verband hield met een nieuw geheel van invoerrechten, dat onze nijverheid het dragen al dier lasten
mogelijk maakte door zijne onbewimpeld beschermende
strekking . Daarnaast, intusschen, teekende zich eene andere
groep, waarin het Protestantsch bestanddeel overheerschte .
Zij dacht op het stuk der keuze tusschen de Duitsche en
de Britsche wegen naar maatschappelijken vrede in hoofdzaak „liberaal" . Doch, krachtens haar verleden aan geen
vrijzinnig leerstuk gebonden, ja zelfs geneigd om op vrijzinnige leerstelligheid to smalen, gevoelde zij zich ganschelij k vrij om to erkennen de onhoudbaarheid van een
„liberaal" belastingstelsel ter bekostiging eener „illiberale"
staatsvoogdij : eene erkentenis, waartoe, uit den aard der
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zaak, bet vrijzinnig deel des yolks zich niet zoo licht liet
vinden . her was derhalve niet, als bij de Roomsche bondgenooten, straks genoemd, eene partijkeuze, in dubbelen zin
tegengesteld aan bet „libe-raal" verleden, immers : Duitsch,
Bismarcksch in hare „sociale"
en in hare handelsstaatkunde beide . her was veeleer eene gedachtenwereld van
Britsch-vrijzinnigen huize, slechts eerder dan die der vrijzinnigen zelven open voor bet erkennen van den misstand,
waartoe, bij prijsgeving barer gene helft, vasthoudendheid
aan de andere noodlottiglijk moest voeren .
De schets Bier innerlijke gedeeldheid in bet rechterkamp mag met to meer grond aanspraak waken op vertrouwen van al wie overweegt, hoe pour toevallig bet
wezen zou, bijaldien zij, die overeenstemmen in de belijdenis
van sommige „positief-Christelijke" geloofsartikelen, tevens
accoord gingen in de aanvaarding van hetzelfde stelsel op
een gebied, zoover als bet belastingwezen verwijderd van
de gedachtensfeer der „evangelien" . Is dan die schets in
hoofdzaak joist, zoo mag wel op dit stuk de slotsom worden
getrokken, dat, zelfs ter zake van deze sinds jaren tusschen
links en rechts, naar bet heette, scheiding makende, en in
tegenstelling met bet onderwijsconflict nog opengebleven
vraag, de zuiverheid onzer partijformatie slechts winnen
zou bij eene uitwissching en verplaatsing der tot heden
getrokken grens. Het is toch van genoegzame bekendheid,
en trouwens strekt daarvoor ook ten bewij ze de breede plaats,
bij de aanhan gige belastin gontwerpen ingenomen door bet
voorstel tot verhooging van den accijns op bet gedestilleerd,
hoe, onder de vrijzinnige staatslieden, meer dan een „prac„tisch" aangelegde geest bet aloe de geloof in de alleenzaligmakende macht der „directe" belasting naar draagvermogen veeleer verwenscht, als een blok aan zijn been,
dan, als eene lamp voor zijn' voet, vereert . Zelfs de goudmijn van bet successierecht, wier opbrengst immers op den
dour, ook naar bet oordeel barer geestdriftigste „prospec„tors", pas langs den omweg van eene delging der staatsschuld 's lands inkomsten zal mogen omhoog voeren, is
onvermogend om tot tevredenheid der heetst gebakerde
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„socials" wetgevers de middelen op peil to houden met de
klimmende behoeften . Gaat het voort langs den Duitschen
weg, dan zal, tot bestrijding der daar to waken kosten,
„het tarief" steeds meer, ook voor den schatkistbeheerder
van links, de toevlucht moeten worden ; het tarief, dat op
den langen weg niet met „fiscale" rechten zich last verzwaren, zonder van lieverlede tevens den beschermers in
het gevlei to komen . Maar dan ook most bij toeneming
aan het licht treden eene keurverwantschap tusscb en die
„Realpolitiker" van links en het, in hoofdzaak Roomschgezinde, smaldeel der rechterzijde, dat zooeven werd genoemd,
gelijk audererzijds elkaar moeten zoeken en ook vinden
zullen de „liberalen" aan weerskanten der „antithetische" lijn .
Dit, voor zoover betreft de twee hoofdpunten van
practisch staatsbeleid, waarop nog omstreeks het jaar 1901
de tegenstelling tusschen „Christenen" en „paganisten"
een' redelijken zin scheen to bezitten . Inmiddels echter
hebben de gebeurtenissen nit de vier jaren, die daarop zijn
gevolgd, wel eenige wijziging gebracht in het wapentuig
der strijders en, met name, in de redenen, waarmede van
links de feitelijke handhaving werd goedgepraat van bondsaccoorden en gevechtskreten, die men haast in een adem
bespiegelend veroordeelde . get verdient opmerking, dat bij
de jongste provincials stembus de ten slotte verslagen par-

tijen evenmin veel ophef hebben gemaakt van de nog altijd
openstaande vraag „bescherming of vrije handel ?" als van
de sedert kort geslotene
„bijzonder onderwijs of openbaar ?" Des to luider echter klonken er thans twee
nieuwe grieven, Binds den bewogen levenstijd van het jongste
„Christelijk" cabinet met toenemende voorliefde to berde
gebracht. A.an de gene scheen het linkercentrum het
meest , aan de andere het meer tot den vleugel naderend
deel wel bovenal to hechten . Over elk dier twee bezwaren
thans een woord .
Het eerstbedoelde gold het teere onderwerp der benoemingen . De naamgever van het laatste „Christelijk"
bewind had, aldus klonk de klacht, als raadsman bij het
benoeming srecht der kroon, practij ken in gevoerd en begin-
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selen in de kamer verdedigd, met duur verworven en hooggeschatte richtsnoeren voor ons openbare levers in lijnrechten
en gewilden strijd . Bij de overwegingen, waarop zijne
slotsommen in deze waren gebouwd, had hij het eerst weer
opgenomen de uitkomsten van een onderzoek naar de
rechtzinnige, of kettersche gevoelens der mededingende
gegadigden, kortom : eene inquisitie naar de hoog st innige
geheimenissen van het binnenst heiligdom des hasten, als
waartegenover een heldhaftig „handers t'huis" aan het adres
van priestess en regeering het motto voor de onvergetelijkste
bladzijden onzer gesehiedenis is geworden . Op de eerbiedwaardigheid zoomin van de gevoelens die dat protest hebben
ingegeven, als van cue beginselen, in wier naam het klonk,
zal her ook maar eene „iota" worden afgedongen . Zelden
zeker werd de onvereenigbaarheid tussehen het karakter
van bewindsman en dat van volksmenner den Nederlander
met zoo pijnlijke klaarheid voor oogen gesteld, als toen de
„Christelijke" minister van binnenlandsehe zaken het als
de natuurlijkste zaak der wereld vermeldde in 's lands
raadzaal, hoe door hem een vertrouwbaar predikant was
uitgestuurd op kondsehap aangaande den ernst der zees
„positive" geloofsovertuigingen, waarvan een gegadigde
naar het burgemeestersambt had belijdenis gedaan ter
audientie, en op de geruststellende verzekeringen van den
dienaar des Woords de benoeming was gevolgd . Eene
overvloedige reden tot dankzegging voor zoovele kleyne
luyden, wien, in hun' eenvoud, de verheffing van dezen
uitverkoren dienstknecht voornamelijk den zin had van
„het yolk Gods" to hebben gebracht ,,in het gestoelte der
„eere", zal wel dat stichtelij k verhaal, in zijne haast argelooze onverbloemdheid, eene oorzaak van beschaamde
ergernis zijn geweest zelfs voor menigen geestverwant (den
verderziende althans) des sprekers . Over zijn' diepen afkeer
dus van de, in dat vertelseltj e onthulde, richtsnoeren voor
regeerbeleid wenscht de schrijver dezer regelen seen' twijfel
to laten bestaan . Alleen : jets anders is het, dien afkeer
to voeden en uit to sprekers, jets anders, dit onderwerp der
benoemingen to kiezen tot een' hef boom voor het in be-
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weging brengen der sehare bij de stembus . De laatst bedoelde keus schijnt mm gelukkig .
Waarom ? De reden voor dat oordeel ligt in de reeds
aangeroerde teerheid van het onderwerp . Partijmisbruiken
ter zake van koninklijk benoemingsrecht verdienen metterdaad in ieder land met een stork georganiseerd partijwezen
een kanker to heeten in dozen dubbelen zin, dat hot kwaad
niet slechts geheel hot politisch gestel aantast en ondermijnt ten doode, maar bovendien in zijn aanva,nkelijk voortwoekeren haast niet met zekerheid zich last vaststellen .
ook her valt alles to vermoeden, omdat zoo good als niets
valt to bewijzen . Dat bleek terstond bij de troosteloosonvruchtbare gedachte- of lever woordenwisseling, waartoe
's ministers zonderlinge onthulling van zijn flog zonderlinger bedrijf de sluizen opende . Zij ontaardde, vooreerst,
in een kaatsspel met statistieken, tot welke ook de bestrijders van den „Christelijken" koers de gegevens niet
konden hebben bijeengezocht, zonder van hun' kant evengoed zich to hebben gewaagd aan dat proeven van hart en
nieren der benoemden, dat zij zoo of keurden in de regeering .
Maar erger flog was hot gehalte eener andere snort van
werptuigen, waarmee men kaatsen ging, to weten : der
tegenklachten . De regeering, namelijk, en hare vrienden
kozen terstond de tactiek der aanvallende verdediging . Zij
weerspraken allerminst, dat, bij gezonde verhoudingen, hot
letten op
en hoeveel to moor dan hot onderzoek does
naar de godsdienstige of ongodsdienstige overtuigingen van
gegadigden tot een opengevallen ambt beter achterwege
bleef. Slechts word door hen opgeworpen de exceptie van
wettige zelfverdediging, vermits de „liberale" cabinetten
van dus ver, onder den schijn, last hot wezen : in den
waan, van boven geloofsverdeeldheid zich to verheffen, en
slechts to letten op kennis en geschiktheid, metterdaad
hot „geloovige" volksdeel in hot oog loopend hadden verschopt. „De kundigsten en geschiktsten", dus word, ironisch,
de beschuldiging ingekleed, „waren toevallig haast nooit
„te vinden geweest onder de „positive christenen" ." Wat
flu to zeggen in zoo'n geding ? Geen oogenblik mag worden
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getwijfeld aan de waarachtigheid van vrijzinnige oudministers, die bij herhaliu g ontkenden, ooit, bij het beschikken over eenig ambt, zelfs maar to hebben getaald
naar geloof, of ongeloof van wie ernaar dongen . Ook mag
van de bestaande wanverhouding, door de bewuste statistieken aan het licht gebracht, heel wat worden gesteld
op rekening van zekere, bij het „Christelijk" Nederland
alleng skens aangekweekte, schroomvalligheid in het vragen .
„ Wat bast het, bij de ongodisten to dingen naar een ambt ?"
zal lichtelijk nu en dan door manners van gezag in hun'
kring onder huisgenooten des geloofs zijn gemurmureerd,
ook wanneer alle reden voor dat mompelen ontbrak . Laat
echter de vrijzinnigen eens de hand in eigen boezem steken .
Zoo er al geen reden was voor die verdenking, werd niet
in hunne kringen jaren lang wel menigvuldige aanleiding
ertoe gege ven ? Kwamen daar de Jan Rap ' s, reeds door
D e G e n e s t e t gehekeld, alleen onder de burgerluidjes voor ?
Het kan niet to vaak en niet met genoeg dankbaarheid worden
herhaald : de macht van den Jan Rap-geest, die prat ging op
eigen volslagen onkunde in de dingen van boven en durfde
neerzien op de zoogenaamde „bekrompenheid" van manners
als Da Costa en Groen en La Saussaye, is sedert
jaren aan het tanen . Maar, zoovele zijn die jaren toch niet
en zoo vergevorderd is dat tanen evenmin, of honderden,
ja duizenden van stille vromen bewaren in hun hart nog
de herinnering aan menigen schimpscheut en nog menigvuldigere blijken van hoogverlichte deernis of superieur
ontwikkeld wanbegrip ; een heugenis die het begrijpelijk
maakt, hoe men het daar maar veiliger vond, bij „liberate"
manners op het kussen liever niet ter audientie to gaan . En
zou
ook dit moet nog gevraagd worden
een veldtocht
om de stembus, als laatstelijk van links werd ondernomen,
geen szins natuurlijk in de dagorders der generaals, maar
in de oorlogsgebruiken der onderofficieren, niet onvermijdbaar heel wat van die wrange heugenis hebben opgerakeld?
Wat daarvan moge zijn, vast staat wet dit : Er is een
volksdeel, diep er van verzekerd, dat het „Christelijk"
bewitid zijne macht over benoemingen tot eene bevoor-

„VOOK ALLES LINKS" ?

1339

deeling der „vrienden" heeft misbruikt . En er is een ander,
even overtuigd, dat hier geen misbruik is geweest, maar
eerder een nog maar gedeeltelijk herstel van veel langduriger partijdigheid, door „paganisten" tijdens hunne
overheersching aan den dag gelegd . Wie ziet her niet het
begin van een ziekteverloop met de dreigende strekking
om, zoo niet alle naarstigheid betracht wordt tot keering
van het euvel, zich zelf bij toeneming to voeden en to verergeren ? Er wordt tegenwoordig nauwelijks meer getwijfeld
aan de mogelijkheid, zich sommige krankheden op den
teals to balers door zich wijs to maken, dat men er aan
lijdt . Met zekerheid geldt dat van ettelijke politische
euvelen ; partijzucht bij benoemingen is een daarvan . Laat
in bet gemoed van dat deel des yolks, dat tijdelijk de
minderheid heeft, zich wantrouwen hebben genesteld reopens
de stricte onkreukbaarheid to dezen aanzien der manners
aan het roer ; voed flu die verdenking, zweep haar op tot
vaste verzekerdheid, door haar bij de eerstvolgende verkiezingen in to heien in de zielen Uwer partijgenooten ;
ziedaar, Gij hebt burs, als zij weder bovenkomen, bet kostelijkst voorwendsel, den doeltreffendsten gewetenssusser aan
de hand gedaan, om flu ook hunnerzijds bet met die, op
bet papier zoo mooistaande, onpartijdigheid maar niet heel
nauw to nemen . „Valt hier geen onrecht goed to maken,
„geen evenwicht to herstellen ? Moet men niet huilen met de
„wolven, op straffe van anders, als schaap, to worden ver„scheurd ? Zou, na een tijdvak van begunstiging der vromen,
„een nieuw - van stipte eerlijkheid niet jegens vrijere geesten
„bet ergste onrecht zijn ?" Zoo paait men zich, zoo volgt men
nu op zijne wij ze de practijken, nog straks ten scherpste
gehekeld, toen ze den tegenstander werdenn toegedicht, en ...
zoo geeft men dezen weer vrij moedigheid om welhaast op
hetzelfde voetspoor voort to treden den zedelijken dood
der natie tegemoet . Was er dare geen reden om wegens
„de teerheid" van dit onderwerp tie waarschuwen voor zijne
beduimeling, als stembus-leuze ?
Maar hoe dan, zoo geene „actie onder de kiezers" tegen
dit euvel oirbaar is, hoe dan bet met naarstigheid gekeerd ?
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Zeer zeker : het ziet er wel heel Spaansch uit, als, ter bestrijding van een zich inwortelend kwaad, de tegenwoordig
meest gebruikelij ke weg van boos geschrijf in kranten en
van „meeting"-„invectiven" maar liever moet gesloten blij ven .
Toch waren er van ouds en zijn er ook wel heden tot
veering van een zedelijk gevaar nog andere wegen, dan het
her outoepasselijk wondermiddel. Er is, om to beginners,
een, dat heet : beroep op het geweten van voorgangers en
leiders in eene zaak, waar, juist omdat voldoend bewij s van
een gepleegd vergrijp meest moeilijk zal to leveren zijn,
de schuldige nauwgezetheid ten voile eerie eereschuld is to
achten . Maar er is bovendien nog dit : voorzienig beleid
ten opzichte van de gelegenheden, de verlokkingen tot
kwaad doers. Hoe bescheidener het getal der to bezette
posters, to geringer de kans op ongerechtigheden bij hunne
bezetting . Is dan de weg der repressie om de opgesomde
redenen to deter take vol van voetangels en klemmen, valt
aan genezing van het kwaad, eens uitgebroken, zelfs to
nauwer nood to denken, dan dient hier alle nadruk to vallen
op voorkoming. Wie, onder „liberalen", het waarlijk meent
met zijn' beweerden afschuw van benoemingspractijken, als
„Christelijkerzijds" voor het eerst in het openbaar zijn goedgepraat, zoo dan al niet in twang gebracht, hij tie met
dubbele nauwgezetheid toe bij iederen keen, dat het getal
der staatsbedieningen, dus het patronage der regeering,
dus de verleiding tot partijdig misbruik van haar' kant,
staat to worden vermeerderd buiten de grenzen van stricte
noodzakelijkheid. Het zij hem „een schip op strand, een
„bakers in zee", dat de instelling, wier personeel inzonderheid, en waarlijk niet slechts onder „paganisten", den roep
geniet van nag op andere inlichtingen dan nopens ijver en
geschiktheid to zijn saamgesteld, reeds bij hare geboorte
zijn' en zijner geestverwanten twijfel wekte, of men hier
niet, bij billijker afweging van de euvelen der staats- en
der bijaondere v6orzorg beide, had kunnen toekomen met
heel vest minder ambtenarenrompslomp . En boven alles
vrage hij dit zich of : waar (rechts? of links?) hij, bij dat
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pogen om bet gewraakte euvel to voorkomen, in ruimer
kring op instemming en hulpe rekenen mag .
Veel luider evenwel dan bet beklag over partijzieke
benoemingen heeft men, vooral bij wie zich als de meer
vooruitstrevenden betitelen, eene andere grieve tegen de
gezamenlijke rechtergroepen in bet geding gebracht : bet
verwijt van eene onwrikbare behoudzucht . Mocht men aan
sommige organen, vooral der kleine pers, vertrouwen schenken, dan was de rechterzijde bet bolwerk, waarachter alle
belangen, bij het handhavenn van de voorhandene ordening
betrokken, zich veilig mochten voelen, de wegversperring,
waarop elke maatregel in zijn' voortgan g afstiet, die beoogde, den misdeelden van dusver den last buns levens to
verlichten . Vaak warden daaraan bittere verzuchtingen
toegevoegd over bet „onchristelijk" karakter dier behoudzucht ; alsof er iets gemeen was tusscnen den volksvriend,
die een tal van onwaarschijnlijke wissels trekt op de beurzen
zijner medeburgers, en bet beeld van hooge lijdzaamheid,
dat ons de Bergrede voorhoudt . In elk geval nam daze
klacht wel gaarne eene zeer persoonlijke wending, zoover
„bet zich vastklampen aan bet bestaande", dat men „den
„kerkelijken" aanwreef, in zeker alles behalve cbristelijken
trant op rekening ward gesteld van menigerlei baatzieke
overweging, veeleer dan van een inzicht, to goeder trouw
aansturend op zakelijke richtigheid .
Het moat den gemoedelijken „liberaal", bij bet kennisnemen van die verdachtmakingen, door „bevriende" persorganen aan bet adres van den gemeenschappelijken „vijand"
geuit, vaak zonderling to mQede zijn geweest . Zou bij nooit,
onder bet lezen, met eene herinnerin g aan II o r a t i u s
hebben bedacht, dat de pijlen, bier op anderen afgeschoten,
met even veal en even weinig recht tegen hem mochten
zijn gekeerd ? Het was, voorwaar ! nog zoo lang niet geladen, Binds de leider der rechterzijde bet land had verrast,
bij voorbeeld, met eene wetsvoordracht reopens de verzekering tegen ziekte, die, in hare vborliefde voor overheidsbemoeieni s, hare gerin ge zorg voor vrij e instellingen, den
ontwerpers van de ongevallenwet naar hare eerste uitgave
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al bitter weinig toegaf. Wat echter in die uitingen van
bondgenooten wel buitengemeen hinderlijk hem moet hebben
gegriefd, het was (last het hooge woord maar eens gesproken
zijn) het laaghartig zwart makers van des tegenstanders
bedoelingen, waardoor alle staatkundige gedachtenwisseling
wordt vergiftigd, immers : de strijd met zakelijke redenen
van den beginne afgesneden . Een groote doode heeft voor
jaren reeds, en bij herhalin g, in onvergetelij ke woorden
verzet aangeteekend tegen die allerwege dreigende oorzaak
van bederf des open baren le vens : het ontwij ken van zakelijk betoog door wantrouwen zaaien tegen de oogmerken,
de drijfveeren der wederpartijders . Zijn naam was Ar r n old
K e r d ij k. Het is niet een van de geringste nadeelen der
„concentration des gauches", dat zij „liberalen" in gezelschap brengt met penvoerders, door wie het waarschuwend
woord van dien nobelen strijder niet altijd woodt betracht .
Het zij dan eens to meer, tot wie nog ooren hebben,
om naar zakelijke redenen to luisteren, voor de zooveelste
maal herhaald : het verschil, waarop die zwartmakerijen
wel gaarne een hatelijk licht zouden werpen, behoeft niets
to makers to hebben noch met sommiger baatziek tobben
om to behouden wat zij bezitten, noch zelfs met veler
halsstarrig volharden in het handhaven van wat nu eenmaal is . Het kan, reingehouden van die, zeker niet ontbrekende, maar even zeker onnaspeurlijke drijfveeren, worden
herleid tot onderscheid van inzicht in de verkieslijkste
methode van hervorming . Behoud van het voorhandene
met zijne misstanden, zijne onverdiende ellende naast to
vaak tergende overdaad, daarvoor ijvert, daarvoor ook pleit,
als zoodanig, geene partij, de groepen in het midden, zoo
min als op de vleugels . Verbetering wil ieder . In dien
oneigenlij ken zin des woords, als zoeken d naar gepaste
middelen, waardoor het levenspeil der schare is to verhoogen, zijn allen „democraat" . Slechts op „de wij ze, hoe"
gaat men uit~en . Daarover, daarover alleen loopt het geding. Terwijl, met name, de twee middelgroepen over het
algemeen haar hart hebben verpand aan eene voorziening
in maatschappelijke nooden, waarbij persoonlijke en genoot-
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schappelijke eigen hulp vooraangaat, de overheid, integendeel, pas komt in het tweede gelid, wordt door de uitersten
die rangorde omgekeerd, hot heil in dezen allereerst van
de overheid verwacht . Kortom : ginds is het
in groote
trekken
hot Britsche voorbeeld, wet het krachtigst aanlokt : de kloeke „selfhelp" in zijne onderscheidene vormen
het eerst ; de staatshulp, niet ontbrekend, maar als aanvulling ; hier, daarentegen, oefent het Duitsche voorgaan
overwegende bekoring : de staat, die leiding ueemt en ook
de vrije hulpverbanden invoegt in zijn systeem . Ziedaar,
van alien hartstochtelijken woordenpraal ontdaan, waarop
tusschen verschillend aangelegde geesten zoo rechts als
links de strijd om het hoofdprobleem van onze dagen neerkomt . Let wel : „Zoo rechts als links" . Maar is het den
waarlijk een gezonde toestand, wanneer de Britschgezinden
van den linkerkant optrekken in g esloten slagorde tegen
hunne geestverwanten aan de overzij en schouder aan
schouder met zoogenaamd „vrijzinnige" broeders van Duitsche belijdenis, door wie van dag tot dag „de vijand"
bovenal op dezen grond wordt uitgekreten, dat hij zoovele
Britschgevoelenden in zijne gelederen telt ?
Hot schijn t wel een zonderling spel met klanken, het
gebruik, dat in dit verband zoo vaak wordt gemaakt van
den, ten onzent nu ~enmaal al s een smaadwoord geijkten,
term „conservatief" . „Conservatief" de denkgenoot, bijvoorbeeld, van Frederic Harrison en John Morley, de
staatsman, die het liefst ter schole is gegaan bij hot yolk
aan de overzijde der Noordzee, van wear aan hot vasteland
hot heil gebracht is der burgervrijheid, door rechtbedeelend
zelf bestuur tegen staatsovermoed beveiligd . Daartegenover
„vooruitstrevend" de nabootser van B i s m arc k en V o n
P o s a d o w ski, de „sociale hervormer", die liefst zijne voorbeelden dear kiest, wear staatswijsheid en bestuursopvatting
nog veelszins den stempel dragen, door den koning van
hot tabakscollege en de reuze-grenadieren erop gedrukt .
Hoe zou toch, is men licht geneigd to vragen, het spraakgebruik aan die woordschikking zijn gekomen ? Hoe het
eraan gekomen is? Door eon betrekkelijk eenvoudig goochel-
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spel . Het ijveren voor eene staatsleer en eene bestuursmethode
naar Pruissisch model gaat bij de meeste ijveraars gepaard
met het verlangen en de hoop, dat tegelijk bij toeneming
het zwaartepunt der opperleiding over staat en staatsbestuur ten onzent zal komen to liggen in de meerderheid
eener volkskamer, wear het getal, de „Demos" den toon
aangeeft . En nu koesteren wie zoo hopen den wean, als
vond in dat tweeslachtig staatswezen, voorstelbaar door
een' koninklijk Pruissisch kanselarijraad met, inplaats van
het gepruikte en gepoederde aangezicht, het rood-gemutste
hoofd der Fransche M a r i a n n e op zijne schouders, de
onvrijzinnigheid van den romp hare betering, ja, hare
wijding in den „democratischen" kop . Bij het noemen,
echter, van dat laatste, thans veelal als een tooverklank
gebezigd en aangehoord, bijvoeglijk naamwoord, is vanzelf
de overgang gevonden naar de tweede helft der dubbele
vraag, die vroeger werd gesteld : hoe breed mag wel de
ruimte zijn tusschen den „liberaal" en sommigen zijner
„vrienden", met wier hulp hij weer zoo dapper op Rome
en Dordt heeft losgeslagen ?
De eigenlijke „democraten" in ons vaderland laten, dat
is bekend, zoo men de dusgenaamde „Christelijke" groep,
als eene voorshands to verwaarloozen grootheid, buiten
beschouwing last, zich indeelen in twee legers : de „vrijzin„nige-" en de „sociaal-democraten" . Over de juiste verhouding tusschen de laatstgenoemden en het, to Gorkom
bezegeld, bondgenootschap heerscht, naar men weet, verschil .
Terwijl, bij voorbeeld, „De Standaard" nooit moede wordt,
de aanhangers van Marx of to schilderen als de eenige
partij, die de staatkundige gevolg en der „Christus-looche„ning" durft doortrekken en waarachter den de overige
linker-groepen, als halve- en drie-kwart-socialisten heeten
to komen aanhinken, hebben die overigen, juist door van
het Gorkomsche verbroederingsfeest de zoogenaamde
„arbeiderspartij" nit to sluiten, bet zichtbaar willen to
kennen geven, dat tusschen hen en de mannen van den
uitersten linkervleugel op bet stuk der beginselen bet
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tafellaken bleef doorgesneden . Hot hiervolgende betoog nu
h eeft de strekking, hot versohil in beginselen to onderstrepen, maar dan ook met to moor klem aan to dringen
doze vraag : of, met hot oog op dat verschil, de „liberalen"
er web aan deden, zich to plaatsen in een' toestand, waar
zij voor hot slagen van burs' veldtocht bet moisten, of
althans moesten weten, de hulp dier, als geestverwanten
verloochende, vrijschaar onmogelijk to kunnen ontberen .
Hot is niet gemakkelijk, „de beginselen onzer socaal„democratische arbeiderspartij" zuiver onder woorden to
brengen. Ja, als hot to doers was om de welbekende kerngedachten der leer, door M a r x en E n gel s uitgewerkt tot
den biding gevenden catechismus hunner volgelingen ; dan
was de task betrekkelij k minder zwaar . Daar vindt men,
eerstens, scherp en duidelijk uitgebeiteld, de drie hoofdpeilers, de trits van classieke grondstellingen, waar zich al
hot verdere, als gevolgtrekking, omheen groepeert : om to
beginners, dit beweren, dat de belangenstrijd tusschen vermogensklassen n iet slechts onwraakbaar is, als eon verschijnsel, hetwelk in geene enkele, zich voorwaartsbewegende,
maatschappij geheel ontbreekt, maar daarenboven to erkennen voor de drijfkracht, waardoor geheel de maatschappelijke
voorwaartsbeweging wordt in gang gebracht en gehouden ;
dan voorts dit tweede, dat bet aandeel, door den kapitaalbezitter genoten uit de vrucht der saamwerking tusschen
de vereenigde krachten ter maatschappelijke voortbrenging,
nooit anders zijn kan dan eon roof, die op de eigenlijke
voortbrengers, de werklieden, is gepleegd ; en eindelij k ten
derde de verwachting, als had de hedendaagsche nij verheid
de strekking, de schatten, door haar voortgebracht, bij toeneming saam to tasters, immers op to stapelen in hot bezit
eener steeds slinkende minderheid van rijkaards . Dat drietal
oordeelen, eon voor eon ook reeds bij voorboopers van Marx
en E n g e 1 s to vinden, denke men zich nu ten slotte godragon on bijeengehouden door hot aan Spin o z a ontJeende mottowoord abler zuiver-naturalistische bespiegebing
niet oordeelen, niet good- en niet of keuren, verklarend beschrijvenn alleen,
en in dat plaatsen zijner critisehe nit0. E . VII 9
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komsten onder gestreng-naturalistische belichting schuilt
wellicht het voornaamste wijsgeerig eigenwerk, door Marx
aan den arbeid . van vroegere geestverwanten toegevoegd ;
daarmee is dan, in hoofdzaak, het gedachtenkader der
sociaal-democratische rechtzinnigheid voltooid .
Nogtans : die catechisnius van het Marxisme is niet,
men weet het, in zijne zuiverheid de wijsgeerige achtergrond van de eischen en verweeren onder „sociaal-demo„cratische" partij . Om her to zwijgen van de zware slagen,
die onder den invloed der van buitenaf geoefende critiek,
zelfs eedgenootcn van beproefde trouw bij tijd en wijle toebrachten aan de drie hoofdzuilen, staan wij, met name, bij
een' blik op de lotgevallen der „naturalistische" inkleeding
voor een opmerkelijk „paradoxon" . Zielkundig genomen
de ervaring bewijst het
eene kracht tot opzweepen van
haast onvergelijkbare sterkte, is zulk eene inkleeding, zulk
bloot voorspellen van den onontkoombaren triumf bij strak
versmaden van elk beroep op zijn goed recht, last staan
van elk betoog to zijnen gunste, toch eigenlijk voor doordenkende geesten niet vol to houden . Want het denken
eischt, als voor zijne vierschaar geldige drijfkracht mijner
toewijding aan eenige zaak, gansch afgezien van deze vraag,
of zij het winnen zal, een inzicht in hare hooge waarde,
die haar op overwinnen aanspraak geeft . Kan dus, bij het
aanvuren van reeds gewonn en zielen, zeer wel worden volstaan met het lied op Spinozistischen toon, het lied van
de onvermijdelijkheid des nieuwen daags, in het worstelenn
met andere leeringen en partijen is vergelijkende uit~enzetting over de digniteit der wederzijdsche doeleinden onmisbaar, moet ideaal tegenover ideaal, ja, zoo mogelijk,
het eigene
, als het eenige, tegenover de ideaalloosheid
der anderen worden gesteld . En zoo zien wij dan, ten onzent,
gelijk ook bij voorbeeld in Frankrijk, de sociaal-democratic,
al s partij in het parlem ent, afwij ken van het Marxisme,
als leerstelsel, in niets meer of minder dan dit : zij geeft
prijs de geringschatting des meesters jegens tot instemming
gerechtigde waardeeringsoordeelen ; zij mengt bij hare,
steeds geschiedkundig opgediende, leer der samenleving een'
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oliedrup van wijsgeerig idealisme ; immers zij neemt in bet
zich voortbewegen der volkeren nit bet feudale gisteren
near het kapitalistisch heden en wederom nit dat heden
near bet sociaal-democratisch morgen een opklimmen near
telkens beter aan . Van dear, bijvoorbeeld, de lofzangen van
J e a n Jan r e s op de heerlijkheid van de, door de omwenteling afgekondigde, „verklaring der menschen- en burger„rechten" . Maar van dear ook de geheel eigenaardige, en
tegen bet rechtzinnige Marxisme scherp afstekende, ja,
vierkant vloekende, wijze, waarop bet denkend hoofd der
„sociaal-democratische arbeiderspartij" in onze StatenGeneraa,.l hare grieven en hare vorderingen wijsgeerig pleegt
to omlijsten .
De omlij sting, waarv an bier sprake was, is ontleend aan
de bekende karakterschets, door Lore n z V o n S t e in,
in navolging trouwens van meer den een der bij bet „drama"
opgetreden spelers, g egeven van de maatschappelij ke beteekenis der Fransche revolutie . Die beteekenis beet den
deze to zijn geweest, dat in en door de revolutie de derde
stand, de klasse der neringdrijvende en ambacht oefenende
patroons, bet o verwicht zal hebben verworven in maatschappij en staat, dat paste bij zijne geldmacht en zijn,
daardoor gewekt en gestevigd, massaal zelfgevoel . Dat overwicht der burgerij is, luidt bet verder, de sociale signatuur
g ebleven van de geschiedenis der jongst verloopen eeuw. Zelf
onvermijdelijk geworden door de machten ter ontbinding,
die den samenlevingsvorm der vorige eeuwen, de wereld der
Brie stenden, hadden ondermijnd enn ten val gebracht, heeft
bet op zijne beurt mogelijk gemaakt de ontplooiing van
ettelijke nieuwe en heilzame, ja noodige gestaltenissen
fabrieksnijverheid, stoomverbindingen, credietontwikkeling,
wereldverkeer, waarvoor, in hare vroegere gedaante, de
samenleving nergens ruimte bond . Het koningschap der
kapitaalkrachtige middelklasse is dus geen onontwijkbaar
feit alleen, bet is tevens in menigerici opzicht een zagen gebleken . Inmiddels echter hebben de bedrijven op groote
schaal, onder zijne heerschappij omhoog gebloeid, bet levee
geschonken aan een' nieuwen beroepsgenootenstand, to voren
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nog niet, ale zoodanig, voorhanden, immers zich zijner belangen-~enheid destijds nog onbewust : dat is het proletariaat .
Door zijne, niet slechts voor al zijne leden gelijke, maar
ook in gemeenschap ondergane, ellende allengs ontwaakt
tot groepbesef en opgeklommen in het eind tot welgebouwde
en machtvolle vormen van aan~ensluiting, staat thane die
vierde stand gereed om met de vermeestering van het
algemeene kiesrecht zich het overwicht to verzekeren in
de oppermachtige volkskamer, waardoor de teugels van het
staatsbewind, flu laatstelijk rustend in de handen der kapitaalbezitters, zullen overgaan in de zijne . En de „sociaal„democratie", die zich gaarne uitgeeft voor den werkliedenstand in zijne saamgebonden ~enheid, zoekt weer dat
streven to rechtvaardigen net de voorspelling, dat het
naderend konin gschap der proletariers, de uitgebloeide
heerlijkheid der burgerij vervangend, ten slotte evenzeer
zal blijken eene bron van vroeger ongekende zegen,inger~
voor heel de maatsehappij to zijn geweest, ale de kapitaalsregeering het in haar' goeden tijd mocht heeten .
Is, in het voorgaaude, recht gedaan aan de gedachtenwereld der partij, die het daarin gold to teekenen, dan is
daarmee tevens in het licht gesteld, hoe tegenover dit
„socialisme" eene wijze van bestrijden op hare plaats kan
zijn, die, waar men staat tegenover den rechtzinnigen
Marxist, volslagen ijdel moet blijven . Met Marx liet zich,
strict genomen, over de waarde der nieuwe toestanden, die
hij verkondigde, niet rechten ; hij toch gaf die verkondiging
in geenen deele ale pleidooi, maar bloot ale profetie . Men
kon alleen beproeven, door een geschiedkundig en statistisch
betoog twijfel to wekken aan de betrouwbaarheid der voorspelling. En zelfs nog dan kon altijd de Marxist het met
een' koenen sprong erop gaan wages, zich to onttrekkenn
aan Uw' greep, door U naar het hoofd to werpen, hoe zijne
geheele leer, krachtens hare eigene strekking, niet kon zijn
bedoeld ale een, naar de categorieen van waar en onwaar
of to metes en to oordeelen, denkgewrocht, maar enkel ale
eene leuze ter opzweeping, noodzakelijk omhoog gekomen
en due passend in de gisting van den staat van overgang
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onzer hedendaagsche bedrijfswereld . Indien echter de gedachten, die boven werden onderstreept, met recht den
woordvoerder onzer „sociaal-democratische" partij zijn in
den mood gelegd, dan bepaalt hij zich tot een bloot voorspellen niet, dan is zijne aankondiging van de komende
heerschappij der „proletariersklasse" tevens bedoeld als een
pleidooi voor de begeerlijkheid dier zaak in het belang der
samenleving als geheel, dan plaatst hij ons, met den woord,
voor een waardeeringsoordeel, en kan dus zijn pleidooi,
met terzijdestelling van het raadsel : wat feitelijk de toekomst brengen zal ?
op de eraan toe to kennen richtigheid aan an.derer waardeeringen worden getoetst .
Hoe nu die toetsing uit most vallen, daarover is maar
een oordeel mogelijk . Er kan geene dieper reikende klove
tusschenn twee staatsbeschouwingen worden gedacht, dan
die, welke deze beide van een scheidt : ginds de „sociaal„democratie", de pleitbeweging voor het „Kratos" (de overheersching) van den „Demos" ; den „Demos" in den zin,
niet van de natie, als veeleenig geheel, maar van de talrijkste harer veelszins tweedrachtige beroepsklassen : de menigte ;
her, daarenteaen, het „liberalisme", sinds jaren zijne hoogste wenschen voor de richtingskeus van het openbare levee
saamvattend in de ides des Rechtstaats ; dier overheidsordening, waardoor de wilsbewegingen en machtsbegeerten
alley burgers en burgergroepeeringen, de levenseischen der
nationals eenheid ingesloten, in den geest van een' onpartijdigen tact worden genoopt tot zelfbeperking nit onderling ontzag. Naar „liberaal" begrip is voor politisch denken
in bespiegeling en practijk de gedachte der onpartijdigheid
het richtsnoer, gelijk het de gedachte der oorzakelijkheid
is voor wetenschappelijk en toegepast natuuronderzoek . De
„liberaal" west zeer goed, dat in de staatsgeschiedenis
tegen dat richtsnoer is gezondigd menigwerf, ook door wie
pronkten met zijn' naam ; maar hij west even zeker, dat
zulke struikelingen hem zoo min het spoor mogen bijster
waken, als het de veelvuldige logische zonden tegen de
causaliteitswet den natuurvorscher mogen dose . Door geheel
het verleden van recht en staat speurt hij, als een' onaf-
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gebroken draad, dat hongeren en dorsten van ons geslacht,
zich uitend bovenal in zijne edelste organen, de historische
volkeren, naar gerechtigheid in den zin van onpartijdig
bewind. Hij speurt het in de wonderbare hardnekkigheid,
waarme~ het kinderlij ke geloof dier volkeren nit een aan vankelijk chaotisch beeld van nijdige en wraakzuchtige
fabelwezens omhoogworstelt tot de erkentenis van een
wereldbestuur, welks straffen zonder aanzien des persoons
neerkomen op iederen breker der van daar gegeven wetten .
Hij speurt het in den nauw aan dat proces verwanten
gebeurtenissenloop, die den maatschappelijken terugslag
op bedreven kwaad doet voortschrijden van pure wrack tot
„oirbare" vergelding, van min of meer eenvormige hebbelijkheid tot geeerbiedigde zeden en gebruiken, waar on der
onpersoonlijk-algemeene regelen zich het oordeel van den
onbevangen derde gelden doet . Hij speurt het in den hoog en
prijs, door elk, die ermee kennis maakte, gesteld op het
werk van Rome's rechtgeleerden, die het voorbeeld gaven
van een „rekenen met begrippen", waardoor bet zuiver
zakelijk karakter der rechtsregelen wordt meegedeeld
aan heel een rechtsysteem . Hij speurt het in de treffende
levenskracht van het instituut der monarchic, als rechterambt bij voorkeur gewaardeerd en om zijne deugden voor dat
ambt ook heden nog onmisbaar . Hij speurt het in het taaie
voortleven, alom, waar het eenmaal doorbrak, van het besef,
dat rechtspraak slechts kan toekomen aan eene macht, die
zetelt „boven de partijen" . Hij speurt het mede in die
merkwaardige beweging oozes tijds, die, voortgedrongen
door de erkentenis, dat oak in zaken tusschen staat en
burger het recht zijne eischen heeft, daarvoor den waarborg vraagt, bij rechtsgeschillen tusschen U en mij Binds
eeuwen reeds in zwang . Met het oog op al die dingeu en
nog zoo veel meer stelt hij de vraag, hoe dan dat recht,
dat voor zijne zekerstelling in een bepaald geding van
burgers over en weer een' on betrokken hartstochtloozen
bijstander verlangt, dat voor zijne zekerstelling ter zake
van een bestuursgeschil tusschen onderdaan en overheid
zulk een' onwraakbaren derde blijkt to verlanben evenzeer,
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niet nog veel meer, niet bovenal die hooge onpartijdigheid
moet vorderen van de macht, geroepen tot zijne zekerstelhing in wetsvormige normen . Maar dan ook moet hij voor
zijne geestelijke tegenvoeters erkennen de mannen, die in
een' tijd van fellen en door hen zelven dagelijks aangeblazen
klassenstrijd, met voordacht hierop aan sturen : dat hoogste
rechterambt, het rechterschap des wetgevers, to spelen in
de handen van eene der strijdende partij en, immers deze
alvermogend to waken in het lichaam, dat meer dan andere
machten op het werk der wetgeving zijn' stempel zet .
Inn het licht dier overwegingen blikt nu de „liberaal"
ook terug op den golfslag van het staatsleven der jongst
verloopen eeuw, op het aandeel, dat zijne geestverwanten
daarin namen, op hunne struikelingen en op hun wederopstaan . Zoo goed als die van nu, kwamen de „liberalen"
van honderd jaar geleden met warmte op voor onpartijdigheid, immers tegen de privilegien van zekere klassen, die
voor een' zonder aanzien der personen toeschouwenden getuige niet hanger vielen to verdedigen . Doch, zonen van
hunne eeuw, hielden zij allerminst zich vrij van overijlingen,
vooroordeelen, die destijds in de lucht zaten . Hun spotzieke
afkeer van Binds hang verouderde groepeeringen verlokte
hen tot een verachten van beteekenis en waarde alley
groepvorming en een misteekenen van het volksleven, als
kon dit, zonder tusschenschakels, met wisselwerking van
zijne beide polen : den enkehing en den staat, volstaan . In
gerechtvaardigde verbittering tegen vrijheidsbeperkingen,
die nit den tijd waren geraakt, vervielen zij tot de oppervlakkig e leer van eene natuurlijke samensmelting alley welbegrepen eigene belangen, waarmee" zich, bracht men haar
in de leiding van het openbare leven over, slechts stipte
overheidsonthouding, als het laatste woord der staatswijsheid, verdroeg . Eenmaal het juist begrip vann het eigene
belang voorop genet ahs ~enige voorwaarde tot eene van
zelf daaruit opklinkende maatschappelijke harmonie, kon
het niet missen of vorming van dat juist begrip, ontwikkeling van het verstand moest worden overschat als het eene
noodige . En zoo weer liet zich nog eene andere voorbarige
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dweperij verkiaren : de voorkeur voor gekozen kamers, als
hot veiligst middel tot verzekering van wijsheid in staatsbeleid. Want was voor hot welluidend samenstemmen alley
begeerlijkheden slechts inzicht noodig, waar kon dit overvloediger stralen dan in de meerderheidsbesluiten eener
vergadering van uitgelezenen, door onderli .nge gedaehtewisseling to voren bijgelicht ? Ook scheen, ten slotte, bij
den valsehen plans van die verstandsophemelin .g hot toekennen of onthouden van hot kiesrecht een vraagstuk
zonder veel gewicht . Zoolang hot onderwijs zijne zegeningen
nog niet aan alien had gebracht, bleef hot voile burg erschap slechts den genoeg zaam onderwezenen voorbehouden .
Maar op den dour word hot, met de eerste beginselen van
nuttige kennis, natuurlijk alley deel .
Hot is haast onnoodig, de punters to noemen, waarop
dat samenstel van zelf begoochelingen welhaast door harde
ervaring word weerlegd . De oplossing, allereerst, des yolks
in looter enkelingen, slechts overwelfd on saamgehouden
door den staat, bleek eerlang pure hersenschim . Soort zoekt
nu eenmaai snort, deed hot altijd en zal hot blij yen doors
;
on zoo ping, na als voor, groepvorming tusschen geloofsgenooten, belanggenooten, leedgenooten hardnekkiglij k haar'
gang. Te eorder m6osten zich, met name, leedgenooten
samenvinden, omdat de predikers der belangenharmonie
slechts doze kleinigheid voorbij hadden gezien : hot verschil
in macht, in vermogen tot uitzingen tusschen den welgestelde en den daglooner . Hoe ernstig dat verzuim wel was
geweest, bleek spoedig door de schreiende wanklanken, die
opgingen uit eene maatschappij, waar thans de zwakkeren
nosh in landsvaderlijke voorzorg, noch ook voorshands in
eene voldoende onderling e hulp eon' steun topers den sterkere vonden . Hot word welds al to klaar : zoo simpel als
de leer der harmonie hot voorstelde, was in de hedendaagsche
maatschappij hot spel van Uwe en mijne belan pen niet .
Er mocht eon samenklinken wezen in de diepte ; aan hot
oppervlak, in hot dagelijksche levers, sprak zulk eon wrijvingloos zich suet elkaar verdragen wel allerminst van zeif .
Kinds echter botsingen zich vermenigvuldigden, waarbij hot
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kennelijk geene der strijdende partijen ontbrak aan juist
begrip van het eigen.e belang, werd onvermijdbaar ook het
bankroet van den verlichtingswaan, die in verstandsontwikkeling den maatschappelijken steep der wijzen achtte
ontdekt . Kon nu, waar het maatschappelijk leven zoo'n
ketting reeks van teleurstelling en bracht, de proefneming
met den nieuwen, den parlementairen staat Karen bevorderaars gelij ke ontg oochelin gen sparen ? Natuurlij k niet.
Daarvoor was het verband to nauw to ssehen de planteekening van dien staatsvorm en het in rozentin .ten aanschouwde
beeld der samenlevin g, waarmee men zoo bedrog en uitkwam .
Was toch een yolk wat saamgestelders nog dap bloot
eene som van enkelingen, langs lijnen eener welbegrepen
eigenbaat van zelf to leiden tot den staat van vrede en
recht, hood veeleer ieder yolk naast trekken van ~enparigheid het schouwspel eener warreling van dooreen zich
sling erende groepformatien, in doel en streven menig werf
elkaar vijandig, dap gaf ten slotte het gekozen huffs, hoe
trouwer het kiezersvolk zich zelf er in terugvond, geheel
iets anders licht to zien dap zulk eene, aan onderlinge
voorlichting zich vreedzaam lavende, bij~enkomst, als waarvan men goedmoedig had g edroomd . Dan werd ook het
kiesrechtvraagstuk, ver van onverschillig, veeleer voor deze
groep en gene eene vraag vann overwicht, of evenwicht, of
onderwicht . Want dap kon eene beperkin g van dat recht
tot „het denkend deel" beduiden heerschappij der minder
ledenrijke klasse, zijne toekenning, ter andere zij, aan alien
het meesterschap der menig te, terwiji daartusschenin eene
regeling denkbaar was, waar beiden, heer en werkman,
elkander hielden in bedwang.
Geruimen tijd (men weet het) was het ten onzent,
gelijk elders, van den genoemden driesprong de eerste weg,
waarop de wetgever bleef wandelen . En eveneens bekend
is het koor van grieven, dat tegen het volharden bij dien
weg van lieverlede zich verhief . Het ging niet aan, dus
kionk het, dat slechts een klasse zeggenschap bezat over
den staat, die alien recht moest does . De alleenheerschappij
van het kapitaal bestendigde het oude wantrouwen in
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tusschenvormen van gemeenschapsleven, bestendigde ook
de staatswijsheid, die in onthouding het lieul zag ; maar
door list eene en het andere verzwaarde zij het bestaan
der in onmondigheid gehouden schare, waarvoor die beide
nieuwigheden Binds den beginne zoo noodlottig waren geweest . .A.ldus list klaaglied, neen de vloekzang, in naam
des rechts, im mers in naam van de gebondenheid des staats
tot onpartijdig handelen jegens alien, aangeheven door de
vrienden des „volks" met allengs onstuimiger kracht . Het
duurde eenigen tij d, eer list „liberate" volksdeel aan die
verwenschingen list oor begon to leenen . Dat talmen was
menschelijk . Men last niet „zoo maar" eene gedachtenwereld los, waarin men jarenlang zich mooning heeft gemaakt .
Maar eindelijk schonk list den ontevredenen gehoor . Het
erkende zijne drieledige foot : list erkende zijn voorbijzien
van de onvermijdbaarheid der klassenvorming, list betrekkelijke recht der klassenwrijving ; list erkende zijne overlij delijk
ijling in list preeken van den lij deli] ken staat,
en van de
tegenover machtsverschil en machtsmisbruik,
meerderheidsbesluiten eener gekozen kamer, als zuiverste
benadering der rechtsidee ; list erkende zijne kortzichtigb eid
in den opbouw van een staatsgeheel, bestemd om door de
wijsten recht to laten doen volgens hun bests weten, maar
in zijne uitkomst veelszins steunend en bevestigend maatschappelijken druk . En zoo den help list eene hervorming
doorzetten van list kiesrecht, die beoogde, onder list kiezerspersoneel in pleats van list overwicht der welgestelde
klasse een zeker evenwicht to vestigen tusschen deze en
de wereld der daglooners .
Wat leert nu die terugblik, zoover hij de gebeurde
dingen niet to gebrekkig opnam, moat leert hij ons met
opzicht tot de juistheid van de wij ze, waarop deze dingen
door de „sociaal-democratische" partij worden gewaardeerd
Dit : dat uit hear waardeeringsoordeel eene zonderlinge
kortheid van geheugen spreekt, als zij den zegen, in list
geschetste tijdsverloop gewrocht, stelt op de rekening van
de overmacht der burgerij . De reuzenvlucht der voortbrenging, de samensmelting der nationals markten tot eene
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wereldmarkt, de benuttiging van technisehe vondsten tot
hot scheppen van een wereldverkeer en een werelderediet,
voor dat alles heeft op hot Europeesche vasteland de
Fransche omwenteling de maatschappelijke voorwaarden
verzekerd, in de mate waarin zij opruiming held onder
de overblijfselen van vroegere klasseheerschappij, van de
oppermacht der „geprivilegieerden" . Maar in de mate, waarin
zij de deuren opende voor de regeering eener nieuwe „geprivile„g ieerde" klasse,
d r burg erij,
hoe ft zij den zeg en van haar
work verkleind in stede van vergroot, en met de linkerhand,

als hot ware, teruggenomen een zeer groot deel van hetgeeu zij met de rechter eerst had gegeven . Welke onbevangene zal loochen en, dat de ontwikkeling van hot maatschappelijk ieven gedurende de 19e eeuw, trots menige
crisis ook daar, in Engeland een' gezonderen loop heeft
genomen, dan, bij voorbeeld, in Frankrijk ? En kan men
twijfelen, of dat versehil hangt hiermee samen, dat Engeland n och eene Fransche revolutie, noch, op zijn Fransch,
eene onbetwiste heerschappij der „bourgeoisie" heeft doorgemaakt ? Voorwaar ! Om uit dit stuk geschiedenis eene
aanbeveling to kunnen putten van een nieuw klasse-overwicht
in de toekomst, moot de vriend des arbeiders eerst al de
redenen van recht vergeten, of verloochenen, die hij en
zijne geestverwanten hebben doen klinken tegen hot oude
klasse-overwicht van hot jongst verleden . Want die redenen,
gelijk zij bewogen hebben tot de vervanging van overwicht
door evenwicht, pleiten voor evenwichtsbehoud ook in hot
vervolg.
En wat doet dus de „liberaal", als hij, onder de leas
,,in de eerste plaats van links", zich brengt in een' staat
van afhankelijkheid opzichtens de partij, wier leeringen
hierboven werden blootgelegd en veroordeeld ? Hij werkt
eene groep onder hot scheepsvolk in de hand, die, nadat
ze eerst hem heeft beduid, hot roer to helpen omwenden
van de Charybdis af, thane, flu hot schip in den veiligen
doorgang zeilt, met alle macht hot roer al verder om wil
rukken, ten einde aan to sturen op de Scylla . 0 zeker,
doze groep heeft onder hare overredingsmiddelen klanken,
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die echoos wekken in zijne ziel . Wanneer zij spreekt van
zulk eene „blijvende winst" der omwenteling, als het beginsel, dat elk burger telt voor den en geen voor meer
dan een, of van het natuurlijk recht der meerderheid om
door geene minderheid zich de wet to laten stellen, dan
klinken hem die dingen als meer gehoord, ja, als voorheen
wel door hem zelven meEgezongen . Maar dan vergete hij
niet den zonderlingen poets, dien hem hier de vogelaars
joist met het neurien van zulke deuntjes spelen . Want
daarmee doers zij een beroep op zijne vroegere boezemzonden, die zij vooraan hem laatstelij k hadden verleerd . De
eenzijdige opvatting der maatschappij als som van enkelingen, waaraan dat tellers van elk burger voor maar eon
to zijner tijd woorden gaf, zij was eene „liberale" font,
waarvan niet Marx alleen, maar Marx toch mede den
„liberaal" genezen heeft. En iets soortgolijks geldt van
dat voorgewende „recht der meerderheid". Zulk recht, o
jai is somtijds op zijne plaafs : daar, namelijk, waar in
hoofdzaak evonwijdigheid mag worden aangenomenn van
erkende belangen en slechts over de wij ze hunner gezamenlijke behartiging geschil kan rijzen en eene keuze noodig
zijn . In die onderstelling heeft ook voorheen hot „libera„lisme" eon meerderheidsbewind voor den „modernen" staat
verlangd . Doch waar zij faalt, wordt overleg van gelijkkrachtige partijen onder eene onpartijdige leiding de weg
tot rechtsverzekering, goon meerderheidsbesluit . De aandeolhouders in eene fabriok beslisson over hunne geschillen
met de helft der stommen plus een . Maar onpartijdige
bijlogging van eon' belangenstrijd tusschen de directouren
en hot personeel geschiedt Tangs anderen weg ; daar komt
geene maj oriteit to pas . Merkwaardig inderdaad ! Aanhoudonder dan iemand heeft de partij van den „klassenstrijd"
hot oude geloof aan de belan gen~enheid der gezamenlij ke
landskinderen ondergraven . En nu zoo zij ons mogen winnon
voor hare zaak door zich op eon boginsel to beroepen,
dat met die eenheid staat, maar dan ook met haar valt !
Dat is hot bekende „sic vos, non vobis" al in eon' zeor
ongerechtvaardigden vorm van toepassing ! Door de middelen,
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waarmee de sociaal-democratic eene nieuwe klasse-heerschappij beoogt to vestigen, zou licht dat wit maar al to
goed worden bereikt . Juist daarom echter mogen zij haar
niet in de hand werken, die kort geleden, mede op haar'
aandrang, de heerschappij eener andere klasse door machtsevenwicht hielpen vervangen .
Men zou bet tweede „democraten"-leger, bet „vrij„zinnige", onrecht doen, gaf men ook zelfs maar uit de
verte to verstaa -n, dat bet met de voile bewustheid der
„socialisten" op overmacht eener bepaalde klasse, en wel
van die der loonarbeiders, aanstuurt . Verre van dien ! Niet
minder dan de „liberaal", verklaart zich de „vrij zinn ige
„democraat" bij doen en laten in bet openbare leveen geleid
door de idee der onpartijdigheid . In doel derhalve met de
„liberalen" een, wil hij nu evenwel, bij bet kiezen van den
weg daarheen, hue niet ten zijde blijven . Luidt hunne
leuze in bet kort „Onpartijdigheid door evenwicht", hij
ziet in zulk een evenwicht veel minder hell . Vooreerst
keurt hij het onnoodig . Ja, meen.t hij, indien ieder werkman-kiezen zich enkel werkman voelde en, als zoodanig,
geboren vijand van „bet kapitaal", en als, ten overzijde,
ook ieder zoogenaamd „bezitter", elk werkbaas, winkelier,
„mijnheer" kortom, slechts door bet besef zich leiden liet
der klasse, waartoe hij behoorde, zoo, met een woord, de
klassestrijd, dien Marx ons predikte, een felt was, dan kon
zoo'n evenwicht der klassen noodig zijn . Maar daarvan is,
in zijne oogen, geen sprake . De ervaring veler jaren bewijst
bet, meent hij, zonneklaar : onze partijen splitsen en verbinden
zich eenmaal niet op lijnen van klasse-verschil . Zoo ver bet
bewu stzij n van dusdanig verschil al 1 eeft en sterk is bier
en daar, wordt bet toch door de gedachte van allerlei andere
scheidingmakende tegenstellingen gekruist . En voorts : last
bet al eens zijn, dat thane bet onderscheid van arm en rijk
voor veler gevoelen zich verscherpt tot een fel contrast,
ons streven, zegt de „vrij zinnige democraat", is juist dit
door maatregelen van wetgeving die scherpte, zoo veel in
ons vermogen staat, to temperen . Het is op dit stuk, due

358

„voor

ALLES LINKS"?

gaat hij voort, met de „liberalen" hollers, of stilstaan .
Zoolang zij het heft in handers hielden, wilden zij van
klassestrijd niet hooren ; flu het hun ontglipt, laten zij,
trots den meest overtuigden socialist, de klasse-strijdvaan
wapperen hoog in de lucht, om flog voor zich to redden
wat to redden valt . In raarheid leggen zij daarmede slechts
een wantrouwen in het yolk aan den dag, dat de zwakheid
verraadt hunner zaak.
Is dan, zoo luidt al verder het betoog, een kiassenevenwicht niet noodig tot het verzekeren van de onpartijdigheid des staats, het zou daarenboven hoogst bedenkelijk
wezen . Want evenwicht vraagt, om to blijven, stilstand .
Van zijne schijnschoone inkleeding ontdaan, komt het
„liberale" verlangen naar „eene machtsgelijkheid der par„tijen, die bij iedere grensafpaling van beider bevoegdheden
„noopt tot eene billijke Jading, na weerzijdsch overleg to
„treffen," ten slotte feitelijk neer op eene verheerlijking
der politiek van het doode punt . Die politiek zou, zeker,
den heeren zeer gelegen komen, wien de voorhanden rechtsorde wel toelacht. voor hen echter, die onder het bestaande
lij den, ware zij eene ramp . Het is de roem der practische
staatslieden van Groot-Brittannie, zich niet door zekere
bespiegelingen van Franschen oorsprong to hebben laten
verlokken tot een geknutsel met drie volslagen gelij kwaardige machten, dat op den duur alle gezonde hervorming
zou hebben geremd . Door aan hun huffs der gemeenten
zekeren v6orrang to verzekeren, zijn zij er in geslaagd eene
kracht der beweging levendig to houden in het staatslichaam, waardoor dit voor verstijving is bewaard . Welnu
dus klinkt de slotsom, desgelijks moet ook in onze Staten
Generaal der toekomst het overwicht der arbeidersbelangen
de veer zijn, die het werk der wetgevers tot de verhef rag en
verlichting van den arbeid in gang brengt en in gang houdt .
Hoe meer in het bovenstaande is gestreeft naar billijkheid jegens den tegenstander, wiens gedachtengang er door
werd weergegeven, to beter zal men het zich verklaren,
zoo soma die redenen bekoring oefenenen op dezen en
genera „ liberaal", die minder vast in zijne schoenen staat .
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Maar des to eer ook is er reden om tegen zoodanige
bekoring met klem to waarschuwen. Er spreekt toch nit
die redenen eene zelfbegoocheling, die door de lessen van
ons jongst verleden afdoende wordt weerlegd . Men kan
tegenover elke der twee stellingen, hierboven weergegeven,
eene eenvoudige historische vraag plaatsen . Tegenover de
eerste deze : Waren dan de „census"-kiezers van voor de
wet-V a n H out e n en zelfs van voor de jongste grondwetsherziening derwijs doordrongen van het klasse-belang
waarvoor zij, als de heeren, hadden op to komen, dat zij
zoovele jaren des bewust miskenden de rechtmatige aanspraken van „het yolk achter hen"? Immers : in geenen
deele . Wie destijds naar de stembus ging, gevoelde zich,
de scheidingslijnen tusschen de groepen bewezen dat, een
voor- of tegenstander van het cultuurstelsel, yen later vriend
of vij and van „de vrij e school" ; „sociale" en anti-sociale
leuzen werden weinig vernomen. En toch, wie is er, die,
achteraf op dat tijdperk terugziende, niet betrekkelijk
gegrond zal noemen het verwijt van onvoldoende zorg
voor de rechtmatige aanspraken der schare, dat ten slotte
met toenemende klem tegen de burgerregeering dier dagen
is gericht ? Zeer natuurlijk, trouwens ! Het kwaad toch, dat
in het meesterschap een er enkele klasse steekt, is niet dit,
dat wie tot haar behooren met opzet den overigen zullen
willen to kort ;doers
het is veeleer dit andere, dat zij alle
dingen zien en oordeelen van hun standpuut en niet treden
kunnen in ettelijke overwegingen, die van zelf spreken voor
de andere partij . Er is her, kortom, een to kort in medeleven, zelfs als de goede wil niets last to wenschen . Van
daar de zonden der nalatigheid, in den naam van het
„census"-kiezerscorps bedreven, al gaf dit van den anderen
karat somwijlen afdoend blijk van zijn' werkdadigen zin om
recht to doers . Nu dan : juist dat staat evengoed to wachten,
als door het overwicht der schare bij het samenstellen onzer
leiding gevende volkskamer de borders zullen zijn verhangen .
Dan ook zal men, last het zoo wezen, oischoon het waarlijk niet to wenschen valt ! in dagen van verkiezing allerhande leuzen hooren, aan de geschillen, waarom het den
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wetgevers to doen zal zijn, to eenen male vreemd . Zelfs
zal er van de vraag : wie bij hot beslechten dier geschillen
aan hot langste eind zal trekken ? to minder sprake zijn,
naarmate de overmacht der menigte in hot kiezerslichaam
geringer twijfel last, in welken geest hot work zal worden
gedaan, . Pat echter, trots alle anders luidende parolee, die
overmacht in wetten en bestuur doorwerken zal tot schade
hunner onpartijdigheid, evenzeer, zij hot ook in tegengestelde richting, als hot tusschen 1848 en 87 hot geval was,
mag met to grooter zekerheid worden voorspeld, naarmate
eon sterker smaldeel onder de kiezers der toekomst zelfs
aan den wil om de andere klasse recht to doen weervaren
stelselmatig is ontwend . En als daarom de „liberaal" ter
eere van de zaak des rechts tegen elk koers zetten in die
richting waarschuwt, dan moge men deswege hear betichten
van „wantrouwen in hot yolk" ; hij geeft door zijne waarschuwing slechts blijk, de eene klasse en de andere to
willen meters met gelijke mast ; hij toont, de menigte slechts
dat niet toe to vertrouwen, waarvoor (de wet-V a n H o u ten
levert hot bewijs) hij ook den „census"-kiezers van weleer
niet langer dorst crediet to g even : hot vermogen om den
bass to spelen zonder breidel, of tegenwicht .
Ter zake van de tweede stelling, hierboven vermeld,
hot vermaan tegen evenwicht zoeken, als „politiek van
„hot doode punt",
schijnt doze vraag van pas : Wat
hebben op eon geheel ander gebied,
hot veld van hot
burgerlijk COD tractsverkeer tusschen ondernemer en workman, -- zoowel ten onzent als in den vreemde, vortegenwoordigers der meest uiteenloopende overtuigingen sinds
tientallen van jaren eenparig nagestreefd ? Om welke redenen zijn op Britschen bodem de oude vakvereealigingen
herleefd in nieuwe vormon ? Wat was hot doel, tot welks
bereiking zoo menigeen op hot vaste land de arbeiderswereld heeft geraden, dat voorbeeld to gaan volgen ? Waartoe, bij botsingen in hot rijk der nijverheid, dat verlangen
naar scheidsgerichten zbo saamgesteld, dat geene der
strijdende partijen de andere overvleugelde ? Met welke
redenen rustten zich alom de pleiters toe voor eene zorg-
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vuldige herziening der aloude voorschriften nopens de loonovereenkomst ? Was niet in iedere dier bewegingen de
drijvende macht dit doelwit : de krachten der partijen in
het oeconomisch levers, tot this ver ongelijk, en daardoor
onvoldoenden waarborg leverend tegen wel menigerlei misstand, to maken, bij benadering natuurlijk, tot elkaars
portuur ? Bier dus scheen, naar het algemeen gevoelen, de
krachtsgelijkheid onderpand van recht ; her werd geruimen
tijd door niemand eene poging aangewend om zulk een
evenwicht verdacht to maken, als „politiek van het doode
„punt" . Men ontveinsde het zich niet, men deed wel vaak
de ervaring er van op, hoe deze weg om tot gerechtigheid
to komen in loonverhoudingen zijne bezwaren had, met
name : zijn tijdverlies meebracht . Maar wien het om
gerechtigheid to doers was, getroostten zich die dingen,
dachten er niet aan, flu weir ter eene van eene gladdere
afdoening der zaken een van de twee partijen tot meesteresse
to verheffen over de andere en daarmee prijs to geven het
gewonnen doel. Want dan : waartoe had alle moeite in het
eind gediend ? Welaan : precies zoo staat de zaak in het
publieke recht . Schenkt in het bijzondere contractsverkeer
slechts een lovers en bieden van partijen, gelijk in sterkte,
de noodige zekerheid van recht, het valt niet in to zien,
waarom het geheel anders zou moeten wezen bij bouw en levers
der instellingen, wier task het is, voor thans en hier der
rechtsidee haar' algemeenen vorm to geven . In het grondplan voor dien bouw, in het regelen van dat levee eene
zekere klasse to bevoorrechten, omdat bij rechtsgelijkheid
tusschen de eene en de andere de wetgevin g allicht wat
horten zou en stooten, dat ware even onverantwoordelijk
als de inval zou wezen van hem, die, om de afdoening der
zaken to bespoedigen, in ieder scheidsgericht tot bijlegging
van nij verheidsgeschillen de meerderheid zou pogen to
verzekerenn aan een der strijdende machten .
Wat echter boven alles scheiding behoort to maken
tusschen den „liberaal" en den „vrij zinnigen democraat",
dat is het onderwerp der ambtenarij . Sinds jaren was het
bekend, hoe weinig de naaste buurman der „sociaal-demoO . E . VII 9
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„cratie" bezwaar had tegen hot verbreeden der regelrechte
staatsbemoeienis, ook zelfs al liep dat op aanzienlijke vermeerdering van hot beambtenwezen uit . De strijd, gevoerd
bij de beraadslaging over de ongevallen-wet tusschen vooren tegenstanders van een staatsmonopolie op dat stuk, ligt
ieder versch in hot geheugen . Een ander voorbeeld van
„vrijzinnig-democratische" luchthartigheid to dezer zake
vindt men in hot drijven naar hot Pruissische systeem van
den staat-spoorwegondernemer . Nog kon men, met dat
al, tot v6or een' korten tijd zich vleien met de hoop, dat
her een onderscheid als tusschen meer en minder, geene
eigenlijke klove was . Maar moeilijk is hot, die hoop to
blijven koesteren, siuds de bekende gedachtewisseling over
de zaak van den Wageningschen leeraar L i n d e m a n . Destijds
toch uitte zich de woordvoerder der verste linkergroep-op
een-na in dezen geest, dat op eerbiediging van hot vrij e
woord des ambtenaars to hooger prijs moot worden gesteld,
vermits met hot oog op hot network van afhankelijkheidsverhoudingen, waardoor hot meerendeel der ambtelooze
burgers den mood zich vindt gesnoerd, uit de ambtenarenwereld bovenal een onbeschroomd politisch oordeel moot
worden verwacht . Hot gebeurt meer, dat eene hooge mate
van persoonl jke rechtschapenheid doet heenzien over
mogelijkheden en gevaren, waarvoor een gelijkvloersch
karakter de oogen wijd geopend houdt . Op zulk eene wijze
alleen last hot zich begrijpen, hoe een zoo zeldzaam klare
kop eene stelling kon verkondigen, die voor de verst gedrevene verambtelijking des yolks de dour wijd openzette,
terwijl toch de ervaring van een tal van landen om ons
heen aan wie maar ooren heeft om to hooren dag aan dag
de duurbetaalde les komt prediken, dat juist veeleer ambtenarij de strekking heeft, hot openbare leven to vergiftigen .
Hoe vaak aireeds en ook in doze bladen uitgesproken, hot
kan toch niet to veel worden herhaald : zoo er een wet is,
die de geschiedenis van dezen tijd ons inprent met aangrijpenden nadruk, dan is hot de wet der wederzijdsche
onverdraaglijkheid tusschen een' regeeringsvorm, die de
lakens geeft u it to deelen aan een gekozen huffs, en eene
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bestuurswijze, die het meerendeel der dagelijksche staatstaak opdraag t sera een van 's lands bewind of hankelij k
ambtenarencorps . Er is hier onvermijdelijk werking en
wederwerking ; de ambtenarij van harm ken t bederft het
parlement, het parlement weer zijnerzijds bederft de ambtenaarswereld . En dreigend bovenal wordt het gevaar van
dien noodlottigen kringloop, wanneer toekenning van het
actief burgerschap aan breede scharen slechts zulken staatspartijen het leven gust, die door een' welgedrilden staf
van drij vers, sprekers, schrij vers, huisbezoekers de voeling
net de scharen vermogen to onderhouden . Blijft dan nog,
als in Engeland en ten onzent, het petal der van regeeringswege aan to stellen en van regeeringsgunst afhankelijke staatsdienaren betrekkelijk klein, zoo wijden zich aan
dat partijwerk meerendeels slechts onbaatzuchtige mannen,
door overtuiging tot die keus genoopt . Maar nu breide
zich allengs de rechtstreeksche overheidstaak en daarmee
tevens het aantal ambten ter beschikking der regeerders,
hun „patronage",
uit . Thans komen naast die willige
werkers-uit-geestdrift-voor-de-zaak ook anderen van minder
hoop gehalte, zoodanigen, die, door zich onmisbaar to
makes, hoop koesteren op een schreefje voor, hetzij voor
zich zelven, hetzij voor hunne kornuiten, bij het vergeven
van „eene goede pleats" . Daarmee is de eerste stag genet

op een steil-hellend vlak . Last toch in ettelijke districten
de wederzijdsche getalsterkte der groepen z6o zijn, dat noch
aan dezen noch aan genera karat eene enkele hulpkracht
straffeloos ken worden ontstemd, immers desnoods gemist .
Wat is dan nu het gevoig ? Dit, dat in zoo's district alreeds een pear dier dubbelzinnige helpers licht de partij
vermogen to zetten near hunne hand, bij voorbeeld door
hear een' candidaat op to dringen, van wien zij handlangersdiensten meenen to mogen verwachten tot het bevorderen hunn er baatzieke oogmerken . Is door dien loop
der zake n in het en e district odor, het andere na het
gehalte van de kam ermeerderheid allengs gezonken, het
ken niet misses, of de daling van hear peil moet zich
weerspiegelen in de waarde der bewindslieden . En zoo dan
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dringt zich flu bij toeneming in bet staatslichaam een heirleger van woeker-existentien, voor wie de staat er niet is
em door hen gediend to worden, maar veeleer om burs
dienstbaar to zijn . Dan teekent zich eerlang die „cirkel„gang der bedelarij", dien eras een Fransehe proza-dichter
schetste, een booze tooverkring, wear de minister l ooft en
biedt om steun en stem des afgevaardigden, die zelf weer
leoft en biedt em steun en stem des invloedrijken kiezers,
die zijnerzijds wear looft en biedt om gunsten van zijn'
afgevaardigde, die op zijne beurt ten slotte loeft en biedt
em gunsten van den beer minister . En nog een andere
cirkel vormt zich naast dien eersten . Want gelijk in denn
aanvang de verbreede bemoeienissensfeer des staats en de
daardoor vergroote lijst zijner ambten en posters de machten
ten verderve aanlokte en eutbond, zoo dringt nu, omgekeerd,
de toeneming dier machten tot bet scheppen van maar altijd
talrij key bedieningen door inlij ving nu van dezen nieu wen
dienst en dan van genera bij de tech reeds overladen regeeringstaak. Dus toont dit kwaad, gelijk wel menig ander, de
neiging em, al voortgaand, zich to verergeren . En bet eindpunt van dien voortgang ? Het openbare levee omslaand in
zijn tegendeel, den deed, immers in eene onderste-bovenkeering alley gezonde verhoudingen . Het bezit der regeermacht wordt dan einddoel, uitsluitend em zich zelf gezocht .
De strijd em dat bezit heeft veortaan veer de strijdenden
niet meer den zin van worsteling em een middel, waarmee
elk hunner de ideeen zou willen verwezenlijken, die bij bet
meest bevorderlijk acht aan 's lands belang en aan des
staats bestemming ; neen, maar ieder tracht bet to veroveren
ten einde veer zich en zijne bentgenoeten er voerdeel mee
to doers, en de „ideeen" dienen slechts als lekmiddel, em,
kunstig saamgeschikt tot een „programme", „den anderen"
de loef of to steken bij bet werk der kiezersvangst . On.i
kert to Keen : bet partijwezen gaat dan meer en meer de
strekking teonen, zich ep to lessen in enkele syndicates
van machtbejagers, aangegaan een veer een ter evermeestering van bet epenbaar gezag met al zijne macht ep bet
stuk van ambtsverleeningen, bevordering en, jaarweddever-
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hoogingen, staatssubsidien, onderscheidingen, om dan het
to benuttigen zoo lang mogelijk, to eigenen profijte en ten
bate van „de vrienden" .
„Een benauwde droom !" meent wellicht deze of gene,
„Het spooksel van een brein, door angst voor volksbewind
„verhit tot overspanning !" In geenen deele . Wat her
gegeven wend in beredeneerenden vorm, het was slechts verklarende schildering van hetgeen Binds jaar en dag geschiedt,
als onder onze oogen, in de twee groote volksstaten dezes
tijds, de Fransche Republiek en de Americaansche Unie .
Men leze, uit tientallen van dergelijke schetsen, bij voorbeeld, hoe een man als Paul Leroy Be aulieu, met een
cabinetsstukje, dat T a i n e het opnemen in zijn hoofdwerk
waardig keurde, den druk geteekend heeft, dien in zijn
vaderland de man op het kussen met zijne trawanten pleegt
to oefenen over een weerbarstig kiesdistrict . 1) Men leze
ook, wat een der uitnemendsten onder de stylisten oozes
tijds schreef over de Americaansche practijk van M a r c y' s
gevle ug eld woord : ,,to the victors belong the spoils", in
den beroemden roman „Democracy" . Of wantrouwt men
misschien zulke verzuchtingen van landgenooten ., wijl dezen,
staande midden in het handgemeen, wellicht niet met een
onbewogen hart de dingen zagen, die zij schilderden ? Nu
goed, dan neme men kennis van hetgeen welwillende ooggetuigen uit den vreemde verhalen van dezelfde onderwerpen :
een Brit, als B o d 1 e y, over wat de onberaden edit tusschen
ambtenarij en parlementsbewind al onheil brouwde in
Frankrijk ; 2) een Pool als 0 s t r o g o r ski over verkiezingszeden en bestuursmanieren in den grooten bondsstaat aan
de overzij des Oceaans . 3) Het is steeds hetzelfde lied, het
refrein, dat eenmaal de begaafde leider van een orgaan der
Nederlandsche pers dus onder woorden bracht : „Kiezers„regeering en ambtenarij, die twee to zaam gevoegd in
„hetzelfde rijk, zij zijn als adellijk wild en fijne visch bijeen1) „Les Originea de la France contemporaine" I blz . 429 N. 1 .
2) B o d 1 e y . „France" . I (1898) blz . 30, 11 (1898) blz . 172, 258.
3) V . O s t r o g o r ski . „La democratic et 1'organisation des partis
politiques" . II . (1903) .
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„genet in eene zelfde vliegenkast ; zij makers elkander
„stinkende en ongenietbaar ." 1)
Misschien zoekt iemand nog ten slotte heil in het
noodschot, dat door wie liever blind sleet voor het hierboven aangeduide kwaad •s omwijlen wordt gelost. Het is
het beroep op Zwitserland . „Nu, het zij zoo", hoort Ge
den, „het reusachtig bondsrijk der Vereenigde Staten, het
„ontwrichte Frankrijk ook geve zoo's wantoestand to zien . In
„Zwitserland, dat veel eer zich met Nederland last verge„lijken, hebben gestrengere zeden het staatsleven voor
„zoodanige ontaarding behoed ." Dus spreekt men in derdaad
elkander na . En van een yolk, zoo prat op zijne instellingen, als het Zwitsersche, zult Ge ook niet lichtelijk
schuldbekentenissen hooren, waardoor de donkere zijden
dier instellingen worden onthuld . Intusschen nag in 1903
to Lausanne een merkwaardig boekj e het licht, dat wel
eenigen twijfel wettigt aan de rechtmatigheid der gewone
lofreden op het openbare levee van het eedgenootschap .
Het was, als „Democracy", een roman (,,Clement Rochard"),
waarin de schrij ver, V i r g i l e R o s s e 1, het gewaad der
verdichting had gebezigd voor een inderdaad kras vonnis
over de politieke zeden van zijn land . „Wellicht", zoo
lezen wij dear onder meer, ter plaatse, wear on s de staat
der taken wordt getoond in het verdichte kanton Combeville, „wellicht was er flu evenmin als vroeger een afgrond
„tusschen de overtuigingen der beide grootere partijen in
„het kanton ; wellicht onderhielden de leiders, in hue be„lang, of bloot nit sleur, wel zekere misverstanden, zekere
„vooroordeelen, die men plechtstatig „de beginselen"
„noemde . Wellicht wares het nog het meest de to begeven
,,of to vermeesteren baantjes, waardoor eerzuchtigheden en
„begeerten zich vonden gegroepeerd" . 2) Maar weinig verder
wordt onder de eigenaardigheden van onverzoenlijke partijmannen ook deze genoemd, dat zij „wel wet den staat
„beschouwden als een huur- en verhuurkantoor voor hunne
1) „Handelsblad" van October 1898.
2) Blzz . 36, 37 .
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„vrienden" . 1) En als dan elders weer de held van het verhaal, dien ors de schrijver voorstelt als een' achtenswaardig staatsman, den prefect geluk wenscht met den afloop
eener verkiezing, bedient hij zich van deze zonderlinge
woorden : „Mijnheer de prefect ! alle hulde . De meerderheid
„van onzen vriend is grootelijks U to danker . Wij hebben
„niets to doer met candidaatstellingen van overheidswege,
„wij keuren ze af, maar Gij hebt goed Uw werk gedaan ." 2)
Zijn zulke veelzeggende regelen, neergeschreven niet door den

eerste den beste, maar door een' practisch staatsman, die eene
positie to verliezen had, en dus met reden zich behoedzaam nitliet, geene afdoende rechtvaardiging der slotsom, dat ook

in het hooggeprezen Alpenland de ambten arij druk bezig
is, het volksbewind to verontreinigen en, omgekeerd, het
volksbewind de ambtenarij ?
Wat reden is er toch om, in den trant van de vaderlandsche geschiedenisj es onzer school j area, de Nederlanders
op to vijzelen als het uitverkoren yolk en roekeloos hen
bloot to stellen aan het gevaar eener besmetting, die order
soortgelijke omstandigheden de brave Zwitsers zelfs niet
weerbaar heeft gevonden ? Men roemt, tot onze geruststelling, de algeheele afwezigheid der boven aangeduide
euvelen in onzen dienst der posterijen . Het feit, waarop
men zich beroept, is waar . Meermalen in staat gesteld om
de gegrondheid to onderzoeken van klachten over misbruiken,
boosaardige tegenwerking, of ook gun stbetoon, naar het
heette, bij dat staatsbedrijf niet zeldzaam, heeft de schrijver
deter regelen nooit een dier grieven welgestaafd bevonden .
Laat voorts ookk zelfs de menigvuldige verwijten van partijzucht bij de benoemin gen ter rijksverzekeringsbank eens
schromelijk zijn overdreven . De vraag is niet, of het kwaad
alreeds bestaat, maar, of men de gelegenheden tot zijn plegen
steeds rustig in den vervolge kan later toenemen zonder gevaar
to scheppen voor zijn ontstaan . Of al de duizenden beambten
onzer postkantoren nog niet plegen to worden aangesteld,
bevorderd, en voorbijgegaan op Fransche, Americaansche,
1)
2)

Blz . 59.
Blz . 119 .
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of Zwitsersche manier, dat geeft geen' waarborg tegen
vreemde inkruipsels in de toekomst, wanneer, bij voorbeeld, eens die duizenden met dubbel zooveel duizenden
mochten zijn vermeerderd, doordien de staat het beheer der
spoorwegen genomen had in zijne eigene handen . Wat daarentegen voor zoo'n toekomst weinig goeds voorspelt, is dit
van vreemde smetten vrij moge tot heden op cut stuk ons
vaderland zijn gebleven, algemeen ~erbreid is bij ons yolk
het geloof aan die smetteloosheid allerminst . Bedenkelijk
zwak staat daar de overtuiging, dat wie door zijn karakter
en bekwaamheid zich zelven aanbeveelt, geen vborspraak
noodig heeft . Bedenkelijk veelvuldig is er het vertrouwen
op de toovermacht van „een goed woordje" . Niet als iets
heel bijzonders, neen, als typisch veeleer, blijft den schijver
deter bladzijden uit zijne korte deelneming aan het openbare
levee de heugenis bij van een' herfstavond, toes, binnen
den uur tijds, deels moudeling deels per brief, zijne hulp
werd ingeroepen voor het verkrijgen van een burgemeesterschap, eene aanstelling als bediende bij een „laboratorium",
eene plaats als schoolopziener, en een' lint] e voor een' gepensioneerd onderwijzer ; en elk dier verzoeken werd begeleid door hetzelfde liedeken : „Want, ziet U, professor,
zonder kruiwagens komt men er toch maar niet ." En eene
natie, waar dat kruiwagenwangeloof reeds n .u zoo diep zich
heeft ingevreten, zou bestand zijn tegen eene onbepaalde
vermeerdering van verlokkingen tot kruiwagenpraktij k, als
waarvoor zelfs het stoere bergvolk der Alpen ons al bezig
bleek to bezwijken ? ! „Ik wou, dat ik het tag", zei de blinde .
Aan de ongekreukte goede trouw van de leiders der groep,
die ons de Danaergeschen ken van telkens nieuwe staatscontrSles, staatsinspectien, staatsdirectien en staatsadministratien wil zien toebeschikt, alle eere ! Nog eene : hunne persoonlijke achtenswaardigheid, zij is het, wat hen argeloos maakt .
Slechts mocht hue thane alvast deze overweging wat to
denken geven : wiens zetel staat gemiddeld vaster : van den
karaktervollen staatsman, die recht en links zich vijanden
verwerft, door telkens „neen" to durven zeggen, een' V a n
H o u t e n bij voorbeeld ? Of van den allemansvriend, die
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even gui is met beloften als met handdrukken, en, na een'
ganschen middag in de kamer to hebben gepleit voor plaatselijke belangen, nog even bij drie departementen aanwipt
om de aanspraken to onderstrepen van drie machtige kiezers
nit zijn district ; men denke aan . . . de ingewijde lezer zette
her maar een' naam ! ? In waarheid, Mijne Heeren, Gij
haalt met Uwe „Verstaatlichung," Uw „etatisme" en „functionarisme"
mogen voor al die dingen de Nederlandsche
termen nog lan g blijven ontbreken ! hat Troj aansche paard
naar binnen, dat ook U den politieken dood zal doen . Gij
waant met hat schild van Uwe hoog e eerbaarheid de gevaren to kunnen keeren, die hat beast in zijn hol, houten
lichaam bergt . Past op! De „politicians" a la Marcy en
de „politicians" a la Beauquier 1) loopen U, juist voor zoover
Gij van dat schild U wilt bedienen, nog wellicht hat eerst
onder den voet . . . . Maar hat is waar : voor U zijn de
bovenstaande woorden niet geschreven . Zij richten zich tot
„liberalen" . En welke slotsom dezen emit hebben to trekken? dat ligt thans, mag men hopen, voor de hand . Is
hat kwaad, waarop in hat vborgaande de vinger ward gelegd,
een werkelij k kwaad,
en of hat dat is? daarover last de
ervaring wel geen twij fel,
dan is hat een zeer drie gende
eisch van staatszorg, hat lokmiddel, dat er toe verleidt, hat
„regeeringspatronage", niet buiten hooge noodzaak uit to
breiden . Maakt de gelegenheid den dief, zoo wees met de
gelegenheden spaarzaain . Maar dan ook hoede zich de
„liberale" partij voor nauwe kameraadschap met eene groep,
die van zoodanige spaarzaamheid hat tegendeel in haar
vaandel schrijft .
Het antwoord op de vraag, die aan hat hoofd van daze
studie ward gesteld, mag dus niet anders luiden dan, beslist
en krachtig, „neen" . Gold hat in de naaste toekomst
bovenal, de vrijheden des geestes to verdedigen, die indertijd op Rome en Geneva zijn veroverd, dan, zeker, had hat
een' gezonden zin, langs de geheele linkerlinie hat bevel
1)

Men vergelijke „Onze Eeuw" .

4e Jaargang, le deal, blz . 25 .
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to doers weerklinken : „sluit de gelederen" . Maar wie acht
thane in ernst die vrijheden bedreig d ? Of ook : welk onderwerp komt binnen een' afzienbaren tij d aan de orde, waarbij
die vrijheden ter sprake, last stann dan : in perikel worden
gebracht ? Waar due de taken stann, is het de tegenstellingen van dezen tijd miskennen, zoo men een' bond der
linkergroepen houdt in stand, die enkel teert op het oude
zeer van het onderwijs-geschil, dat geen geschil meer is.
Vat men, integendeel, de vragen in het oog, waarvan de
naaste toekomst vol zal zijn, dan teekent daar zich eene
groepeering der partijen, niet naar het onderscheidingskenmerk, door G r o e n en K u y p e r aangegeven, en dat,
flu onlangs, vreemd genoeg ! to Gorkom eene echo vond
ter linkerzijde, maar veeleer in den vorm van dezen tweesprong : „liberaal" of „democraat" . Tegen de „democratic"
hebben, bij het ontwarren van die vragen, de „liberalen"
to verdedigen een tweetal hunner kostbaarste beginselen
tegen haar ijveren voor staatszorg hun prijsstellen op persoonlijke en genootschappelijke eigen hulp, door steun der
overheid slechts aangevuld ; tegen haar prediken, aanvaarden voor het minst, van ovenwicht der talrijkere klasse hun
hechten aan gerechtigheid door evenwicht . Het is daarom
een gunstig voorteeken, dat in de ontworpene uittenzetting
van de leidende gedachten der vrij-liberate partij op beide
die beginselen een passende nadruk is gelegd . Of een behoorlijk evenwicht zich nog zal laten vestigen en bewaren,
wanneer, door samenstelling van het volkshuis op „democra„tischen" voet, dat, her al evenmin ale elders bescheiden,
staatsorgaan gespeeld is in de handers van Jan Alleman P
staat ernstig to bezien . On voldoende zal daartoe naar
hooge waarschijnlijkheid zijn de door sommigen aanbevolen
toekenning van het amendeeringsrecht aan eene eerste
kamer, die zelve, zij het ook tangs een' trap, nit allemanskeuze zal zijn opgekomen. Wellicht zou T h o r b e c k e, met
wiens gezag vaak „democratischerzijds" zoo gaarne wordt
gesold, ware hij nog onder de levenden, thane de gelegenheid hebben aangegrepen om door herziening van het begrootingsrecht zijn lievelingsdenkbeeld van naar waarheid
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koninklijke ministerien en daarmee het evenwicht der machten tot eene werkelijkheid to waken ; een tweetal wenschen,
dat tegen zijne bedoeling door de regeling van het genoemde
recht in 48, althans door de daaruit gesponn en a praktij ken,
is verijdeld . Wat daarvan zij, tot een verzamelen blazen
op wijzen, als men dezen zomer nabij de ineenvloeiing
van Maas en Waal to hooren kreeg, zou de vriend van
G r o en, die Rome zoo min vreesde als vleide, wel niet
licht hebben meegewerkt.
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Als de zon den nevel opzoog zou 't mooi herfstweer
worden .
'n Labberwindje liet zilveren herfstdraden wapper-wuiven
van beuken, die begonnen to kleuren, deed witte dampen
deinen boven rimpelloozen, olieachtigen vijver, en door
nevels blonk 'n goudomrande, zilveren zomerzon, koelwarm . Geen twijfel of de nevel ging optrekken, en dan
werd 't 'n wonderkleurige, zonnige herfstdag, de e~rste .
Rustig, opgewekt kwam C are 1 de voordeur uitstappen,
den karat der Iemker Geere op . Gisterenavond met moederke
besloten dezen winter nog bij S i e m e n s en H a l s k e to
gaan werken ; en straks, onder 't schrij ven van den brief
naar Berlijn, zich daarover verheugd
bet bewijs, dat dit
't beste was . Te wachten ook op 0 b b e 1 i n k bleek ondoenlij k .
Die had de wet der traagheid ontdekt ; hem in rechten to
vervolgen werd verveling in 't kwadraat ; en dus moest
't maar met 'n sisser afloopen, als, hij weg was . Moeder,
met den aangesohaften hit weinig minder in haar schik
dan H a n n e s, die met den „kidde" overal been wou rijden,
ging wel veer converseeren met de buitens in de buurt,
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en kon
dear hij zich alleen met de ontginningen zou
de boeren als koningen ontzien en zich met
bemoeien
hen houden aan 't alleenzaligmakende olde-gebruuk . Nu
S t e e man, z'n besten werkman aan de bijna gereede outginning, nog wet aanwijzen, opdat, als hij tegen 't voorjaar de weiden kwam aanleggen, alles klaar was ; den brief
near Berlijn zelf gaan posten ; en volgende week om dezen
tijd Unter den Linden . . .
Met 'n vaartj e sprong hij de droge sloo over, om
recht op de ontginnin g toe to loopen, dock stood midden
op de Geere onthutst stil . . .
Hij zag jets
. jets in dien onlangs ontdekten drinkenskolk van de Geere . . , en dat jets ping hem havenen, verscheuren, honen, vernielen, ontluisteren vernietigen ! ! . . .
En dat jets, zoo blauw afstekend tegen 't eendekroos der
waterpoel, was 't niet 'n boezeroen P Ja, natuurlijk de
boezeroen van . . . En die klompen, zoo in de hoogte . . .
ja natuurlijk ook van . . . En dat jets benam hem tin reeds
den adem en zojt hem verstikken ! ! . . . Maar deed hem nu
levee, duizend levees van ontzetting, afgrijzen, angst en
afschuw! . . , en toch was hij to bang om zich to bewegen,
to benauwd om to schreeuwen . . .
S t e e m an!! V o l k rink!! galmde pijnlijk-geweldig,
z'n eindelijk losgebroken stem near de door dunnen nevel
nog juist to herkennen blauwe boezeroenen :
Kom toch ! !
Kom ! ! flier!! flier!!
Doch dat hij zoo oneerbiedig hard dorst schreeuwen
bij 'n doode . . . en zoo onnoembaar laf hem er niet nit
dorst halen, die misschien . . , misschien nog leefde !
Angstzweet brak hem uit en al schreeuwend :
S t e em an!! V 01k rink!! Help ! Help!! draafde hij near den
groenen waterpoel, vatte voorzichtig 'n been aan . . . Brrh . . .
't Was koud, stiff . . . en dear diep onder 't eendenkroos
begon het to borrelen, alsof hij zei dat de lancer hem nu
met rust moest laten . . .
Kermend, steunend van angst liet hij 't been los,
vluchtte near de marsch, al roepend :
S t e e m an!! Help!!
Doch den zich z'n bangheid verwijtend voor 'n doode
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die misschien nog leefde !
rende hij, onderwijl z'n
flambard verliezend, terug en begon weer aan de stijve,

afgrij selijk uit 't water stekende beenen to trekken . Zich
echter in den grond voelende zinken van ontzetting, vluchtte

hij weer terug, z'n flambard vertrappende, vertrappende, en
hulproepende voor zichzelf, voor zichzelf, niet voor die . . .
't Werd hem licht in 't hoofd . . . Hij moist niet of hij 't
volgende oogenblik onbedaarlijk zou lachen om zulk'n verdrinkerij, den erbarmelijk schreien om deze, hem verdelgende
schande . ., en bewegingloos stood hij verwezen to klapper-

tanden, toen S t e e m a n en V 01k rink kwamen toegeloopen .
Verdreit ! D'r hef zik eene verdoSn in de drinkenskolk !
Allo, ie den ; ik v atte dissent .
Ze trokken aan de beenen, dock 't lichaam gaf niet
mee, totdat na sterker rukken, 't als op den bodem vastgehechte hoofd losliet en 't water 't lijk zoo ineens opgaf,
dat V 01k rink achterover viel .
G a r t j an! Hoo hebt-ie 't edoan ekregen ! fluisterde

Steeman hoofdschuddend, zoodra hij O b b e l i n k herkende .
Zik absternoat vasteholden in 't lusch en de
bieezen ! huiverde snel opgekrabbelde V 01k rink :
Zol
't levee d'r finoal nut zien ?
Wisse ! 't Klonk fataal, als 'n slag, stilmakend .
S t e e m an, zich bukkende, wendde 0 b b e link op
z'n rug, wien 'n gulp modderig water uit den mood liep .
Z'n wijd-opene, verglaasde oogen in 't bolbleeke, purpergevlekte en bemodderde gezicht, welks Karen dicht bezet

waren met eendenkroos, keken onwrikbaar kalm ten hemel .
S t e e m an, groote, ronde boer, met helderblauwe oogen
en grauwe wenkbrauwen in rood gezicht, en onkleurigen,
uitigestukten hemdsrok, met twee reien, witbeenige knoopen
over breede borst keek hem lang en ernstig aan, den
braven G e r t j an, met wien hij nog had school gegaan ;
kleine V 01k rink, schichtig wriemelend aan touwige
bretelletjes, als schrijnden die z'n magere schouders, loerde
angstig near alle kanten ; en Care 1 keek, nog altijd klappertandend en verwezen, van den eenen near den anderen,
ale begreep hij niet . . .
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G a r t j a n, knikte vergoelij kend S t e e m a n :
Zee
hebt oe mangs to vulle an 't zin ewest . Geleerdheid is
good, moar d'r mot ok verstand biekommen .
En wa' wil 0 a 1 t j e-meuj a angoan ! jammerde
Moar Harm zei 't mi'j vergangen weke
Vol k rink :
al : 't zut er met vader verwierd out ; dagens slop-e en
's nachens lop-e deur 't boos
; 't wor' 'n bedroSfd gekrukkel .
C are 1 begon to begrijpen . Hun verklaren was hem
beschuldigen ; natuurlijk op boerenmanier, zijdelings, maar
des to feller . En woede reel in hem tegen 0 b b e l i n k,
die als vergif, 'n pestbacil in zijn levee was gekomen, die
hem zoo schandvlekken, besmetten, slecht waken voor iedereen ; en z'n klappertanden was niet alleen meer afgrijzen
over den erbarmelijken drenkeling, maar ook machtelooze
woede over den hoop, hem aangedaan .
Ie mosten H a r m hoalen met gevoar . Ik blieve
zolange .
V 01k rink knikte en draafde weg, dock kwam dadelijk terug met C a r e l's hoed in de hand .
Den hef meneer verloren
Van V 01k r i n k's onderdanigheid kwam C are 1 tot
zichzelve, en den hoed in de hand houdend keek hij meewarig-glimlachend den weer wegdravenden V o l k r i n k na .
Dan echter zich bezinnend kwakte hij den gedeukten hoed
tegen den grond, woedend, en keek dan S t e e m a n onderzoekend aan . Hij hield van S t e e m an, een van de weinigen
die z'n streven begrepen . Hij hoopte dat S t e e m a n
flu
tenminste, onder vier oogen jets ter zijner verontschuldiging zoo vinden.
Doch deze bleef, als had hij niets gemerkt, met z'n
blauwe oogen goedmoedig op 0 b b e l i n k staren en hoofdschudde :
Ie kunt 'n mense ok to vulle an 't zin zien !
C are 1 beet zich op de tanden . Door iedereen dus verlaten . Zich echter verhardend tegen z'n noodlot, zei hij
stug :
Wie had nu zoo-jets verwacht van den braven
0 b b e link . 'k Moet 't mevrouw toch gaan vertellen .
Steeman bleef hoofdschuddend staren op O b b e l i n k,
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als had hij niets gehoord, en verkild ging C a r e 1 op
huffs aan.
De zon had de nevelen opgetrokken en door de onbewogen eiken van den . Heerendijk vielen gouden zonlichtplekken in de statige laan.
Hij voelde zich geklon ken in 'n onbeweeglij k, verstikkend harnas, en onderwijl door alien, door vrienden,
vreemden, bekenden aangestaard, als 'n gruwelijk schouwspel : 'n lanter die z'n ~enigen pachter . . . . Hij wilde
vloeken, vloeken op die ziekelijke omstandigheden ; die verwenschte nonsens ; maar kon niet . Z'n tong was geboeid,
en hij eeuwig opgesloten in 'n ijzeren harnas, dat hem
belette zich to bewegen, zich to verontschuldigen . . . En
met pijnlijk-stekende oogen keek hij verdwaasd rood of 't
niet maar 'n nachtmerrie, 'n booze inbeelding was, dat hij,
Caret Dubarcq, Dubarcq van De Dullerdt, de protege
van professor M a y e r uit Zurich, dat hij zou zijn een . . .
Plots schrok hij van 't hossebossend gebolder en geklikklak van 'n boerenwag en achter hem . Dat was de
wagen van 0 b b e 1 i n k, die den Heerendijk kwam ingereden . . .
En van den Iemkeshof scheurde 'n rauw gegil de
morgenstilte, 'n woeste kreet, omhoogstijgend in zonnigen,
stillen n aj aarsmorgen . .
Het was dus geb~urd ! 0 God, 't was geb&urd ! !
En als achtervolgd vluchtte hij naar huffs .

In windstillen, warm-lichten herfstmiddag, met heiigen
horizon, ging de begrafenisstoet van den Iemkeshof, verdween
eerst onder de donkere eiken van den Heerendijk, en kroop
dan hoog over den stilzonnigen grindweg door den Brazemer Enk op 't dorp aan .
Voorop ging de open lijkwagen, O bb e l i n k's eigen
groen en zwart geschilderde kleedwagen, met tusschen de
achterwielen in a-jour gewerkte rosetversiering : 'n galoppeerend paard, waarboven H . D, en daaronder 0. L . 1859,
de initialen van Hendrikus Obbelink, Gertjan's
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vader. E g b e r t S c h r o e v e 1 d e, in 't zwart laken, 'n vervaarlijken hoogen hoed boven 't van-ernst-barsche gezicht,
en den aan z'n vader herinnerenden news, mende als voornaamste buur zijn twee paarden, zonder om to zien naar
den onbedekten, zwarte kist . Aan weerszijden liepen de
dragers, enkel buren : grijze, lange Mann e s S c h o o n ev e 1 d in blauwe tot op z'n hielen hangende pandenjas
naast dikken 01 t h o f, die zich met rooden zakdoek telkens 't gelaat afdroogde, puffen als hij deed in dat ongemakkelijke, zwarte laken ; kleine V e 1 t k amp kregelig
naast S t e e m an, wiens goedmoedigvoortstappend
blauwe oogen bedroefd op den grond staarden ; terwijl
stoere B o s m an, de hand aan de lapel van z'nn nieuwerwetsch-korte jas, fier opg ericht stapte naast grijzen, kleinen
Mars ink, wiens ruige hooge hoed nauwelijks aan z'n
schouder reikte.
Dan volgde 'n geheele rij wit-overhuifde kleedwagens,
gemend door knechts die op 't voederkistje zaten . Onder't
kleed van den eerste, dien van 't Schroevelde, zat A alt j e
0 b b e 1 i n k, in zwarten omslagdoek, rouwmuts en dof
rouwzilver, de gevouwen zakdoek in de hand, en naast
haar Harm, bleek, met groote ooa en, den hoogen hoed,
dien hij in den wagen niet kon opzetten, op de knieen, en
achter hen, tegen den helderen schemer van 't witte huifkleed, de naaste familie, allen in 't zwart . En achter den
eerste de kleedwagens van Ve l t k amp en B o s ni an,
S c h r o e v e l d e en O l t h o f met de overige familie en
buren, waartusschen 'n enkele stadsche met woeliger,
kleuriger kleeding vreemd afstak . 't Was 'n bizonderdeftige begrafenis . Elke boerderij had z'n beste menschen,
paarden en wagens gezonden om G e r t j a n to eeren . Want
eenstemmig werd geoordeeld dat hij teveel was geplaagd .
Er werd ook minder dan bij gewone begrafenissen gepraat ;
en 't was stichtelijk om to zien hoe alle man, die op den
Brazemer Enk arbeidde, den ploeg even stilhield, de mestgreep liet rusten, den zaadbak op zij schoof, om stil to
staan, de pet in de hand, zoolang tot het lijk voorbij was .
Over 't hooge kerkpaadje, dat dwars over den Bra0. E . VII 9
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zemer Enk op 't dorp toekronkelde ging C a r e l . Hij liep
nit de verte mee met dies stoet van hoograderige, witgehuifde wagens, waarom zwarte gedaanten stippelden . . . .
Zoodra deze stoet in 't gezicht van de kerk kwam,
begon de klok to luiden, van veraf op 't veld vernomen
als vroolijk getimptamp, van dichterbij in 't dorp al$ zwaarder, luiden gebimbam, metalig weergalmend tegen huizen
en schuren .
voor de beukenhegge van 't kerkhof waehtten buitengewoon veel menschen, langs wie de veldwachter dienstijverig en barsch op en seer wandelde .
In het hekken stood v a n E s s en, in 't zwart en hoogen
hoed, ongemeen ernstig, met vroolijke, lichtende oogen als
iemand die 'n groot besluit had genomen . A.an de buren
had hij geant woord, op de uitnoodiging O b b e l i n k's begrafenis bij to wonen, dat voor 't geval hij niet met den
stoet van 't sterf huffs ging, hij dezen aan 't kerkhof zou
opwachten . En vermoedende dat dominee H a c k h u y z e
niet al to wel zou zijn, was hij dezen bescheiden z'n dienst
zoowat gaan aanbieden . En ja, dominee had nu wel gees
bronchitis, maar z'n stembanden wares erg aangedaan, en
daarop sloegen bij hem altijd de zenuwen, en dit was 'nn
ontzettend geval, want hij had O b b e l i n k erg goed molten
lijden, maar aan den anderen kant . . . En dus . . .
En dus stood hij dear in pleats van den dominee .
Dat begreep C are 1 ook, die even voor den stoet, en dus
weinig opgemerkt, aankwam en, van E s s e n groetend,
haastig voorbij de kerk liep, om aan 't gedolven graf de
begrafenis bij to wonen .
Intusschen regelde zich de stoet voor de kerk onder
het metalig-zingend klokgelui . vrouwen en mannen kwamen
voorzichtig nit de kleedwagens geklauterd, terwijl de buren
de kist op de bear tildes en de doodgraver ze met zwart
lakes overdekte . 'n Oogenblik onder de kerklinden nog 'n
vreemd gekrioel van in rouwgehulde vrouwen en van zwartlakensche mannen, waarvan sommige met potsierlijke b .ooge
hoeden en jassen, maar den was de optocht geregeld, voorop
de doodgraver de pet in de hand ; den de buren met de bear ;
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daarachter eerst de meester met weduwe O b b e link, verder
Harm met O b b e link's broer, eindelijk de overige familieleden de mannen, allen de hoed in de hand, de witte schedels
boven de verbrande, om zich goed to houden booskijkende, gezichten ; de vrouwen gebogen,'t snikkend gelaat achter de nietontvouwde zakdoeken verdoken in de mute
en zoo ping
het, terwijl de lucht trilde van klokkeklanken, stapvoets
onder de lindenschaduw de kerk road, grafwaarts, op 'n
afstand gevolgd door schuchtere nieuwsgierigen . Uit de
schaduw kwam het dan met langzamen, ernstigen stag 't
zonnige kerkhofpad op, waarover 'n treurbeuk schaduwde,
zoodat diens slagschaduw 'n oogenblik over den geheelen
stoet, van den eersten tot den laatsten viel, terwij 1 tusschen
de hooge kerkhofheggen 't klokgebimbam metalig suisde .
C are 1, tegen wat struikgewas ter zijde van de groeve
staande, voelde zich geroerd door die boersche deftigheid .
't Ging onbeholpen, met breede gebaren, nog hoekiger dan
gewoonlijk in die stij ve, lakensche kleederen ; bijna pot sierlijk deed die plechtigheid van grijzen Mann e s S c h o o n ev e 1 d in de pandenjas, van dikken, zweetenden O f t{h o f,
van kreg eligen v e l t k amp, stoeren B o s m an, goedmoedigen S t e e m a n en kleinen M a r s i n k
en toch ontroerend .
Onbetaald, in nooit-geweigerden, eeuwen-bestaanden, voor
rijk en arm gelijken burendienst brachten ze O b b e l i n k
hun laatsten burenplicht, die eenmaal ook hun door de
buurt zou bewezen worden . Toen de kist in de groeve
was gelaten, wierpen de dragers er wat zand op . De doodgraver dekte ze met 't zwarte kleed, held z'n pet in de
hoogte, en 't klokgelui hield op .
Met den laatsten, lang-voortzingenden galm trad v a n
E s s e n 'n weinig naar voren . Slank, in de openhangende
gekleede jas, bleek en donkeroogig, de zwart en grij ze
haarlok over 't voorhoofd hangend, staarde hij op de groeve,
terwij 1 in de flu plots neergevallen stilte vreedzame dorpsgeruchten, metalig hamergetik uit de smidse, hanengekraai, en kindergeschreeuw, werden vernomen . Dan hief hij
't hoofd, en met luide, toch ingehouden gelijk van achter
'n gordijn komende stem, sprak hij, als zich herin :nerend
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Vrienden ! We hebben hem alien gekend ; hebben als
kind met hem gespeeld en op de schoolbanken gezeten ; als
man met hem gesproken - en bet altijd geweten : hij was
den on zer besten . Niet omdat hij uitmuntte. Neen, hij
was 'n gewoon mensch, die trouw werkte en even trouw
bad, altijd dezelfde, altijd gewoon . En daardoor was hij
ons zoo goed. Zooals 'n volgroeide boom of 'n stil water,
't dagelijksch brood of de zon ons zoo goed zijn, juist
omdat ze ons altijd dezelfde zijn . Z66 van ons been to
gaan, neen, 't was niet zijn eigen daad . . . Wet zijn eigene
is thans 'n genade grooter dan onze kennis . Zoo gaarne
hadden wij hem sterker gezien onder die tegenslagen die
hem troffen, maar ons geloof zegt dat onze God de Heiland
is der hulpeloozen . Hoe hadden wij met hem to doen !
Hoe gaarne hadden we hem geholpen ! Misschien
en
bier brak z'n stem even, en kostte 't hem moeite voort to
gaan -- Misschien . . , hem ook m6eten helpers . Nu kunnen
wij onzen goeden vriend aileen in trouwe gedachtenis
houden, en samen aan zijn groeve doen wat anders onze
don nee met ons gaarne gedaan zou hebben .
En 't hoofd buigend en de handers vouwend, zeide hij :
Vader, die in de hemelen zijt ! Uw naam worde
geheiligd . Uw koningrijk kome . Uw wil geschiede, gelijk
in den hemel, alzoo ook op de aarde . Geef ons heden ons
dagelijksch brood . En vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onzen schuldenaren . En leid ons niet in
verzoeking ; maar verbs ons van den booze . Want Uw is
bet koningrijk, en de kracht, en de heeriijkheid, in der
eeuwigheid . ,Amen.
De pet-opzettende boeren keken tersiuiks hem met blijde
verbazing aan . Hij was weer bun meester, die 'n rechten weg
moist to loopen door 't kromme, leelijke levers
; die, terwijl hij
't in Holland veel fijner had kunnenn hebben, bij hen was
gebieven, in bun achterwereld van zwart brood en zandaardappel. Hij was de beer van den Schepershoek en niet
die jongen van De Dullerdt, die op boerenwijs wilde levers
en dan ongelukken aanrichtte ; en hem zouden ze volgen .
Want volgen moest 'n mensch nu eenmaal : ~~n moest den
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toon aangeven en wegwijs waken . Domeneer kon 't niet,
was to oud, woonde to ver weg
en daarbij de Schepershoek was nog niet Oolghem ! De meester had 't altij d
gekund en nil wilde hij 't weer. Ja, hij was de man,
hun „meister" ; en bleef dit, zoodat niemand aan hem kon
merken dat hij van z'n vrouwens-vader 'n slomp geld had
geerfd . Gewis, hij was de beer van den Schepershoek en
niet die D ullerdt-j ongen !
C are 1, ontroerd en week gestemd, voelde zich gedrongen de weduwe en Harm openlijk, innig de hand to
geven, en misschien den meester ook, dock bemerkte op 't
zelfde oog enblik in der boeren houding en blikken hun
tersluikschen, dock onloochenbaren afkeer van hem . Dat
verkoelde hem van binnen . Och, hij moest 't maar laten
ze begrepen elkaar zoo weinig, dat ook dit weer misverstand gaf. Hij zette z'n hoed op om been to gaan, toen
't ineens hatelijk-schel en hem door 't hart vlijmend over
Den Dolle hef 0 b b e 1 i n kboer
bet kerkhof schetterde :
in de drinkenskolk ejoagd . Hee mos in 't dreijschuutjen !
0 wee ; weer dat eeuwig hem contrarieerende schepsel,
B o k s e n s- D i e n e! Dat kwam nu van 't lieve medelijden,
waardoor je zelf de dupe der historie werd . Maar nu zou
hij toch . . . En woedend zich omwendend zag hij ja, haar
eeuwig-uitlachen d idioten gezicht met roodg erande, groenglansende oogen en scheef-opgetrokken mood, en geheel 't
brutaal-geposteerde vrouwen lijf van B o k s e n s- D i e n e ; hij
zag ook den dienstij verig zich rechtzettenden veldwachter
maar niet minder, niet minder die eigengerechtigde boeren
en stakerige dorpsmenschen, wier loensch gekijk hem overtuigde dat ze die krankzinnige nu reeds in stilte applaudiseerden, om 't straks openlijk to doers . En terwijl hij
onwillekeurig reeds den arm bevelend uitstrekte, zag hij
nog op 't laatste oogenblik hoe jammerlijk-dom, hoe zieligarmzalig hij werd, door die gekkepraat voor ernst to nemen .
Snel schoot hij dus 't kerkhof af, doch niet zoo snel, of hij
hoorde nog eens :
Den Dolle hef 0 b b e 1 i n kboer in de
drinkenskolk ejoagd ! en hij voelde zich doorpriemd door
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de stekerige blikken Bier eigengerechtigde, hem braafgroetende pummels !
Gej aagd vloog hij voort, 't dorp door, om eerst op 't
kerkpad naar den Schepershoek zich to bezinnen wat er
gebeurd was . Hij, gebrandmerkt door 'n bende boeren
onder aanvoering van 'n schoolmeestertje en 'n krankzinnige ! Op elke boerenkeuken en op elk kasteel, door
jaloersche, domme boeren en nog jaloerscher en nog dommer
jonkers zijn, in Delft en buitenland met eere genoemde,
naam verscheurd, als 'n oude courant ! En onmogelijk zich
to verdedigen ! De wet beschermde wel eigendom maar
geen goeden naam, wel tegen diefstal niet tegen achterklap,
wel tegen moordenaars en roovers niet tegen domooren en
gekken . En heengaan werd wegvluchten ! Neen, hij moest
die uilige ral~kerts tarten, onverzettelijk voortgaan, alle
tegenwerking breken en overwinnen, al kostte hem dat zijn
toekomst, zijn geld, alles . . .
Opeens keek hij op van ver geschreeuw en geklop . He,
vanwaar kwam dat ? Op den Brazemer Enk ging de herfstbezigheid van ploegen, maaien en eggen geruchteloos voort ;
n een, 't kwam van ginds, van De Dullerdt, die z'n reeds
goudende beuken hoog koepelde tegen't diepe blauw. Weer
hetzelfde geluid : ah, dat waren drijvers, schreeuwend en
slaande, om 't wild op to jagen . 0 ja, vandaag opening
vann de jacht ; natuurlijk B r i e 11 a e r, niet weinig trotsch
dat hij nog altijd De Dullerdt jaagde, dadelijk er op af,
als 'n bok op de haverkist . Nu, hij zou 't grijze gekje maar
zien to ontloopen . H~, dat op 't moment niets meer was
to hooren van de drijvers ! . . . Ads ze flu maar den anderen
karat waren uitgegaan . . . Doch joist van 't kerkpad den
Heerendijk willende oversteken om de Holtsteeg in to slaan,
zag hij de jagers uit de droge sloot der Iemker Geere
klimmen. 0 wee, geen ontwijken aan !
B r i e 11 a e r, in groen jagersbuis en Tiroler jachthoedje,
en gevolgd door 'n hem onbekenden, grij sgekleeden lobbes,
met adellijke kalmte van beweging en oogopslag, kwam
recht op hem af, blijkbaar belust op 'n praatje .
Doch Car e 1 zond reeds uit de verte tot 't gekje
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de vleiende veronderstelling, daarmede als verlofvragende
to mogen doorloopen : - Zeker mooie jacht gehad, meneer
Briellaer!
Mooie jacht! kefte 't mannetje :
Pat moet u
Haha
wendde
hij
zich
achterom
tot z'n
net nog vragen !
!
medejager :
Haha ! Meneer informeert of we mooie jacht
hadden ! Superbe ! !
C are 1 begreep er niets van, dock bleef staan en vroeg
droogjes : -- Hoe zoo, meneer Brie 11 a e r !
Je viel hier altijd over de fezanten, je brak je nek
over de hoenders, maar u met uw ontginnigen hebt ze
allemaal gebonjourd . . .
Och, meneer Brie 1 a e r
. suste C are 1 ironisch .
't Onbeschaamde gekje wou hem natuurlijk de schuld
opschuiven van z'n platzak thuiskomen :
De fezanten . . .
Geen schot gehad ! Geen wol of veer gezien ! Niet
de manier ! ! 'n Prachtige fezantenhei puur wit zand ! ! Niet
de manier ! ! Horrible!!
Och, die fezanten komen wel terug ! lachte C are 1
hauwtj es, geen scene willende waken ten aanschouwe van
lien onbekenden lobbes en samenscholende drij vers .
Weg blijft weg ! krijschte en blafte 't door C are 1' e
kalmte al woedender wordende mannetje :
Weg blijft
weg ! Uw eenige pachter komt ook niet weer terug ! Niet
meer to redresseeren ! Pauvre madame mere !
.
U bedoelt, meneer B r jell a e r?
`vat ik zei, meneer D u bar c q ! 'k Heb her 'n
puike fezantenjacht gepacht en geen zandboel ! Geen manier,
ziet u, geen manier ! !
Ik ontsla u dadelijk van de jacht op De Dullerdt,
en 'k zal u direct de betaalde pacht terugzenden .
-- Pardon, meneer D u b arc q ! Marchandeeren is mij n
yak niet ; ik br~ek geen huurcontract ; en verwacht geen
deurwaarders !
U is 'n onbeschofte gek . . , hoort u ?
Monsieur le technologue, serviteur ! bong 't grijze
mannetje, sarcastisch groetend, draaide Care 1 den rug en
tippelde verder, gevolgd door den joviaalomhoogzienden
-
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lobbes en de elkaar aanstootende en op den grond kijkende
drijvers .
C are 1 staarde hem, trillend van woede, na . Wat doen P
Duelleeren ? Tot die comble van dwaasheid zou 't grijze
gekje hem niet brengen . Wat dan ? Hoor, daar lachten
ze ! Natuurlijk om hem ! Hij de rise van dien bekenden
vuilpoes, die natuurlij k z'n heldendaad triumfantelij k zou
ronddragen ! 'n Walging van de menschenn overviel hem,
en hij holde voort om thuis to komen . Doch hoorde steeds
op nieuw de beleediging van B r i e 11 a e r . Hij voelde
zich gehoond, meer dan publiekelijk gehoond, hij voelde
zich besmet, vies, verpest, als had die farizeesche roue al
z'n gif hem in de ziel gespuwd . Hij werd benauwd van
razernij, wierp z'n hoed, wierp zichzelf op den grond, graaide
met woedende grijphanden in 't zand, 't mos, al kreunend
Ze waken me gek ! Ze ver aesten me ! Ze verpesten me

B e r t h a kwam uit 't dennebosch en ging juist over
de beek, toen ze Care 1 blootshoofds van den Heuvel-kant
in huffs zag rennen, en vermoedende dat hij daar jets to
halen had, liep ze in gedachten voort . . .
Want eindelijk begon hue toestand haar duidelijk to
worden . Op dezen stil-zonnigen herfstmiddag, nu ze 0 b b e1 i n k op dezen misschien mooisten dag des jaars, 'n dag
van enkel vrede, hadden begraven, was ze gaan zien, eindelij k gaan zien .
Eerst had die als 'n eeuwige veroordeeling haar overvall ende tij ding van 0 b b e 1 i n k's dood haar verbij sterd,
blind, uitzinnig gemaakt . Carel had gej ammerd over de
rotte, conservatieve toestanden hier, die pervers juist hem
op 't hoofd vielen, die ze kon en wilde hervormen . Doch zij
had gekreund dat geen omstandigheden 't levee bedierven,
maar niet begrepen wat dan wel. Van God was dit niet
gekomen, en van menschen evenmin . . . Van waar dan ? Ja,
ze had als nooit verstaan die lange klachten der Psalmen
over wraakgierige tegenpartijders en vrede-hebbende godde-
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loozen, maar met haar klachten niet tot God kunnen komen,
zooals die Psalmisten wel . Was deze ellende nit onkenbare
krochten van afgrijselijke smarten-bronnen gekomen, wie
verzekerde hen, dat niet morgen nit diezelfde afgronden
weer iets zoo pervers' hen kon overvallen ? En zoo was 't
geen levee, geen sterven geweest de laatste dagen
enkel'n
kreunen over leed, waarvan alleen 't perverse to begrijpen
viel . En nacht en dag hadden ze met de ellende geworsteld, als drenkelingen, midden in zee, met 't oneindig hen
omringende, ompersende, verstikkende water . . .
Totdat ze heden was gaan zien ! Wee, wee had moeten
zien. En wel dit : hue levee hier van den eersten dag of
nagaande had ze ineens gestaan voor 'n woord eens ergens
gelezen : alle vooruitgrijpen is zonde . Vooruitgrijpen was
geweest haar verwachting, dat C are 1 hier vanzelf zou aannemen wat hij in stad welbewust had verworpen . Vooruitgrijpen haar genieten van den vrede, n og lang voor de
strijd was beslist . C are 1 had toegegeven, jawel, maar
zulk nonchalant toegeven was beleedigender dan ontkennen.
Genade en erbarming, hij had ze minder noodig dan ooit,
wilde ze niet als verweekelijkende ideeen, en begreep niet
dat ze ooit werkelijkheden zouden kunnen zijn
maar hij
schikte zich in die dorpsche vooroordeelen, zooals Brie 11 a e r en zoo menig landheer zich daarin schikte . En daarvoor had God hem toch to lief, dan hem toe to staan zich
zoo leelijk to waken. En dus liet God hem boeten voor
zijn hoogmoed . En welk 'n boete ! O wee, als z'n oogen
opengin gee voor zichzelf ! Nu zag hij zichzelf niet, nog
niet zoo als de boeren, de kasteelen, ook niet zooals zij
hem doorschouwde . Wee dien morgen, als z'n oogen open
gingen voor hemzelf ! Wee, welk 'n boete ! Deze was nu
niet die zichzelve opgelegde boete, van haar als meisje,
om daarmede alles terecht to brengen . Die was missehien
wel goed -- ja eigenlijk wel onvermijdelijk geweest, maar
toch geen echte boete ; en daarom had die ook niets uiten
gewerkt. Haar vader was er niet wee geholpen
Louis evenmin . Maar, wee deze boete ! Door God zelf
aan C are 1 opgelegd, ineens en onontkoombaar ! A.ch, hij zou
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er misschien mee onderdoor gaan . . . En toch . . . Geen
mensch zou dit hem durven aandoen . . . Zou God 't dan
gedurfd hebben, als Hij niet wilt met deze boete 't doel
to bereiken ? Natuurlijk : God bereikte met zijn boete altijd
't doel ! Als C are 1 flu maar kon inzien dat dit van God
kwam, die, liever dan toe to laten dat C are 1 Hem negeerde,
deze uiterste poging waagde ! Zeker, flu zegen en voorspoed
hem niet tot bekeering hadden gebracht, kon 't nog alleen
de ellende, hulpelooze ellende . Maar o, zou hij 't kunnen
dragon P . . . Zij voelde flu deze echte boete als enkel vernedering, als smaad en hoop . Nu deed zij Been grootsche
dead ; flu voelde zij zich niet dapper in haar eig enwillige
boetedoening, hoe dan ook door de menschen opgevat,
neon, enkel en alleen 't vernederende van deze door God
hen opgelegde boete. Hun naam, voor wie weet hoe lang
verloren ! Zoo dikwijls 't erkend, dat ze zondaren waren -welnu, nu had God ze eons tot zondaren gemaakt ! Daar
stonden ze ten toon : die verwaande, jonge D u b arc q, die
't beter moist dan de heele wergild
en die eigengerechtigde B e r t h a v a n H e e s e 1 e, die vroom wilde zijn, liefst
van den allerzuiversten ijk ! Daar stonden ze ten toon
hij de zedelijke bewerker van 0 b b e 1 i n k's dood ; zij de
zwakke, dubbel-medeschuldige, wijl zij en krachtens haar
verleden en haar erkende vroomheid hem had behooren to
leiden . En flu niet wegloopen, of zich ongevoelib houdende
afleiden, maar dozen hoop aanvaarden, als boete door God
opgelegd ! En dit erkennen als recht ; in schuldbelijdenis
en hartenverbrijzeling zich buigen
en weten dat Genade
dan de schuld had wegg edaan ! Zou zij 't kunnen ? Zou zij
't durven ? Zou hij zich niet doodschamen ? Zou hij 't
durven P . . . Zou hij zich kunnen veroordeelen en weten
dat die zelfveroordeeling hem uit 't eeuwige oordeel zou
verlossen ? Of zou hij de gewone uitvlucht aangrijpen en
dit to gemakkelijk vinden ? Terwijl or niets zoo moeilijk
was voor 'n mensch, niets ! Ze voelde 't flu zelf . . .
Waarom kwam hij flu niet de dour uit ? Hij was toch
maar even iets in huffs gaan halen ? Waar bleef hij dan ?
En haar step versnellend haastte ze zich onrustig near
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binnen . In de eetkamer niet
in de salon niet -- eindelijk
in z'n kantoor, char vond ze hem . Maar z66!! Mos in
z'n haren, zandvegen over 't gezicht en z'n steeds wel
niet als 'n fat, maar toch als 'n heer gedragen kleeding
wild-vertrokken om 't lij f ! En wat staarden die oogen vervaarlijk ! Hij had toch niet gevochten ?
'n gewone . . . ?

Gevochten als

Maar jongen . . . Wat is er gebeurd ?
Ze schrikte van z'n hoonblik en woest-sarcastischen
lack, die z'n lippen deed krulien .

Jongen, zeg toch ! ! Ze kromp ineen van z'n verwijtend kijken :
Jongen, zeg toch !

Och niets, moeder . Uw beschermelinge B o k s e ns Die n e heeft me op 't kerkhof voor moordenaar uitgekraaid,

en uw oude kennis B r i e 11 a e r heeft me ongeveer 't zelfde
toegesist, ten aanhoore van drijvers en jachtvrienden. Haha,
die schijnheilige schavuiten ! Wat durven ze, he ? Of ze 't
ook weten dat 'k me niet kon verweren
Dat hoeft ook niet jongen! Dat ho .eft ook niet !
Ze stood naast hem en woelde lief koozend door z'n
haren, al naar buiten starend . Nu 't oordeel reeds begonnen

was, bleek 't nog veel erger dan ze vermoed had . De

duisterste dagen her met vader en L o u i s doorworsteld
waren om terug to verlangen, bij wat nu dreigde . Die
hadden tenminste haar, de ongebrokene, nog laten redden
wat to redden viel . Nu was zij zelve gebroken, zij de meest
verantwoordelijke ! Zij zoo zwak tegenover den onverzettelijken C are 1 ! Als ze flu maar sterk in geloof, sterk in

God, mocht zijn ! Niet toegeven en toch zoo innig liefhebben dat hij haar liefde aangreep, als liefde erkende !
O, als ze flu maar volharden kon ! Zich maar kon vasthouden aan de genade, die goddeloozen rechtvaardigt ! !
Moed vragen om het to aanvaarden ! fluisterde ze .
En terwijl ze van moed sprak vielen de tranen uit de
groot-starende oogen op haar hand, in zijn haren . . .
Die schijnheilige schavuiten
-- Moed vragen . . , jongen . . .!
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En haar lippen beefden, en de tranen droppelden speller
op zijn hoofd .
VIII.
- Wil je eons 'n echte van J a n n a hooren, jongen
Hij legde de slechts als voorwendsel voor z'n zwijgen
dienende courant peer, keek z'n moeder met die tegenwoordig eeuwigverwijtende oogen even aan, en staarde dan
naar buiten in 't van herfstkleuren wemelende park .
Je kept flog wel die voorvaderlijke parapluie, die
groene, met koperen punt en klein heerenhandje als knop
Nu, die was totaal versieten -- en zoo'n groen overtrek
niet moor to krij gen . Dus gaf ik haar met 'r verj aardag
'n nieuwe
behoorlijk, maar gewoon . Gisteren -- hot
moest ze even eieren halen op den
regende dat 't goot
Iemkeshof, en 'k zie dat ze de rok op boerinnenmanier
over 't hoofd slaat, en or zoo door wil . 'k Roep :
Jan n a,
je parapluie ! Je hebt pas 'n nieuwe !
En zij : - Juust mevrouw, doarumme . 't Regent : dan
wier ze ummes heelemoal flat !
En zij zoo door de kletsbui ! Echt he?
Onwillig draaide hij z'n donker gezicht haar even toe,
knikte star, verwijtend, en nam weer de courant op .
A.ngstig keek ze hem aan . Wat moest ze toch tegen
dat wanhopige, verwijtende zwijgen ? Wist ze flog maar
ergens 'n toegang tot z'n hart ! Door goon ding moor kon
ze zijn belangstelling wekken . Z'n gaan naar Berlijn, z'n
ontginningen, H a n n e s' verhalen van boeren die ook met
kunstmest begonnen, 't engagement van freule C o n s t a n c e
van H o r s s en, 't eindelijk aangevraagde emeritaat van
dominee H a c k h u y z e, 't gerucht dat van E s s e n die veel
geerfd had van z'n schoonvader to Yelp, zich dear zou gaan
vestigen, alles hoorde hij aan met 't zelfde strakke, donkere
gezicht en verwijtende oogen . 't Leek of van binnen de
veer gebroken was, en 't lvven in hem stilstond . Zelfs toen
de dood der oude vrouw van E s s e n word aangezegd, en
volgens Jan n a' s verzekering 't Schroevelde to troop kwam,
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scheen hij zich z'n wensch dit bij De Dullerdt to trekken
niet eens meer to herinneren. En haar verzoek het toch
to koopen, our zoodoende De Dullerdt mooi of to ronden,
had hij met zwijgend schouderophalen beantwoord. Poem
ze alleen E g b e r t v an E s s en haar deelnemingsbezoek
gebracht en daar ook den meester ontmoet had, was het
'n leniging van haar smart geweest hers oude, ongeschokte
eerbied en hoogachting to ontvangen, en to vernemen dat
de meester niet aan verhuizen dacht . Doch des to ontzettender toes thuis weer to staan voor C a r e 1' s verwijtende
wanhoop. Blijkbaar werden de rollers omgekeerd : hij was de
beschuldiger, de aanklager ; to verdedigen had hij niets,
zooveel to meer to verwijten . Die starre levensverachting
benauwde haar erger dan z'n eerste woede . Zoo zou hij
toch niet blij ven ? Toch niet 'n man word en met 'n doode
ziel, als zoovelen ? Dan zou hij na langer of korter in
't levee terugkeeren, hard gaan werken, zeker rijk en
misschien beroemd worden
maar z'n hart, z'n ziel zou
sterven . En wilde z'n ziel nog levers, dan zou hij die doodzwijgen of v&$rlachen dat er immers noch God, noch liefde,
noch toekom st voor den enkele bestond, voor hem althans
niet, die bij ervaring moist dat 'n pervers toeval den eenen
goed, den anderen slecht verklaarde, en beiden met evenveel
recht ! Wee, dam werd hij eigenlijk nog ongelukkiger dam
z'n vader. Want hij met z'n gaaf karakter, z'n praohtige
energie en wilskracht was veel toerekenbaarder !
Deze angst benam haar elke levensvreugde . Ze moist
dat buiten weer de herfst glorieerde, dat 't ondankbaar
was al die wonderen van kleurenweelde en zoeten weemoed
ongenoten to laten voorbijgaan ; ze dwong zich sours gouden
zonnestralen to zien vallen door 't roode loover, of geelgouden blad to zien blinkers tegenn blauwen hemel
maar,,
ach, ze zag 't niet, ze zag niets dan altijd C a r e l' s verwijtende staaroogen . En in doodsangst lag ze 's nachts to
kermen tot haar God, dat hij nog z'n ziel, wie weet ook
z'n lichaam zou vermoorden . . .
Ook nu voelde ze in z'n apathisch zwijgen minder gerin gschattin g van haar grapj a dan opzettelijke, hooghartig
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starre levensverachting. Nu wdii hij reeds niet meer lachen
of schreien ; straks kax hij 't niet meer, al wilde hij z'n
leven geven voor 6~n traan, ~~n lach
en dan was het
gedaan, voor eeuwig gedaan . . .

Dus u voelt 't niet ale jets pervers, geschikt om
krankzinnig to maken ?
--- 't Is de verhooring van mijn gebed, jongen . . .
Haha ! Uw God kaim tot 'n monster van wreedheid maken, om maar aan uw systeem vast to houden, he?
--- Systeem ? Och, jongen, nooit hen gehad ! Wel aan
de realiteit me vastgehouden -- of liever me er door laten
vasthouden ! Van 't oogenblik dat God me je gaf als m'n
fontein van vreugde, heb ik gebeden dat je God zoudt
kennen . Elken morgen en elken avond heb ik gesmeekt
Heere, last hij desnoods alles missen, als hij U maar kept !
-- Zoudt u dan liever niet daarmee uitscheiden, flu . . .
flu . . .

Nu mij n gebed verhoord wordt ? Neen, jongen!
verhoord ? ! Dat is razernij, moeder, en niet eens
'n mooie ! Ik zal me nu eens op uw standpunt plaatsen .
God is dan liefde, he? En die nam u eerst alles af. . . .
Spreekt Jezus daar niet van : eerst alles verliezen,
en pas als je God-alleen hebt overgehouden, alles terugontvan gen ?
-- Best mogelij k ! Maar zelfs dan nog! 't Eenige wat
i toch maar hebt ontvangen of gehouden hoe dan
ook -- was uw kind . . .
M'n prachtj ongen, ja, met 'n karakter, gaaf en
gezond . . .
Last m' uitspreken moeder . . . En voor dat kind
hebt u altij d geleefd, altij d gebeden .
Natuurlijk, ik kon niet anders, zal nooit anders
kunnen . . .
---- Goed : aangenomen ! Maar dat gebed zal dan z66
verhoord zijn, dat uw kind gemaakt is tot de rist van
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iedereen, erger dan rise
eigenlijk tot 'n niet voor de
wet bereikbare misdadiger ! En dat n oemt u nu een werk
van liefde, van de hoogste liefde ? ? Haha ! 't Is de meest
perverse geschiedenis ooit bedacht . . .
Och, jongen . . .! 't Is zoo moeilijk om tot God to
komen ; want niemand komt tot Hem dan door den Heiland
van zondaren . En voor menigeen is 't haast ondoenlijk to
zeggen : ik ben 'n zondaar . En 't zijn gewoonlijk de beaten,
die dit 't moeilijkste, maar ook 't zuiverste zeggen . En
dan helpt God soma door hen tot zondaars to waken . Dat
heeft Hij nu met jou gedaan .
Op wat voor 'n manier . . . ! Zoo imbeciel ! . . .
Jongen, zwijg toch ! God last zich niet narekenen .
Weiger je met die erkenning to beginners, je blijft stekeblin d !
Door 'n armen, braven sukkel in zoo'n zielig en
zelfmoord to jagen!
Jezus heeft voor ons geleden, en plaatsbekleedend
is elk diepgaand lijden . Wij offeren elkander ons levers veel
meer dan we weten, en zijn elkander tot heii
of we
laten 't na, en zijn elkander ten vloek . Ik stel me voor,
hoe O b b e l i n k flu reeds dankt dat zijn levers geofferd
werd om jou to redden .
Plaatsbekleedend lijden ? Is er schrijnender onrecht ?
Wat recht is, zal God wel weten - maar dat 't de
hoogste liefde is, dat weet elke moeder die lijdt voor haar
kind, die honderd dooden sterft voor haar kind .
En als dat kind dan niet wil lijden, zich goedhoudt,
en niemand lastig valt, zelfs z'n moeder niet ?
-- .Alsof dat voor de moeder niet 't alley-allerergste
is . . . om onder to bezwijken . . . !
De tranen kwamen . . , en ze ging haastig voor 't raam
staan, ze afdrogende .
Moeder schei uit . . . 't Is om gek to worden ! Om
to vloeken tegen die dolle nonsens ! Begin er nooit meer
over, of ik vloek het huffs vol ! schreeuwde hij, en stormde
d e kam er uit .
Ze bleef staan en door omfloersde oogen zag ze roode
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herfstglorie tegen diep blauwe lucht, waar in wonderen
vrede good neerregende
of neen, ze zag daar alleen
hem
ja, 't was boven en om hem wel feller en dieper
van kleur dan anders
naar ze zag alleen hem daar op
en neer waudelen langs den vij ver
heen en weer terug
als opgesloten, terug en weer heen . Arme jongen! Zoo eenzaam, zoo hopeloos eenzaam !
En onwillekeurig voelde ze zich als getrokken naar
buiten, en bedacht nog op het laatst dat ze langs de
rhododendrons naar 't dennebosch kon gaan, dan zag hij
haar tenminste niet
want in z'n buien van menschenschuwheid hinderde zij hem zelfs.
Maar nauwelijks bij de rhododendrons, of ze bleef ontzet
staan
dock wilde dan doorgaan, want dat kon niet waar
zijn. Als tegengehouden echter stood ze, en luisterde . En
werkelijk
daar was 't weer ! Onloochenbaar : daar klonk
luide, vervloekende verwensching. Zij was toch niet krankzinnig geworden, want . . . ? Met groote angstoogen keek ze
road. Neen ; 't was De Dullerdt, de frissche, hernieuwde met
't dappere hoektorentj a en 't deftige zandsteenen v a n
H e e s e 1 e-wapen boven de deur ; 't waren de oude beuken,
in gouden glorie pralend tegen blauwen hemel
en hier
vloekte haar jongen! Hier over hun eigen plekj e, over hun
zoet tehuis smeekte hij 't allerergste ! ! Was ze dan zoo
ver verworpen van Gods aangezicht, dat ze dit moest beleven ! . . . Dit van hem, haar jongen . . . die met de allergemeenste vloeken . . . Hoor, weer . . . !
Dof, dock duidelijk rolde C a r e l' s uiterste wanhoopverwensching over den vijver . . .
En 't hoofd tusschen de schouders, vluchtte ze gebukt,
met schaamte bedekt, naar huffs, sloop, angstig gezien to
worden, naar haar slaapkamer, waarvan ze gejaagd de sleutel
omdraaide.

Helder strooide 't vroolijk-bengelende carillon z'n tingelende muziek over de stille avondstad en Marie, daar-
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door wakker geschrikt uit haar peinzen, begon de slagen
to tellen, die zwaar en langzaam uit den hoogen toren
neergalmden .
Twaalf uur ! Den heelen avond zoo gezeten in haar
stoeltje met den brief op haar schoot ! Nu, haar schuld
niet ! Ads mb~der-zelve schreef, moest de wagen al erg scheef
geloopen zijn, of 'n coup d'etat onvermijdelij k . Die kon zoo
in haar nopjes zuchten :
Ja, ja, dat gaat alles maar
buiten moeder our ! en dan ging alles langs 't lijntje, volgens
moeders wil . Doch waarom flu zelve geschreven ? Toch niet
omdat ze kon klagen weer niet begrepen to worden door
vader, die steeds lachte de boven hem gestelde machten to
gehoorzamen . Natuurlijk, vader was sours wonder-onbegrijpelijk, 'n echte man : van alles verstand hebben, en op
sommige punten merkwaardig-onbevattelijk ! Maar 't gekke
van dien brief was dat vader dien even goed had kunnen
schrijven, en moeders apartje ermee ondoorgrondelijk bleef .
Wat stood er ook weer in? Ja, eerst dat vader bij de boedelscheiding, na grootmoeders dood, 't Schroevelde maar had
genomen . Wou moeder daarmee zeggen dat vader door
die erfenis van grootvader nit Yelp meer kon dan iemand
wist ? Ten tweede : dat vader 'n Afdeelin g van de HeideMaatschappij had opgericht, en meneer D u b arc q
trreemd
dat moeder niet C a r e 1 schreef ; trouwens ze zei ook altijd
men eer D u bar c q
C are 1 dug, was gaan vragen our
president to worden . Maar dat mevrouw aan vader in 'n
long, intiem gesprek had verteld, hoe haar zoon zich
o b b e l i n k' s dood zoo aantrok dat ze 't ergste vreesde .
Dat 't trouwens iedereen opviel dat meneer Dub a r c q in
kerk noch kluis meer gezien werd, en 't zich niets had
aangetrokken dat D i e n e R i e t k amp 's nachts 't draad
our de weide had doorgeknipt, en de pinken weggej aagd, zoodat twee ervan, wegens gebroken pooten,
dadelijk waren doodgemaakt. En eindelijk dat 't met dien
nieuwen, zoowat socialistischen meester en vader heelemaal
niet boterde, en vader er met een November wel alleen
zou voorstaan, nu er geen sollicitanten kwamen opdagen .
Won moeder dus zeggen dat ze op 't oogenblik thuis beO . E . VII 9
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hoorde, om vader to helpers? Doch waarom den zooveel
over Care 1 geschreven, de eenige, om wien zij den Schepershoek ontvluchtte en meed
gelijk moeder toch ook wel
begreep .
Was moeders bedoeling dus onduidelijk geweest, had
moeder onwillekeurig, misschien voor 't eerst en laatst
in hear levers, een praatbrief moeten schrijven
zij was
er door wakker gemaakt, er door nit stad teruggeroepen .
Wat toch hielp 't of zij trouw elken marktdag zich opaloot om maar geen Schepershoeker boer of kleedwagen,
of boerinnemuts to zien, en niet ziek van heimwee to
worden, nu 'n pear van moeders gewone, wortelechte woorden hear ineens hadden overgezet in den Schepershoek ! !
Ze had grootmoeders begrafenis bij gewoond met de gewone
stij ve, maar zuivere deftigheid ; den doormen oom E g b e r t
zoo goed als die manke, aardige tante J e n n e k e vader
„meister" hooren noemen ; vader zelf ook hooren redeneeren
in keuken en herberg om die afd eeling van de Heide-Maatschappij bij elkaar to krijgen, en vooral hem lang hooren
want die hadden nu
praten met mevrouw D u b a r c q
altijd 'n prachtig gesprek, alsof bij deze twee mooie menschen 't allermooiste bovenkwam in elkaars gezelschap ;
vader evenzeer zien tobben met dien wet-socialistischen
onderwijzer, dien hij eigenlijk 'n onbetrouwbaar wezen
vond, onderwijl vermoedende dat dit oordeel niet heel
billijk was, zonder 't zelf to kunnen corrigeeren
maar
toch altijd, altijd had ze bij alles, op 't Schroevelde, in de
Roskam, op school, altijd hem gezien, C are 1. 't Was of
ze weer hand in hand met hem ging, en zij hem opmerkmaar hij daartegenin
zaam maakte op al dat grappige
stroef bleef, donkey kijkend . En ten slotte had die gewone
vertelbrief hear gezegd, wet moeder misschien niet eens
Meisj e, last dat getob in stad ; je leeft alleen
bedoelde :
in den Schepershoek, en this near huffs ! En ook, wet moeder
zeker nog minder bedoeld had, openbaarde die brief hear
duidelijk twee ineen gestrengelde dingen : bij hear schuld ;
voor hem miskenning.
Had zij werkelij k moeten weggaan ? Bestond voor alles
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vertrouwende liefde wel beleediging ? Mocht je wel zoo
gauw jets verkeerd, zonde noemen ? 't Oog waarmee je jets
aanzag, gaf dat jets zijn karakter
en van 't allerhoogste
standpunt verdween wellicht de zonde nit 't gezicht . Haar
wegloopen en vaders en moeders haar weghelpen was 't
niet angst geweest voor den beer van De Dullerdt ? Zou
ze ook zijn weggeloopen en weggeholpen, zoo 'n onderwijzer
haar 't zelfde als C are 1 had gedaan ? Ja, zij had htm beleedigd door in hem niet haar C a r e 1, niet 'n gewoon
mensch, niet desnoods dan 'n ingenieur, maar 'n kasteelheer
to zien ! En wilde ze dit
hoewel zeer goed wetende dat
hij flu slechts even, als in vacantie, kasteelheer was, en
eigenlijk, als energiek werker, geheel ingenieur
had ze
dan niet moeten begrij pen dat hij
ja die wat onbeholpen ruwe proefneming z'n vrijheid to herkrijgen, wel moest
nemen, our to zien, en dann met haar to glimlachen dat 't
daarvoor telaat was? Maar zij, trotsch nest, theatraal weggeloopen, niet geloovende aan z'n ridderlijkheid, z'n innerlijkste mannendeugd ! Dat moest hem verbitterd hebben !
O b b e l i n k's dood en 't mensehengebabbel hadden de rest
gedaan en flu
o, ze gevoelde 't flu was hij enkel wrevel .
En dus verhardde hij zich . Hij liet z'n n aam verscheuren,
ads 'n stuk papier in duizend snippers, door wind uiteengej aagd ; hij liet D i e n e R i e t k a m p z'n mooiste werk
verwoesten
dat al weer niet was gebeurd, ware zij gebleven
; hij wees vaders verzoenende hand honend af ;
hij minachtte 't menschengedoe en kwam, zooals met moeder
iedereen zou zeggen, in kerk noch kluis -- maar was 't
wonder? Was 't wonder
Want bleef hij niet, trots alles,'n prachtmensch? Werkte
iemand als hij, en heette werken niet leven ? Was hij niet
enkel daad, goede daad ? Gold deze load niet voor vrucht van
geloof? Wat bazelde men dan van zijn ongeloof? Omdat
hij 't nieuwe wilde ? Dat was juist 't bewijs van zijn geloof ! De bijbel en Jezus, wilden die sours bet oude ? Altijd
bet nieuwe, bet nieuwe
en dan zou men hem steenigen .,
omdat hij 't „olde gebruuk" op zij zette ? Had men hem
niet moeten prij zen, dat hij' zich flog zoo aanpaste aan bet
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oude ? Zij, meesters Marie, gold voor 'n geloovige, en
Goddank ze was 't ook, ze zag de goddelijke schoonheid
in de natuurljke orde, en moist die standvastige schoonheid
den doorzichtigen sluier der eeuwigheid . Zeker, omdat zij de
aarde lief had, verwachtte ze, hoopte ze op den hemel.
Maar zag zij daarom niet juist 't vermolmde van veel vrome
vormen ? Was zij ongelooviger omdat mystiek en mythe
haar dichter brachten bij de eeuwige realiteiten dan 'n
dogmen-systeem, en dat symboliek en gebed haar meer
stichtten dan 'n preek ? of eigenlij k : ze moist noch van
dogmen-systeem noch van mystiek, maar ze moist heel zeker
't voorloopige van dit maar eens to doorwandelen leven, 't
voorloopige ook der vormkristalliseeringen van Gods waarheid en schoonheid, dock juist in dat voorloopige zag ze
nit naar 't volmaakte
zooals ze 'n middeneeuwsche
typeering des geloovigen gelezen had : „hi is pelgrim en hi
scout sijn lantscap ." Maar omdat zij flu was Been mensch
van daad, zooals de man, dock als 'n vrouw een mensch
van gebed, en zij dus nooit haar inzicht, in daden belichaamd, anderen zou opleggen
moest zij dan flu blijven
heeten 'n geloovige, en de minstens zoo echte en diepgewortelde C are 1 'n ongeloovige ?
Zeker, als zij zoo in 't lelieblanke geluk van in harmonie met 't geheel to leven neerzat, dan voelde zij ook
den deemoed, 't onverdiende, 't verbeurde van deze genade,
en zij moist, moist zekerder dan jets, dat zij flu voorloopig,
enn in den hemel uiteindelijk voor God verschijnende, niet
anders kon stamelen dan de tollenaarsbede .
Doch dachten de menschen dan dat Carel volzat van
die kruideniersbraaf heid, die met den farizeeer zegt dat hij
iedereen het zijne heeft gegeven ? Neen, dit dacht die
innig-lieve mevrouw D u b arc q zeker niet . Wat had zij
C are 1 lief, moat was haar leven eon gebed voor C a r e 1
Hoe angstig vroeg en zocht ze voor hen 't ~~ne noodige .
Doch
was die angst nu niet 'n miskenning van hem ?
't Einde beantwoordde toch aan 't begin, en 'n daar-tegenstrijdend midden scheen er zoo bij to hooren in deze verkeerde wereld . Z'n innig-mooie jeugd kon niet ondergaan
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in disharmonie, al heerschte er tijdelijk 'n chaos . Z'n
moeder zag in overijling dat aan voor schuld, voor wie
weet wat ; zooals haar eig enliefde, in overijling zich beleedigd
gevoelende, was gevlucht, in plaats hem to steunen in die
donkere dagen . Zelf echter zou hij om al die zwarte gevolgtrekkingen lachen, en ze hoorde hem zeggen :
Maar
moeder, 'k zou toch 'n raar ingenieur worden, ram ik
beweging aan zonder oorzaak ! Voortdurend rekenen op
wettern en wetmatigheid, en Been Wetgever erkennen ?
En mevrouw D u bar c q wist ook wel dat 'n gaaf,
oprecht mensch slechts in z'n oprechtheid behoefde to volharden om kind Gods to worden . Was bekeering, verlangen
raar wedergeboorte of korter : nieuw lever, niet ook ontplooiing van 't eigene, 't echte, zooals in de opdracht van
Faust :
Und zich ergreift emn langst entwohntes Sehnen
Nach j enem stiller, ernsten Geisterreich ;
Es schwebet nun in unbestimmten TOnen
Mein lisplend Lied, der Aeolsharfe gleich .

Maakte het wezenlijk verschil tot 't sacrament van
boete, berouw en levensgemeenschap met den Menschenzoon to komen uit deemoedige dankbaarheid voor ontvangen
gen ade, of nit harten-verbrij zeling, smeekende om genade ?
Als zij met C are 1 tot die mysteries naderde, zou ze 't
zelfde ervaren met hem als met vader en moeder, namelijk
dat hoe dichter bij de Levensbron, ook des to aparter, to
onkenbaarder de menschen wares voor elkander, zelfs voor
hun allernaaste ; ma ,r tegelij kertijd
en hoe paradoxaal ook,
'n kalm feit
dat deze afzonderlijke, meest-individueele
aanbidding van den. Onzienlijke de hechte grondslag en
opperste vreugde was niet slechts van 't individueele maar
nog meer van het gemeenschappelijke lever, van elke diepe
liefde.
Natuurlijk, dit was alles onwedersprekelijk als hun
liefde . . . Er stond niets van in dies brief, waarin moeder
vertelde moat elke Schepershoeker moist, en toch scheen dit door
dies brief in haar wakker geworden . 't Was haar duidelijk
geworden, als 'n directe boodschap Gods. Vreemd, die lieve
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moeder : nooit wat zeggen, noon zichzelve of eigen inzicht
opleggen, en toch zoo sterk steunen, dragen, den weg wijzen,
onwedersprekelijk den weg wijzen . Ja, dat zij C are 1 moest
stutters, die van iedereen verlaten, door ieder veroordeeld
op weg was, wie weet . . .
Zou ze niet dadelijk gaan P In plaats van her heerlijk
aan hemm denken dadelijk naar den Schepersho ek vliegen om
hem to zeggen, dat niet hij, maar zij en de anderen onverantwoordelijk hadden gedaan ?
En ze stone blijde op, om vast to gaan pakken, blijde
als 'n gevangene wien de vrijheid wenkt
dock bleef dan
opeens staan, met groote oogen, als had ze 'n spook gezien,
voelde zich koud en bleek worden, en liet zich in haar
stoeltj e terugvallen .
Wee, wee, wat ze absoluut doers m oest, omdat ze lief had,
kon, m6cht ze absoluut noon does, juist omdat ze lief had !
Nu terugkeeren naar den Schepershoek, dat was teruggaan
naar C are 1, dat was zichzelf aanbieden
en zichzelve
aanbieden kon alleen de vrou w die niet lief had . Gin g zij
ongeroepen naast C a r e 1 staan, dan beleed ze daarmee niet
meer in zijn liefde to gelooven, waarin ze geloofde even
zeker als in de hare . Neen, ze kon zich niet aanbieden,
; want ze had lief, ze had hem liever dan haar
noon, noon
levee ! Natuurlij k, hij zou komen tot haar en was hij gekomen, dan zou ze hem tegemoet vliegen, tegemoet ijlen . . .
Maar, hij kon nu niet, de arme jongen!! Ze hadden hem
ziek gemaakt, wee van het levers en wee van de menschen .
Hij kon niet, hij vleugellam, ziek, waanzinnig van levenswee ! En als hij flu in zoo'n waanzinnige stemming
eens . . .
Ze sprong van angst op, hief in vertwijfeling de afwerende handers omhoog, en liep gejaagd de stille avondkamer
heen en weer, al heen en weer . Haar fantasie toonde wat
er gebeuren kon als hij, verbitterd door 't veroordeelen der
menschen, misschien terugvluchtte naar stad, en daar in
ongebondenheid . . , of wie weet. . . Maar ook liet die haar
zien wat er van haar zou worden, als zij moest levee zonder
. En met
hem, dat was zonder zichzelf, zonder levee
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tergende duidelijkheid teekende zich telkens al minutieuser
het beeld harer toekomstige ellende . . .
Eindelijk liet ze zich doodop weer in haar stoeltje
vallen, en op den gron d starend rude ze het misschien toch
to moeten doen . Kon 'n men sch zichh verzetten tegen 'n
boodschap Gods ? Ze had hem liever dan haar levers ; en
flu ze moist hem uit die impasse to kunnen, dus to moeten
helpers, zou ze 't kunnen laten ? Hij was dan gered ; hoewel
voor haar verloren ! Want door tot hem to komen, had
ze haar zalige zekerheid weggeworpen dat hij tot haar zou
komen . Hij zou hersteld heengaan, haar in dankbare herinnering houden, zoolang het duurde
en zij in levenslange eenzaamheid, gepijnigd door de vraag of liefde zich
zelve mag verloochenen, mag negeeren uit liefde . . .
Neen, ze zou 't niet doen ! Doch als ze dit juichend
had besloten, voelde ze zich weer gevangen door de zekerheid dat ze 't zou moeten doen, dat haar liefde 't zou doen,
al kostte het haar liefde, haar levers
.
De stadsgeruchten verstierven ; door de stille straat
weerkionk sours hol haastig gestap, en telkens al rumoeriger
't carillon in de nachtelijke stilte . De klok bonsde reeds
z'n nadrukkelijke enkele slagen
en nog zat Marie verslagen met groote oogen to rillen tegen 't geen ze doen
moest .
Ix.
't Praeludium van den kleermaker-organist voltooide
in Marie de bewustwording van haar groote, diepe vreugde .
Ja, daar was weer 't loop] a van drie tertsen en 'n kwint,
even overdreund door 'n barsche bas, waarna trouw't loopje
van drie tertsen en 'n kwint werd herhaald, met de onbevangenheid van 'n koekkoek . Haar glimlach j e kn ikte lan gs
de koperen kerkkroon 't verzilverde pijporgel tegen, en dan
zette ze zich naast moeder in hun bank, en bong dankbaar
't hoofd . Nu moist ze haar vreugde volmaakt .
Het gisteren thuis komen was 'n festijn geweest : vader
ontroerd, moeder stil-triumfeerend, en zij huiverend tegen
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dat groote dat naderde, toch vol ontzag voor 't levensmysterie, en in dat ontzag plechtig en vreugdig gestemd .
Vader had al spoedig verteld bet best to kunnen vin den
met den nieuwen onderwijzer Will e m s e, wiens socialisme
voornamelij k bestond in regelingslust, zich uitvierend in de
afdeeling der Heide-Maatschappij . Hij had Will e m s e tot
secretaris laten benoemen en deze bracht als zoodanig
Zaterdags de wergild vooruit, terwijl hij ondertusschen alleen
Bijbelschool hield, 't Been best ping . Zij kon dus thuis verder
voor haar hoofdacte werken, waarop moeder vragend hen
van haar naaiwerk had aangezien . En van morgeu was
het 'n overweldigend genot geweest in de zon de oude paden
to wandelen boob over den Ink, tusschen akkers groen
winterkoren, onder laggs 'n houtwal, door dennen, over 'n
beekj e, op 'n slingerend heidepaadj a met 't steeds wisselend
uitzicht over 't blonde land ; waar paerse wasemen zich
sluierden over laag en hoog loofhout of verre dennen,
waartegen boerderijen in de luwte lagers gekropen . Overal
en telkens had ze zich gezegd dat de Achterhoek, evenals
de Noorsche sagen, de jaren bij winters moest tellers,
want de winter was her 't allerschoonst . 't Was nameloos
lief, onzegbaar goed geweest
evenals die zwartlakensche
boeren en kleurrijk opgetuigde boerinnen, met bun luide
groet over 't stille veld, 'n aanzoek tot gemoedelij k gesprek, toch niet aanvaard our 't vreugdevolle zwijgen niet
to breken. En die vrede wonderlijk verdiept en gewijd door
haar besluit to gehoorzamen, en tot C are 1 to gaan . 't Offer
zeker to groot natuurlijk als elk echt offer ; en toch voelde
ze zich plechtig, diep-vreugdig gestemd . Zoo mooi had ze
nooit gekerkt. Niet ledig kon men voor God verschijnen,
en 't was zoo moeilijk sours een offer to vinden . Doch dit
vrijwillige offer barer liefde kon Hem welgevallig zijn, die
liefde waardeerde . Menschen moisten er niet van, misschien
zou hij 't ook pas veel later begrijpen ; dock dit woog alles
op tegen dit eene : God moist bet, God zag bet met vreugde .
En dit maakte haar, terwijl ze 't wilde uitsnikken dat ze
met eigen handers haar eigen liefde ping verderven, toch
plechtig, ja vreugdig gestemd .
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En nu voltooide dat blij-herkende praeludium haar
vreugde . Nu zou ze haar dank zeggen in een psalm aan
God . Dear zag ze van hun pleats, juist in 't midden van
dit oude kruiskerkje, vader in de kerkvoogdenbank, en aan
alle kanten de bekende boeren en boerinnen, die ze moist
gekomen uit hun oude, groote plaatsen of kleine keuterijen,
die ze zag gekomen uit 't nameloos lieve land, met al hun
en ze voelde haar ziel
histories, grappige en droevige
'n gewijde stede, waaruit 't lof opklonk tot den Sehepper
des levens .
Dear is mevrouw ook weer ! Voor't eerst ! fluisterde
moeder, den opgegeven psalm opzoekend . En terwijl ze
blijstemmig met de gemeente aanhief
Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten !

zag ze tegenover hen in de Dullerdt-bank mevrouw
B u bare q pleats nemen. En na 'n stillen groet even
intiem beantwoord, moest ze onder 't luide meezingen
haar verwonderd aanstaren . Wat was ze in die pear maanden veranderd ! Hoe vervaard stonden die donkeronderstreepte oogen en hoe grij s was ze geworden ! Had die
lieve mevrouw D u bar c q zbo geleden na dienn zomeravond,
na dien zaligen maanlichtavond ? Dien avond nog zoo
jong, zoo kloek, zoo verzekerd
en nu ! Toch was toen
't boven alles heerlijke begonnen . Kon liefde eindigen in
ellende, in zulk 'n wanhoop ? En ze voelde haar stem breken,
terwijl ze den dankpsalm mede ten einde zong .
Toch wilde ze haar vreugde niet laten wij ken voor
weemoed . Neen, al was 't wear dat op deze verkeerde
wereld 't mooie altijd moeilijk ging en begon met teleurstelling, overwinnen moest het, op welke won .dere wijze den
ook, eenvoudig omdat het mooie positief was . De ellende
kon gruwelijk en onontwarbaar schijnen
misschien zelfs
natuurlijk gegroeid als 't duivels-naaigaren, dat mooie
onontwarbare heideonkruid - pure ellende was, als zuivere
negatie, onbestaanbaar . Ellende leefde als parasiet van blijdschap, en zekerheid vast to houden doodde elke ellende .
Bat vader z'n ouden voorrang had weergekregen, vooral
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nu hij als eigenaar van 't Schroevelde grootgrondbezitter
was geworden, dat Care 1 trots z'n energie aan De Dullerdt
toch niet meer 'n feodale glorie kan weergeven, dat
O b b e l i n k' s treurige dood C a r e l' s zelfvertrouwen en
overwinnaars-reputatie hadden geschokt, mocht dat z'n
moeder zoo doers bukken onder verterende ellende ?
Ze keek op naar den kansel . 0 ja, de ring preekte ;
dominee Hack h u y z e had emeritaat aangevraagd, en nu
sprak z'n collega nit Steevoorden, 'n jong, vurig man, die
niet rustte of ieder gemeentelid moest meewerken in een
of andere vereenigin g. Dat was z'n belachelij k-kleine opvatting van nieuw levee
anders 'nn voortreffelijk man .
Hij preekte heden goed
want ze had niets geen last van
zijn preek, z'n oratorie, en daarentegen wet inzicht in de
geestelijke realiteiten . Hij gaf in 'n enkel woord zuivere
aanleiding tot verder inzicht, zeker, hij wist wat geloof en
ongeloof was
en dat bleef bet eenige waard to weten,
gelijk gehoorzaamheid 't eenige waard to doers .
Ze zag weer mevrouw D u bar c q als de versteende
ellende voor zich staren . En boor
neen, de dominee zei
't niet en toch preekte hij best, anders had ze niet zoo
duidelijk dit woord gehoord, dat nu uit lichte hoogten en
verre diepten tot haar kwam, o zoo heerlijk-duidelijk, dit
sterke Godswoord : „zal bun ongeloovigheid Gods geloof
to niet doers ? Dat zij verre !" Heerlijk, zoo'n ridderlijk vertrouwend woord, om van to rillen van vreugde . Ze voelde
dat de blijdschap haar uit de oogen straalde, en 't was
haar of ze van haar plaats, langs de stil-luisterende boeren,
in de Dullerdt-bank naast haar gin g zitten en haar zei
Nu weet ik bet, waarom u zoo ellendig bent . U is bang
voor C are 1, voor dat leelijke ongeloof . f aar dat is toch
niet bet sterkste . Het geloof is bet sterkste
en niet ons
geloof in God, maar Gods geloof in ons ! God gelooft in
Care 1 . Hoort u 't maar zelf ! Onze blik maakt de dingen
als
mooi of leelijk
de menschen ook . C a r e 1 is goed
wij hem maar zoo zien, als God hem ziet .
Roerloos bleef ze zitten, weer als gehuld in wonderrein
licht, hopende dat 't nog lang, lang zoo zou duren, want
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in gestadig-opwellende en overstroomende dankbaarheid zong
haar voile vreugde :
God is 0 zoo goed, en altijd goed !
Nu ze er was, scheen 't B e r t h a dwaasheid iets van
dezen kerkgang verwacht to hebben . En zooveel ! 't Was
haar 'n .Iokkende onvermijdelijkheid geworden, en tot met
bedoelin.g vertellende Jan n a dat thuisgekomen Mar i e v a n
E s s e n weer voor 't eerst in de kerk zou zijn, had ze hoogjes
gezegd, reeds vooraf besloten to zijn, maar weer eens met
kerken to beginners . Doch was 't goed geweest ? Ze voelde
toch weerkomen den naar ze meende reeds overwonnen
wrevel tegen deze kerk, die haar geen oogenblik hielp in
den strijd, en ondertusschen bleef bestaan, alsof to blijven
bestaan haar eenig levensdoel was. Een roomsche verwachtte
misschien van zijn kerk, op de een of andere manier zijn
middelaresse bij God, ook niet meer ; een protestant wel.
Die wilde dat de kerk hem persoonlijk den middelaar deed
zien, naderbij bracht, zoodat hij met Jezus Christus in aanraking kwam en zijn heerlijke overwinning deelachtig werd .
Had de kerk dat C are I ooit gegeven ? Integendeel ; ze
had 't voor verstandig leeren inzien dat de goede Rae kh u y z e 't maar had afgewezen zich met C a r e t persoonlijk in to laten
zijn azioma's zouden voor C a r e 1
hoogstens problemen zijn geweest, zoo niet bespottelij ke
inbeelding. En deze dominee van Steevoorden ? Zeker, hij
sprak hartelijk over 't schoon a van den dienst des Heeren,
in jonger, en bewegelijker woorden dan Hack h u y z e, en
't was aan de verbaasd-luisterende gezichten der boeren to
zien, dat ze nu zoo'n nieuwen domeneer wilden hebben .
En gelukkig voor hen ; want 't snort Hack h u y z e scheen
nit to sterven . Zoo'n nieuwe zou 'n democratischen vereenigingsgeest door Oolghem doers waaien, en in plaats van
de eene autoriteit Hack h u y z e er ontelbare scheppen van
wat minder gehalte . Misschien was dat onvermijdelijk en
als zoodanig betrekkelijk goed ook
maar absoluut-zeker
stond vast dat de kerk op dezen weg nooit C are 1 zou
helpers . Want haar jongen ging zich in niets to buiten,
werkte voorbeeldig en gedroeg zich in alle opzichten als
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'n beschaafd mensch van goeden huize
maar leed ondragelijk order (le zekerheid dat geen persoonlijk God 't levee
schonk als 'n mooie task, maar wreed noodlot 't pervers kon
bederven, zooals 't zijn levee gedaan had. Elk oogenblik
vreesde ze dat hij daaronder niet meer zou lijden, en met
'n leege ziel terug zou gaan naar stad, ore in 'n volmaakte levenstechniek onherroepelijk en voor eeuwig zijn
levee to verliezen . Sours scheen hij die ellendige overwinning reeds to naderen . Dan sprak hij weer, ironisch,
sarcastisch-bijna, speelde den grimmig-tevredene, en begon
luchtig to reppen van zijn uittocht naar Berlijn, naar
S i e m e n s en H a l s k e, die onmogelijk larger kon .den
wachten op den braver Hollander . Haar zwijgen, haar
wanhopig-bedroefd niet kunnen spreken, maakte hem dan
weer stug-verdrietig, woest-verdrietig, zoodat ze hem opnieuw
hoorde vloeken van binnen, en met die donkere oogen
haar verwijten, waarom hem flu maar niet losgelaten in 't
doellooze levee, waarom flu maar niet erkend dat haar
wel-gelooven minstens zoo problematisch was als zijn nietgelooven . 0, wat was zijn liefde voor zijn moeder echt dat hij
nog op die erkenning wachtte, en hue tot flu toe zoo innige
verhouding niet wilde verlagen tot 'n beleefd, elkaarwaardeerend, gescheiden levee
maar o, wat was zij machteloos die al wan keler-wordende eenheid in zielegemeenschap to bevestigen ! Elk oogenblik kon hij gaan, our nooit
weer to keeren en dan. was zij, zijzelve verloren . Want
als de hemelsche heerlijkheid zich voor haar opende, en zij
was dan alleen, zij zou niet mogen, niet durven, niet willen
binnengaan, niet ook als 'n eeuwig-treurende kunnen ingaan
in de eeuwige blijdschap . . . En nu was ze hierheen gevlucht,
zoekende voor hem . . . Was Jezus dan niet meer in zijn
gemeente ? . . . Kon de Heiland haar zielskranken jongen
dan niet meer aanraken en genezen P . . . Zoo aan haar dan
de gave der gezondmaking onthouden was, bezat die dan
niet eon van al deze menschen, die inniger, kinderlijker
geloofden dan zij . . . ?
Stil straalden haar Marie's oogen tegen ! Hoe opgetogen in ernstige vreugde blonk dat refine zieleleven, haar
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groetend met innig herkennen ! En in den glass diet oogen
zich verliezende, begonnen haar vragen to zwijgen ; bast
angst week, en rust keerde weer . . . Zou 't mogelijk zijn ?
Zou Marie v a n E s s e n waarlijk c' . . . Had zij niet, evenals
haar vader in 't practische levee, de gave levee to wekken ?
Ja, Mar i e beInvloedde sympathetisch . ., moist verstorven
vreug de op to wekken . . , nit 'n zalig heden 'n zonnige toekomst aan to wijzen . Ook C are 1 had haar invloed ondergaan . . , in die zomerdagen toes hij inniger, gevoeliger
leefde . . , voor ze op 't Elderink wares geweest . . , v66r
hij, hoe moist ze nog niet, zoo bruusk met haar gebroken
had, dat zij weggevlucht was naar st.ad . . . Daarmee niet
de ellende begonnen P .die
• •
reeks onheilen, waartegen
C a r e 1 zich had verhard, zich opg esloten in z'n toren van
trots en wanhoop . . . Lag hierin genadeleiding P . . . Kwam
her de trouwe Vaderhand zelf leiden op den weg van
vernedering en hartenverbrijzeling ? . . . Ja, dit had ze vaag
geweten, maar moat ze nooit had geweten, en ~~rst flu zag,
was dat alleen Marie hiervoor Care 1 de oogen zou
. Zij had dit willen does, en in dat sterk-willen
openers
was misschien hoogmoed geweest . . . Nu ging God 't doers,
en buiten haar om . . . Ze moest nog eens leeren dat Hij
wonderen deed, Hij alleen, en niet zij . . , dat Hij haar kind
nog meet lief had dan zij . . .
Nu moist ze, waarom ze hierheen was gedreven . Om
in to zien hoe absoluut zij miste moat haar jongefl zou
genezen . Hij genezen door 'n ander ! Wee, hoe schrijnde
dat ! Die hoogmoed van 't zelf willen does, o seen, nog
niet in haar overwonnen ! C are 1 gered door 'n ander !
Door 'n kind ! Ja, door 'n kind ! Marie was 'n kind en
zou 't blijven, eene van die heel-zeldzamen die door 't
levee worden 'n onbevangen, argeloos, alles-vertrouwend
kind . . .
Zou 't mogelijk zijn P . . . Plots dat ~~ne geschieden,
aan welks ongebeurlijkheid haar angst haar reeds gewend
had P . . . 0, hoe ongeloovig bleek ze toch geweest, met al
haar bidden en strijdeu . . . God was immers tegenwoordig . . .
Gelooven bleef toch uitgaan van de behaalde overwin-
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nin g . . . En al 't goede kwam immers altijd onverwacht
en trots den stugsten tegenstand ! 0 God, z6u. 't gebeuren ? Toch
Ja, 't was geschied . . . Ze zag C are l's oogen in
plaats van verwijten fielder stralen, en hoorde hem roemen
de schoonheid des levens in plaats van vloeken . . . En zij
zat ter zijde . . . als op 'n lager plan ; en hij leefde vrijer en
zelfstandiger dan zij ooit gedurfd had . . . Zij zat ter zijde,
schijnbaar verschoven . . . Toch in wonder licht, in al haar
uiterste geringheid opgetogen in dien opperste vrede der
volzalige vreugde der aanbidding . 0, hoe groot, hoe goed
was haar God!
Nog vaag jets verwachtend opeude Marie 't deurtj e
hunner bank. En ja, daar kwam het : 't onschendbaar-eendere
n.aspel van den kleermaker-organist . Van de dominant
ging het over de quint naar de sept, dan blies 'n rauwe
bas even dit melodie-slot weg, waarna het weer begon bij
de dominant, en zoo verder, gelijk gebruikelij k was . Ze
knikte vroolijk ron.d, ja tot oude en jonge boerinnen en
boeren, maar 't innigst nog tot 't oude en altijd nieuwe
naspel. Want daar was jets onuitsprekelijk fiefs in die
naieve standvastigheid, waarmee 't telkens plechtig begon
van de dominant en even telkens de schrikwekkende bas
na de sept de heele melodie wegblies, en dit herhaald in
nooit-twijfelende onbevangenheid . Die oolij ke standvastigheid van den naief zichzelf getrouwen organist scheen haar
'n verzekering dat haar levende overtuiging en vaste hoop
in vervulling gingen . Ze verwonderde zich ook allerminst
dat, joist toen moeder de kerk uittrad, mevrouw D u bar c q
uit de andere deur naderde, zoodat zij elkaar staande
hielden op 'n oude, blauwe zerk, met zoekende, uitvragende
oogen . Doch 't gesprek wilde niet vlotten . Eindelijk . . .
Och, mevrouw D u b arc q, ik werd in stad heusch
to dom voor dat examen ; nu het hier nog eens probeeren,
en anders besluiten dat ik er heelemaal to dom voor ben
en blijf.
Haha, de jonge meisjes tegenwoordig dom ! Waar
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moeten wij oude vrouwen dan blijven ! Maar u rijdt toch
samen mee naar huffs? Tenminste als Marie voorin, naast
H an n e s, wil zitten .
Heel vriendelij k, mevrouw Dub arc q, maar ik heb
m'n man beloofd na kerktijd even den dokter to feliciteeren
met de promotie van z'n zoon. We komen samen zoo
zelden op 't dorp, en zijn zoo blij dat onze oude dokter
nu zoo'n besten opvolger heeft gekregen . . , maar Marie
zal zeker . . .
Wat graag, mevrouw, als H a n n e s met de kidde
maar niet zoo vliegends alles voorbij draaft . Want, weet u,
van ochtend zijn moeder en ik over den Enk gekomen, en
nu moet ik zien of fangs den grindweg wel alles hetzelfde
is gebleven .
Jammer dat u niet kunt . . . maar ik begrij p . . , wij
vinden 't ook heerlijk voor onzen dokter. Dus nu komt
Marie n aast me zitten . . . en je hoort 't .HE a n n e s : niet
to gauw rijden ° En ja, trek 't voorraam maar op. Nu,
mevrouw v a n E s s e n, groet uw man, en ik kom eens
spoedig bij u aan .
Doch nauwelijks waxenn ze gezeten of de kittige hit
schoot vooruit, het dorp door, en op z'n kidde trotsche
H a n n e s liet hem draven . Buiten 't dorp vlogen ze de
kerkgangers voorbij, die nieuwsgierig 't in lange niet geziene
wagentje van De Dullerdt inwachtten, er van opkeken dat
meesters M a r i e naast de Dullerdt-mevrouw zat, en dan
met elkander meewarig praatten over den jongen heer,
zoo bedroefd eenkennig en menschenschuw geworden, sinds
't hem in 't hoofd sloeg dat hij verder had willen springen
dan z'n stok fang was .
Toen de grindweg eenzaam voor hen openlag, tikte
Berth a tegen de ruit, dat H a n n e s nu toch zachter zou
rijden, en ze keek M a r i e aan, verlangende van haar to
weten of zij ook . . .
Doch Marie zat met groote oogen verloren in aanschouwing van het landschap . Was 't niet weer oneindig
mooier dan den laatsten keer ? Scheen 't niet alsof de zon,
flu verscholen achter blauw-zwarte, vlokkige wolken, z'n gloed
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en glens her beneden had gelaten, die flu met stil-teere
tinten diep-uit opblonken uit alles ? Wie had dat op zijn
rekening, dat men sprak van 't doodsche winterlandschap ?
Groende warmkleurige winterrogge niet als de meest vaste
hoop-zelve ? En dit hooge dennebosch, wear ze flu doorreden, was 't met z'n diep-oranje kreupelbeuken en z'n
geel-goud eikengestruik onder 't groene koepeldak, was 't
niet 'n woud van statige schoonheid ? En welke tuinarchitect kon paadjes aanleggen, als die dear grijs en elkaar
kruisend verweg kronkelden over donkey-purperen heide ?
En o, die donzige-paerse, violette en blonde tinten die
hingen over verre beukenbosschen en koepelende dennen !
En de rust, dear gespreid over de vlakke, door onregelmatig rikwerk en met net begroeide sloten omgeven,
weiden ! Neen, neen, ze moest dit lieve land niet verlaten !
Ze voelde dat ze ging opstaan, H a n n e s tikken stil to
houden en hear uit to laten. Doch als 'n bezwering $uisterde ze diep in hear ziel : C are 1 ! Zeker, hij zou beslissen . Ging hij hersteld direct near stad, near 'n electriciteitsstad, den kon ze flog wet blijven . Had hij hier flog
wet to doen, den kon zij dadelijk 'n advertentie in 'n
schoolblad plaatsen of K 1 e p p e r s' hulp in.roepen . En plots
keerde de vreugde weer, als 'n levenslente in hear gedaald,
op hear besluit to gehoorzamen en to doen wet die boodschap van hear had verlangd ; en die vreugde voelde ze
hear oogen uitstral en .
-- Ik ben toch zoo dankbaar, Marie, dat je weer
terug bent .
Ze bemerkte door hun handschoenen heen mevrouw's
hand trillen op de hare, en hear aankijkend schrok ze
van 't lieve smartgelaat . Hoe grijs was het geworden, en
hoe cooed e die mood ! Maar die groote, blauwe oogen
straalden kinderlijk dankbaar . Zeker, mevrouw wilde ook
wet er ging gebeuren . . , en toch . . . A l konden zij, twee
sterke vrouwen veel, C ar e 1 mocht niet overrompeld
en die zou
worden. Zij kwam hem vergeving vragen
hij hear rustig moeten geven, met bewustheid inziende dat
hij de vrouw, aan wie hij vergiffenis voor al zijn levensleed
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had geschonken, daarna niet meer van bewonderende liefde
kon spreken .
't Is hier ook zoo mooi, mevrouw, zoo mooi ! Kijk
dat Enze daar eens . Hoe vorstelijk !
En ze boog zich voorover om 't grijze, engelsch-gothieke
kasteel achter 'n wijd, wijd witompaald grasveld zoo rustig
to zien liggen tegen z'n hooge, donzig-paerse parkbeuken .
't Enze heeft ons anders allesbehalve vorstelijk
behandeld.
't Was B e r t ha, als zag dat slechte grijsaardje haar
hier zitten naast Marie, en als hoorde ze hem sarcastisch
lachen :
Touchant ! Touchant! „De Prins trouwt 'n .Harderinne !" Enfin, 'k heb 't altijd gezegd : Sinds met die
Dub a r c q' s 't burgerlijk element op De Dullerdt gekomen
is, was 't gedaan met De Dullerdt . Eenmaal 't erin gehaald, nooit meer eruit gekregen ! Onkruid behoef je niet
to zaaien ! ! Wacht u voor 't begin !
Ze knikte zichzelve toe : zoo was het, zoo zou het
gaan ; de band met de families uit de buurt werd ongetwijfeld
nog losser . En toch
God leidde hen op dezen weg, die
dus op den duur de eenig-goede zou blij ken .
Zoo, heeft 't Enze u niet mooi behandeld ?
Mooi, mooi ! Jij herleidt alles tot mooi of leelijk !
glimlachte ze, voortpeinzend : ja, dat was 't eigenaardige
in Marie, misschien ook 't nieuwe . Nooit heette jets goed
of slecht, waarheid of leugen, maar altijd mooi of leelijk ;
zonder daarbij in idealistisch gedweep to vervallen . Zij ken de
de zonde wel -- dock daarboven de poezie, de heilige
poezie, de hooge idylle . En zou 't dat niet zijn, waarvoor
C are 1' s gaaf karakter onbewust en onwillens had gebogen ?
Mooi of leelijk ! Nu, M a r i e,
Ja ! herhaalde ze :
meneer B r i e 11 a e r heeft heel leelijk met C are 1 gedaan .
Hoe dan ? en nit 'n elzenlaantje, waarin ze 'n haar
had zien wegwippen, opkijkend, zag ze mevrouw verbaasd,
diep in de oogen .
Je weet het van Obbelink . . .?
Mar i e knikte, haar oogen 'n weinig sluitend .
Nu, dat heeft B r i e 11 a e r, boos omdat hij platzak
0 . E . VII 9
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van onze jacht kwam, C are 1 in 't publiek verweten. En
toen
je weet 't van Boksens-Diene . . . of Gerritdin a Riot k amp, zooals jij ze beter noemt, en van haar
tel kens vernielen van 't weidehekken ?
Marie kleurde, en knikte met bijna gesloten oogen .
Nu, haar geroep op het kerkhof en haar wegj agen
van de pinken heeft B r jell a e r, verschrikkelijk vergroot,
in dat vuile courantje „De voorlichter" genet, en iedereen
tegen Car e 1 opgehitst, zoodat hij zich letterlijk gebrandmerkt voelde . . .
-- Maar 'n rustig geweten, mevrouw, lacht Loch om
zulke leelijke dingen !
Ja, als het vrede heeft gevonden bij God
en
dan is 't nag moeilijk, Marie, nag moeilijk . . .
Met haar sprekende glansoogen peilde ze vragend, wat
C are 1's moeder nu bedoelde .
En dien vrede, Marie, miste Care 1 ! Hij kon niet
erkennen dat God op dezen weg hem tot ootmoed wilde
brengen . . .
-- En ? Ze had haar hand op die van mevrouw gelegd,
en ondervroeg met haar groote oogen, met haar ziel, haar
heele wezen .
0, 'k mag er niet aan denken . . . En B e r t h a
kneep de oogen dicht, rillende voor dat vervaarlijke .
Jawel . . , lieve mevrouw . . . u weet zelf hoe ze hem
belasterd hebben . . .
0, o . . . M'n arme jongen vloekte, vervloekte z'n
God en z'n levee !
't Kionk als 'n angstkreet
en 'n langen tijd wend
er niets gehoord dan 't wielgeratel en hoefgestap .
Goddank, mevrouw ! Dan is al 't ergste voorbij !
Heusch, nu is hij dat gene onvermijdelijke, donkere moment
door !
Berths keek verbaasd naar dat met groote oogen
over 't veld starende kind . Ze had toch goed gehoord ?
Maar dat was . . .
Natuurlijk . . . fluisterde Marie als tegen zichzelve
C are 1 is van binnen to mooi, om dit niet nu zelf
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leelijk to vinden . Dat is 't moeilijke punt in ons leven,
als we ons eons heel leelijk zien
't doode punt, als we
er niet overheen komen . Berouw brengt er overheen
berouw is ook 't mooiste van 't leven . Maar dat zie je
eerst van de vergeving uit . Hij heft er natuurlijk al berouw van. 't Eenige misschien wat hem nog wat onreeel
blijft, is dat 't leelijke, zoodra we 't z66 zien, ons vergeven
is, en wij dan pas echt-mooi worden . Was hij maar meegegaan, dan had hij straks meegezongen :
Zoo ver het west verwijderd is van 't oosten,
Zoo ver heeft Hij, om onze ziel to troosten,
van ons de schuld en zonden weggedaan .

Niet : wil wegdoen, mevrouw, heeft weggedaan ! Dat
moist ik, flu weet ik 't, als had ik 't nooit geweten
en
dat moet 'k hem nog zeggen.
B e r t h a luisterde naar die zachte, klare stem als naar
wondere melodieen uit lichter dagen . Z66 kon, m6cht zij zelfs
niet zien
en toch voor C are 1 . . . Ze drukte Marie' s
hand, en voelde dat haar tranen in de oogen schoten .
Zoo zaten ze zwijgend, in diepgevoelde verwachting,
als zich niet bewust van zichzelf, noch van omgeving, hun
ziel en zinnen, hun gansche wezen als ~~n biddend geheven,
geopende hand om Gods weldaad to ontvangen .
Daar naderde 't Dullerdt-geboomte . 't Hoektorentje
werd zichtbaar door de beukenstammen . Nu ratelde 't
wagentj e over 't klinker-oprij pad . . .
Q! Zie ! kreet B e r t h a zacht, dan terugvallend in
't wagentj e .
C are 1 was uit de schuur gekomen, de bruise, lange
hares wild om 't ong edekte hoofd, de donkere, verwijtende
oogen in woesten staar, onverzorgd van kleeding, de korte
pof broek in bemodderde laarzen . Even staande gebleven
om 't wagentj a to laten passeeren had hij met die oogen
van gebeeldhouwde wanhoop hen aangekeken, scherpvorschend, en was toes zonder groet met wreeden trek om
den mood, 't kortere voetpad opgehold naar huffs . Juist
toes 't wagentje voor de deur stilhield, sloeg hij die met
geweld dicht .
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Marie' s lippen trilden even, dock in 't bleek-geworden
gelaat blonken de glansoogen zoo hevig, dat die alleen
gezien werden, gelijk de sterren in donkeren nacht .
Beslist, en toch huiverig, want nu voor de uitvoering
staande helderziende 't uiterste-fatale van hun waagstuk,
traden ze binnen .
Marie keek verrast, bevreemd op . Hoe mooi toch deze
zwart-en-witte tegelgang, en gesneden van boven verlichte
eikentrap met familieportretten, en hoe bekend aan den
kapstok Care 1' s deukhoedje tusschen z'n grondboor en
mevrouws bloemenmandj a
maar ook, hoe doodsch dit alles,
als nooit meer lief kozend aangezien, en door de rij ke bezitters
niet meer gekend . En dit nog erger in de eetkamer. Hoe
rustig stroomde 't door geen zomerboomen gedempte
winterlicht de ver-uitziende ramen binnen, en hoe harmonieerde de op indigo grond roodbruine plafondbalkenn met
oude en nieuwe gobelins, met eiken meubels en schouw,
waaronder 'n houtvuur vlamde
dock to gelijk hoe benauwend deze rust, als stierf her de laatste vreugde, om
nooit meer to herleven . . .
Berth a had reeds hoed en mantel afgelegd en wachtte
dat Marie . . . Na 't weerzien van den in wanhoop verstarden Care] was hear angst teruggekomen . Met onrustige oogen ondervroeg ze M a ri e, die bleek, maar met
stralende oogen bleef rondzien, als om alles to herkennen .
Zou ze 't wel kunnen . . ? Wat hear, z'n eigen m oeder,
onbereikbaar bleek . . ? 'n Innerlijk-gebrokenen levensenergie
inademen, als de eigen moeder 't niet kon, zou den 'n kind 't
vermogen ? Waarop moest dit uitl oopen ? Op nog grooter . . ?
Wat is 't her toch rustig, mevrouw, als in den
hemel ! Zoo om vanzelf vroolijk to zijn .
Berths knikte haastig, trad op hear toe, angstig
fluisterend :
Mar i e, je bent toch zeker, dat . . .
Doch Marie knikte hear zoo rustig, bemoedigend toe,
dat ze als onwillekeurig moest hopen en zei : Kom kind,
last ik je den helpen .
Ze nam de hoedspelden uit 't bonten mutsje, legde
dat op tafel en hielp 't lakensche bontmanteltje uitdoen .
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Marie liet zich lijdelijk helpen, en als afwezig naar
buiten starende, was 't haar of oneindige liefde haar toerustte met kracht, vertrouwen, haar omkleedde met hoop
en cooed .
Even liet ze haar blikken gaan over haar blauw-wollen,
zilvergegarneerd kleed. Ja, gelukkig in haar uniform, heelemaal zich-zelve, zoo volkomen als ze nooit was geweest,
als ze misschien nooit meer zou worden . . .
1k hang even mijn goed voor, want straks ga ik dadelijk
naar huffs, zonder bier terug to komen, zei ze met kalme,
vroolijke stem, onderwijl haar manteltje en mute van tafel
nemend .
Bert h a wilde flog vragen, waarom ze niet bleef koffiedrinken, maar kwam er niet toe, verbaasd over die absolute
zekerheid in dat kind, dat bier de leiding genomen had
Je komt toch flog, voor je gaat ?
Zeker, mevrouw ; maar even weghangen .
Alleen flu in de vestibule overviel bet Marie dat ze voor
't laatst was in dit goede huffs . Lief kozend keek ze langs
de bekende dingen, en haar manteltje en mute uaast zijn
deukhoedje hangend, streelde ze even bet zachte vilt,
fluisterend :
Dag, dag lieveling ! Zul je je goed houden,
ale ik weg ben ?

Opkomende tranen bedwingeud perste ze de hand op
de borst, haalde diep adem, en trad weer de kamer binnen,
ernstig, met stralende oogen .
Berth a stood voor 't raam, neerkampend haar in dit
oogenblik van eenzaamheid heviger dan ooit teruggekomen
begeerte zelf hem to genezen, zij die hem toch 't beste
kende .
Stilte vulde de oude kamer met roerloos, hevig-gespannen leven .
Toen B e r t h a zich omkeerde schrok M a r i e zoo groenbleek en grauw zijn moeder er uitzag, en Bertha, zich
over den stralenden ernst van dat kind verbazend, vroeg
zich plotseling af, wat zij toch van Marie verwachtte . En
bleef haar zoo aanstaren, terwijl ale laatste uitkomst de
kreet in haar riep : „Ga toch zelve ! Denkt dit kind met wit

414

BOETE .

opwelling van verliefdheid to bereiken, wat z'n moeder in
een leven van liefde niet verkreeg ?"
U ziet bleek, mevrouw . . . U is bang dat hij boos
op me zal worden . . .
Die glimlachende zekerheid deed B e r t h a eigen hulpeloosheid to meer gevoelen, en onwillekeurig naderden de
twee vrouwen elkaar.
Nu, dag mevrouw ! U muet maar niets vragen . Hij zal
't u zelf wel vertellen . Hier vlak tegenover, ja?
Ja, op z'n kantoor ! dock dan Mar i e' s hand vasthoudend en haar tot zich trekkend, fluisterde ze :
Je
weet toch, wat je moet zeggen ? Je zult hem niet . . . Want,
och, hij is zoo overprikkeld . . .
Marie richtte zich op om die angstige oogen toe to
lachen, knikte, dock staarde naar buiten, als afgeleid door
jets moois .
Bertha voelde zich even rustiger worden, hoorde
echter dan weer als uiterste waarschuwing de kreet : „Neen !
Neen ! Zelf gaan ! Zelf gaan ! Hij kept mij 't beste !" dock
fluisterde heesch :
Jai Ja ! en herhaalde met moeite
Ja, C a r e 1 is op z'n kantoor .
Marie keek op, als verbaasd over onnoodig a ontroering en terwijl Bert h a met bevende stem haar nafluisterde :
1k zal voor ons bidden ! ging ze met 'n knik heen .
Bertha hoorde haar de gang doorgaan, 't kantoor
binnen, en luisterde, luisterde, voelde, als reeds telaat, 'n
schreeuwende begeerte om toch zelve . . , om toch zelve . . .
Doch wankelde dan naar den leunstoel en snikte, 't hoofd
en de wijdgespreide armen op tafel :
o God, help ons
toch ! Help ons toch !
Mar i e bleef staan bij de zacht-geopende en weer
gesloten dear . Midden in de met kaarten behangen kamer
zat hij naast 'n bureau, tegenover 'n werktafel met scheikundige praeparaten, in elkaar gezakt, 't hoofd met de
lange, woelige bruine haren gesteund op de hand, roerloos
in den tuin to staren .
Ze bleef staan kijken, en hoewel ze zich niet bewoog,
bemerkte ze hoe haar liefde, haar heele wezen in dat ver-
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langende zien door hem been ging en voor hem ging staan,
zoodat ze zichzelve zag, hem aanziende in die diepe, donkere
oogen . . . En schoon ze zich verwonderde flu nog niet z'n
wedergroet to hooren, kon ze niet anders dan zien en
wachten, wetende dat dit bet eenige, bet beslissen de was . . .
En ze wachtte, wachtte in de suizende stilte, wetende nu
haar vonnis, of haar vrij spraak to hooren . . . Ze wachtte
met vreugdestralende oogen, want 't ging om haar, om
haar liefde, om haar geloof, om haar geheele levee, dat
onmogelijk 'n leugen kon zijn . . . 't Ging als om Godzelven . . . Ze voelde geen lichaam meer, geen omgeving,
toekomst noch verleden ; ze leefde alleen in haar vragende
blikken . . , haar alles-wetende blikken.
Daar verschoof hij z'n voeten ongeduldig, en 'n verwensching verscheurde wreed met schreeuwende duidelijkheid de stilte .
Als door 'n boos wakkergeschrikt uit haar zachte zieleleven in bet dadelijke feitenleven, schreed ze in wilsverzekerdheid op hem toe, legde de vlakke handers op z'n
schouders, en fluisterde over hem been, als naar den tuin
waarheen hij steeds staarde :
Arms jongen!
C a r e 1 voelde zich geschokt door die zilveren stem en
hij drukte zich vaster in zijn bureaustoel . Hij verachtte
haar ! Haha, hij had haar weggeschopt, omdat ze hem in
den weg was geloopen
en als 'n vrouw dan weer terugkroop naar 'n man was ze verachtenswaard ! Hij moest
haar wegvloeken, wilds 't ook . . , maar vreemd . . , er kwam
'n lamme loomheid over hem . . . hij kon geen vloek meer
bedenken . . . Ging 't pantser van levensverachting, waarin
hij z'n zelfvertrouwen had beveiligd, hem nu ontvallen ?
Ston d de toren van zijn hoop, waarin hij als z'n eenige
troost 't levee kon verwenschen en de menschen verdoemen,
stood die toren open en stroomden door de poort nieuwe
machten binnen, zacht, dock onweerstaanbaar ? Ha, welke
vreemde stemmen, wat zoete herin aeringen ! . . . De mooiste
momenten van z'n levee schenen weer to komen, en 't
werkte in z'n ziel, als wilds 'n vaag-vastgehouden verwachting antwoord geven op die stem . . .
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Dan echter trilde hij van begeerte de duur verkregen
rust niet weg to werpen voor 'n sentimentaliteit, voor 'n
waagstuk, en z'n zelfvasthoudendheid besloot : neen, duizendmaal neen ! .fiij vervloekte bet ! Direct 't gezien : moeder
had Marie to hulp geroepen om hem to bekeeren . En
bier was mats to bekeeren dan 't misdadig-domme, hemverpestende leven, GIs ze dat konden ! En met 'n woedegrom dook hij zich diaper in z'n stoel, als om haar zachten
handdruk to ontkomen .
Arme jongen! Wil je me vergeven ?
Je bedoelt natuurlij k 't omgekeerde ! Haha, zoo
zijn onze manieren !
'n vrouw doet niet, wet ik flu doe, met 'n bedoeling . . . 1k kdu 't niet laten . . . Je hebt nu rnijn leven
in je hand. Wil je me vergeven ? 't Was leelijk van me
weg to gaan .
O die stem, die stem ! 't Was wear hoogzom er, wear
ruischten beuken en suisden dennen, wear fleurden de
velden en kabbelde de Laarbeek, wear ging alles in harmonisch jubelend rhythme. Zoo was 't geweest, om eeuwig
to blij van, totdat die stem was heengegaan ! Toen was 't
gaan knarsen, en de machine gaan stilstaan . Toch niet
omdat die stem was heengegaan ? Ja, ja, omdat die stem
was weggegaan
neen, omdat hij
die stem had weggejaagd ! Als hij 't eens niet gedaan had ? En hij trok z'n
hoofd tusschen de schouders, bet kort, hevig been en wear
schuddend .
Marie voelde 't verwijt in hem wakker worden f en ze
vond bet zoo innig-droef dat ze hem beschaamd maakte,
dat haar tranen in de oogen schoten . En hem o zoo
gaarne willende troosten, en 't ook kunnende flu ze zichzelve daarvoor moest wegwerpen, legde ze hem de hand op
't hoofd, met bevenden mood fluisterend :
Als ik bij je
gebleven was, hadden ze 't niet gedaan
niet omdat ik
mooier ban dan jij --- maar - maar
omdat we semen
starker waren geweest
dan hadden ze 't niet durven
doen . . , maar als je mij flu maar wilt vergeven
clan
kun je de anderen ook vergeven ; en is je leven wear mooi .
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Hij kon die levende zilverstem niet hooren klagen . . .
Had ze hem nu maar aangeklaagd . . , maar dit . . . Hij
vergat zichzelf en al die ellende . . , en hoorde niets dan
dat arme kind . . .
Hij sprong op, liep naar 't raam . Ging ze nu maar !
God, hij zou haar alles beloven, als ze nu maar ging ! Maar
ze bl eef en haar stem bleef doorklinken in hem en o, O,
't was niet uit to houden . Hij moest zich omkeeren.
En daar stood zij, in 't voile licht : de betraan de, blauwe
oogen groot-open en glanzend, als de zoo-zelve, zij 't blauwe
vrouwke, dat hij van den eersten dag of gezien had als de
vrouw, de eenig e vrouw . . . Wat had ze geleden ! Was ze niet
kleiner geworden, zwakker ? God, hij had reeds zooveel
menschen ongelukkig gemaakt . . . Pat lieve kind nu ook . . .
Neen, neen . . . Als zij flu heenging . . . Was 't niet of zijn
levenszekerheid in haar scheen besloten ? . . . Wee, als zij flu
heenging . . , dann zou hij moeten doers als 0 b b e 1 i n k . . . En
neen, hij wilde levers, hij snakte naar levers, naar vreugde . . .
En levers,
nu z g hij dit als 't eindelijk gevonden geheim
welks kennis vroolij k en trotsch maakte
vreugde was niet
to dwingen, niet to makers, alleen to ontvangen als gave, als
gave, als genade . Hij zag zich als 'n hongerig, hunk'rend
kind, dat zich geen spijze, als 'n om zoo smeekende zwakke,
die zich geen zoo kan makers
en die vertrouwen, weten
dat 't begeerde toch zal komen als 'n verrassing, als 'n
lieve goedheid .
Zalig, verblind door dit gezicht trad hij nader, nanl
haar bij de hand van achter z'n stoel, leidde haar naar 't
raam en zei :
Wil je mij vergeven, Mar i e ?
Ze hield 't hoofd gebogen : Heerlijk ! Nu heeft God
ons alle schuld vergeven . En . . . nu zijn we weer goed met
alle menschen . Pus er nu niet meer over spreken . 't Misverstand is voorbij
'k wilt het wel
en nu ook niet
sentimenteel het grooter makers dan het was . We levers en
spreken weer naar de gewone proporties, als was er niets
gebeurd.
En zich dan dwingend, hem gewoon ears to
kijken, zei ze, 't hoofd luchtig tot hem opgeheven, kalm
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Dus, dag C are 1 ! Ik hoop, of 'k weet, dat 't je goed
zal gaan . Dag Care 1 !
Hij voelde van haar aangezicht 't levee weer in zich

stroomen . 't IJzeren pantser, de zware helm waren hem
afgenomen ; 'n hooge hemel vol zon en vogelengekweel was
boven z'n hoofd . Fiij voelde zich zwak als 'n kind, 'n zieke,
ook vroolijk als 'n kind, 'n genezende ; bovenal bedrem-

meld, zalig-bedremmeld ; hij beefde van ontroering en gelukstranen welden uit de oogen
en nu ging zij, flu ging

zij weg ? Weg ?
Sprakeloos, roerloos zag hij haar heengaan . . . Daar
ging ze . . . Weg P •, , Haar vaarwel klonk nog in z'n ziel . ,
„Dag Care 1 " als 't klokgelui der eeuwige lente . . , en
weg ? Wee, de dear reeds gesloten . Verwilderd keek hij
rood, de wandkaarten langs, den tuin in, op zich zelf . . .
Ja, ja, 't was De Dullerdt, met al wat er gebeurd was, met
hem
en toch 't was nieuw , . . Zie, 't had mooi levee, en hij
keek met ontzag naar dat nieuwe, dat levee waarvan God
schepper was, God op wien hij, zoo scheen 't nu, toch
.
altijd vertrouwd had, van z'n eerste levensontwaken of
En zij, die hem nu weer teruggebracht had tot zichzelf,
tot z'n eerste zuiverheid en levensontzag, die weg . . . ?
Met 'n ingehouden kreet vloog hij haar na, keek in
de gang, in de vestibule, vloog eindelijk gejaagd de eetkamer binnen, en bleef verschrikt staan voor z'n moederke,
och, z'n arm moederke !
B e r t h a , in leege verlatenheid op tafel gelegen, dorst,
hoewel ze deuren had hoordn opengaan, niet opkijken nit
angst voor nieuwe slagen . Daar voelde ze plots boven zich

'n groote schaduw, vol warm levee, als 't suizen alley dennen en 't schijnen veler zonnen, en hoorde :
Arm moederke !
Wat heb ik 't u moeilijk gemaakt ! Maar flu is alles best . . .
B e r t h a bleef liggen, nu niet van leege verlatenheid,
maar van overzalige vreugde, vreezend dat de minste beweging die zou verstoren, en hoorde verder :
Ja, u hebt
altijd gelijk gehad, moederke ! Marie heeft 't me laten
zien . Maar nu is ze weg. O, moeder, ze is weg ! Ze is weg ! !
Ze hief 't hoofd op, keek met stralende oogen in de
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zijne, die Goddank, weer week en inniger waren, docn
wendde zich dan, bij beiden 'n zekere gene bespeurend, af,
en zei :
Is ze weg ? Ja, ze zei 't straks al . . .
Maar moeder, waarom hebt u ze niet gehouden ?
U begrij pt toch . . , u weet toch . .
'n Vreemde tweestrijd rees in B e r t h a . In haar liefde,
haar kameraadschappelijke genegenheid voor C are 1 wilde
ze Marie dadelijk terughalen en hem gelukkig zien ; ale
moeder daarentegen pleitte ze dat 't nu immers z66 heerlijk was : haar C are 1 genezen, behouden ; de levensharmonie
bereikt ; waarom alles nu weer in de waagschaal stellen ?
C a r e 1 kon toch nog evengoed 'n meisje van z'n stand
vinden, en nu vooral, nu Marie t j e 'n erfdochter was
geworden, zou 't heeten dat Care 1 haar nam om 't
geld daarenboven : hij was nog jong gen oeg ; moest zich
niet overijlen, en ze zag hem nu vol vertrouwen naar stad
terugkeeren .
Ja, jongen, ik begrij p wel, aarzelde ze :
Maar je
welt toch ook, dat 'n meisje . . . zooiets . . , niet doet . . .
Had Marie
Wt moeder ? verbaasde hij zich .
ook n iet zooiets gezegd ? Zou ze dan niet meer van hem
houden ? Hij voelde zioh trillen en wee worden van angst .
Maar neen, nonsens ; ze was vanzelve, uit liefde dan toch,
tot hem gekomen : - Neen, ze met van me houden ! Ze
mdet. Je redt toch geen drenkeling om hem to verdrinken ?
Ik ga er dadelijk heen . . . direct !
Best jongen, maar eerst wat eten . . . glimlachte ze
om z'n ongekende, jeugdige voortvarendheid .
Nu, dan kleed ik me ondertusschen, want z66 kan
'k niet . . .
Doch toen Jan n a binnenstatigde in haar mooi Zondagsch jak en Zondagsche mute met- echte kant en van
alles vertelde, ook dat de meester 't Schroevelde wilde verfraaien en er misschien zelf gaan wonen, toen nam de
vreugde in haar de overhand . Goddank, ze behoefde zich
niet meer to schamen ; alle smalende menschjes waren in
den grond gezonken, haar jongen was een geliefd kind
Gods ; hij was er ; hij was er . . . O, vreugde, vreugde
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En toes hij weer fleurig gekleed beneden kwam en
met haastende vroolijkheid moat prob~erde to eten, moist ze
niet hoe ze 't had . . . Wear waren die donkere, nachtenlange dagen dat hij norsch en star tegenover hear gezeten
had . . .! 0, ze had hear jongen weer, en nu voor eeuwig . . .
0, zaligheid
Ook hij voelde zich opgetogen in 'n wonder lenteland .
Alles lachte om hem en hij wilde alle menschen goed zien
en gelukkig . . . En hoe nieuw was alles, hoe nieuw ! !
Toch voelden ze nog wederzijdsch de gene, dat nieuwe
nog ongewend . . , hoewel heel zeker dat ze flu voorgoed
gekomen waren op hun ware, hun eigen levensbasis .
En er schalden wondere melodieen door 't huffs, en er
jubelden psalmen, waarnaar ze met gebogen hoofd telkens
moesten luisteren, om den, vluchtig glimlachend, elkaar
even in de oogen to zien, en to vragen of ze 't wel gehoord hadden.
C are 1 schreed, tintelend van verlangen, uaar Marie .
't Meisje dat kwam vertellen dat de juffer niet thuis was
wou hij wel weglachen, dock zich bezinnende, zei hij
meneer to willen spreken . Haastig vermaande hij nog zichzelf geen acces to vragen voor Marie gesproken to hebben,
en stood den beteuterd voor van E s s en .
M'n dochter is niet thuis, meneer D u bar c q .
V a n E s s e n stood bij den schoorsteen to turen op
z'n sigaar . Hij had 't al verm oed : moeder de vrouw had
't stuur in handers genomen . Marie uit stad laten overkomen, en hem nu den jongen Dub arc q op 't dak gestuurd .
Enfin, bracht zij cut in orde, den zou hij z'n gansehe verdere
levers verkondigen dat vrouwen heelende handers hadden,
en redden moat manners bedierven . Maar, hij zou er zich tot
zoolang buiten houden, want 't was hem to hoog, to wonderlijk .
U weet niet wear ze heen is ?
Misschien hear moeder halen, die bij den dokter is
blijven koffiedrinken ; misschien near 't Schroevelde . . .
Zullen zien hear to vinden . Bonjour, meneer v a n
Es sen .
Hij liep Oolghem road, dacht elk oogenblik iets blauws
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to zien schemeren door de dennen, over de akkers, maakte
tweemaal den toer our 't Schroevelde, en kwam thuis in
ourustige vrees dat Marie was teruggekeerd near stad .
Doch moeder glimlachte fijntjes, dat ze den Zondag
toch licht thuis zou overblijven .
In blijdschap en onrust liep Care 1 heen en weer . Er
was zooveel to doers : hij m oest near weduwe O b b e l i n k,
hij moest near S i e m e n s en H a l s k e schrij ven, hij moest
near B o k s e n s - Die n e, maar hij kon niets doen, of liever
hij zou alles averechts doer, als hij niet eerst Marie . . .
En hij glimlachte our z'n zoete gebondenheid . . . En
de wondere melodieen en de jubelende psalmen bleven hem
klinken boven z'n hoofd, zelfs toen hij 's nachts wakker
werd, en glimlachende weer insliep .
's Ochtends, zoodra 't even kon, na bet onthijt, stood
hij weer op den stoep bij v a n E s s en . En toen 't meisje
weer verteld had dat de juffer niet thuis was, zei hij weer
meneer to willen spreken en stood beteuterd voor z'n vrouw .
M'n man is op school, en m'n dochter is niet
thuis, meneer D u bar c q .
De rustige vrouw keek met hear grijze oogen hem
doordringend aan, en voelde zich gerustgesteld . Ze had
wel 'n waagstuk bestaan, zoo buiten den meester our,
Marie to laten terugkomen, maar 't liep gelukkig goed .
U weet niet sours, wear ze heen is?
'k Weet niet beter den langs 'n omweg near 't
Schroevelde
gaat u den korsten weg, den treft u ze
nog voor ze er is .
C are 1 haastte zich terug .
't Had even-gevroren . De bodem was hard ; elke voet
stag klonk duidelijk, en resonneerde in de klar~e atmosfeer~
De egale winterlucht was een ineensmelting van regenboogkleuren, en bier en dear hing aan 'n grassprietj a 'n
diamant van ijzel to flonkeren .
C are 1 schoot juichend, als langs 'n lineaal, dwars over
den weg, 't dennebosch door, langs vijver en Heuvel, den
Marschdij k door en dear
. hoerah . . ,.
dear
Marie!
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Ze bleef staan ; bleek, maar kalm ; en zag even achterom,
als van plan door to wandelen .
-- 1a~ a r i e, waarom ben je toch gisteren heengegaan . . .

'k Heb je overal, overal gezocht . . . Je weet toch wel dat
we bij elkaar hooren . . lieveling .
Ze maakte z'n hand die hij om 't middel had gelegd
los, en voor zich ziende en langzaam voortwandelend zei
ze :
Maar Care 1, dat kan immers niet moor .
Hob je me dan niet vergeven ?

Maar Carol!!
-- Ja zeker ! Neon, dozen kant ! en met zachten drang
deed hij haar omkeeren den Marschdijk in :
Ja zeker, dat
moot ik flu wel vragen, Mar i e .
Maar ik hob me immers als l vrouw onmogelijk ge-

maakt . Dat kin je nooit vergeten ! Dat kan geen man
vergeten !
-- Sst ! Sst ! En ik ben ook geen man ! Ik ben Care 1 !
Weet je nog wel, die C a r e l . . hier . . .

In haar bedremmeldheid was ze voortgegaan zonder
op den weg to letten, maar nu hield hij haar stil, precies
voor dien elk, waar ze dien middag . . . then hij . . . Het
blood steeg haar in do wangen, uit medelijden met hem,
en tegelijk klopte haar 't hart van bewondering dat hij
zoo kloek haar hieraan herinnerde . . . En ze nam hem
mode, ijlings voortwandelend en haastig fluisterend :
't
Gnat immers niet . . . Dat had ik dadelijk moeten bedenken . . .
't Gnat n iet !
-- Weet je wat niet gaat Marie ? Dat C a r e l leeft
zonder Marie . Gisteren en vandaag hob ik letterlijk geleefd van jon. Je wilt me nu toch niet ellendiger makes
dan . . , dan v6t r jij kwam ?
Maar, en haastig stapte ze verder, al op den grond
starend en niet bemerkend dat hij haar den Heuvel op-

leidde : -- Maar desk toch aan je toekomst, je vrienden,
de menschen hier in de buurt . . .
Juist omdat ik aan m'n toekomst, onze toekomst
desk, last ik je niet gaan . Je zult je toch niet voor me
schemes? Mijn lief vrouwke schaamt zich toch niet voor
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C are 1 P . . . Kijk me nog eens aan . . . en kijk een rood
herinner je je niet ?
Ze stond v66r op den Heuvel, en hij wees haar ginds
't plekj e, waar ze dien maanlichtavond gezeten hadden en
in z'n innig-warme bruine oogen ziende duizelde 't haar . . .
Ze voelde zich in z'n armen in zaligheid wegzinken,
en verblind liet ze haar hoofd loom achterover leunen, en
nit de betraande oogen straalde 'n zon, 'n zon als er nooit
nog geschenen had, noch immermeer zou schijnen, en met
bevenden mood dankte ze :
0 Care 1, 't is a1 to heerlijk !
Met huivrend ontzag drukte hij haar tegen zich aan,
en hun bevende lippen zochten en vonden elkander . . .
Dan schreden ze gelij ktij dig en plechtig-langzaam, van
elken duim gronds genietend, naar 't bewuste plekje, en
zagen tegen elkaar geleund zwijgend toe .
Blank en roerloos lag de staal-blauwe vijver, waaruit
onmerkbaar de Laarbeek zich kronkelde in 't dennebosch .
Vroolijk stood de roode Dullerdt met 't slanke hoektorentje
tegen den parelig-blauwen hemel, en zonnige winternevel
waasde over weide en geel-blinkende ontginning . In de
hooge, naakte beuken zong 'n winterkoninkj a . . .
Onbewegelijk stonden ze en zagen, zagen . . , en 't was
beiden als namen ze afscheid van dit nameloos lieve land,
van dien moeilijkenn en toch verrukkelijken tijd dat ze
elkaar zochten . . .
-- Kijk, daar is moeder op mijn slaapkamer ! En vroolijk
wenkte hij haar toe . En Marie, wat verlegen zich tegen
hem aandrukkend, wenkte en knikte mee . . .
Berth
-a duwde 't slaapkamerraam open, wuifde met
den zakdoek, wuifde nog eens -- dock dan werd 't haar
to machtig . . .
Zenuwachtig na Care l's heengaan had ze 't geheele
huffs rondgeloopen, als hem zoekende. En eindelijk op
vaders slaapkamer gekomen, zich op de canape neergezet,
en zich herinnerd, zich herinnerd. Tante -- en vader
en L o u i s
en ja, ze was kalmer geworden, Mar i e was
niet hun min dere . . .
En in die kalmte had ze, hen daar plots in de verte
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op den Heuvel ziende en begrijpende, het venster opengeduwd en haar jongen haar zegen toegewuifd . . .
Tot het haar to machtig was geworden, en zij flu near
haar eigen kamer vluchtte . En voor 't ream staande keek
ze in 't kale park, waardoor ze in de verte den Iemkeshof
zag liggen in de zon . Hoe goed was het, dat ze flu zoo
rustig near 0 b b e l i n k' s huffs kon kijken . Ja, de sfeer
werd refiner, zuiverder, ze voelde zich vrijer ademen . Mar i e
had toch een zegen in hue levee gebracht . Doch plots
schrok ze. Dear wandelden ze gearmd . Wat was hij toch
knap en groot . . . Goddank, flu gingen ze semen near
0 b b e 1 i n k . Vreemd niet eerst tot haar . . . toch goed . . .
eerst near weduwe 0 b b e 1 i n k . . . Dear gingen ze den Iemkeshof in . H ar m en de vrouw wares thuis, natuurlijk .
Hun eerste gang semen was wel moeilijk om nooit to
vergeten . Toch van geheel-eenige schoonheid . Wat bleven
ze lang ! . . . Z66 lang behoefde toch niet . . . Gewichtige
boodschappen duurden kort . Kijk, kijk, vrouw O b b e l i n k
en Harm zelf mee near buiten . 'n Wonder nog nooit
gezien in den Schepershoek, dat vrouw O b b e l i n k mee
near buiten kwam, dat 'n boerin haar visite uitgeleide
deed . En zie, hoe innig . . . hoe vroolij k ! Doch wet nu ?
Nu gingen ze verder ? Ja, den Heerendijk in. Waarheen ?
Near Boksens-Diene? Naar de van Essen's, die nog
niets moisten P . . .
Ze verkilde. Ach, waarheen dat was 't zelfde
semen gingen ze gelukkig de opene, nu-zuivere wereld in
en zij bleef alleen achter .
Zij alleen ?
Verschrikt keek ze om, en zag in haar toiletspiegel
haar gezicht, spookachtig . Wat was ze grijs en oud geworden. Nauwelijks vijftig en reeds z66! Haar levee
voorbij ! Voorbij ? Ja, ja! En 't eenige wet haar was overgebleven ging nu, ging weg met 'n goed, ja, maar 'n
Vreemd, voor 'n pear jeer nog onbekend kind . . .
Haastig spiedde ze weer near buiten -- maar niets to
zien den 't kale winterpark . Ze wares al weg. Hij was
weg ! . . .
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En plots schoten haar tranen in de oogen, en ze
voelde zich vergeten . . . Maar hief dan 't hoofd en glimlachte : -- Nu ziet Gij toch eens, Heere, nu heb ik alles
gekregen : m'n mooie Dullerdt, m'n prachtj oogen, 'n livve
dochter - flu is de sfeer gereinigd en in plaats flu enkel
dankbaarheid to zijn, n6g zelfzucht . Allen is goed ; 't eenige
wat me ontbreekt is dankbaarheid. U danken, dat is de
eenige boete, geloof ik, van mij gevergd . En hoe makkelijk
wordt me die gemaakt . Marie is een van die heel-zeldzamen, vanzelve dankbaar, zooals ik van zelve egoiste . 0,
hoe heerlijk, hoe om elken dag voor to danken is het, dat
mijn jongen, dien ik mijn moeilijk, mijn zondig levee heb
meegegeven, flu zulk een livve vrouw krijgt !
En door betraande oogen glimlachend naar buiten
starend in 't ontluisterde, stilplechtige, zonnige winterMar i e zou
park, fluisterde ze als 'n geheime vreugde :
zeggen : wat is dat alles mooi ! Wat is dat alles mooi !

EINDE VAN HET LAATSTE DEEL .

BESCHAVINGSWERK IN INDIA
DOOR

Dr. E . B . %IELSTB,A .

Het eiiand Nias.
In tegenstelling met sommige onzer landgenooten, die
de leuze „Inkrimping van ons koloniaal bezit" in burs
vaandel schreven, omdat zij meenden dat een behoorlijk
beheer van al onze kolonien ging boven de krachten van
bet „kleine" Nederland, hebben wij bij verschillende gelegenheden trachten aan to toonen dat de geschiedenis van
de ontwikkeling van ons gezag in Indie in de 19° eeuw
geen recht geeft tot het uitspreken van zoodanige meening .
Die geschiedenis heeft geleerd dat wij, waar de wil niet
ontbreekt, zeer veel kunnen doers zonder de grenzen van
onze kracht to overschrijden ; natuurlijk niet alles op eens,
maar geleidelijk, al naar de omstandigheden er toe leiden .
Nog is een belangrijk deel van ons koloniaal bezit tot
zekere hoogte schijn-bezit. Maar bet is onze plicht, dat
meer en meer in werkelijk bezit to doers overgaan ; niet nit
rechtstreeksch eigenbelang, maar omdat een goed begrip
van humaniteit dat eischt . Hoe onvergelijkelijk veel beter
is de toestand der bevolking in verschillende streken thane,
waar nog slechts enkele tientallen jaren de inlandsche
vorsten deden wat zij verkozen, zonder zich eenigszins om
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het levers of het welzijn hunn er onderdanen to bekommeren ;
waar de menschen steeds onderling strijdvoerden, elkander
tot slavers maakten, op roof en moord uittrokken ! Men
denke eene, om ons tot de laatste decennien to bepalen,
aan de verschillende landschappen van Midden-Sumatra ;
aan Bali en Lombok, aan Midden-Celebes, waarbij telkens
bleek dat wij meer strijd te- voeren hadden tegen de tirannieke heersehers en hun gevolg, dan tegen de gezeten
bevolking, die dan ook veeleer reden had ons ale hare
bevrijders to begroeten .
Wij kunnen met to meer reden trotsch zijn op ons
uitgestrekt gebied in het Oosten, naarmate wij meer de
verspreide deelen onder onze hoede nemen en daar eene
hoog noodige beschaving brengen . En . . . . wij verzekeren
daarmede tevens eenigermate onze rechten ale koloniale
mogendheid . Wanneer wij toonen, overal binnen ons gebied
rust en orde to kunnen handhaven en ook den vreemdelin .g
voldoende bescherming to kunnen verleenen, heeft het
buitenland to minder reden om tegen ons op to treden .
Wij doers onzen plicht niet, wanneer wij onmenschelijke toestanden binnen onze kolonien laten voortduren, en wij
mog en niet afwachten, dat wij misschien door den vreemdeling aan dien plicht herinnerd worden .
Wij hebben 66k ten opzichte van de bevolkingen en
landstreken, waaraan wij ons tot dusver nog weinig lieten
geleg en liggen, eene politieke, maar vooral eene moreele
verantwoordelijkheid !
In verschillende gedeelten van ons koloniaal gebied
hebben wij eene groote verandering ten goede to weeg
kunnen brengen met behulp van de zending . Wie denkt
niet allereerst aan de Minahassa, op Noord-Celebes, en
aan de Bataklanden op Sumatra, wanneer hij van het nut
der zending hoort gewagen ! Afgescheiden van alle dogmatische o verwegingen, verdient de verspreiding van het
Christendom, onder de heidenen vooral, daarom zooveel
toej uiching, omdat het de zeden verzacht, de menschen tot
meer besehaving ontvankelijk maakt en een hechten band
wormt tusschen Europeaan en inlander . De inlandsehe
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Christenen voelen zich ~~n met de Hollanders, omdat beide
gehoorzamen aan denzelfden God .
Het schijnt ons wel van belang, eens na to gaan welke
evolutie er in de laatste jaren onder den invloed van beide
factoren : meer bestuursbemoeiing en optreden der tending,
heeft plaats gehad op het eiland Nias, ten Westen van
Sumatra . Vergissen wij ons niet, dan is, buiten den betrekkelijk kleinen kring der zendinggenootschappen, van
die evolutie nog weinig bekend ; eene reden to meer, om
er de aandacht op to vestigen . De geschiedenis van Nias
schijnt ons een nieuw voorbeeld, dat men een stelsel van
verwaarloozing, van Gods water over Gods akker to laten
loopen, wel lang
tot groote ellende der bevolking !
kan volhouden, maar dat eindelij k de ervaring duidelijk
aantoont dat een ander, in den grand veel humaner stelsel
toch de voorkeur verdient en zonder al to groote bezwaren
in toepassing kan worden gebracht .
Nias heeft ongeveer de grootte van onze provincie
Gelderland, of Noord-Brabant ; het aantal zijner bewoners
een cijfer van 100 a
wordt zeer uiteenloopend geschat,
150 duizend schijnt ons het meest aannemelijk . Wanneer
men denkt aan den vroegeren slavenhandel
de westkust
van Atj eh werd vbor den aanvang van den Atj eh-oorlog in
1873 geregeld door Nias van slaven, ter bewerking van de
pepertuinen voorzien
; aan de „benden koppen spellers",
die nog in 1892 het land doorkruisten, de mannen doodende,
de vrouwen en kinderen medevoerende ; aan de onophoudelijke oorlogen tusschen de verschillende stammen ; aan het
geniis van eenige geneeskundige verplegiug, dan is het wel
niet aan to nemen dat het bevolkingscijfer hooger wezen zou .
In de zuidelijke helft van het eiland vooral is de
toestand nog in menig opzicht ellendig : roof en doodslag
komen er nog veelvuldig voor, maar de schemering van
een nieuwen dageraad vertoont zich aan de kim .
Om dit in het licht to stellen, willen wij trachten een
kort overzicht to geven van onze bemoeiingen met Nias in`
vroeger en later tijd .
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Sedert bijna twee en een halve eeuw behoort het tot
ons gebied . Doch de Oost-Indische Compagnie had uitsluitend hare handelsbelangen op het oog, en trok de
aangelegenheden des yolks niet binnen den kring harer
bemoeiingen . Geen spoor was na hare opheffing aan to
wij zen, ten blij ke dat zij eenigen invloed ten bate van de
bevolking had uitgeoefend .
En ook in een groot deel der negentiende eeuw was
het eigenlijk niet anders . Onder anderen, ~achteren vorm
dan to voren werden jaarlijks honderden inboorlingen van
Nias weggehaald : men kocht daar slavers, nam hen als
schuldenaren mede naar Sumatra's vasten wal, liet hen
eenige jaren as koelies het losgeld verdienen en verklaarde
henn dan vrij . Zoo hebben wij, tot 1859 toe, het „pandelingschap" op Sumatra's vasten wal gekend . Maar ons
gezag over Nias was langen tijd vrijwel nominaal .
Kort nadat wij, in 1825, het gezag over Nias (als
onderhoorigheid van Bengkoelen) van de Engelschen hadden
overgenomen, wend in 1826, de posthouder to Goenoeng
Sitoli ter bezuiniging teruggeroepen en het eiland daarmede geheel aan zich-zelf overgelaten, waarvan „een baaierd
van verwarring enn regeeringloosheid" het gevolg was .
Dit duurde voort tot 1839, toen Radja I b r a him,
hoofd van Goenoeng Sitoli, den Gouverneur van Sumatra's
westkust, kolonel M i c h i e is, dringend om hulp smeekte
tegen de Atj ehers, die steeds strooptochten deden Tangs de
kusten, eene menigte vrouwen en kinderen wegvoerden en
door hunne geweldenarijen algemeen schrik en ontsteltenis
verwekten . M i c h i e i s achtte uitstel onraadzaam en zond
een oorlogsschoener, een gouvernementskruisboot en 25
man infanterie ter verdrijving der vijanden . Ret gevolg
hiervan was de bezetting van Goenoeng Sitoli (1840) ; de
luitenant-postcommandant werd belast met het burgerlijk
bestuur, dat zich echter in hoofdzaak tot genoemde plaats
en hare omg eying bepaalde ; met de rest van het eiland
liet men zich niet verder in dan, nu en dan, onvermijdelijk
geacht werd . En welke planners er later, gelijk wij beneden zullen zien, van tijd tot tijd werden ontworpen, nog
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lange jaren bleef de overheerschende meening deze : andere
streken in den A rchipel eischen eerder onze aandacht, Nias
kan wel wachten .
Ongelukkig voor de bevolking beteekende dit laatste
niet anders dan dit : last de koppensnellerij, de slavenh .andel,
moord en doodslag, de eeuwige onrust maar voortduren !
Men had er, in de inmiddels verloopen jaren, wel eens
anders over gedacht, maar toen het succes achterwege bleef
was men teruggevallen in de oude onverschilligheid .
Van zeer weinig beteekenis, uit staatkundig oog punt, is
eene kleine militaire expeditie van 1.847 geweest . In ZuidNias was een ofcier, die met topografische opnemingen
bezig was, verraderlijk overvallen ; later Nerd gezegd dat de
Niassers daartoe aanleiding hadden omdat de officier, onbekend met de landsgewoonten, eene vrouwenbadplaats meer
genaderd had dan geoorloofd was . De resident van Tapanoeli, van d e r H art, achtte bestrafng noodig, landde
in de baai van Lagoendi, veroverde de „vij andelij ke" kampong, verbrandde haar en keerde terug.
Het is meermalen gezegd : dergelijke tuchtigingsezpedities beteekenen in de gevolgen nets ; zij wekken bij de
bevolking een vijandigen geest, of verhoogen dien waar hij
reeds bestaat, maar ons gezag wordt er geenszins mede
gebaat, en zij zijn voor de bevolking een ramp .
Van anderen aard, al was de uitkomst ten slotte niet
beter, waren onze bemoeiingen met Nias van 1852 tot 1863 .
In dat tijdvak is eene ernstige poging gewaagd om de
toestanden aldaar blijvend to verbeteren .
De generaal v a n S w i e t e n, destijds gouverneur van
Sumatra's westkust, oordeelde, in 1852, dat de op Nias
aanwezige middelen toereikend waren om „met het werk
der beschaving een aanvang to waken" : men moest, van
Goenoeg Sitoli uit wegen aanleggen, de aan die wegen
gelegen kampongs onze bescherming toezeggen, haar alle
onderlinge oorlogen verbieden, de overtreders „met oorlog
en bestraffing door ons" bedreigen ; de bevolking de voordeelen van den landbouw doen kennen ; „de wreede gewoonte van menschenoffers bij hu welijken, sterfgevallen,
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aanstelling van hoofden" enz . tegengaan, „het maker van
slavers en meer nog het verkoopen daarvan als vernederend"
afschilderen .
Men ziet het : schoone woorden ; dock hoe stood het
met de middelen om die in daden om to zetten ? „Wear
het noodig geacht werd om onwil of tegenwerkin g to onderdrukken van kampongs, welker bevolking door Been overreding to overtuigen was en wear eene bloote militaire vertooning en bedreiging voldoende zou zijn om de tegenstrevenden tot rede to brengen", kon de militaire en civiele gezaghebber over 25 a 30 man van zijn garnizoen beschikken ;
dock „zijn beleid en overleg zouden beter uitkomen wanneer
hij van die middelen slechts zeldzaam gebruik behoefde to
makers" . Om de aanraking met de hoofden gemakkelijk
to maker werd een crediet geopend van vijfhonderd golden .
De resident van Tapanoeli hield daarop besprekingen
met de hoofden in de omstreken van Goenoeng Sitoli, die
zich bereid verklaarden, de koffie-, peper- en rijstcultuur
to bevorderen ; hij bezocht enkele kustplaatsen, wear hij
over het algemeen goed ontvangen werd : niet to Lagoendi,
wear men de expeditie van 1847 nog niet vergeten was .
Hij stelde zich zooveel mogelijk op de hoogte der toestanden, en toonde zijne ernstige bedoeling om large vredelievenden weg geleidelijk de welvaart to doer toenemen .
Edoch . . . , kon dit a11e~ veel baten wear alle bemoeiingen
met het binnenlaud achterwege bleven
In het licht der latere gebeurtenissen is het wel opmerkelijk; hier to herhalen wet de resident, P. T. C o up e r u s, in Januari 1853 aan v a n S w i e t e n schreef
. . . . Men heeft zich tot dusver nog weinig om
dat yolk bekreund, en niets is verricht om zijne maatschappelijke instellingen to verbeteren . Waren daarmede proeven genomen, den twijfel ik niet of de
uitkomsten zouden gunstig zijn geweest, en het volkskarakter en de geaardheid van den Niasser zouden
reeds een geheel andere plooi hebben gekregen . De
hervorming dient echter aangebracht to worden door
een gunstigen invloed van buiten, en om die reden
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zouden dan ook zendelingen op het eiland met vrucht
werkzaam kunnen zijn ; juist niet speciaal met het
does om dadelijk het christendom voort to planten
en een groot aantal bekeerlingen to maken, dock
hoofdzakelijk met het oogmerk om de inboorlingen
trapsgewijze eenigszins to beschaven, hun levenswijze
to hervormen en de gemoederen tot vrede en eensgezindheid to stemmen" .
De bekeering tot het christendom zou dan later kunnen volgen ; de resident meende aan van S w jet e n in
overweging to moeten geven, het bestuur van het Nederlandsch zendinggenootschap over de zaak to schrijven, en
het to verzoeken eenige zijner zendelingen naar Nias of to
vaardigen . Iutu.sschen moest de gezaghebber van Nias
„geene gelegenheid verzuimen om de bevolking begrijpelijk
to maken, en door daden to bewij zen, dat ons doel alleen
is : de algemeene rust en veiligheid to bevorderen en de
welvaart to doen toenemen ."
V a n S wi e t e n kon zich met 's Residents beschouwingen geheel vereenigen. Aan de Regeering schreef hij
(Februari 1853) over het nut der zending op Nias : „Indien
de pogingen der zendelingen ingang vinden, waaraan ik
niet twijfel, zal het to gemakkelijker zijn op de gelegde
grondslagen een regelmatig bestuur to bouwen" . De juistheid van dit oordeel zou, eene halve eeuw later, schitterend bevestigd worden !
De Indische Regeering werkte echter destijds niet
mede . Het is voldoende bekend, dat de zending door het
bestuur in vroegere jaren met een zeer wan trouwend oog
werd aangezien ; en list antwoordde dan ook : „met het
oog zoowel op art . 82 van list reglement op list beleid
der rgeering als op list belang der zaak most de Regeering zich zooveel mogelijk houden op list onzijdig standpunt, bij genoemd artikel voorgeschreven, en behoort zij
derhalve geesn hulp van zendelingen, van welke gezindte
ook, in to roepen" . 1)
1) Art. 82 van hot destijds van kracht zijnde Regeeringsreglement
luidde : De uitoefening van godsdienst door de onderscheiden gezindten
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De Regeering in Nederland, met de gevoerde briefwisseling in kenuis gesteld, had geen bezwaar tegen uitbreiding onzer bemoeiing met Nias ; alleen rees bij hear
de vraag, of men op den ingeslagen weg wel noemenswaard
zoude vorderen, en achtte zij in de eerste pleats noodig
„een opzettelijk en zoo volledig mogelijk onderzoek ten
aanzien van land en bevolking" (September 1853) .
Generaal v a n S w i e t en, hierover geraadpleegd, stelde
voor, aan den ambtenaar J. F . N i e u w e n h u i z en, die
officier van gezondheid, en later civiel gezaghebber to
Singkel was geweest, bedoeld onderzoek op to dragen en
hem den adj udant-onderoflicier H . v o n R o s e n berg toe
to voegen voor de geographische en topographische opnemingen . Aldus geschiedde ; beide person en reisden van
September 1854 tot Augustus 1855 op Nias, en brachten
een uitvoerig verslag nit, dat in 1856 openbaar gemaakt
werd maar weldra, door hetgeen intusschen voorviel, zijne
practische waarde verloor.
In zijn advies (Februari 1854) deelde v a n S w jet e n
nog verschillende bijzonderheden mede omtrent de bestaande
verhoudingen op het eiland . De resident F. H . J . Nets c h e r (opvolger van C o u p e r u s) was in aanraking gekomen met hoofden, waarvan niemand verwacht had dat
zij tot toenadering te bewegenn zouden zijn . Twee landschappen, op de zuidkust, steeds met elkander in oorlog,
hadden zijne bemiddeling gevraagd en wenschten tot waarborg van duurzame rust, eene Nederlandsche vestiging .
Volgens dien resident was de noordelijke helft van het
eiland het beklagenswaardigst : dear had zich een zwerm
vreemdelingen
Chineezen, .A.tjehers, Maleiers enz . gevestigd, die de bevolking uitzogen en slavenhandel dreven ;
in het zuiden was de bevolking krachtiger, dock meer het
slachtoffer van barbaarsche gewoonten als koppensnellen
en menschenoffers .
geniet in Ned . Indie de bescherming des bestuurs voor zoover die uitoefening voor de openbare rust niet gevaarlijk is" . Het etond due van
S w i e t e n' a wenech niet in den weg, maar werd gebruikt ale echild om
de „hulp van zendelingen" of to weren .

434

BESCHAVINGSWERK IN IND17E .

Tengevolge van de bemoeiingen der residenten, en
vooral van den beer N i e n w e n h u i z en, liet zich de toestand in bet zuiden in 1855 gunstig aanzien . In eene
groote vergadering beloofden de hoofden, alle vijandelijkheden to staken en bij verdere oneenigheden de bemiddeling van den civielen gezaghebber in to roepen, en herhaaldelijk gaven zij ook aan deze goede voornemens gevolg .
Maar . . . plotseling werden de schoone vooruitzichten
verstoord toen een Chinees, to Lagoendi ten handel gekomen, werd overvallen door lieden nit een pear kampongs,
bij welke gelegenheid een ons goedgezinde radja en de
broeder van een anderen radja vermoord, en de handelsgoederen van den Chinees geroofd werden . De pogingen
van bet bestuur om to deter take voldoening to verkrijgen
bleven vruchteloos, en om den reeds verkregen invloed
niet geheel weder to verliezen achtte v a n S w i e t e n
militair optreden noodig .
De daartoe gezonden expeditie (ruim 100 man) mislukte (Januari 1856) ; van S w ie t e n besloot nu, aan de
Lagoendibaai eene militaire bezetting to leggen van 75
man, vanwaar later tochten near de in verzet zijnde kampon gs konden worden on dernomen. Aldus geschiedde ; in
Maart 1856 had onze vestiging to Lagoendi pleats, en
trad de 1e luitenant A . W . F . Hey 1 ig e r s als commandant, tevens als civiel gezaghebber op .
Hij was daartoe buiten gewoon geschikt . Hij gaf, gedurende zijn tweejarig verblijf to Lagoendi, vele blijken
van beleid, geduld en volharding, en meer en meer nam
onze invloed toe, ook bij de vroeger vijandelijke hoofden .
In eene algemeene vergadering (December 1856) deelde de
resident, na de quaestie van bet vorige jeer tot oplossing
to hebben gebracht, mede dat de Regeering voornemens
was, bet gansche eiland in bezit to nemen en dear een
geregeld bestuur in to voeren . Aan de goedgezinden werd,
met toezegging dat de landsinstellingen en volksgebruiken,
voor zoover met orde en veiligheid bestaanbaar, on b eschonden zouden blijven, de eisch gesteld dat Been onderlinge
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oorlogen, geen slavenhandel, geen koppensnellen, geen
menschenoffers meer zouden worden geduld .
Men begroette deze verklaring met bijval ; en een der
voornaamste radjas, die van Madjinga (Z.O. kust) gaf to
kennen dat hij geheel met den resident instemde, daar „het
hoog tijd werd dat een einde kwam aan den bestaanden
toestand, die slechts leidde tot onderdrukking der zwakkeren,
tot oorlogen en onveiligheid" .
In de eerstvolgende maanden bleek onze invloed belangrijk toe to nemen, en bereikte de veiligheid in ZuidNias eene tot dusver ongekende hoogte .
Intusschen deed van S w i e t e n (Januari 1857) voorstellen tot organisatie van ovs bestuur op Nias, in hoofdzaak neerkomende op eene vestiging, behalve to Goenoeng
Sitoli en to Lagoendi, to Hilidai, in het midden des eilands ;
op bezoldiging der hoofden, „wellicht een honderdtal tegen
f 20 .
's maands", en op bevordering van het onderwijs .
Het bestuur in lndie had tegen een en ander geen be+zwaar,
dock meende dat voorloopig de middelen ontbraken : men
had elders reeds to kort aan ambtenaren, er waren geen
soldaten beschikbaar . . , en de vestiging elders, to Siak
b.v., had veel meer haast dan die op Nias . De GouverneurGeneraal P a h u d vroeg dus 's Konings machtiging om
overeenkomstig van S w i e t e n' s voorstellen to handelen
„onder voorbehoud evenwel dat van die machtiging eerst
gebruik zouden worden gemaakt wanneer de middelen tot
uitvoering aanwezig zouden zijn" (Juni 1857) .
De minister R o c h u s s e n antwoordde (April 1859) dat
de zaak vooreerst nog in advise zoude worden gehouden
er was gebrek aan geschikt ambtelijk personeel, elders
waren woelingen of staatkundige moeilijkheden, die het
minder geraden deden achten nit op nieuwe vestigingen
bedacht to zijn, en . . . de vestiging op Nias zou geld kosten,
terwijl de uitgaven voor de Indischen dienst toch al zoo
toenamen ! 1)
1) Het moederland had, in 1858, dan ook slechts ruim 40 millioen
nit Indie getrokken
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Aldus vielen alle planner ten opzichte van Nias in
duigen .
Inmiddels bleef de toestand in Zuid-Nias na het vertrek van Hey 1 i g e r s vrij wel in statu quo ; er kwam weder
onmin tusschen de verschillende kampongs, en men kan
niet zeggen dat onze invloed in 1859 en '60 veel toes am .
En plotseling ram deze, in Februari 1861, een einde toen
een hevige zeebeving onze vestiging to Lagoendi geheel
vernielde . Bij die gelegenheid toonden onze oude tegenstanders van 1856 hunne vijandschap, door aan onze soldaten alle hulp to weigeren en ors geschut weg to voeren .
Op den eisch, dit terug to geven, luidde later het antwoord : kom het maar halen ! En een voorstel om tegen
zoodanig verzet met militaire macht op to treden, werd
gehouden ,,in ad vies" . . .
Twee jaren later (Januari 1863) werd, door den inlandschen gezagvoerder van een kruisboot die large de Niassche
kusten tegen den slavenhandel had to waken, vernomen
dat zich een bende Maleiers in het binnenland ophield
met een aantal geroofde Niassers, bestemd ale slaver naar
Atj eh vervoerd to worden . Hij ging met een deel zijner
bemanning in de Siromboebaai (Westkust) aan wal, rukte
op en stootte op de kampong Lolowaoe, het woonoord der
slavenhalers . Hij werd vandaar beschoten, kreeg een paar
gewonden en moest terugtrekken.
Nu kreeg de commandant van de Reynier Claassen,
kapitein-luitenant ter zee H . A . Mod d erman, den last
met zijne bemanning, versterkt met 44 infanteristen, Lolowaoe to veroveren en de slaver to verlossen . Dit mislukte
geheel : de aanvallers werden krachtig teruggeslagen, moesten
terugtrekken en scheepten zich des anderen daags weder in .
Hiermede was de teerling geworpen . Te Padang werd
eene expeditionnaire macht uitgerust van 27 officieren en
600 manschappen, order bevel van majoor H. J. F r i t z e n,
met de opdracht, niet-alleen Lolowaoe to nemen, maar
ook de sedert twee jaren vijandige kampongs in het zuiden
to tuchtigen. In strijd met de vroegere voornemens en
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met de in 1856 aan de hoofden gedane toezeggingen werd
nu gezegd dat van inbezitneming van eenig gedeelte des
lands geen sprake kon zijn !
Het doel der expeditie werd volkomen bereikt : zonder
zeer krachtigen tegenstand to ontmoeten, werden alle
vijandige stellingen veroverd . . , en aan de vlammen prijsgegeven . Maar . . , alweder rijst de vraag : met welk blijvend
nut? De troepen keerden terug zoodra het vernielin gswerk
volbracht was, en in de eerstvolgende reeks van jaren
lieten wij de bevolking van Nias weder aan zich-zelve over .
Het is waar,
aanvankelijk was dit niet de bedoeling .
Dadelijk na den goeden afloop der expeditie vroeg de
minister F r a n s s e n v a n d e Putt e om voorstellen tot
vestiging van een geregeld bestuur op Nias. her waren,
meende hij, de bijzondere omstandigheden aanwezig die,
ook bij het handhaven der beperkende voorschriften omtrent uitbreiding van ons gezag in de Buitenbezittingen in
het algemeen, den maatregel zouden wettigen .
Eerst in 1868 volgden die voorstellen : een assistentresident ter hoofdplaats, 3 controleurs aan de noord-, westen zuidkust, 1 aspirant-controleur, bezoldiging van inlandsche hoofden, een garnizoen van 140 man, detachementen
gewapen de politie-dienaren, een kleine stoomer in de
wateren van Nias . . . A.lles samen een uitgaaf van f 100.000
's jaars,
en de minister d e w a a 1 schrijft (1869) dat
hij geen termen vindt, tot verwezenlijking dier voorstellen
mede to werken.
Aldus bleef alles bij het oude ; alleen voor Goenoeng
Sitoli en de daaromheen gelegen kampongs kan men in
de eerstvolgende reeks van jaren op eenigen vooruitgang
wijzen . Het burgerlijk bestuur, tot 1866 in handen van
den militairen commandant dier plaats, ping toen over op
een ambtenaar (controleur) van het Binnenlandsch Bestuur,
die den Nederlandschen invloed in het z .g . rapatgebied,
een strook gronds van 16 K .M. lan g en gemiddeld 8 K .M.
breed, gaandeweg versterkte en de kustkampongs flu en
dan bezocht . Doch zeer gering bleef die invloed buiten
het rapatgebied (de omgeving van de hoofdplaats), hetwelk
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voortdurend naar rust hakende vluchtelingen uit de zoo
onveilige andere streken opnam .
Wanneer men de Koloniale Verslagen nagaat, dan
moet het wel opvallen dat, jaren achtereen, niet of slechts
terloops van Nias wordt melding gemaakt . En wat er soma
van gezegd wordt, toont duidelijk aan dat het bestuur zich
liefst zooveel mogelijk buiten alle moeilijkheden held .
Zoo wordt in het Verslag van 1876 bericht
. . . . „G ewelddadigheden, zelfs tegenover gouvernementsonderdanen, grepen flu en dan pleats. In Juli 1875
werd door eenige inboorlingen van een pear aan de zuidoostkust, aan de baai van Madjinga gelegen kampongs een
aan een Klingalees van Padang toebehoorend vaartuig met
handelsgoederen beroofd . Bijna zonder eenig kleedingstuk
en geheel uitgehongerd meldden zich de beroofden aan bij
den controleur to Goenoeng Sitoli . De pogingen om de
misdadigers en de geroofde goederen to doen uitleveren,
werden niet met voldoenden uitslag bekroond . Maleische
strandbewoners, rechtstreeksche onderdanen van het gouvernement, werden de slachtoffers van moorden (koppensnellen),
waaraan zich een drietal andere kampongs aan dezelfde
zuid-oostkust in den laatsten tijd in toeuemende mate
schuldig maakten . Een enn ander heeft dan ook aanleiding
gegeven dat in 't laatst van Februari 1876 door de Indische Regeering besloten is een oorlogsschip naar Nias to
zenden, ten einde op de bedoelde plaatsen het noodige
ontzag in to boezemen en met klem van de betrokken
hoofden to doen eischen dat de schuldigen worden gestraft
en schadeloosstelling voor den gepleegden roof betaald
worde . Van het ge volg, aan dit besluit gegeven, is nog
niet gebleken ."
En . . . daarvan zou ook later niet blijken . Het besluit
werd in 't geheel niet uitgevoerd, op de in het volgend
Verslag vermelde redenen
„Het werd n .l . betwijfeld of de bewuste kampongs wel
onder bereik lagers van het scheepsgeschut ; en dear een
vruchtelooze a$oop der onderneming schadelijker gevolgen
kon hebben dan een voorloopig uitstel, werd tot dit laatste
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besloten in afwachting dat de omstandigheden eene ruimere
beschikking over militaire of maritieme krachten zouden
toelaten ."
Doze laatste overweging wijst op .A.tjeh, dat vrijwel
alle krachten in beslag nam . Hot „voorloopig" uitstel
werd een uitstel „voor goed" ; en welke verzachtende omeon feit is het dat op
standigheden men moge pleiteu,
Nias werd berust in de euveldaden, waarvoor elke voldoening geweigerd was .
Toch is geheel Nias niet veel grooter dan onze
provincie Noord-Brabant . . .
Toen er, in hetzelfde jaar 1876, weder „bloedige
twisten" tusschen een paar kampongs in Zuid-Nias waren,
poogde de controleur, vergezeld van lieden van de eene
partij, eene minnelijke schikking to beproeven, maar de
andere partij stelde zich to weer en de ambtenaar achtte
het raadzaam zijne pogingen op to geven . „Alvorens onzerzijds tot middelen van geweld de toevlucht to nemen," zou
het bestuur nu trachten, door tusschenkomst van inlandsche
boodschappers met de zich verzettende kampong in aanraking to komen om de geschillen to vereffenen .
Het blij kt niet, dat dit laatste doel bereikt is ; wel
vernemen wij (K. V . van 1878) dat de bevolking van Zuiden Midden-Nias zich nog bij voortduring aan koppensnellen
schuldig maakte, dock dat het niet kwam „tot openbaar
verzet tegen ons bestuur" ; (K. V. van 1880) dat „met uitzondering van de onmiddellijk aan de hoofdplaats Goenoeng
Sitoli grenzende streken, het geheele eiland door kwaadwilligen werd verontrust" ; en eindelijk (K . V . van 1882)
dat „buiten den kring onzer vestiging de invloed van ons
bestuur nog weinig wortel heeft geschoten" ; dat ,,in het
binnenland de rust dikwerf wordt gestoord ; om de nietigste
oorzaken geraken kampongs in onmin, en de zwakkere partij
staat dan in den regel aan roof- en sneltochten bloot" . . .
Intusschen : als hot ware ongemerkt werden groote
veranderingen voorbereid .
Toen v a n H o e veil in 1848 hot eon en ander over
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Nias mededeelde, wees hij den weg aan die naar zijne
meening tot verbetering der ellendige toestanden leiden
zoude .
„Begin
„met de Niassers to bezoo schreef hij
schaven, christelijk to beschaven ; vorm het opkomend geslacht tot andere, meer ontwikkelde, beter onderwezen
menschen ; richt scholen op, stort in de harten der Niassche jeugd de zaden van godsdienst en zedelijkheid ; leer
hun op andere wijze hun voedsel en kleeding to vinden
dan door strooptochten en menschenroof ; in een woord,
-- hervorm hunne gansche maatschappij door het Christendom" .
Wij hebben gezien, dat v a n S w i e ten en Coup e r u s
soortgelijk advies gaven . Doch toen waren de tijden nog
niet rijp. In 1854 kreeg een katholiek missionaris vergunning op Nias zijn dienstwerk to verrichten, die echter kort
na aankomst overleed en niet vervangen werd . Een tiental
jaren later vestigde bet Rijnsche zendiuggenootschap, dat
in d e Bataklanden sedert 1861 met toenemend gevolg
werkzaam was, zich op het eiland . In 1865 ving het, ter
hoofdplaats Goenoeng Sitoli, den „pionnier-arbeid" aan .
Enkele zendelingen stelden zich op de hoogte van de taal,
de gewoonten en de begrippen van het yolk ; daarna, van
1875 tot omstreeks 1890, won het Christendom onder de
bevolking van de hoofdplaats en hare omgeving eenigszins
veld, maar scheen er nog weinig aanleiding, to verwachten
dat in volgende jaren, ook in andere deelen van het eiland,
de oogst der zendelingen z66 overvloedig zou zijn als hij
inderdaad is geweest .
Zij moisten in steeds uitgebreider kring het vertrouwen
der bevolking to winnen : door hun invloed lieten roovers
en koppensnellers het oude handwerk varen en wijdden
zich aan den landbouw . Thans zijn er op Nias een twintigtal zendelingen werkzaam, en vindt men er de inlandsche
Christenen reeds bij duizenden .
,,In een woord,
hervorm hunne gansche maatschappij
door het Christendom",
dit woord van van H o e veil
klinkt ons thans als eene profetie, welker vervulling nog

BESCHAVINGSWERK IN INDIE.

44 1

slechts eene quaestie van tijd is. In de verslagen der
zendelingen kan men meermalen de verzuchting lezen
hadden wij maar moor arbeiders,
„de velden zijn wit
om to oogsten ."
Het is van belang, hot work der zending eenigszins, zij
hot slechts kortelijk in bijzonderheden na to gaan, ook
omdat daaruit flu reeds eon andere staatkundige toestand
is geboren .
Zooals wij opmerkten, hot tijdvak van 1865 tot omstreeks 1890 was in hoofdzaak eon van voorbereiding .
Buiten Goenoeng Sitoli en den onmiddellijken omtrek bewogen de zendelingen zich niet, en ook hot bestuur trok
zich van de verdere deelen des lands weinig aan .
Officieel luidde hot, in 1890 en '91 : „van hot overig
deel des eilands hebben de zuidelijke kustlandschappen de
meeste politieke beteekenis, dock wegens den grooten onafhankelijkheidszin van de voornaamste hoofden aldaar en
de gedurige onderlinge twisten werden onzerzijds in de
laatste jaren daarmede weinig aanrakin gen gezocht" . Men
stelde zich tevreden met hot besef dat althan s aan den
slavenhandel eon einde was gekomen doordien de Atj ehers
van de zee verdreven waren en de bevolking dus niet
moor aan hunne geweldenarijen bloot stood, en achtte „den
tijd nog niet gekomen om zich moor dan tot dusver met
dat deel des eilands in to laten ."
In hot eind van 1891 word „bericht ontvangen dat
benden koppensnellers hot land doorkruisten, de dorpen
verraderlijk aanvallende, de mannelijke bevolking doodende,
vrouwen on kinderen gevankelijk meesleepende" . . .
Een boslissenden stag tot vorbetering der toestanden
deed de zending in 1892 . Had doze zich tot nu toe aan
de Oostkust, to Goenoeng Sitoli on in den omtrek to Ombalata en Dahana gevestigd, zij had wel reeds ingezien dat
daarmede alleen betrekkelijk weinig gewonnen was . Zij had
in 1886 eene poging aangewend om zich aan de Zuidkust,
aan de Baai van Telok Dalem, en later aan de Zuid-Oostkust, to Madjinga, eon plaats to veroveren, dock door de
0 . E . VII 9
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vijandige houding van een deel der bevolking had zij dat
pogen ten slotte moeten opgeven . Zij wen dde flu het oog
naar de Westkust .
De zendelingen, die zich derwaarts een weg baanden,
vonden bij de bevolking een goed onthaal . Deze leefde door
de eindelooze veeten en rooftochten der koppensnellers in
groote ellende, had voortdurend van hongersnood en ziekten
to lijden en zag helder in dat er verandering komen moest .
Aldus werd in genoemd jaar 1892 op de westkust, to
Siromboe, een zendingspost gesticht . Het was „een heerlij k
en veelbelovend begin", en het duurde niet lang of er ontstonden, op den weg van Goenoeng Sitoli tot Siromboe,
tusschenposten ; thane zijn er vier.
En ook zuidwaarts, zoowel van Goenoeng Sitoli ale
van Siromboe, breidde men zich uit, zoodat flu reeds
grootendeels een tweede postenketen, van Sogoe Adoe
naar Lolowaoe is tot stand gebracht en telkens aan
het zendingsgebied weder een nieuw stuk wordt toegevoegd . . . .
Met welk gevolg ? De in 1903 overleden Dr . A . S c h r e ib er, aan wien de Rijnsche tending zooveel to danken
heeft, kon reeds in 1897 schrijven „dat er thane nieuwe,
betere tijden voor de geheele streek (Midden-Nias) zijn
aangebroken : de menschen herleven en voelen zich veilig,
hervatten den arbeid, keeren tot hunne woonplaatsen terug
vanwaar zij vroeger gevlucht waxen ; de dorpen zijn weder
bevolkt, er heerscht vrede en bijgevolg meer welstand" .
De vestiging to Lolowaoe aan de Westkust verdient
wel de bijzondere aandacht, al ware het slechts omdat dit
dezelfde plaats was, die in 1863 ale het roofnest der slavenhandelaars door onze troepen veroverd werd . Dar woonden de hoofden der op geheel Nias gevreesde I r a O n o
Hoe n a, de „wilden" die zich veelvuldig aan koppensnellen, rooftochten, plunderingen en moorden schuldig maakten .
Met die menschen kwam de zendeling E w aid K rum m
in 1900 in aanraking, en waarlijk niet vruchteloos . K rum m
overleed in 1903, ale slachtoffer van het klimaat, nadat
zijne echtgenoote hem in 1902 was voorgegaan ; dock van
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beiden kan gelijk trouwens van vole Evangelieboden in
Indie
waarlijk wel gezegd worden : „zij hebben niet to
vergeefs geleefd". De ergste roovers en moordenaars van
voorheen werden door hun invloed vreedzame lieden, en
hot aldus g eg even voorbeeld werkt door in steeds wijder
kring. In datzelfde Lolowaoe had men, aan hot einde van
1905, reeds eene Christengemeente van 214 zielen .
In hot geheel heeft de zending op Nias, die in 1890
nog goon duizend bekeerlingen telde, thane een tienduizend
menschen gebracht tot hot Christendom, en zij heeft de
overtuiging dat de kerstening van hot geheele eiland nog
slechts een vraag van tijd is, mite hot bestuur haar blijft
steunen en, vooral, hot haar niet aan voldoende arbeids ,
krachten ontbreekt .
Na doze korte uitweidin g keeren wij terug tot den
politieken toestan d .
Op aandrang der zendelingen werden in 1900 en 1901
militaire patrouilles uitgezonden ter bescherming der gezeten bevolking ; die patrouilles bevorderden de veiligheid
der zendingstations en deden de invallen van rooversbenden verminderen, dock men kon niet zeggen dat hot eigenlijke doel, de zuivering van hot terrein in midden-Nias
van roovers en koppensnellers, bereikt word . Men besloot
derhalve in 1902 tot de oprichting van een korps gewapende
politiedienaren, hetwelk ter beschikking word gesteld van
-een tijdelijk aangewezen „controleur voor de aanrakingen
met hoofden en bevolking buiten hot z .g. rapatgebied" .
Hiermede
zoo noodig word de politie nog sours met
kleine militaire detachementen versterkt
werden all
spoedig goede uitkomsten verkregen ; sommige aanvoerders
van rooverbenden werden bestraft ; anderen, die to voren
steeds elke aanraking vermeden, kwamen vrijwillig in onderwerping ; bij de tochten in hot binnenland werden vole
geroofde kinderen en slaven bevrijd, en reeds op hot einde
van 1903 kon worden gezegd dat onze invloed in de streken
ten Noorden van eene lijn, loopende van Siromboe op de
Westkust oostwaarts naar Oedj ong Goenoeng Limboe (ver
ten Z, van Goenoeng Sitoli) zoozeer was toegenomen, dat
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daar kon geacht worden ons rechtstreeksch bestuur gevestigd to zijn . Erkend werd hierbij, dat de van de zijde
der tending ondervonden steun veel tot deze uitkomst
heeft bijgedragen.
Wanneer men op de kaart van Nias de evenbedoelde
lij n trekt, dan blijkt dat ongeveer twee derde deel van
het eiland volkomen onder onzen invloed staat ; wanneer
daar oorlog was gevoerd, zou men zeggen, geheel gepacificeerd is . Wij heriuneren : nog slechts weinige jaren to
voren had ons bestuur buiten den omtrek van Goenoen g
Sitoli en op sommige kustplaatsen, waar men reden had
zich vriendschappelijk to gedragen omdat men anders had
to vreezen voor onze oorlogschepen, bitter weinig to zeggen r
Inderdaad, die ommekeer is voor een goed deel to
danken aan het verstandig optreden der zendelingen . Zij
waren het die, het Evangelic der naastenliefde verkondigend
en zelf in toepassing brengend, een anderen geest bij de
bevolking wekten ; die aan deze bracht wat zij het allereerst . noodig had : vrede onder elkander . En het is wel
opvallend, hoe de bevolking zelve deze behoefte gevoelde,
hoe gaarne zij bereid was de leidin g der zendelingen to
aanvaarden en zich schaarde onder ons bestuur, dat optrad
tot bevestiging van den nieuwen, ordelijken toestand .
Dit bleek in Maart 1903, toen de bovenbedoelde cont,roleur van het Binnenlandsch Bestuur, die voorloopig zich
to Lolowaoe gevestigd had, eene „politieke vergadering"
hield tot voorbereiding van de invoering eener behoorlijk
geregelde adat-rechtspraak. Aan die vergadering werd deelgenomen door meer dan honderd, meest tot het Christendom overgegane hoofden van het tegenwoordig „gouvernements"-gebied, zoomede door die van den stain der Ira
Ono Hoena . Bij die gelegenheid en kort daarna onderwierpen
zich beruchte koppensnellers, waardoor o.a, in het gebied
tusschen Siromboe en Lolowaoe eene nooit to voren gekeude periode van rust intrad . En ook over den sedert
verloopen tijd kon verklaard worden dat de bestuursinvloed
geleidelijk -- het verslag van 1905 zegt „belangrijk"
toenam ; dat door den aanleg van wegen de ontwikkeling
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des lands wordt bevorderd ; dat door de onderwerping van
gezaghebbende hoofden de landsvrede steeds beter wordt
gewaarborgd . De bestuursinvloed breidt zich steeds nit ;
ook in Zuid-Nias, waarmede het bestuur van 1892 tot 1905
geene aanrakingen had onderhouden, en waar de tirannie
van enkele machtige hoofden zich nog duchtig deed gevoelen. Zoo werd, in November 1906, een hevige strijd
voorkomen doordien een der partijen de tusschenkomst van
den controleur inriep, welke tusschenkomst spoedig verleend werd en tot algemeene tevredenheid afliep . „Deze
zoo schreef de controleur
,,is van groote bezaak"
teekenis voor ons werk op Nias geweest" : de hoofden
namen „een zeer to waardeeren houding tegenover het
bestuur" aan ; an dere hoof den, met wie de controleur een
ontmoeting had, verklaarden „zeer met de bestuursbemoeienis
en de daarmede samengaande pacificeering to zijn ingenomen" ; met algemeene, groote instemming werd besloten
een weg to waken van Lolowaoe zuidwaarts, in de richting
van de Lagoendibaai .
,A.ldus wordt thans ook gaandeweg Zuid-Nias onder
onzen invloed gebracht .
Op de Zendingsconferentie to Halle, in Juli 1902, kon
Dr . S c h r e i b e r zeggen : „Ik ken geen ander zendingsgebied van onze vereeniging (de Rijnsche tending), waar
het woord : „ziet, alles is nieuw geworden", zoo zichtbaar
vervuld is als op Nias . `vaar de zendelingen met goed
gevolg hebben gewerkt, is inderdaad een geheel nieuwe
tijd aangebroken, en heeft eene zoo duidelijke verandering
ten goede plaats gevonden dat zij de aandacht der omwonende heidenen niet kon ontgaan . Waar de zendelingen
kwamen, brachten zij de menschen meer veiligheid, zoodat
zij geruster en suet meer voordeel hunne akkers konden
verzorgen ; tal van zieken werden verpleegd en geholpen .
De menschen waren gezonder, beter gekleed, beter gevoed ;
slavernij en pandelingschap werd krachtig tegengegaan .
Het Evangelic bracht eindelijk den menschen vrede in het
hart en rust in het gemoed ; en de indruk van een en
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ander op de heidenen was z66, dat alien bezield werden
met den wensch, dat ook bij hen een einde m ocht worden
gemaakt aan de ellende . . . Er is eene beweging v66r het
Christendom over het geheele eiland, en die beweging zal
eerst eindigen wanneer het op geheel Nias zal hebben
gezegevierd."
De gang van taken in de laatste jaren heeft, voorloopig
althans, de juistheid deter beschouwingen bewezen . De
zendelingen hebben meer en meer de leiding op zich genomen van de bevolking, en deze is er hun dankbaar voor .
Ons bestuur heeft hen gesteund, is hen naarmate de omstandigheden dat eischten voorgegaan of gevolgd, en als
niet alle voorteekenen bedriegen zal door samenwerking
van deze drie : bestuur, tending en yolk, over geheel Nias
de ton der beschaving opgaan .
In ieder geval is Nias thans reeds een nieuw voorbeeld wat soma, met toewijding van edele Europeanen, in
betrekkelijk korten tijd onder barbaarsche heidenen tot
stand kan worden gebracht . En men kan niets beters aan
de bevolking, daar en elders wij denken her b .v . aan
het eiland Soemba in het Z .O . van ons gebied, met al zijne
sinds lang bekende gruwelen
toewenschen, dan da,t door
de evengenoemde samenwerking voortdurend nut worde
gesticht.

VROUWELIJKE

STUDENTEN

'>

DOOR

Prof. Dr . P. J. B L 0 K .

Het boek, waarmede mejuffrouw Annie S a l o m o n s
onlangs onze studentenliteratuur verrijkte, geeft een aardigen
kijk op de dingen, die met de komst van meisjes in eenigszins grooter getal aan onze universiteiten, flu een jaar of
15 hoogstens geleden, in het studentenleven veranderd zijn .
De periode is nog betrekkelijk kort maar toch lang genoeg
om ons of to vragen, waarin die verandering eigenlij k bestaat en in welke mate zij met ingenomenheid of wel met
het tegendeel moet begroet worden . Tevens zal daarbij
de vraag ter sprake kunnen komen, of het studeeren van
meisjes werkelijk in het algemeen aanbevelenswaardig mag
heeten, hetzij voor haarzelve, hetzij voor de wetenschap . De
omstandigheid, dat vooral in de afdeeling der Nederlandsche
taal en letteren van de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte betrekkelijk het grootste getal der „meisjes-studenten"
pleegt op to treden, gaf mij de geleg enheid om voor deze
studie een eenigszins bevredigende hoeveelheid ;egevens
bijeen to brengen, behalve die, welke genoemd boek tot
ouze beschikking stelt, en die, welke mededeelingen van
andere zijde konden verschaffen, met name betreffende Leiden.
1)

Naar aanleiding van AA n n i e S a 10 m o n s, Een Meisje-Studentje .

(C . A. . J, van D i s h o e c k, Bussum) .
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Maar is er werkelijk wel zoo veel veranderd ? Is het
Leidsche studentenleven niet ong eveer hetzelfde gebleven
als het b .v, voor omstreeks 25 jaren was P en, voorzooverre het
gewijzigd is, is dit dan niet geschied ten gevolge van andere
oorzaken dan het optreden van vrouwelijke naast mannelijke studenten ?
Het valt niet to ontkennen, dat het studentenleven
vann flu belangrijke afwijkingen vertoont van dat van voor
25 jaren . De gemakkelijke verkeersverbindingen hebben
het mogelijk gemaakt, dat zelfs uit vrij ver afgelegen
plaatsen dagelijks tientallen jongelui van beiderlei kunne
naar de academiesteden reizen om er colleges bij to wonen
en onmiddellijk na afloop daarvan weder naar de ouderlijke
mooning terug to keeren zonder zich verder om bunne medestudenten to bekommeren ; to Leiden komt het herhaaldelij k
voor, dat studenten hunne tenten liever in het welaangename Den Haag opslaan en zich zoo weinig mogelijk in
de stille academiestad vertoonen . De merkbare toeneming
van het aantal der on- of minvermogende studenten heeft
op de toestanden in de academiesteden een niet geringen
invloed gehad, ook in verband met den toevloed van studenten,
voortgekomen uit de kringen, die niet het gymnasium met zijn
nog steeds eenigszins aristocratisch karakter dock de meer
democratische hoogere burgerschool plegen to helpen bevolken . De sport van allerlei aard heeft hare intrede gedaan
in de studentenmaatschappij en hear karakter zeer gewijzigd ;
terwijl vroeger slechts een wandeling, eenn nit, een partij
billard, hoogstens een niet al to druk bezoek aan het gymnastiekgezelschap „Arena Studiosorum" op het program van den
rechtgeaarden Leidschen student to vinden was, nemen nu
tennis en hockey, voetbal en cricket, fiets en auto een
ruime pleats in het studentenleven in en telt de zege op
zege vierende roeivereeniging „Njord" tal van werkelijk
werkende leden. In verband ook met de sport en met de
meer ernstig-ascetische levensopvatting onder onze jongelui
is de onthouding van allerlei genot zeer toegenomen, het
studentenleven merkbaar eenvoudiger geworden . Door dat
alles is het oude corpsverband, waarbuiten in vroeger jaren
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slechts een zeer gering percentage der studenten zich
placht to bewegen, voor het studentenleven in het algemeen
van minder beteekenis geworden, zoodat slechts de helft der
studenten, en minder, het oude corps getrouw is gebleven
en dit laatste eenige moeite heeft our zich staande to
houden, in ieder geval zich genoodzaakt heeft gezien maatregelen to nemen ten einde zijn bestaan op den langen
duur to verzekeren tegenover de al of niet in dergelijke vereenigingen verbonden ieder jaar toenemende
meerderheid.
Maar dat alles is meer het gevolg van algemeene socials
oorzaken dan van die bijzondere oorzaak van verandering,
die wij her wenschen na to gaan . voor wie de studentenmaatschappij van dit oogenblik kept, lijdt het geen twijfel,
of de aanwezigheid der meisj es op de colleges heeft op het
studentenleven in het algemeen zekeren gunstigen invloed .
De sours wat ruwe toon van een uitsluitend uit mannen
bestaanden kring is merkbaar ten goede gewijzigd ; de duidelijk waarneembare vrees our tegenover de andere sekse een
minder fraai figuur to waken heeft op den ij ver der mannelijke studenten goed gewerkt gelijk aan de andere zijde
ook de meisj es volstrekt niet onverschillig bleken voor
den indruk, dien hare verstandelijke begaafdheden op de
mannelijke medestudenten waken ; het merkbaar afwijkende
inzicht der vrouwelijke studenten heeft op sommige wetenschappelijke kwesties sours een gewenscht ander licht doen
vallen of is voor de oplossiug van sommige vraagstukken
van belang gebleken ; de vrouwelijke zin voor orde en
zindelijkheid heeft in menig laboratorium verbeteringen
tengevolge gehad ; de toenadering tusschen mannelijke en
vrouwelijke studenten gaf aan beide zijden herhaaldelijk
gelegenheid our elkander beter to leeren kennen en daardoor gereede aanleiding tot het aanknoopen van wat men
„innige betrekkingen" noemt .
En dit laatste is
ik zie den afschuw op de gelaatstrekken van sommige vrouwelijke feministen duidelijk, maar
volstrekt niet het minst in het oog
het is toch waar !
vallende verschijnsel, want, hoe men de zaak ook wag
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wenden of keeren, het feit van sekseverschil blijft van
kracht. Al zijn er meisjes, die met hare intrede in de
studentenwereld zich zooveel mogelijk als „jongens"
in
het boek van mej . S a l o m o n s wordt dit woord herhaaldelijk gebruikt, met geringen eerbied voor de heeren
studenten als zoodanig schijnen to willen gaan gedragen
en door onachtzaamheid, om niet to zeggen slordigheid van
kleedij, door geemancipeerde vormen het blauwkousentype
van vroeger in levendige herinnering brengen, het gros
blijft vrouw en wil het blijven . Als mej . S a l o m o n s hare
hoofdheldin last zeggen, wat deze eigenlijk to Leiden als
hare taak beschouwt, zoodra zij aan de aardig geschetste
weelde van de eerste dagen op de vrije studentenkamer
wat gewend is, dan zegt zij : „onze vrouwelijkheid, onze
zachtheid in het leven der jongens to brengen ." En al
worden deze en dergelijke denkbeelden van het pas aangekom en „eerste] aartj e" door een reeds wereldwij ze jonge
dame van het oudere jaar medelijdend als „idealeu", als
„droomen" verworpen, het eerstejaartje blijft er bij en hare
vriendinnen in het genaeugde dispuut „Laborando vincimus"
er zijn er zoo
denken er blijkbaar weinig
anders over.
Tot zoover is alles goed en best, al zullen sommige
verharde mannelijke studenten met den geleerden en brommigen B e e r e n s t ij n van het boek spotten over de „meisj esschool" of sommigen blijven spreken van de „kattenkroeg",
het clublokaal der meisjes-studenten, waarvan het boek een
aardige schilderij naar het leven ontwerpt, pendant van
het tafereel der wetenschappelij ke „meisj es vereenigin g" aan
het slot . Bleef de zaak daarbij, da,n zou men wel een
barbaar moeten zijn om tegen het optreden van meisjes in
de collegezalen bedenking to hebben .
Maar er is ook een keerzijde en daarop dient gewezen
to worden.
Dat lang niet alle meisjes uit pure lust in wetenschappelij k onderzoek de universiteit komen bezoeken,
spreekt eigenlijk vanzelf . Dat is ook bij de studenten van
het mannelijk geslacht het geval . Er zijn er, wie het
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eenvoudig to doers is om het diploma, waarmede zij als
onderwijzeres, archivaris, arts, advokaat zich een zelfstandig
bestaan hopen to verschaffen . Er zijn er andere, die aan
de universiteit komen met zekere vage neiging tot wetenschappelijk onderzoek in een bepaalde richting d .i . met
lief hebberij in literatuur of geschiedenis, welker wetenschappelijke beoefening zij zich voorstellen als een snort
van uitgebreide schoolstudie, in natuurwetenscha,p, die zij
nit Karen schooltijd zich herinneren in den vorm van prettige
excursies en interessante schei- en natuurkundige proeven,
met zekere aangeboren geschiktheid om to pleiten, die zij
door de rechtsstudie hopen in praktijk to brengen, met aandrang tot verzachting van lichamelijk leed, waardoor zij
zich tot medisehe studien aangetrokken gevoelen . Er zijn
er, helaas, ook
en dit getal neemt bedenkelij k toe
die aan de universiteit verschijnen, omdat het voor jongemeisjes mode gnat worden, omdat het zoo edit „feministisch gedacht" is, omdat, zooals m ej . S a 10 m o n s zegt van
hare heldin, „'t haar wel een ~aardig lev entj a leek en ze
een helder hoofd had, wetend, dat ze ophouden kon, zoodra
't haar niet beviel", of omdat zij geen lust hadden in
het eeuwige handwerkj es m aken „om den tij d to dooden,"
terwijl het studeeren „toch wel zoo vermakelijk is," of omdat
zij afkeerig waren van het werk van de huisvrouw, pardon
„huisslavin"
zooals bekend het meest vernederende ambacht, waaraan de „moderne" vrouw zich kan wijden . , .
Er zijn er ten slotte, die er geen diep, ondoordringbaar geheim
van makers, dat zij dezen weg om tot een goed huwelijk
to geraken minstens even aanbevelenswaardig vinden als
de tennisbaan of het hockeyveld
66k een methode, ook een
der varii modi, waarbij het menschdom wel vaart
A1 deze categorieen zijn onder de „meisj es-studenten"
to vinden . Laat ze ons met een enkel woord bespreken .
Het eerzaam en loffelijk streven naar een diploma om
„later voor zichzelf to zorgen" heeft wel is waar met wetenschap alleen in zooverre to makers als deze of liever haar
aanvankelijk resultant het middel is om tot het beoogde
doel to geraken, ja voor tal van ouders ook van mannelijke
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studenten eigenlij k hat eenige, waarom wetenschap in hat
algemeen recht van bestaan heeft . Ook voor den gewonen
mannelijken student is dit dus niet minder de hoofdzaak,
en wat zou er dan tegen zijn, dat meisjes zich op daze
wijze voor den ook haar, als zij ongehuwd blijven, dikwijls
wachtenden strijd om hat bestaan zoo goed mogelijk zouden
toerusten ? Geen redelijk mensch zou hiertegen iets kunnen
aanvoeren . . , wanneer ten minste de meisjes lichamelijk en
geestelijk tegen dezen geestesarbeid bestaad geacht molten
worden, waarover later . In onzen tijd zullen, dit laatste voor
een oogenblik aangenomen, niet vale stemmen tegen een zoo
opgewekt streven opgaan . Niemand onzer, hoe conservatief
ook, zal hat uit dit oogpunt willen bemoeilij ken, want hat
is wenschelijk, dat er een einde kome aan de vernederende
afhankelijkheid van zoovele vrouwen van hunne mannelijke
verwanten . Heeft niet reeds een ondervinding, die zich op
een duur van eeuwenn beroemen malt, bewezen, dat de vrouw
als onderwij zeres van meisjes en jonge knapen uitstekende
diensten kan bewijzen ? Is zij niet door de natuur als
geroepen voor de functie van ziekenverpleegster ? Zou zij niet
geschikt zijn om hulp to bieden bij hat beheer van stad of
dorp, zij met haar gevoel voor orde en zuinigheid ? Heeft
zij niet jets op den man voor als kinderdoktores, als apothekeres, als vrouwenarts misschien ? Zijn voor de vela
fabrieken, waar vrouwen werken, naast inspecteurs niet
inspectrices van den arbeid wenschelijk ? Zou de vrouw
met haar toewijding, met haar gevoel voor anderer lead
niet uiterst geschikt zijn voor hat brengen van geestelijken troost aan de verdrukten, voor armenzorg en zielezorg,
in welke richting onze kloosterzusters en regentessen van
wees- en armhuizen ook reeds sedert eeuwen met vrucht werkzaam zijn geweest ? Hoevele winkelzaken worden niet reeds
sedert lange jaren door vrouwen bestuurd ? Zouden zij niet
even goed als voor leiding van winkels geschikt zijn om
allerlei ambten waar to nemen, die tot nog toe voor de
mannen warden afgezonderd ?
Maar de vraag is gedaan : zouden de vrouwen werkelijk
lichamelijk en geestelijk tegen de als voorbereiding voor hat
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praktische levee beschouwde en beoefende studie aan de
universiteit bestand zijn ? En dat is een vraag, die ik niet
gaarne zoo in het algemeen bevestigend zou beantwoorden .
Op medisch gebied wensch ik mij niet to wagers : ik bee in
dezen tot oordeelen onbevoegd voorzoover den medi schen
karat der zaak aangaat . De zaak heeft echter ook een
paedagogische zijde en daarover meen ik mij wel een oordeel
to durven aanmatigen .
A1 wensch ik mij dus niet op medisch gebied to bewegen,
de verklaring moet mij allereerst van het hart, dat ik een
groot aantal meisjes geestelij k en licham elij k voor de task
der universitaire studie heb zien bezwijken, of ten minste
voor haar verdere levee onder den druk dier task heb zien
lijden. Menig meisje komt reeds half gebroken naar
lichaam en geest aan de universiteit, gebroken door de
zware studie van haar geeischt in de jongere meisjesjaren
op de gymnasia en de hoogere burgerscholen voor jongens .
Hoe dikwijls hoort men niet van meisjes, die op de middelbare scholen de vergelijking met de jongens „glansrijk
kunnen doorstaan" ? Hoe wordt niet de oudertrots gevleid
van meisjes, die in de klasse ,,No . 1" zijn en blijven ! Maar
geeft men zich wel voldoende rekenschap van wat die
meisjes daarvoor hebben to lijden ? Zij gevoelen zich op
een post en de feministen blijven niet in gebreke haar dit
voortdurend to herinneren : zijn zij niet bestemd de „slavenketenen der vrouw" in de toekomst to helpers verbreken ?
hare ijdelheid wordt gevleid door den wierook van de zegepraal aan het einde van het schooljaar ; zij willen toonen,
dat zij niet minder zijn dan de jongens . En terwijl dezen
laatsten het geval in den regel tamelijk onverschillig last,
spanners de meisjes zich in om de opgelegde schooltaak
zoo goed, zoo nauwkeurig mogelijk of to werken, om den
prijs to verdienen, afgezien nog van haar meer ontwikkeld
plichtgevoel tegenover ouders en leeraren, van de mindere
gelegenheid, die zij, ondanks alle pogingen om ook in dit
opzicht volkomen gelijkheid van jongens en meisjes tot
stand to brengen, nog altijd vinden om afleiding voor den
inspannenden arbeid to zoeken . Zij hebben bij dat alley
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tegenover de andere sekse gewoonlijk succes . Zij blijven
ten minste in de lagere, een enkele maal ook in de hoogere
klassen vooraan maar . ., niet dan ten koste van bovenmatige inspanning, wanneer zij niet bet geluk hebben
tegenover weinig • begaafde of weinig werkzame jongens to
staan. Ten minste in de lagere klassen, dat wil zeggen
nog in die jaren, waarin haar lichamelijke toestand haar
niet onoverkom elij ke beletselen in den weg legt ; later val t
bet haar moeilijk, steeds moeilijker our bet vol to houden
tegen jongens van ongeveer gelijke verstandelijke kracht .
En in de laatste jaren, nu op gymnasia en hoogere burgerscholen niet alleen enkele buiteng ewoon begaafde, maar ook
gewone, doodgewone meisjes als gelijkgerechtigd met de
jongens komen zitten, ja in kleine gymnasiale klassen sours de
meerderheid uitmaken, blijkt bet reeds her duidelijk, dat
zij bet tegen de jongens van gelijke begaafdheid niet kunnen
volhouden, hoe onwillig sommige ouders en leermeesters
ook zijn our bet to erkennen .
Van waar deze ongelijkheid, de wanhoop van de feministen, die er maar niet aan willen gelooven ? Zou dan
toch ten slotte de veelgenoemde absolute gelijkheid van
man en vrouw een utopie blijken ? Of zoo bet gebleken
verschil, zooals sommigen beweren, slechts een tij deli] k
verschijnsel zijn, bestemd our op den dour geheel to verdwijnen voor bet schitterende licht der volledige emancipatie van de tot flog toe schandelijk verdrukte vrouw ?
Ik geloof de oplossing deter vragen in deze richting
to moeten zoeken : de meisjes spanners zich in, bovenmatig
zelfs, juist in de jaren, waarin zij bet meest gespaard
moesten worden voor al to groote inspanning . Is bet dan
wonder, dat vele barer reeds voor bet einde van de voorbereiding voor de universiteit een knak gekregen hebben,
een onherstelbaren knak ? En dan komt eindelijk de studie
aan de universiteit zelve. Zij loopen niet meer aan den
leiband van den leeraar, die haar dag voor dag, our voor
our de of to werken task aanwijst . Zij krijgen op de colleges van den professor slechts een algemeene leiding bij
hare studie, een min of meer uitvoerige aanwijzing van de
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to gebruiken hulpmiddelen, van de hoofdlijnen der to beoefenen nieuwe wetenschap, van de methode om die to
vinden en to volgen . Het komt daar vooral aan, niet op
het vlijtig en nauwkeurig leeren van lessen en het vaardig
waken van vertalingen, op het handig oplossen van mathematische vraagstukken en wat meer de „eerste" plaats in
eene klasse pleegt to verzekeren, maar op zelfstandigen
arbeid, op het onder die algemeene leiding zelf vinden van
bedoelde hoofdlijnen, van genoemde methode van onderzoek
een ongelijk hoogere eisch, waarvoor de aankomende
meisjes opnieuw gesteld worden met haar reeds geknakt
vermogen om tegen geestelijke vermoeienis bestand to zijn .
Zullen wij ons verwonderen, dat het toch reeds teere
zenuwgestel der vrouw hevig wordt aangedaann door die
nieuwe vermoeienis ? Zullen wij ons verbazen, wanneer wij
hooren van zware hoofdpijnen eerst, van nog ernstiger zich
aankondigende verschijnselen later, eindelijk van zenuwoverspan :ning in allerlei vorm ?
Hoe dikwij is heb ik niet met diep medelij den reeds
bij gymnasiale eindexamens meisjes voor mij gezien, wie
men de uitputting op het vermagerde en vergeelde gezichtj e kon lezen en die bij nader onderzoek reeds lang
geplaagd bleken door zenuwaandoeningen, licht nog en
schijnbaar van voorbijgaanden aard o, het had werkelijk
niets to beteekenen, professor ! -- maar toch blijkbaar van
ernstiger beteekenis dan door ouders en voogden wordt
gevoeld ! Hoe dikwijls heb ik niet op de colleges tegenover
meisjes gezeten, wier holle oogen en fletse gelaatskleur of
wel koortsige blik en hoogroode tint mij wederom deden
zien, dat zij op weg waresn naar het sanatorium ! En
men zegge mij niet, dat dit ook onder de mannelijke
studenten lang gees zeldzaamheid meer is of dat zenuwaandoening een kwaal is van onzen tijd . Dit laatste volmondig
toegegeven ! Ik stel echter daartegenover, dat blijkens
mijn ondervinding van jaren het percentage der vrouwelijke studenten met zenuwaandoening ongelijk hooger en
die aandoeningen zelf ongelijk ernstiger zijn dan dat der
mannelijke . Cijfers kan ik niet geven maar ik vestig ten
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ernstigste de aandacht der deskundigen op bet door mij
waargenomen feit .
Maar daarbij moet zeker in aanmerking worden genomen, dat de studie aan de universiteit door de meisjes
in den regel als een meer uitgebreide schoolstudie, niet
als zelfstandige wetenschappelijke studie wordt opgevat,
wet ook weder in de richting van geestelijke overlading
werkt . Hoeveel moeite heb ik niet tallooze malen besteed
aan bet hear bijbrengen van bet inzicht, dat studie van
geschiedenis a,ls yak van wetenschap iets anders is den nag
meer jaartallen van buiten to leeren, nag meer feiten in
bet geheugen to prenten, nag meer namen to leeren kennen !
Inzicht in den samenhang der feiten, in de roerselen van
maatschappelijke, staatkundige, godsdienstige bewegingen
dat is bet niet, wet zij op dit gebied vooral trachten
machtig to worden ; oefening in bet onderzoeken van historische feiten verveelt bun al spoedig : zij vragen near
voedsel voorr bet geheugen, hoogstens voor bet gemoed,
niet voor bet verstand, en wet e n s c h a p heeft flu eenmaal
in de allereerste pleats to doers met bet verstand, niet met
bet geheugen of bet gemoed . Met stalen ijver werpen zij

zich op de reusachtige masse der historische feiten en
trachten deze in hear arm hoofd op to nemen, dikke boeken
doorworstelend en ezcerpeerend, elkander de feiten en data
nit den treure overhoorend ; met hartstocht trachten zij die
stof to beheerschen, ze machtig to worden in zoo groot
mogelijke hoeveelheid. Ik durf er bijvoegen, dat op andere
terreinen van wetenschap dergelijke ondervindingen z~jn
opgedaan . Arme schepsels ! Wat al kracht gaat er niet
op die wijze voor de menschheid verloren !
Niet minder beklagen swaard is bet lot van de meisjes,
die erin slagen weerstand to bieden aan de bezwaren van
lichamelijken aard, die zich tegen hear volkomen gelijk
opgaan met de mannelijke studeerende jeugd stellen . Ja,
zij zijn er den in geslaagd door kracht van wil, door methodische oefening barer lichamelijke vermogens, door een bij
uitzondering mannelijk ontwikkelden lichamelijken toestaud
die bezwaren to overwinnen . Het is mij een enkele meal
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voorgekomen, dat bij den aanvan g zwakke meisj es na een
paar jaren gezond van lijf en leden met zekeren bewusten
trots als een snort van reclame voor vrouwen-studie aan
de universiteit voor den dag traders . Maar hoeveel hadden
zij niet verloren van de gratie, van de zachtheid, van de
teederheid, die de vrouw van nature eigen is ! Waren
zij niet echte man-vrouwen geworden, exemplaren van
dat derde geslwcht, dat men „het" vrouw zou kunnen
noemen, treurige wanschepsels, kunstprodukten van het
feminisme ?
Halt ! roepen mij her de verstokte feministen to gemoet : wat gij gratie, zachtheid, teederheid noemt, de
vrouw van nature eigen, is eenvoudig of een toevallige
karaktereigenschap van enkelen, door den man toegejuicht
als to pas komend in zijn eeuwenheugend stelsel, dat de
vrouw feitelijk aan den man ondergeschikt maakt, of, zoo
het meer algemeen is, het resultant van de eeuwen van
slavernij, die de vrouw heeft to verduren gehad tot in onzen
tijd . Ik antwoord, dat de vrouw de dochter is van Karen
under zoo goed als van hare moeder en dat het wel heel
wonderlijk zou zijn, wanneer alleen de volgens die bewering
kunstmatig aangekweekte eigenschappen der laatste op
hare dochters zouden zijn overgegaan. Maar hier zou ik
komen op een biologische of physiologische kwestie, waarin
ik mij weder onbevoegd zou moeten verklaren, als men
mij naar het strikte bewij s vragen zou . Het is iutusschen
mijn vaste overtuiging, dat ten slotte de geheele zaak
nederkomt op een biologisch-physiologische kwestie : de
gelijkwaardigheid, de gelijkheid van man en vrouw is ten
slotte niet anders to beoordeelen dan uit een biologischphysiologisch oogpunt en, als ik mij niet zeer vergis, is
de natuurwetenschap nog niet zoover gekomen, dat zij in
dezen reeds een afdoend oordeel zou kunnen vellen . Hoe
zou ik mij thane daartoe vermeten ? Ik wensch dat dan
ook niet to doers maar heb mijne op langdurige ondervinding gegronde opmerkingen eenvoudig ale zoodanig willen
geven en, waar men mij gevraagd heeft naar mijne meening,
die to uiten zooals ik meen op grond van die ondervinding
0 . E. VII 9
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ze to moeten formuleeren . Het was mij niet to doers om
de zaak tot een oplossing to brengen, nog minder om haar
op eene voor alien bevredigende wijze in haar vollen omvang to behandelen . 1k wenschte alleen sommige bezwaren
onder het oog van belangstellenden to brengen . Daarom
ook her ten slotte nog een samenvatting van mijn meening,
niets meer dan dat, over deze beide vragen
Zou het dan werkelijk blijken, dat de vrouw tegen
universitaire studie minder bestand en voor werkelijk wetenschappelijke studie minder begaafd is dan de man?
Ret komt mij voor, dat deze beide vragen zonder aarzeling
bevestigend dienen beantwoord to worden, en wel op dezen
grond . De lichamelijke kracht der vrouw is nu ee~nmaal van
nature minder ontwikkeld, minder tegen zware inspanning
bestand dan die van den man : ik zeg niet, dat iedere man
sterker is dan iedere vrouw, maar ik spreek in het algemeen
van d e v r o u w . De natuur heeft haar een andere organisatie
gegeven en daarom is het een ij del, n een een ge v aarlij k,
een misdadig streven om to trachten het verschil op to
heffen door met struisvogelachtigen onwil to weigeren het
bij de beoordeeling van de onderhavige kwestie in aanmerking to nemen. Er is ongelijkheid van nature, er is van
de gansche dierenwereld is er om het to bewijzen
nature
rninderheid in kracht en iedere poging om dear tegenin to gaan is van den beginne of als onnatuurlij k to veroordeelen . Wie het meisje geheel op denzeifden voet wil
behandelen als den jongen begaat een zonde tegen de
natuur, die zich vroeg of last wreekt, hetzij door den
lichamelijken en geestelijken ondergang van het verwrongen
organisme, hetzij door de schepping van een onnatuurlijk
wezen, dat zich, ondanks alle pralen met bijzondere begaafdheden van lichaam en geest, misplaatst gevoelt in de wereld
en to midden van alle opgevijzelde bewondering in zichzelf
de tweeslachtigheid van zij n bestaan vervloekt : komen er
niet reeds gevallen van zelfmoord onder vrouwelijke studenten
voor ? Daarom is de zoo gevierde coeducatie, aanbevelenswaardig misschien alleen als middel om de onderlinge waardeering der beide seksen, de onderlinge kennismaking to bevor-
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deren, uit een hooger algemeen oogpunt ten eenenmale to
veroordeelen . Daarom is het plaatsen van meisjes op jongensscholen uit den booze. Daarom is het volkomen gelijkstellen
van de vrouw met den man in hare geschiktheid voor het
vervullen van betrekkingen van to voren of to keuren . Meisjes
dienen een meisj esopvoeding to genieten, in het bij zonder
ingericht op de functien, die zij in het leven hebben to
vervullen . Er zijn een aantal betrekkingen, meer, veel meer
dan vroeger werd aangenomen, waarvoor vrouwen en meisjes even goed geschikt zijn als mannen en jongens . Laat
hear daarvoor opleiden, zoo lang mogelijk ten minste gedurende de voorbereidende studien, to midden van meisjes,
in eon omgeving op hare behoeften berekend, zoo mogelijk
ook bij hare verdere studien voor het begeerde yak . Lagere
en middelbare meisjesscholen, meisjesgymnasia, vrouwenakademien
dat is wet voor hear noodig schijnt, met
opoffering van de enkele voordeelen, die thans reeds zijn
to constateeren als gevolgen van het komen van meisjes op
do vroeger alleen voor mannen toegankelijke universiteiten .
Zoo zal voldaan kunnen worden aan de rechtmatige begeerte
der vrouw om meer dan vroeger in staat to worden gesteld
den ook voor hear moeilijken strijd om het bestaan, niet
als vrouw maar als m e n s c h to kunnen voeren, om zich een
onafhan kelij k bestaan to kunnen verzekeren door het
bekleeden van m e t h a r e n a a r d e n a a n 1 e g strookende
ambten en betrekkingen .
Of zij daarbij ook z u i v e r wet e n s chap p e l ij k e functien
zouden kunnen vervullen, is eon andere vraag, waarop hier
ook een antwoord gegeven dient to worden, zij het niet
dan met groote voorzichtigheid en mij beperkend tot
mijn eigen yak, omdat ik hier alleen van persoonlijke
ervaring ken spreken . Die ervaring wijst nit, dat op hot
gebied der geschiedkundige studie de vrouw in geenen deele
gelijk staat met den man. Hot meisje op de banken mijner
collegezaal munt ongetwijfeld uit in ijver en toewijding ;
hear geheugen last in den regel weinig to wenschen over .
Zoo blijkt zij uitermate geschikt voor het verzamelen van
kennis en brengt het in dat opzicht gemiddeld verder dam
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de mannelijke student . Maar anders wordt het, zoodra er
sprake is van historische kritiek of van inzicht in den
samenhang der dingen, zoodra men van kennis, die den
g r o n d s l a g van alle wetenschap dient to vormen, heeft op to
klimmen tot de wetenschap z e 1 v e . Dan blijft het meisje,
een enkele uitzondering niet to na gesproken, achter . Het
zal in staat zijn om een levendig, goed gesteld verhaal van
wet zij als kennis heeft opgezameld voor den dag to brengen
en de onervaren leek zal daardoor in den waan kunnen
gebracht worden, dat hij hier to doen heeft met een smakelijk produkt van wetenschap, terwijl dit in werkelijkheid
niet anders is dan wet men een produkt van wetenschappelijke kennis zou kunnen noemen, opgemaakt met zekeren
kunstsmaak, met zekere artistieke vormkracht als men wil .
Historiographisch zal dit verhaal in zeker opzicht bevrediging kunnen schenken, aantrekkelijkheid kunnen bezitten, de leek zal het lezen met genoegen, met bewondering
zelfs. Maar de ware b istoriographie eischt nog iets meer
zij eischt in de eerste pleats, dat het verhaal geheel waan
zij, ten minste dien graad van waarschijnlijkheid bereike,
die de waarheid zoo dicht mogelijk nabij komt ; zij eischt
de toepassing van historische kritiek, van scherp oordeel,
van begaafdheid om het ware, het zekere to scheiden van
het onware, het on zekere . En daarin schist near mij n e
ondervinding het vrouwelij k verstand in den regel to kort
het mist de onbevangenheid, die bij het zoeken near weten
schappelijke waarheid een eerste vereischte is ; het is van
nature, zou ik zeggen, partijdig, sterk geneigd in de richting
van deze of gene oplossing en daardoor minder geschikt
voor wetenschappelijk onderzoek . Het is van nature ook
meer gericht op het enkele feit dan op den samenhang vann
de feiten ; het zal die feiten in vormelijk uitnemenden
samenhang uaast elkander kunnen plaatsen meer in gebreke
blijven, wear het geldt ze met elkander in organisch verband to brengen of de conclusies to trekken, die er uit
zouden moeten volgen .
Zouden dan de meisjes op dit gebied niet eenigen
dienst kunnen verleenen ? Zeer zeker : als amanuenses, als„
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onder-archivarissen, als onder-bibliothecarissen zou men ze
zeer goed kunnen gebruiken voor het werk vann catalogiseeren en inventariseeren, voor het verzamelen van stof,
het uitgeven van registers, van stukken van alierlei aard .
Maar voor z e ifs tan dig werk van hoogeren wetenschappelijken rang, voor het schiften der verzamelde stof, voor
het in elkander zetten van een historische studie acht ik
ze ongeschikt . Ook hierin zij de vrouw den man, die
getoond heeft de daartoe noodige begaafdheden wel degelijk
to bezitten, wat het oude bijbelwoord noemde „ter hulpe" .
Ondergeschikt dus op wetenschappelijk gebied aan den
man ? Zonder eenige aarzeling antwoord ik op deze vraag
voor mijn deel bevestigend, en ik wil meer zeggen : ik heb
van verschillende mij ner ambtgenooten zooveel vernomen,
dat in dezelfde richting gaat, dat ik er zeer toe zou neigen,
waar men naar mijne meening vraagt, een ook in het algemeen bevestigend antwoord to geven . Noch lichamelij k
noch geestelijk is de vrouw aan den man gelijk. Zij staat
in het algemeen natuurlijk niet lager dan de man maar
zij is a n d e r s dan hij, and e r s naar lichaam en geest . Er is
nu eenmaal werk, dat beter door den man dan door de
vrouw wordt verricht gelijk ook het omgekeerde het geval
is. 1k weet zeer wel, dat er velen, ook onder de manners,
in onzen tijd gevonden worden, die het tegendeel beweren,
maar last hen voorzichtig zijn met hunne proefnemingen,
last hen ernstig bedenken, hoeveel nadeel zij in de maatschappij in het algemeen, in het familieleven en ht gezin
in het bijzonder kunnen brouwen door ruw en onbehouwen
ingrijpen in wat naar mijne vaste overtuiging wortelt in
de natuur zelve, die van man en vrouw twee schepsels
heeft gemaakt, bestemd om elkander aan to vullen, om
n a a s t, niet t e g e n over elkander gesteld to zijn in het le ven,
met verschillende functien, verschillende gaven,
v e r s chill e n d e inzichten. En wanneer het feminisme zich
op den duur ten task mocht stellen to onderzoeken, waarin
juist die verschillen bestaan en in hoeverre zij tot een scheiding
van werkzaamheid moeten leiden, dan zou het naar mijne
bescheiden meening evenzeer tot een zegen voor de mensch-
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heid kunnen worden gelijk het thans, naar ik vrees, door
schromelijke overdrijving in tegenovergestelden zin hard
op weg is om haar ten vloek to Worden, een vloek, waarvan de eerstkomende geslachten de noodlottige gevolgen
zullen hebben to lijden .
Hiermede zij dit korte woord van ernstige waarschuWing besloten : moge het belangbebbenden aanleiding geven
tot ernstige overweging.

ONZE LEESTAFEL.
K a r e l van den 0 ever . Het drievuldig beeld . -Gedrukt in 1907 to Antwerpen bij J a n B ouch e r ij, (uitg .
van M e i n d e r t B o o g a a r d t Jun ., Rotterdam .)
Vlaamsche zangerigheid en Zuid-Nederlandsche vrijmoedigheid
in bet scheppen en wijzigen van woordvormen zijn van dezen zeer
belangwekkenden bundel niet de meest in bet oog vallende eigenschappen, al ontbreken zij daaraan niet . Als voornaamste karaktertrekken troffen mij althans in dezen sympathieken dichter
zijn groote ernst, zijn eerbied voor den poetischen arbeid, welks
vruchten bij bier verzameit, en zijne zeer bijzondere fijngevoeligheid
voor al de nuanceeringen der wisselende natuur in welke bij leeft
en denkt. Immers wat is bet anders dan de eerbied voor den ernst
en de oprechtheid van zijnen dichterarbeid, dat hem zao zorgvuldig
den weg opwaarts in dezen bundel deed bewaren? Eerst komt „de
Vlaandersche Natuur" de uiterlijke, de zichtbare en hoorbare, beginnend met dat bekoorlijke eenvoudige
't Blijrood radijsken met een kappeken groen
bewiggeld is half nit 't veld gekropen
en 't frisohbedauwde buiksken blinkt in
de aarde, van de lauwe zon bedropen,
die bleekgepeerst nit 't Oosten opgezet
de wije bruine velden heeft verguldend overapet . . . .

en welluidend de liedekens herzingend, die ruischen door „'t waaiend
ritslend rietenveld" van de vroolij ke Schelde . Maar dra vergeestelijkt zich de stemming van den dankbaren dichter. De „avondgesprekken" getuigen van jets anders dan van blijmoedig zien en
luisteren alleen . Wel spreekt ook bier in de eerste plaats aandachtig en met eerbiedige zorgvuldigheid in woorden gebracht aanschouwen
Hoe sohemert 't oud en grijs kristaal der broze luoht
waar d'asemlooze avend zwijgt,
hoe wemelt bier en daar den tragen sterrenpinkel door
de d oezelgrauwte, die al zwaarder atijgt . . .

maar medestarend met den dichter naar de koeldrijvende avond-
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wolken, near hat roses gloeien van de avondzon op de ijpen, met
hem luisterend near 't zachte zingers van den avondwind, „'t ruischend sleeren van den winds door de kerseleeren", gevoelen wit
hoe over one zelven de wijding komt van des dichters stemming,
de aanbidding van den nacht, allereerst om zijne ongerepte schoonheid
Zoet blauwige nacht vol traagbrandende sterren
wear 't maanrondeke goudblinkt en zwijgt ;
geen wolken doers heur gezichte verwerren
dat doodsbleek de luchte bestijgt ;
geen asemkem roert den koelslapenden hemel
die blauwgla.zig de dorpen bespant,
bleak gloeien de boeechen in 't starregewemel
en waterig schemert hat land .

Ziedaar de sere der peinzende devotie . V a n d e n 0 e v e r looft
hear met zachte stem
't is 't lief verblijden, 't zoet genot
van de avond, 't rusten van deer hart in God,
't verlieven van one poovre ziel op d'overeerdsche dingen
't bepeizen van does wereld, God en mij, in aarzelingen .

maar hij blijft bij de vage pei1izenslust van daze in maneschemer
gedoopte mystiek niet staan . De „Landelijke Maanvaarten" moeten
zanger en lezer opvoeren tot de duidelijker omlijnde geloofsgedachten van de Geestelij ke Alexandrij nen en de liederen van ,,de
Pijn en God", en ten slotte tot de in zeer zwaar gebouwde en met
de uiterste zorgvuldigheid bewerkte verzen der allegoric van hat
„Drievuldig Beeld" .
Ik wil niet verzwijgen, dat ondanks de groote techniek van dit
laatste hoofdgedicht, ondanks de zeldzaam scherpe waarneming van
den grilligen maannacht in 't woud, ondanks de zeer individueele
woordenkeus en de afwisseling van kleur in de schildering der
drie beelden van Kindsheid, van Jonkheid, van Grijsheid, in de
wonderbeek weerkaatst, daze allegoric mij niet in die mate heeft
aangegrepen ale de daaraan voorafgaande liederen . Speurt men de
inspanning ears de beschrijving besteed to zeer ? Of is hier meer
den elders school, en navolging ? Is hat geheel to Dantesk of to
Shelleyaansch ? Of is hot alleen to uitvoerig ? Zeker, in hat
„Drievuldig beeld" toont v a n d e n 0 e v e r groote macht over teal
en rhythmiek . Maar diepe zielsaandoening hoor ik in de beeldrijke
verzen van dit laatste gedicht toch nergens met zoo echten toon
klinken ale in v a n d e n 0 e v e r s godsdienstige Liederen .
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Deze liederen zijn echt Vlaamsch-Katholiek Daarom zal van
menig gedicht, vooral die van het „Jezus-kransken" voor velen
onzer flu eens de kleur wat schel, dan weer de toon wat familiaar
zijn, vooral indien de weerklank van oude kerkliederen, daarin sours
door den dichter neergelegd, ons oor missehien voorbij gaat . Maar
ook hier blij kt v a n d e r 0 e v e r een dichter, die gaarne de zelftucht last heerschen over de vlugseheppende zangersgave . En
voorwaar men behoeft geen Katholiek to zijn our met ontroering
den zanger dit lied van den deemoed na to fluisteren :
Over de duizende blinkende sterren peinzende nedergebogen
doorwaakt God, onze zoetste liefde, den zoomrenden nacht ;
lade, mijn lanwte heeft lang mij, to lange mijn hart tot stervena belogen
wie daar onslapend, mij slaapzware, bewakende wacht . . .
Want door mijn eigenste werd ik ten doode gewillig en duldzaam bedrogen,
last heb ik, God, mijn kleinweerdige onmacht zeere belacht ;
spaar toe, och Vader, mijn aarzlend gesternte dat in zijn zelven bewogen
uw handers noch wezen dierf weten en nu U betracht .

K. K.
N a a r h e t D a g en . Verzen van S . B o n n . Amsterdam 1907.
Volmaakt kleurlooze onpartijdigheid tegenover socialistisehe
poezie zal niemand, ook zelfs niet de strijdvaardige dichter deter
Verzen, van onze redactie verlangen . Het is begrijpelijk, dat ons
vaak de klank hol lij kt, indien de gedachte naar ons oordeel onj uist
of de voorstelling valsch is . Ea in zoover kan het licht een zeer
subj ectief oordeel zijn dat ons de eerste strofe van het Meilied
De hamer in den hoek gesmeten,
Het gore schootvel afgereten,
De raders stop, de slinger stil,
Want nieuwe ton vol goud •getril
Schijnt nit ! Schijnt uit !

vrijwat kloeker, en dichterlijker toescneen dan de vierde strofe,
zoo theatraal en zoo fanatiek
Dan komt gelooven in hors hoofd,
Gelooven, hun gedood, geroofd
Door 't trappers en de zwoegerij,
Maar deze dag maakt nieuw hen blij
't Is Mei ! 't Is Mei !
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Over zulke verzen kan ons oordecl nauwelijks anders dan subjectief zijn . Immers het staat onder den invloed van onze deernis
met de manners die ,,de hand geschuurd ! gepoetst den kop" in gezelschap van vrouw en kinders onder hat zingers van zulk ears Meilied opgaan naar de „Vergaderzaal", en voor zulk eene Boodschap
hun oude Evangelic aan flarden scheuren . Want hat is een Boodschap van haat
Al 't geschrei van oude dagen,
A1 't geween van 't ijzend lead,
Al 't wee dat u versneed
Tot ge niet meer wilt to dragen,
Laat hat lichten nit de monden !
Laat het knett'ren op de straat !
Dat hat alles morsel slaat
wat ons hoonde ooit of wondde !

en al is in hat dreigend vertolken van dies haat de dichter zeker niet
zonder pakkende eloquentie
De
De
De
in

smart der kinders die in krot verrotten,
smart der kinders die in vuil vergaan,
smart der kinders die machines slaan
stukken hat broze lijf, of breken aan de botten,

toch klinkt wederom ook die vertolking theatraal, onwaar en gezocht, wanneer zij wordt tot eene beschuldiging als deze
Zij hebben, o mijn God ! zoo wee naar u geschreid,
Die arme kleine mondjes zoo vol erbarm'lijk klagen,
De armpjes hebben zij zoo vroom omhoog gedragen
En liefde u gesmeekt, wat vaderteederheid .

List hat aan ons, dat door deze zucht om alle schuld van hat
lijden der misdeelden to leggen op de schouders der in hat jargon
der voiks-manners zoo wel bekende „ paternoster-prevelende priestess" en „geldzak-aanbidd ers" de teederheid der slotstrofe ons
meer aan zelfverheerlij king dan aan echte deernis doet denken ?
Wij sullen hun een kus op 't arme voorhoofd brengen,
wij zullen hun een pop in 't tease armpje drukken,
wij sullen madelief en rozen voor hen plukken,
En hen omwikkelen met blanke bloemenstrengen .

Feitelijk is de grondtoon in vale dazes liederen, in hat „Lucifersmannetj a", hat „Steenbakkertj a", de „Sj ouwer" ouderwetsch
sentiment op een eenigszins nieuwe wijs gezongen en zeker niet
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vrij van rhetoriek. Als nieuwer, maar vooral als echter en meer persoonlijken arbeid zou men, ook al vermag men niet de aandoeningen
na to gevoelen door welke het gedicht is geinspireerd, kunnen
noemen bet begin van „De A . N . D . B . (bet Huis)"
Een reuzenwachter, ver bet lichte oog,
de breeds schouders hoog-op naar bet licht,
de reuzenleden forsch en vast en dicht,
bet groote lijf aan, dat zeker omhoog
wart uit bet stratenduister en deinend olmenwiegen .
Zoo staat bet maatschaphuis van hen die zwaar bewerken
de blasse bards steep tot schitterende zwerken
van laaiend kleurig licht,

dock voor den dichter zelf zijn zoo rustig doordachte schilderingen
slechts tot schaarsche verpoozing . Zijn drang is een andere . Hij
komt als zanger der proletariers
Hun vloek is mij een jubelzang,
't Verzet-gebaar een lied van licht,
Hun marsch-stamp een eindeloos gedicht
Vol schal ! van strophen . . ., strophen lang .

1k ben overtuigd van de oprechtheid dezer verklaring als van
den bast dien de Heer B o n n koestert tegen „de goeie liberalen" ;
maar de bundel zijner „verzen" heeft mij niet overtuigd dat de
haat op zich zelf voldoende is eenen dichter to verwekken .
K. K.
T h . J. F o k k e m a, De godsdienstig-wijsgeerige beginselen van mr. G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r . Groningen,
Riemersma, 1907 .
Deze Groningsche dissertatie tot verkrijging van den graad van
doctor in de theologie stelt zich naast of liever in zekeren zip
tegenover die van den beer V a n d e r H o op, onlangs in deze kolommen besproken . Zij komt op tegen de uitsluitend j uridische
beschouwingen, van den laatste en legt den nadruk op de godsdienstige en wijsgeerige grondslagen van G r o e n' s werk . Terecht,
want van daar is dit werk uitgegaan, niet van eenig j uridisch systeem maar van P l a t o en v a n d e n B ij b e 1, van een daarop
berustende geschiedbeschouwing en een daarop gegrond staatsrechtelijk inzicht . Dat wilds de schrijver aantoonen en bet is hem gelukt bet to doen in een wat to schoolsch ingericht betoog, to vol
gecursiveerden nadruk : G r o e n wijsgeer en theoloog, intellec-

468

ONZE LEESTAFEL .

tualiteit met verzachting door persoonlijke christelijke ervaring en
historischen zin, semper idem ; daarom noch door S u y p e r noch
door d e 1 a S a u s s a y e en de ethischen noch door H o e d e m a k e r
„regelrecht" gevolgd . Het boek is een belangrijke bijdrage tot de
kennis van G r o e n's persoon en de beoordeeling zijner zoo gevolgenrijke werkzaamheid. Het zondigt echter tegen de historische
ontwikkeling van G r o e n' s denkbeelden in zooverre als hat niet
genoeg rekening houdt met de omstandigheden, waaronder G r o e n
na 1830 onder den invloed kwam van V o n H a 11 e r en S t a h 1,
met de tijdsomstandigheden en zijn atrijd tegen T h o r b e eke
en hat liberalisme, tegen hat modernisme en in niet geringe mate
oek tigers de meer toegefelijke ethische richting onder zijn eigen
vrienden. Wijsgeerig volkomen juist maar historisch onvolledig
en daardoor onvoldoende . Zoo zal hat oordeel over dit boek moeten luiden .
P . J. B .
Dr . H e n d r i k P . N. M u 11 a r, Oude tijden in den Oranj eVrijstaat. Leiden, B r iii, 1907 .
Onze lezers kennen reeds een deal van dit „naar mr . H . A . L .
Ham e 1 b erg's nagelaten papieren beschreven" verhaal, dat door
den met Zuid-Afrika zoo welbekenden schrijver aan den edelen
voorganger van president S t e y n, P . W . R e i t z, is opgedragen .
Het wil gears geschiedenis van den Vrijstaat zijn, slechts een beeld
geven van den toestand in de jaren 1856 tot 1871, toen H a m e lb e r g, de „vader van den Vrijstaat'', er leefde en werkte to midden van de grootste bezwaren, de leiders der Boeren met zijn
Europeesch gevormde ervaring en zijn verstandigen raad diende
en zoo hat zijne deed om de aanhoudend bedreigde onafhankelijkheid van den jongen staat in die moeilijke jaren to handhaven .
H a m e l b e r g' s dagboeken, M u 11 a r' s eigen herinneringen en
aanteekeningen uit geschriften en mondelinge mededeelingen, officieele en officieuse gegevens leverden de stof voor dit belangwekkende werk, dat met een aantal platen is verduidelij kt . Met diepen weemoed least men dit verhaal van de wording van de merkwaardige boerenrepubliek, opgebouwd ook door de opofferende
trouw van dezen moedigen en talentvollen Nederlander, wiens werk
ondanks alles voortleeft ook in de nieuwe vormen van hat staats .
wezen der republiek onvergankelijk, onvergeten, dankbaar herdacht door den nakomeling, die ook eenmaal met toewij ding denzelfden staat diende en zijn voorganger in dit boek een waardig
monument stichtte .
P. J. B.
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J o h . Dose. De Zoon zijner Moeder . Uit hat Duitsch
door H . W. A . V o o r h o eve . 2 din . Nijkerk, G . F. C a 11 e nb a c h, 1907 .
Nu en niet-aansluiten bij de Berner-conventie
't geen ons
bij hen, die begrijpen dat literair eigendom ook eigendom is,
den eerenaam : „roofstaat aan de Noordzee" bezorgde -, en die in
allerlei zin al to goedkoope buitenlandsche literatuur, welke een
rechtgeaarden Hollander geen tijd last kennis to nemen van eigen
oude en nieuwe literatuur, de speciaal-Hollandsche vertaaiwoede
tot zulk een bedenkelijk verschijnsel dezer dagen maakte, is, in
plaats van to j ubelen over elken nieuwen, buitenlandschen, ,,in Hollandsch gewaad gestoken" schrijver, de vraag gewettigd : of we van
onzen beperkten voorraad belangstelling flu j uist aan dien vreemdeling zooveel moeten afstaan?
Het gewone antwoord, dat hij werkelijk deze belangstelling
verdient en alleen vertaald ward om wel-verdiende aandacht op hem
to vestigen, gaat in dit geval ook op .
Want D o s e is wat onze beruchte etiquetteerzucht zonder
aarzelen noemt ; 'n christelij k schrijver, of beter gezegd hij is
zoowei eerlijk schrijver als christen .
De zijne is geen woordkunst maar Heimat-Kunsi, en z'n belangstelling gaat niet naar de dingen maar naar de menschen in
Sleeswijk-Holstein, in 't grensland waar Denen en Duitschers dit
elkander als vaderland betwisten . In de vlug vertelde tafereeltj es
staat als middeipunt de moeder, 'n vrome vrouw, beneden haar stand
gehuwd met 'n sukkelaar, die goedig drinkt . En juist als ze door haar
geloofsenergie deze kwaal bij haar man heeft overwonnen, ontdekt
ze die bij haar zoon, welke ten koste van veal ontberingen voor
dominee studeert . Mooi is haar strijd geteekend ; eerlijk haar overwinning behaald. Haar zoon wordt bekeerd - van dominee tot boer,
„die zijn geloof had behouden, zoo al niet aan de Kerk, zooals deze
wereldsch en van den staat afhankelijk geworden was, toch wel aan
hat Christendom" (II . 331).
D o s e' s verhaaltrant is direct, niet afkeerig van drogen humor,
als b .v . deze : ,,,,Amatus, last ons gaan en frissche lucht scheppen !"
In hat naastbijgelegen bierlokaal schepten zij de frissche lucht"
(I . 365). „De Ulstrupers hadden gedurende den oogst geen tijd
om to trouwen, to doopen en to sterven" (II . 127) . Kostelijk-gedurfd is de beschrijving van de Kansas-synode, waar de geemigreerde
candidaat tot den Heiligen Dienst besluit boer to warden .
D o s e' s karakterteekening is vooral eerlijk ; die vale, bij na al te •
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vele menschen zijn echt, en z'n christenen zijn geen boeken-maaksels, overloopende van ideals en verheven gedachten, maar menschen van vleesch en bloed . Oude juifrouwen zullen over hen het
hoofd schudden, evenals zij die slechts van literatuur genieten
wear de tendenz vingerdik op ligt. Doch mij schijnt Dose eerlijker,
en dus ook christelijker, den Frenssen, Maclaren, Correlli,
enz., en zijn levensvisie gezonder den die van ells mogelijke
slappe-idealisten - en daarom zal hij ook niet zoo populair worden .
Een ding spij t me, dat De Zoon zijner Moeder mij niet zoo aantrekt als Der Muttersohn . Dit ligt niet alleen aan den vertaler .
D o s e' s kunst is niet internationaal, blijft Heimat-Kunsf, en zelfs
wear hij ons in Amerika brengt, doet hij dit als Duitscher . 'n Bewijs van de echtheid zijner kunst - maar die door vertaling
schade most lijden . Daarbij blijft het bijna ondoenlijk die gevoelvolle Heine-versjes over to brengen in 't Hollandsch, terwijl veel van
die nootj es van den vertaler bepaald storend werken .
Der Muttersohn is geen mooi kunstwerk, maar 'n buitengemeen
echt boek, en daarvan is in De Zoon zijner Moeder nog wel zooveel
overgebleven, dat we het gaarne noemen niet een mooi, maar een
goed boek .
G .F.H.
I n a B o u d i e r- B a 1 k e r .
van Kampen en Zoon .

Grenzen . Amsterdam . P . N.

Een bundel van vijf, grootere en kleinere, novellen : Oud,
en Bezoek. Voor ons gevoel is de
laatste het meest sympathiek, omdat daarin een gewoon, eenvoudig
geval, het bezoek van de j onge, tweeds moeder met de kindere
uit het voorhuwelijk aan hun (eigen) grootouders zoo gewoon en
eenvoudig wordt verteld. Ook „Oud" berust op een tamelijk alledaagsch gegeven : de oude boekhouder, die zich achteruitgezet gevoelt op zijn kantoor, maar dear niet van scheiden ken en eerst
tot heengaan besluit als hij ziet dat een nieuwe, voordeeliger betrekking het levensgeluk van zijn dochter zal verhoogen . Arbeid
is de treurige, misschien wet langgerekte geschiedenis van den
jongen man, die zich overwerkt zonder dat zijn wader, die hem tot
werken aanzet, er jets van bespeurt . In Lida Vane vertelt de
schrijfster het misverstand van den jongen land-edelman, die trouwt
met de beroemde violists, straks hear last heengaan als ze beiden
beseffen niet semen gelukkig to kunnen zijn, hertrouwt met een
vrouw die hem de eerste niet ken doen vergeten en, oud geworden,
Arbeid, Lida Vane, Een Schuld,
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de aerate terugziet, met haar nog cans dat misverstand bespreekt . . .
In Een Schuld hat conflict van de liefde der vrouw als moeder van
haar zoon met haar gevoelens voor een man, die niet haar man is,
maar dien zij van jongs of gekend heeft en die toch een heel
bij zondere plaats in haar hart inneemt . Intusschen : zonder een
noodlottig toeval zou de strijd niet ontstaan zijn en zulk een toeval,
hoe gebeurlijk ook (hat levee zelf is vaak onwaarschijnlijker dan
de meest „bedachte" roman), ontstemt toch altijd lichtelijk den
lezer, omdat daardoor de heele geschiedenis van een enkel onnoozel
felt of hangt.
De schrijfster, die zeker met veal talent en met diepen zin
voor de psychologie daze verhalen heeft geschreven, schijnt ons,
als gezegd, hat best geslaagd waar zij meer aanduidt dan uitweidt,
waar zij meer ons to denken last dan alles uitvoerig ontleedt ;
daarom zijn ons de kleinere, kortere novellen, waarin even dee
situatie wordt aangegeven, liever dan de langere verhalen, waarin
ons zoo alles wordt meegedeeld en uitgelegd .
H. S.
Prof. Dr . I s . v a n D ij k . Het wezen des Christendoms .
Drie voordrachten . Baarn . Hollandia Drukkerij, 1907 .
Dit allerbelangrijkste geschrift is op tweeerlei wijze uit hot
gesproken woord ontstaan . Hot kondigt zich zelf aan als eon
kleine verzameling van voordrachten, en inderdaad bevat hat in
hoofdzaak wat de schrijver in den afgeloopen winter aan een aandachtig en aanzienlijk gehoor in den Haag op uitnoodiging der
vereeniging Geloo f en Vrijheid heeft medegedeeld. Alle hulde aan
eon vergadering die zoo zware kost kon verteren en aan den
spreker die or made vermocht to boeien ; al heeft ook stellig hat
gesproken woord hier en daar toelichtingen, voorbeelden, overgangen gehad die in druk zijn vervallen . En : de verdere achtergrond
van dit boekje ligt in colleges van den schrijver, die hem de stof
voor zijn voordrachten hebben geleverd . Die verwijderde oorsprong, uit collegestof, is nog zeer merkbaar, zoowel in vorm ale
in inhoud . Men vindt hier toch noch hot geregeld betoog noch
de apercus van „lezingen", veeleer de aanduidende opmerkingen
van colleges, hier voor een grooter publiek wat uitgewerkt .
En, wat de stof betreft : hier is meer gelet op de geschiedenis
der wetensehap, vooral op de behandeling or van door H a r n a c k,
dan dat de schrijver ons direct voor de vraag zelf van 't wezen
des Christendoms plaatst .
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In 't een en ander ligt ongetwijfeld des schrijvers kracht en
zijn zwakheid . Hij exponeert en redeneert niet in een samenhangende rode ; hij bewijst en verdedigt niet ; hij maakt een reeks
van benaderende opmerkingen, min of meer in los verband, veelal
hoogst suggestief en nieuw licht op de zaak werpend . Daardoor
is hij in hooge mate rij k en boeiend ; maar wie in de gewoonten
der wetenschap verroest is, zal dat werpen van verrassende zoeklichten over allerlei niet toej uichen . Dit book is goon „onderzoek",
maar een geestelijke kritiek op hedendaagsche opvattingen aangaande hot wezen des Christendoms . En, niemand kan voorbij
zien dat onderweg heel wat van de nieuwste onderzoekingen en
beschouwingen tot lezers en hoorders wordt gebracht, niet als door
wezen maar als stof tot nadenken en toeeigenen .
Last mij hot bij doze karakteristiek van hot boekje laten en
niet beproeven een overzicht van den rijken inhoud to geven of
daaruit lichten enkele punten die mij of bijzonder good of twijfelachtig voorkomen . Alleen zij hier gezegd dat van „hot wezen des
Christendoms" evenmin als bij H a r n a c k een doctrinaire, in enkele
dogma's gecondenseerde beschrijving wordt gegeven . Want niet
in den zin van zulke dogma's wil de schrijver verstaan wat hij op
p . 93 van ,,de vleeschwording des woords" en van „de verzoening"
echrijft .
Wie, die dit werkje leest of de voordrachten en colleges gehoord
heeft, kan voorbijzien dat hier de groote levensvragen der theologische wetenschappen liggen ? En ook dat bij onze naburen die
vragen veel meer aan de orde gesteld worden, dan in onze hedendaagsche theologie .
1. S .
Voort8 zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken
Nederl . Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst . Verslag
betreffende de enquete naar den toestand in de Ambachts- en Nijverheidskunsten . Amsterdam, L. J . V e e n .
D i o p t e r (A . K e p p l e r . C. I .) . Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid II. Rotterdam . W . L. en J . B r u s s e, 1907 .
E . K e m p e . La pair par le droit . Amsterdam . Uitgevers-maatschappij „Vivat", 1907 .
Dr. W. M e y e r . Zon en Sterren, naar hot Duitsch door H . V e rhagen Jr. Amsterdam, J . C . Dalmeyer .
Mr. A . d e G r a a f . Rapport van een bezoek, in opdracht van den
Centraalbond voor Chr .-philanthropische inrichtingen in Nederland gebracht
aan 23 gestichten . Amsterdam . N. V . E g e 1 i n g' s Boekhandel, 1907 .
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„WAAROM MIDDEN-EUROPEESOHE TIJD?"
DOOR

Prof. Jhr . B. H. C. K. VAN DER WYCK.

Jaren geleden, toen men bezig was bet leven nit to
rekken in de richting van denn nacht, vertelde mij een rijk
en aanzienlijk beer, toevallig en onbespied een gesprek to
hebben aangehoord tusschen een van zijn eigen knechten
en twee lakeien van andere voorname families . Nummer
den pochte Ear op, dat men bij hem tegenwoordig nooit v66r
6 uur aan tafel ging . Onmiddellijk werd bij, overtroefd door
no. twee : ,,in mijn huffs wordt de etensbel eerst our 7 uur
geluid ." De bediende van mijn zegsman maakte aan bet
gesnoef eenn einde door leukweg to antwoorden : „bij onss
dineert men altijd den volgenden dag ."
lnderdaad is bet leven meer en meer een leven van
den volgenden dag, meer en meer nachtleven geworden .
Natuurlijk ging men ook vroeger wel eens last naar bed .
Zelf heb ik eerst in Groningen, later in Utrecht met mijn
vrienden onder de studenten op bun gezellige societeit
sours tot 3 of 4 uur in den morgen feest gevierd . Ook op,
ouze vroolijke professorenkrans, die to Groningen in bet 1 .1 .
jaar afgebrande universiteitsgebouw bijeen kwam, werd wel
eens lang geplakt . Die schoone dagen of nachten van
.Aran] uez zullen, althans voor mij, oudgediende, niet terugkeeren . Het deed geen kwaad eens bij uitzondering wat
0 . E . VII 10
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lang op to blij ven, want in het derde kwartaal der vorige
eeuw begon en eindigde het gewone dagelijksche levee
vroeger dan thans . Toen ik de eer had 44 jaar geleden in
de welvarende academie-stall van het Noorden als hoog leeraar op to treden, erfde ik de college-uren van mijn
voorganger en moest dus driemaal in de week, ook 's winters,
gelukkig was er een Kerstvacantie
's morgens to
kwart over acht in mijn katheder staan . Nooit ontbraken
de muzenzonen . Trouwens ook to Utrecht wend in mijn
studententijd door den grooten B u y s B all o t, mijn bemindenn leermeester in mathesis, to 8 uur college gegeven . Dat
moest men thans eens willen beproeven ! In het naburige
Duitschland, waar het levee altoos vroeger begon en
eindigde dan bij ons, gaf de beroemde Her m a n n L o t z e,
in de periode, waarvan ik thans spreek, zooals hij mij zelf
vertelde, to Gottingen om 7 uur college . In Groningen
werd omstreeks den tijd, aan welken ik thans terugdenk,
om twee uur gemiddagmaald, terwijl in Holland, waar de
levensstijl jets voornamer was, het klokj e der gehoorzaamheid eerst to 4 uur luidde . Natuurlijk heeft in een vrij
land ieder het recht zijn levee in to richten zooals hij zelf
verkiest. Doch men ga eens vroeg naar bed, als men, gelijk
in de Residentie, nog na 10 uur 's avonds theebezoek verwachten kan . Ook buiten de stall zijn er thane weinigen,
die, zelfs wanneer de zon 16 uur lang boven den horizont
staat, niet een goed deel van het etmaal bij kunstlicht
doorbrengen . Wanneer ik, die wat eerder dan vele andere
dorpsbewoners opsta, midden in den zomer omstreeks 6 uur
met een landman een praatj a mask, dan wordt mij deelnemend
gevraagd : „U is zeker zoo vroeg uit de veeren, omdat u,
zooals veel oude menschen, heel slecht slaapt ?" Gelukkig
kan ik dan antwoorden : „Neen, ik slaap meestal acht uren
aan en stuk."
lie morgenstond heeft goud in den mood . De natuur
is op haar monist, ale de dauw nog niet door de zon is
opgezogen en de grond met edelgesteenten bezaaid schijnt .
Wat ruikt het dan heerlijk en frisch ! Welk een genot de
sterkende ochtendlucht to mogen opsnuiven ! Op zulke
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oogenblikken is het een lust to levee . Toch is het niet
vreemd, dot velen den news eerst buiten de deur steken, als
het zalig ste deel van het etmaal reeds voorbij is . Onze
zenuwachtige tijdgenooten kunnen met afgeloopen uurwerken worden vergeleken . 's Morgens vroeg ziju ze moe
en flog lusteloos . Er is heel wat kunst en vliegwerk noodig
om hue levensmoed en levenskracht in to pompen. Door
toepassing van allerlei prikkels gelukt dot eindelijk, maar
inmiddels is het avond geworden . Stichtelijk bedanken zij
er voor juist dan naar bed to goon en den toestand van
bewusteloosheid op to zoeken, als zij zich voor het eerst
wat lekker gevoelen . Zij trekken een nieuwen wissel op
hun zwak zenuwgestel en bederven hun oogen met kunstlicht .
her meen ik de voorname reden to hebben gee oemd,
waarom in dezen tijd van stoom en electriciteit, flu het
levee door telegraaf en telefoon, door veelvuldig heen en
weer gevlieg, drukker en gejaagder is dan ooit to voren,
men gaarne tot in de late uren op den been blijft . Toch
zou een wandeling in de vroegte het bests geneesmiddel
voor de verslapte zenuwen ziju . Zeer juist schreef eens
Sir J o h n L ub b o c k : „Every man should consider it a holy
and primary duty to be at least every day two hours in
the open air ." Maar er is zooveel slecht weer ! Neen, antwoordt die gezonde vriend van het buitenleven ; alle weer
is goed, maar op een verschillende manier : „sunshine is
glorious, rain is refreshing, wind is bracing, snow is exhilarating ." Doch men brenge eens geregeld twee uren in de
open lucht door, wanneer men schier iederen dog last naar bed
goat ! Zelfs voor onze arms kinderen schist er thans, zooals
Prof. N o 1 e n terecht opmerkt, gedurende het grootste deel
van het jaar na het middagmaal geen tijd meer over voor
een wandeling of voor spel in d e open lucht . Na hun huiswerk haastig verricht to hebben, moeten ze naar bed . Men
draait thans rood in een noodlottigen kring . Als zenuwlijder zoekt men h eil bij de late uren, maar juist dot late
levee verergert de kwaal .
Natuurlijk ziju er duizenden, die werken moeten, zoo-
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lang het dag is, en wier leven dus zoo vroeg mogelijk aanvangt . Toch mag men veilig aannemen, dat boerenknechten,
polderwerkers en andere van daglicht afhankelijke arbeiders
zich niet naar de zon, maar naar het horloge richten . Het
horloge wordt naar de dorpsklok of naar den voorbijtrekkenden spoortrein gelijk genet en naar deze uren, niet naar
den zonnestand, worden de werkzaamheden en schafttijden
geregeld . Voor de meeste overige Nederlanders zou het
een geluk zijn, ale de klokken plotseling veertig minuten
werden vooruitgezet, dus, zooals het tegenwoordige ministerie wil, de Midden-Europeesche tijd her werd ingevoerd .
Men weet hoe de vraag betreffende de tijdregeling aan
de orde werd gesteld . De bekwame advocaat van WestEuropeeschen tijd, de hoofdredacteur der „Opr . Haarlemsche
Courant", Mr. J . E n s c h e d e, heeft het zoo goed gezegd,
dat ik mij het genoegen verschaffen wil zijne woorden hier
in to vlechten . Volgens besluit van een internationaal
congres werd „het aardoppervlak door 24 meridianen in
24 gelijke deelen verdeeld, in strooken dus, die zich uitstrekken van pool tot pool, en boven welke de zon in
Karen dagloop zich achtereenvolgens gedurende een vol
uur bevindt. Elke strook heeft haar eigen tijd en wel zoo,
dat het daar joist 12 uur op den middag is, ale de zon
zich in het midden der strook bevindt. De tijd van een
uur, dien de zon noodig heeft om over eene strook Keen
to gaan, is dus voor elke strook van 11- tot 12 uur . Verlaat de zon een strook om 12 uur, dan treedt zip in de
volgende strook, waar de klok op dat zelfde oogenblik 11
aan wij st . Op een zelfde oogenblik wij zen alle groote
wijzers van de uurwerken over de gansche aarde naar
dezelfde minuut, de kleine wijzers zullen in elke strook
het uur aanwijzen, dat met den zonnestand overeenkomt .
Leest 'men in 't vervolg van eene gebeurtenis, die ergenss
op aarde to 12 uur voorviel, dan weet men, dat op dat
oogenblik de zon in die strook op haar hoogst stood ..
Overal zal de tijdaanwijzing in verband met den zonnestand
gelijke beteekenis hebben . Thane zijn nog niet alle Rijken
in alle werelddeelen aan deze tijdregeling aangesloten, maar
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onmiskenbaar gaat het daarheen, en dan zal, hetgeen hierboven beschreven is, over de geheele aarde gelden ."
Bij post en telegraaf, bij het spoorwegwezen, ook bij
sommige trammaatschappijen is thans reeds her to lande
de dienst naar den zonetijd ingericht . Doch daar die zonetijd de West-Europeesche was en dus met achteruitzetting
van de uurwerken, ergo met nieuwe verlating vann het
leven, gepaard moest gaan, heeft het Nederlandsche yolk,
hoe dankbaar het den Minister L e 1 y ook voor de Scheveningsche haven was, geweig erd uit de handen van dien
staatsman-ingenieur daaren boven het geschenk van den
Engelschen tijd to aanvaarden . Enkel eenige kleine gemeenten van Limburg, die zich meer Belgisch dan Nederlandsch
gevoelen, hebben aan de uitnoodiging der Regeering gevoig
gegeven, en, op het voetspoor van het naburige Belgie,
voor het burgerlijke leven den Greenwichtijd ingevoerd . In
overeenstemming met de hoogleeraren d' A u 1 n i s en
H u b r e c h t en verschillende gezondheidscommissies dringen daarentegen de kamers van koophandel onzer groote
steden sedert lan g op invoering van den Midden-Europeeschen tijd aan . Nu de verwerkelijking van dien mijns inziens redelijken wensch zich nog altoos wachten last, tobben wij hier reeds 14 jaar lang met den dubbelen of zelfs
drievoudigen tijd en wordt Nederland wegens deze chinoiserie uitgelachen door den vreemdeling .
In een onbewaakt oogenblik heeft het huidige ministerie verkondigd, dat Nederland „eigenlijk meer tot de
West-Europeesche dan tot de Midden-Europeesche zone
behoort ." Prof. B o s s c h a heeft spottend daarop geantwoord
„men zou even goed kunnen zeggen dat het getal 8 eigenlijk meer tot het eerste tiental dan tot het tweede moet
gerekend worden ." Mr. E n s c h e d heeft in dien volzin
aanleiding gevonden om met onwil en g eringschatting het
regeeringsstuk op zijde to schuiven . Men weet immers dat
„Nederland zich uitstrekt tot 7° 10' 0 . L . van Greenwich,
terwijl de Midden-Europeesche zone eerst bij 7 0 30 F aanvangt ."
De ministerieele bedoelin g was goed, maar de formule,
waarin zij gegoten werd, was zoo ongelukkig mogelijk . Als
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wij enkel op de meridianen moesten letteu, dan ware WestEuropeesche tijd voor Nederland de eenig mogelijke . Maar
wij moeten niet als de kippers (en de 3elgen) doers, die
zich door op den grond getrokken krijtstrepen laten beet
nemen . De meridianen ziju er om den mensch, en de
mensch is er niet om de meridianen . Laat ons dus bij
onze tijdregeling den meridiaan volgen of er van afwijken,
al naar gelang de eischen der praktijk eerbiediging of overschrijding dier fictieve lijn raadzaam makers .
„Als men zonetijd invoert, behoort men zich strikt to
houden aan den meridiaan ." Waar staat dat geschreven ?
Het doel is ~~nheid van tijd voor ieder der verschillende
aardgordels, boven welke de zon zich achtereenvolgens gedurende een vol uur be vindt . Kwamen er flu Been andere
belangen dan a€nheid van tijd her in het spel, dan zouden
de verschillende gordels voortdurend alle even breed zijn .
Do~ch om redenen van practischen aard kan men een lap
van den eenen gordel afsnijden en aan den anderen naburigen toevoegen, zonder dat het hoofddoel, ~enheid van
tijd, daardoor wordt prijsgegeven . Het spreekt van zelf,
dat menschen met een overheerschend mathematischen
aanleg, die zich weinig om de behoeften van het werkeliike
levee bekreunen, dat onordelij k noemen . Deze rechtvaardigen
hebben flu eens hunne lijnen zoo zuiver mogelijk getrokken,
en willen dat daar niet van worde afgeweken . Inderdaad
zou een al to groote overschrijding belachelijk wezen en
zouden we zeker ophouden op de gewone wijze naar de
klok to levers, wanneer het voortaan middag moest heeten,
all de zon ter welter kimme daalt . De Groene Courant,
die met haar geestigheden wel eens meer aan de verkeerde
zijde gaat staan, heeft de advokaten van den M . E . tijd,
de Heeren d'Aulnis, Hubrecht en Valckenier Kips
meenen to weerleggen door de volgende opmerking : daar
de M . E . tijdsaanwijzing zoo voordeelig is, mogen wij verwachten, dat ook Engeland en .A.merika haar spoedig zullen
overnemen . Dit is eenn dwaasheid . Als plotseling alle
klokken gedurende onzen slaap 40 minuten voor of 20
minuten achteruit genet worden, bespeuren wij er recht-
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streeks niets van en blijven op nominaal dezelfde urea als
vroeger opstaan en naar bed gaan. Maar wij zouden
weigeren voortaan naar de klok to leven, zoo bet gevolg
moest zijn, dat wij gingen ontbijten, als bet avond is . Of
een zoo klein lapje grond als Nederland beslaat tot de
West-Europeesche of tot de Hidden-Europeesche strook
gerekend wordt, komt, als bet de vraag van tijdsbepaling
geldt, voor ons onmiddellijk levensgevoel op hetzelfde neer .
De zon glij dt, zooals door Mr . E n s c h e d e wordt opgemerkt,
in 12 minuten over ons land hen en . Later zegt hij, dat
„men al uiterst gevoelig voor den zonneinvloed zou moeten
zijn om een verschil in tijd van 10 a 12 minuten gewaar
to worden." Daaruit vloeit voort, dat bet voor ons Nederlanders niet onnatuurlijk mag heeten ons van den MiddenEuropeeschen tijd to bedienen ; de zee scheidt ons van
Engeland met zijn West-Europeesehen tijd, terwiji wij vastzitten aan een werelddeel, voor hetwelk tot aan de Russisehe grens de M . E . tijd geldt en met hetwelk wij ten
behoeve van on zen handel dezelfde kantooruren gebruiken
kunnen .
Afgezien van de voordeelen, welke reeds door ons zijn
opgesomd, zullen we, door ons den Duitschen tijd toe to
eigenen, millioenen op ons kunstlicht besparen . Het is dan
ook geen wonder, dat de hoogleeraren in de staatshuishoudkunde, wier am bt bet meebreng t op de voorwaarden
van volkswelvaart to letter, zich eenstemmig v66r invoering
van den M . E . tijd hebben verklaard . Een zoo voortreffelijk
deskundig a als de helaas een paar maanden geleden gestorven beer D . v a n d e r H o r s t, directeur der Amsterdamsche gasfabriek, meent dat de besparing op gasverbruik,
welke van invoering van M . E . tijd bet gevolg zou zijn,
„veilig op 4 .5 a 5 0/o getaxeerd mag worden" . Hij voegt er
aan toe : „Blijvend moet de besparing zijn, zoolang men
niet om deze of gene gewichtige reden de wettelijke tijdregeling wijzigt ; elk jaar profiteert men immers op nieuw ."
Mr. E n s c h e d e protesteert tegen bet voorstel der
Regeering tot invoering van den M . E . tijd, daar de klok
dan in Nederl and en nergens elders een uur to last zou
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aanwij zee. ,,In ons land zal dan bij uitzondering de zon
haar hoogsten stand niet bereiken tusschen 11Z en 12+
uur, maar tusschen 12 en 12 uur."
Antecedenten regeeren de wereld . Laat er dus op gewezen worden, dat in het practische Amerika, hetwelk
aan Europa het voorbeeld tot invoering an zonetijden
gaf, dezelfde afwijking wordt aangetrofen . In de Vereenigde
Staten heeft men zich niet gestoord aan het vooroordeel,
dat de zonegrenzen zoo strikt mogelijk de meridianen
behooren to volgen, ook al zouden de belangen van het
openbare levee en van het spoorwegverkeer daaronder
schade lijden . Een blik op de kaart, die door het „Centraal-Comite tot het bevorderen van de aansluiting van
Nederland bij de midden-Europeesche tijdregeling" werd
uitgegeven, toont overtuigend, dat in Amerika b . v . de
westelijke staten der Unie in ruime mate van hetzelfde
voordeel genieten, hetwelk aan Nederland to beurt zal
vallen, wanneer het regeeringsvoorstel door de wij sheid
van onze volksvertegenwoordiging tot wet verheven wordt .
Aan hen, die verschuiving van den dag in de richting
van het morgenlicht onwetenschappelijk noemen, mag wel
eens herrinnerd worden, dat alle tij dsaanwij zing min of
sneer conventioneel is . Daar iedere plaats haar eigen tijd
heeft, kan men, zooals door den onlangs ontslapen hoogleeraar in de sterrekunde J . .A . C. O u d e mans werd opgemerkt, „zelfs in een klein land als Nederland, geen algemeenen tijd invoeren, zonder der natuur geweld aan to
doen" . Er komt nog bij, dat daar de aarde zich niet gelijkmatig in haar bagn beweegt en de zonnedagen niet aan
elkander gelijk zijn, onze uurwerken, om den waren tijd aan
to wijzen elken middag anders gesteld zouden moeten worden .
„Om dit to vermijden heeft men zich een middelbare zon
gedacht, die in het vlak van den aequator, in gelijken tijd
met de ware zon, dus in een jaar, gelij kmatig om de aarde
loopt, en noemt den tijd, naar den doorgang dezer denkbeeldige zon door den meridiaan bepaald, den middelbaren
tijd". Daarnaar richt men zich ; de uurwerken worden naar
den middelbaren, niet naar den waren tijd gesteld .
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Geestig zegt Jhr . J. P. F. v a n d e r Mi e d e n v a n
O p m e e r, Directeur der Filiaal-Inrichting van het Kon .
Ned . Meteorologisch Instituut to Rotterdam : „Voor de geheele wereld, ook voor ons zelve, zijn wij thane een tijdpuzzle . Ik bemerk dit vaak uit de vragen over ons tijdsein . De tijdkleppen vallen to 12 u . ; men zet de horloges
gelijk en komt overal to last, want het was 12 u . Rotterdamschen en geen Amsterdamschen tijd, of, wat de zaak
nog meer verwart : 23 u ., 42 m ., 0 .9 s . Greenwichtijd . Het
is meer dan noodig, dat de wet hierop orde komt stellen .
Voor de wetenschap maakt het niets uit of men 20 of 40
minuten font rekent ; er blijft due over de zaak van de
practische zijde to bezien . Het beste is, dat de handel zich
door de Kamers van Koophandel uitspreke en daarnaar
beslist worde . Onafhankelijk van opinies in het buitenland,
moet onze tijd die zijn, welke ons de meeste welvaart
brengt ." Welnu, de handel heeft gesproken .
Ook de Heer G . v a n D i e s en, oud-hoofdinspecteur
van den Waterstaat, wil de quaestie enkel van haar practische zijde bezien . „Zoowel bij invoering van den W . E .
ale bij die van den M . E .-tijd zal de zon her niet to twaalf
uur haar hoogsten stand bereiken ."
Prof. Dr. P e k e 1 h a r i n g to Utrecht zou de voorkeur
geven „aan een tijd, die ons 40 minuten winst aan daglicht
bel ooft, boven een toch ook onj uisten tijd, die ons op een
verlies van 20 minuten to staan komt" .
Maar, zegt Mr . E n s c h e d ~, invoering van den M . E .
zou slechts zeer voorbijgaande leiden tot vervroeging van
het maatschappelijk levee . Want het levee regelt zich naar
de zon en niet naar de klok . Anders zou het onverschillig
zijn, ,,of men 's morgens to 11 uur, dan wel 's avonds to
11 uur naar bed ging" .
De ervaring van Duitschland en Belgie heeft volgens
het eenparig getuigenis van alle fabriekanten van kunstlicht aangetoond, dat, ale de klok eensklaps van staatswege
een half uur voor of achteruitgezet wordt, de bevolking
getrouw blijft aan hare traditioneele urea van opstaan en
naar bed gaan. Wij hadden die eenvoudige waarheid aan
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ons zelve kunnen ontdekken, want, telkens als wij de grenzen overschrijden, regelen wij ons horlog e naar de klok van
het vreemde land en richten verder het leven in naar den
daar heerschenden tijd, zonder op de zon to letten . Het is
voor ons twaalf uur, als het twaalf uur heet, en niet als
de zon haar hoogsten stand inneemt . Zoo gaan de inwoners
van oostelijk Duitschland en die van geheel Belgie later,
de menschen van westelijk Duitschland daarentegen vroeger
naar bed sedert 1892, het jaar waarin voor Duitschland en
Belgie door een staatswet de zonetijd werd ingevoerd, hit
de cijfers van het gasverbruik blijkt dit op onmiskenbare
wijze . Individuen zijn hier machteloos . Men moet met den
grooten stroom mede ; enkel een kluizenaar zou naar de
zon kunnen leven .
Het is, zooals Prof. B o s s c h a schrijft : als hier to lande
de klok 40 minuten wordt vooruitgezet, dan zal ,,in den
winterdag, wanneer dit het meest hinderlijk zal zijn, het
verschil tusschen wettelijken en waren zonnetijd op enkele
minuten na tot een vol uur klimmen" . Pit is een practisch
bezwaar, hetwelk dien uitnemenden geleerde voor de keuze
van W. E, tijd doet pleiten . Ook de hooggeachte Prof. M a c
G ill a v r y wenscht, „dat Reg eering en geregeerden hunne
uurwerken twintig minuten achteruit zetten". Denkende
aan den winter zegt hij : „Mocht het gezag van den wetgever bij machte blijken den dag met 40 minuten to vervroegen dan zal, naar ik verwacht, in niet weinig gezinnen
groot ongerief ontstaan" .
Natuurlijk kunnen wij op geenerlei wijze aan het feit
ontkomen, dat het in den winter hier to lande kort dag is .
„Van de 24 urea, die to samen het etmaal vormen, zijn er
in het midden van den winter minder dan acht met zonneschijn begiftigd, in het midden van den zomer meer dan
zestien. Daartusschen liggen al de overgangen van lenteen herfstseizoen . Nu zou bij invoerin g van M . E . tij d er
winst aan zonlicht zijn gedurende bijna 10 maanden, terwijl alleen gedurende twee wintermaanden wij evenveel
kunstlicht 's morgens meer zouden behoeven als wij 's avonds
zouden uitsparen, zoodat dan van voordeel geen sprake zou
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zijn . Daarenboven vangen reeds thans, gelijk Prof. V a n
W y h e opmerkt, in die twee maanden, gedurende welke
het zoo heel kort dag is, vele scholen een half of een vol
uur later aan dan gedurende den overigen tijd des jaars .
Wij verwachten, dat die verstandige maatregel, na invoering
van M . E . tijd, algemeen navolging zal vinden, ook bij
de fabrieken .
Het Handelsblad jammert er over, dat, als de klokken
veertig minuten mochten worden vooruitgezet, de kinderen
niet meet v6br den aanvang der school met een warm
kadetje en een glas versche melk zullen kunnen ontbijten .
Alsof men niet zalig levers en sterven kan zonder nachtarbeid der bakkers en zonder ontnuchtering met pas aangelengde melk, die misschien kiemen van typhus en mondzeer behelst ! 1k vermoed, dat thans reeds de Heer C h a r 1 e s
B o i s s e v a i n en zijn staf van bekwame medewerkers niet
met burs ontbijt wachten, totdat bakker en melkboer omstreeks negen uur gelieven aan to schellen, maar dat zij zich,
om bij tijds voor hun dagtaak gereed to zijn, met behoorlijk
doorkookte melk en een smakelijk stuk brood van den
vorigen avond behelpen .
Mr. J . E n s c h e d e beweert, dat wat wij door bet
vooruitzetten van de klok aan zonnelicht zullen winners,
daarenteg en aan zonnewarmte zal verloren gaan en om
die reden hoogst waarschijnlijk onze stedelijke bevolking
niet in de vervroeging van haar levers op den langen duur
berusten zou . Bij zijn vernuftig betoog gaat hij uit van
de onderstelling, dat onze bevolking tegenwoordig van
11-7 uur to bed ligt, en dan zegt hij, dat die indeeling
van bet etmaal ;,volkomen rationeel" is, daar zoo „bet
midden van bet dagleven op drie uur 's namiddags valt,
op ongeveer bet midden van den door de zon verwarmden
dag." Natuurlijk heeft hij volkomen gelijk, als hij zegt,
dat de temperatuur der lucht niet juist bet hoogst is op
bet oogenblik, waarop de zon de meeste warmte geeft .
Zoolang als de zon meet hitte geeft aan de atmosfeer dan
de atmosfeer door uitstraling of anderszins afstaat, stijgt
de temperatuur voortdurend ; vandaar dat de warmte juist
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niet het grootst is, wanneer de zon het hoogst staat en
hare stralen dus het krachtigst zijn . Maar is het wel juist
wet Mr . E n s c h e d e aanneemt, dat de meeste menschen
in ells jaargetijden op hetzelfde uur nit de veeren komen ?
Ik verbeeld mij, dat velen onder ells standee der maatschappij in het barre seizoen later opstaan en langer op
bed liggen dan in den overigen tijd des jeers . Worden de
winkels in de donkere dagen vb6r Kerstmis op hetzelfde
uur ontsloten als midden in den zomer ? In Been geval
begrijp ik waarom wij, bij de door de Regeering voorgestelde tijdsaanwijzing, minder zonnewarmte zouden erlangen
en dus meer kunstwarmte noodig hebben dan thane . Als de
menschen niet enkel 40 minuten vroeger opstaan, maar tevens
40 minuten vroeger near bed gaan, blijft alles hetzelfde,
dear het immers 's morgens niet kouder is dan 's avonds .
Geheel willekeurig komt mij de beschuldiging voor aan
het adres van Regeering en voorstanders van den MiddenEuropeeschen tijd : „Voor hen schijnt de zon uitsluitend to
zijn een lichtbron ." Ik bee het eens met Prof. Dr. C . A.
P eke 1 liar i n g, wanneer deze schrij ft : „dat de kosten van
kunstmatige verwarming tegen de besparing van kunstlicht
zouden opwegen komt mij zeer onwaarschijnlijk voor . Ook
schijnt list mij niet ondenkbaar, dat de vervroeging, 's avonds
zoowel ale 's ochtends, 's winters zoowel ale zomers, wanneer
die plotseling, list geheele land door, ingevoerd werd,
zouder bezwaar van beteekenis door ells klassen der bevolkin g gehandhaafd zou worden ."
Met uitzondering van Portugal, Griekenland en Nederland bevinden zich thane reeds ells landen van Europe in
overeenstemming met de tijdgordels . Het spreekt dus van
zelf, dat bij ons een nationals tijd, Amsterdamsche, of,
zooals Prof. 0 u d e m a n s zou verkiezen, Utrechtsche tijd,
werd zij bij de wet aangenomen, slechts een p0os zou gelden
en spoedig weder zou worden afgeschaft . Wij hebben op
den duur Been and,ere keuze dan tusschen den W. E, en
den M . E, tijd, welke een uur verschillen . Daarom is list
raadzaam net voorstel der huidige Regeering aan to nemen .
Wij zijn niet rijk genoeg om ons de zware onkosten op
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den hall to schuiven, welke met de invoering van W . E .
tijd gepaard zouden gaan. Wij moeten bezuinigen . In mijn
jeugd gold Engeland voor twee maal zoo dour ale Nederland .
Engelsche families, die wat uitsparen wilder, schaften zich
een groote reiskoets aan en ginger een jaar of wat zwerven
over het vaste land . Thane is het lever in Holland duurder
dan in Groot-Brittanje, gelijk men van hoogleeraren vernemen kan, die, na eerst girds gewerkt to hebben, flu
met hun gezin in het Leidsch A .thene gevestigd zijn . Onze
nijvere middelstand is er dikwijls erg aan toe . Ik ken
winkeliers, die hun bedrijf goed verstaan en het met energie
uitoefenen, ook een betamelijke klandisie hebben, dock ter
nauwernood rood komen . Het dreigend spook van een
faillissement kwelt ze in hun slaap . Misschien nergens is
de belastingdruk zoo zwaar ale bij one . Terwijl het vroeger
ale financieele wijsheid gold een belastingstelsel, waar de
maatschappij zich naar gevoegd heeft, niet dan zeer behoedzaam en enkel, waar het strikt noodig bleek, in bijzonderheden to wijzigen, wordt er in de laatste jaren een meer
avontuurlijke politiek gevolgd en komt iedere nieuwe
minister van financier met een totale omwerking van het
bestaande voor den dag, welke strekken moet om nog wat
meer geld uit de zakken der burgers to kloppen . Zoo
wordt het lever voor alien, die van een vast en klein inkomen moeten bestaan, steeds moeilijker. Order deze omstandigheden zoo het roekeloos zijn de bate, die van invoering van M . E . tijd het gevolg zal en moet zijn, aan
ors yolk to onthouden . En waarom wordt dat nogtans ors
aanbevolen ? Vooral om deze zuiver theoretische reden,
dat bij aanname van het regeeringsvoorstel „het verschil
tusschen wettelijken en werkelijken middelbaren tijd hier
to lande meer dan een half our zal bedragen ." (Bo s s c ha) .
Zoo ooit, dan geldt hier de uitspraak : „Grau ist die Theorie ." Wij hebben er belang bij het voorbeeld van den Duitscher to volgen, die de klok niet een our vooruitzet, ale
hij in zijn land ten westen van 7 ° 30' komt .
Toch is het volstrekt niet zeker, dat het regeeringsvoorstel het noodige aantal stemmen zal verwerven . Onze
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groote spoorwegmaatschappijen en tal van effectenhandelaars, ook enkele aanzienlij ke fabriekanten, die vooral naar
Engeland en zijn kolonien uitvoeren, staan er, naar het
sch~jnt, vijandig tegenover . Het last zich begrijpen, dat
de spoorweg autoriteiten tegen de verschikkingen in den
loop der treinen opzien, vitelke bij invoering van M . E, tijd
wenschelijk zouden zijn . Doch op overtuigende wijze werd
door Mr . V al c k e n i e r K i p5, den kundigen en schranderen Hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad, met
een spoorgids in de hand, aangetoond, dat de bezwaren,
welke door den Raad van A.dministratie der Hollandsche
Spoorwegmaatschappij tegen de door het huidige Kabinet
aanbevolen tijdregeling werden kenbaar gemaakt, voor een
deel denkbeeldig zijn, voor een ander deel wel wat al to breed
uitgemeten . In het buitenland zijn die bezwaren, welke vooral
de vroegtreinen betreffen, op zegevierende wijze overwonnen ;
en met eenigen goeden wil zal men ook hier to lande daarin
slagen. Wij mogen ons vleien, dat de bureaux der spoorwegen
zich een eenmaal to verrichten extrawerk in het belang van
een geheel yolk gaarne getroosten zullen . Van een zoo nitnemend deskundige als de Heer R, v a n H a s s e 1 t mocht
men in het najaar van 1905 vernemen, dat de moeilijkheden, welke de invoering van M . E . tijd voor de Hollandsche Spoorwegmaatschappij zou na zich slepen, volstrekt
niet onoverkomelijk zijn . Waarom de „hohen Thiere" bij
de Exploitatiemaatschappij zich tegen het regeeringsvoorstel verzetten, werd tot dusver door hen geheim gehouden .
Van deze zijde doet zich een invloed gelden, welke, versterkt door den onwil der financiemannen o .m of hun
beursuur to verzetten of meer personeel aan to schaffen
voor de tijdige bezorging der Engelsche post, verwerping
der wetsvoordracht zou kunnen na zich slepen .
Verwerping staat to duchten of wel amendeering, een
zoogenaamde verbetering, welke erger dan verwerping zou
zijn . Gesteld dat de A.msterdamsche tijd in de plants van den
M. E . tijd bij de wet werd ingevoerd, dan zouden de spoorwegmaatschappijen voor den innerlijken dieust den Greenwichtijd kunnen behouden, terwijl enkel bij den uitwendigen
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dienst, in de voor hot publiek bestemde spoorgidsen, de
treinen twintig minuten later zouden bootee to loopen . De
beambten zouden dus voor iederen trein tweeerlei tijdsbepaling in bet hoofd moeten hebben en zich, gelij k than s
met de particulieren geschiedt, die post en telegraaf gesloten vinden, wanneer de bureaux volgens bun mooning
open moeten zijn, of omgekeord, van tijd tot tijd kunnen
vergissen . Ieder begrij pt, welke ontzettende rampen daardoor mogelijk zouden worden . Spoedig zou hot geroep om
werkelij ke eenheid van tijd zoo krachtig zich doen hooren,
dat de nationals tij d afg eschaft en enkel de spoortij d overgehouden word. Indien wij toch den Engelschen tijd moeten
krijgen, dan in eons en niet in twee etapen !
Doch last ons van hot gezond verstand en de vaderlandsliefde onzer volksvertegenwoordigers hopen, dat zij,
ontoegankelijk voor kapitalistische invloeden, aan ons yolk
verschaffen zullen wat hot in hot belang van zijn gezondheid,
zijn levenslust en zijn beurs zoo good gebruiken kan : eon
tijdregeling, welke geduronde hot grootste deel des jaars,
nagenoeg 10 maanden, langer bij daglicht on korter bij
kunstlicht zal doen levee .
Hot is wel grappig, dat voor zulk eon eenvoudige on
nuttige zaak als M . E . tijd zooveel pennon moeten in beweging komen

NOG EENS : DE STAAT
SPOORWEG-ONDERNEMER?
DOOR

Jhr . Mr. H . SMISSAERT .

Sociaal-Technische Vereeniging van Democratischeingenieurs en architecten . Staats-exploitatie van
spoorwegen . - Amsterdam, M a a s en V a n S u c h
t e 1 e n . MCMVII.

Reeds bij de bespreking van een vroegeren arbeid
dezer Vereeniging wezen wij op bet tweeledige, tweeslachtige
van haar naam en
dus ook allicht van haar aard
een sociaal-technische Vereeniging, welke vraagstukken van
sociale techniek wil bestudeeren, verklaart to zijn samengesteld niet maar uit technici, ingenieurs en architecten,
dock uitsluitend uit democratische mannen . Verwonderlijk
is bet dan ook niet, dat de beschouwingen dezer heeren
over „Staats-exploitatie van Spoorwegen" gevoerd worden
in „democratischen" geest en du s daar „Verstaatlichung
immers een „democratisch" beginsel is
als pleitgronden
daarvoor worden geleverd . Die beschouwingen waken er
dan ook zeker seen aanspraak op „sine ira et studio" to
zijn geschreven ; dit boek is bedoeld als en doorloopend
betoog voor bet staatsbedrijf op spaorweggebied, en men
heeft dan ook reeds kunnen zien dat de redactie van Het
Volk met groote instemming dit betoog overnam om barer
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zijds op het ontrukken van one openbaar verkeerswezen
aan de vuige winzucht van spoorweg-kapitalisten aan to
dringen .
Wat dus in het eerste hoofdstuk „uit de geschiedenis
onder spoorwegen" wordt meegedeeld, moet reeds aanstonds
strekken als propaganda voor het to verdedigen denkbeeld .
In hoever dit doel zal zijn bereikt, mag twijfelachtig heeten .
Het is overbekend dat ook ten onzent telkens en reeds van
den aanvang of de exploitatie van de Nederlandsche spoorwegen door den Staat is overwogen en . . . . verworpen,
verworpen nu juist niet altij d op die gronden, welke uitsluitend aan zakelijke overweging van het voor en tegen
ontleend waren, dat is zoo, maar verworpen dan toch
steeds omdat men de voordeelen van Staats-exploitatie niet
zoo gewichtig vond als wat daartegen werd aangevoerd .
Overigens stellen wij ons voor dat de lezer, van dit eerste
hoofdstuk, deze „histoire ancienne", welke met het jaar '34
aanvan gt, kennisnemend, nu juist niet daaraan de stellige
slotsom ontleenen zal dat ongetwijfeld staatsbedrijf voor
ons land de voorkeur verdiend had . Zelfs een voorstander
van zoodanig staatsbedrijf als de heer J . Th . G e r l i n g s
acht het eend voordeel dat de moeilijke beginjaren der
spoorweg-exploitatie door particuliere maatschappijen zijn
doorworsteld ; eerst nu deze doorstaan zijn, kan z, i, de
Staat met hoop op succes zelf de zaak ter hand nemen !
$et is uit een geschiedkundig oogpunt wel aardig nog
eens to lezen, hoe de commissie van 1836 onder A .. R. F a 1 c k
over Staats-exploitatie dacht en hoe (en waarom) de
Tweede Kamer daartegen was ; wel aardig ook om to zien
dat de commissie van '45 oordeelde dat slechts door Staatsexploitatie de volkomen zekerheid kon geboren worden dat
onder geene omstandigheden 's lands algemeen belang immer
voor de bijzondere belangen van de vennooten eener maatschappij zal moeten zwichten en dat zoo alleen de zorg
voor een zoo gewichtig bestanddeel der nation ale welvaart
aan de Regeering opgedragen en door de wet gewaarborgd
werd, terwijl ook alleen daardoor ons land steeds de mededinging met anderen zou kunnen blijven volhouden ;
O .E .VII10
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maar klemmend of overtuigend zijn dergelijke redeneeringen
van 60 jaar her, toen men nog over gees ervaring beschikte,
toch niet voor hem, die b .v. van oordeel is dat blijkens
de feiten ons land, ook zonder dat de Staat onze spoorwegen beheerde, tot het volhouden der concurrentie met
andere landen wel opgewassen bleek . 4f welke waarde nog
to hechten aan v a n Hall 's bezwaar dat het gunners van het
monopolie der vervoermiddelen aan bij zondere personen
vooral gevaarlijk is, omdat „daardoor meestal vreemdelingen
een grooten invloed op de communicatie kunnen uitoefenen",
een bezwaar door hem to meer geducht voor „een land
van handel als het onze dat omringd is of door naburen
die mededingers zijn, of door naburen die onzen handel
aan den kunnen onderworpen willen makers" . Huidige
voorstanders ten onzent van een Staats-spoorwegbedrijf
plegen dezen grond voor hun stelsel nimmer aan to voeren ;
bewij st dit niet dat althans voor ons land dit geducht
bezwaar zich nimmer heeft doers gevoelen en dus feitelijk
geen bezwaar was ?
Zoo komt men er telkens toe, die overwegingen pro
en contra uit vroeger dagen lezend, na to gaan in hoever
zij thane nog met rang van geldigheid worden bekleed .
Merkwaardig uit dit oogpunt bezien is wat T h o r b e c k e
schreef : exploitatie van spoorwegen achtte hij „uit den
aard der zaak verrichting van particuliere nij verheid ." Naar
zijn schatting kon
het is na hem zoo herhaaldelijk ge„geen
ij
ver
en geen bekwaamheid van publieke
zegd
ambtenaren evenaren, hetgeen particulieren in exploitatie
vermogen ." „Het eigenbelang is de sterkste hef boom tot
verbetering van den dienst met de minste kosten en tot
vermeerdering van de opbrengst ." Als practisch bezwaar
tegen staats-exploitatie legde hij den vollen nadruk op de
overweging (die mede thane nog in al haar kracht geldt
ale door de ervaring in het buitenland volkomen bevestigd)
dat exploitatie en controle in ~~ne hand zouden zijn . Van
hem is de nog geldende o verweging dat particuliere exploitanten zich eerder en beter zouden kunnen voegen naar de
eischen en de behoeften van het verkeer,
de erkenning
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dus van hat meer „commercieel" en meer plooibaar karakter
der particuliere verkeersbediening . Van hem ook de afwijzing van ears bij staatsezploitatie krachtig wassend
functionarisme, neergelegd in de overweging dat de staatsdienst niet zonder noodzaak moat worden uitgebreid ; van
hem ook de vermaning : „wetgeving en bestuur moeten
niet blootstaan aan den dagelijkschen aandrang der tegen
elkaar inloopende eischen van hat verkeer met de betrekking tot de exploitatie van spoorwegen," een vermauing,
die alweer door de ondervinding in landen met staatsbedrijf
zoo geheel „ad rem" is gebleken . Hooren wij daarentegen
den hear G o d e f r o i zeggen : „bij den staat is hat publiek
belang op den voorgrond geplaatst, bij particulieren hat
eigenbelang," dan merken wij op, wijzer geworden door wat
Belgie en Duitschland ons hebben geleerd, dat een dergelij ke uitspraak, theoretisch zoo fraai, practisch geheel valsch
zijn kan, daar toch in landen met staats-exploitatie de
staat-monopolist zich al bitter weinig om dat „publiek belang," althan s om hat „belang van hat publiek" maar al lermeest juist om zijn „eigenbelang," om zijn fiscale zorgen
blijkt to bekommeren .
Maar genoeg reeds om to doers zien dat daze geschiedkundige herinneringen als propaganda-materiaal slechts zeer
betrekkelijke waarde hebben. Niet van dit eerste hoofdstuk
mag bekeering van andersdenkenden verwacht worden . Volgt
een beknopt overzicht van den inhoud der overeenkomsten
van '90, bedoeld om den oningewijde in daze geheimenissen
to strekken tot leidraad bij de in hat volgend hoofdstuk
to geven „kritiek op de spoorwegovereenkomsten,"
Het
zij mij vergund, waar de schrijvers van dit hoofdstuk rechtstreeks zich richten tot een door mij in Onze Eeuw gevoerd
betoog, hier wear to geven (en to bestrijden) wat daartegen
wordt opgemerkt . Door mij was gezegd 1) dat de beweerde
ondeugdelijkheid dier overeenkomsten slechts dan een grond
voor staats-exploitatie opleverde, wanneer men er aan moest
wanhopen die ondeugdelijke contracten door deugdelijke
1) Staats-exploitatie van Spoorwegen ;
378 en 379 .

Onze Eeuw, Maart 1907 blz .
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to vervangen. Inderdaad herinnert zich ieder, die in de
eigenaardige „spoorweg"-literatuur der laatste jaren geesn
vreemdeling is, dat door voorstanders van „Verstaatlichung"
ZOO ongeveer gezegd werd dat de overheid altijd dupe zou
zijn, daar ze simmer erin slagen zou met particuliere maatschappen een regeling to makes, welke de rechten der
overheid en de richtige behartiging van het publiek belang
op behoorlijke wijze waarborgde. Dit laatste wordt thanea
echter door de Sociaal-Technische Vereeniging niet gezegd ;
zij last het in 't midden of men de voor vaststellin g van
doeltreffende overeenkomsten benoodigde bekwaamheid in
een regeeringspersoon aanwezig mag achten, maar zij zegt dit
wanneer de nieuwe voorstellen zoo ingrijpend zouden zijn as
noodig ware, dan zouden de bestaande maatschappijen, al dan
niet tot a&n vereenigd, en zij 't ook in den vorm ale een nieuwe
maatschappij optredende, niet genegen zijn de exploitatie
volgens de nieuwe regeling voort to zetten . En een nieuwe
combinatie . . . waar die vandaan to hales? „Kan Mr . S miss a e r t of zijne Vereeniging ze one bezorgen ?"
Op die
laatste vraag wordt wel geen bevestigend antwoord verwacht en zal dat ook niet gegeven worden . Wie kan zeggen dat, wanneer de Staat zijn verhouding tot particuliere
spoorweg-exploitatie nieuw gaat regelen, op dies nieuwen
voet eenige organisatie tot voortzettin g van het oude bedrijf bereid zal zijn ? Maar ook : wie kan het tegendeel op
goede gronden staande houden ? Slechts wanneer 't vooraf
onbetwijfelbaar zeker is dat de nieuwe regeling voor elken
privates ondernemer volstrekt onaaunemelijk moet zijn,
alleen dan kan men zeggen dat dus slechts Staatsbedrijf
ale eenig redmiddel overblijft . Ads eenig redmiddel
Maar dan ook blijft geheel onverzwakt overeind wat vroeger
door mij werd opgemerkt dat aldus in die kritiek op de
spaorwegovereenkomsten (welke oark in dit geschrift der
Vereeniging in den breede gevoerd wordt dock waarbij
her verder niet wordt stilgestaan) geen argument voor
Staats-exploitatie gelegen is . Men kan toch bezwaarlijk
een argument noemen de overweging dat ai het overigens
denkbare practisch uitgesloten en dus eigen beheer de
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eenig-mogelijke uitweg is . Ook al zegt men dus niet meer,
gelijk vroeger : wij moeten den Staat de spoorwegen doers
exploiteeren, omdat hij, aan anderen die exploitatie gunnend,
zelf altijd aan 't kortste eind zou trekken ; - - al heet het
: de Staat zal (misschien) wel een goed contract
dus thane
kunnen makers, maar dit zal dan van dien aard zijn dat
elke oude of nieuwe maatschappij dit zeker afwij st en
daarom is 't dat we bij den Staat ale exploitant wel belanden moeten ;
in elk geval heeft men hiermee de
noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid willen betoogen en
daardoor in eigen oog elk debat over de verkieslijkheid
(overigens) van Staatsbeheer al of niet ten eenen male afgesneden . Maar het is joist die vraag van verkieslijkheid
al of niet welke
last ons niet zeggen : de gemoederen
bezig houdt, want de geheele behandeling van dit toch zoo
aangelegen vraagstuk in de pers, in vlugschriften en op
vergaderingen last ons groote publiek merkwaardig koel,
zoodat het klaarblijkelijk niet gelooft aan een naderende
wij zigin g en die ook niet schijnt to begeeren
maar het
is juist die vraag van verkieslijkheid o p zi c h z e 1 f, welke
van overwegend belang is voor hen, die vooralsnog weigeren aan de beweerde onvermijdelijkheid to gelooven . En
dit ongeloof is door de kritiek op de overeenkomsten, in
dit geschrift der Sociaal-Technische vereeniging gevoerd,
niet aan 't wankelen gebracht . Want, al zullen we ons,
gelijk gezegd, van een bespreking dier critische bladzijden
onthouden, dit kan wel daarvan worden getuigd : men
vindt her uitvoerig weergegeven wat dan wel de groote
fouten dier overeenkomsten zijn en waarom „uitstel der
naasting millioenen kost", maar men vindt hier niet klaar
en duidelijk voor oogen gesteld welke dan de positieve
grondslagen zouden zijn, waarop wel een voor den Staat
aannemelijke overeenkomst zou zijn op to bouwen, nosh
ook : waarom zoodanig voor den Staat aannemelijk contract
voor elken (particulieren) exploitant geheel onaannemelijk
zou moeten zijn. Eerst wanneer naast de of brekende kritiek
dit opbouwend stuk werk was geleverd ; wanneer vooral
aangetoond was hoe de Staat in het publiek belang allerlei
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behoort to eischen dat de egploitant niet kan geven ; eerst
dan zou . . , nog geen argument voor Staats •exploitatie zijn
bijgebracht, dock zou de beweerde onvermijdelijkheid daarvan iets meer dan . . , een bewering zijn geweest . Nog geen
argument zou dan voor Staats-egploitatie zijn bijgebracht .
Want de vraag naar de verkieslijkheid blijft daarnaast,
neen daarb o v e n staan . Men kan die verkieslijkheid niet
losmaken van de beweerde onvermijdelijkheid . In dezen zin
niet : wanneer uitoefening van het spoorwegbedrijf rechtstreeks van Staatswege ongewenscht zou zijn, dan moet de
Staat aan particuliere gegadigden ook niet zoodanige voorwaarden gaan stellen, dat de ongewenschte toestand (Staatsexploitatie) wel zou moeten intreden .
Het is daarom naar onze wij ze van zien eerst in het
vierde hoofdstuk, hetwelk dan ook de vraag stelt : „Staatsexploitatie of particulier bedrijf ?" dat men in dit geschrift
tot de kern der quaestie is genaderd . Het is mede in dit
hoofdstuk dat eenige door mij tegen Staats-egploitatie geopperde bedenkingen worden besproken en bet zij mij
daarom vergund ook bij dit deel van het geschrift wat
langer stil to staan .
Wanneer men hier vooropgesteld vindt dat het spoorwegbedrijf een zaak is, waarbij het publiek belang sterker
is betrokken dan bij bijna iedere andere onderneming, dan
is die stelling zeker wel niet voor tegenspraak vatbaar .
Maar volgt daaruit dat „behartiging van het volksbelang
slechts dan oogmerk der spoorweg-egploitatie zal kunnen
zijn, als deze is in handers van de gemeenschap zelf, dus
in beheer bij haar orgaan : de Staat" P Is die behartiging
oogmerk van de egploitatie door den Staat P De oude heer
G ode f r o i, wij zagen het, zei dat bij den Staat het publiek
belang op den voorgrond geplaatst is, maar hij kende niet,
als wij, de wijze, waarop en Belgie en Duitschland die
stelling toepassen . Doch, 't is waar, over dat exempel ter
niet-navolging, dat het buitenland ons geeft, komen wij
straks nog to spreken . vragen wij dus thans liever wat
men to denken heeft van een redeneering as deze : ,,Particuliere exploitanten mogen met het algemeen belang
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rekening houden als dit samenvalt met hun eigen financieel belang
waar deze beide belangen tegenover elkaar
staan, is bet vanzelf sprekend dat zij in de eerste plaats
hun winst zullen doen gelden . Niemand toch koopt spoorwegaandeelen om zijn yolk een dienst to bewijzen en geen
maatschappij stelt commissarissen of directeuren aan, die
beloven beter to zullen waken voor bet belang van bet
publiek dan voor dat der actie-houders . Dus is uit een
oogpunt van publiek belang de particuliere exploitatie to
veroordeelen . . . ".
Wanneer maar steeds eenvoud bet
kenmerk was van bet ware, dan zou dit simpel betoog
onaantastbaar zijn. Doch een paar kleinigheden zijn bier
voorbijgezien . Allereerst dit : Het spoorwegverkeer is
publiek belang, zoo beet bet . Accoord, zeiden wij . Maar
is bet genoeg dat jets publiek belang zij, om flu ook to
vorderen dat dus de Staat, alleen de Staat die zaak behartig e en aan alle particulieren een hands of toeroepe ?
Deze doctrine zou voor uitbreiding in de toepassing vatbaar zijn. Publiek belang . . . , wel zeker, niet minder dan
bet spoorwegverkeer is de geregelde voorziening van ons
yolk met de noodige hoeveelheid graan een publiek belang !
Ook bier geldt bet
: „Particuliere exploitanten mogen met
bet algemeen belang rekening houden als dit samenvalt met
hun eigen financieel belang
waar deze beide belangen
tegenover elkaar staan, is bet vanzelfsprekend dat zij in
de eerste plaats hun winst zullen doen gelden . Niemand
toch koopt aandeelen in een meelfabriek om zijn yolk een
dienst to bewijzen en geen vennootschap, die een meelfabriek exploiteert, stelt commissarissen of directeuren aan,
die beloven beter to zullen waken voor bet belang van bet
publiek dan voor dat . der actie-houders ." En dus . . . . ?
Voorbijgezien is voorts (o.a.) ook dit : dat de spoorweg-exploitant zijn ,,eigenbelang" niet beter dienen kan
dan door bet „publiek belang" zooveel doenlijk to bevorderen, d .w.z. door goedkoop en veilig verkeer bet publiek
zooveel doenlijk tot reizen, den koopman tot bet vervoer
van goederen over den spoorweg to verlokken . En waar
de beide belangen mochten botsen, daar komt de minister,
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door den Raad van Toezicht voorgelicht, als wachter voor
het publiek belang gelasten wat wel en wat niet mag geschieden .
Maar de schrijvers der onderhavige studie geven niet
toe dat er „afdoende waarborgen" tegen ongewenscht optreden der spoorwegdirecties bestaan ; zij kunnen zelfs naar
burs meening niet bestaan : „bij particuliere exploitatie [nu]
bestaat er gees middel our de belangen van bet publiek
ten eenenmale veilig to stellen . Het Staatstoezicht, hoezeer bet zich ook in den loop der jaren heeft uitgebreid,
kan simmer zoo volledig en zoo scherp zijn, dat in alle
opzichten de uit monopolie voortvloeiende gevaren worden
bedwongen ." De macht van den Staat tegenover de maatschappijen i ook feitelijk zeer beperkt . Moet de Staat
langdurige en kostbare processes gaan voeren ? Zal niet
de Staat bet naastingsbesluit als strafmaatregel sours niet
durven uitspreken, omdat de gevolgen voor hem zelven to
bezwarend zouden zijn ? En bleek niet uit de Spoorwegdebatten in de Tweede Kamer (voorjaar 1906) hoe zwak de
Regeering staat tegenover de spoorweg-exploitanten ?
Om met dit laatste to beginners : bij die spoorwegdebatten bleek bovenal, hoe de zakelijke beraadslaging over
den toestand van bet spoorwegpersoneel in ons Lagerhuis
eensdeels bleef een oppervlakkig geredevoer van kamerleden,
van wie de uitnemendsten zich onbevoegd verklaarden,
anderdeels vertroebeld werd door allerlei aan de zaak
vreemde politieke bij mengselen . 1) Maar overigens, men
kan twisters over de vraag of genoeg invloed toekomt aan
een Regeering, welke de dienstregeling vaststelt, welke de
door haar billijk geachte maxima-vrachtprijzen voor bet
vervoer vaststellen en die zonder overleg met de directies
(slechts na die „gehoord" to hebben) kan wijzigen, dus
verlagen ; een Regeering, welke ten aanzien der arbeidsvoorwaarden zooveel medezeggenschap heeft ale thane de
onze . . . . In waardeering van dit alles kan men verschillen ;
1) Zoo ongeveer luidde de slotsom mijner beschouwing over dit
debat in „Het Parlement en het Spoorwegpersoneel", Onz'e Eeuw, September 1906, his . 388 v .v .

NOG EENS : DE START sPOORWEG-ONDERNEMER ?

25

bet is ons altijd voorgekomen dat de invloed onzer overheid op den gang van taken bij de spoorwegen nog al voldoende was . Maar hoe dit zij, wat, indien de Staat zelf
exploiteert P Welk afdoend middel bestaat er dan „om de
belangen van bet publiek ten eenenmale veilig to stellen" ?
Geen ander middel dan : de goede wil van den Staat als
exploitant, welke immers van den Staat als wachter voor
bet publiek belang zich niet meer behoeft aan to trekken
dan bij zelf verkiest ! Natuurlijk, voorstanders van staatsbedrij f voorspellen (want meer dan een gunstige verwachting
is hun bewering niet) dat
om nog eens met den beer
G o d e f r o i to spreken
bij den Staat [uitsluitend] bet
publiek belang op den voorgrond geplaatst [zal worden] .
Maar . ., maar bier doemt weer voor ons op de ervaring
in bet buitenland, zoo bitter weinig hoop g evend voor de
richtigheid dier blijmoedige verwachting ten aanzien van
eventueel staatsbedrijf in Nederland . Doch, al zwijgen we
voorhands over die ervaring, men mag toch vragen wat een
controls van den Staat door den Staat beduidt, en welk
beroep er aani zich verongelij kt wanende belanghebbenden
zal openstaan, als de met de zorg voor hun belangen
belaste Staat zelf de exploitant is, over wiens doers of laten
klachte valt ?
Tot zoover „bet beginsel" . Naderen we nu met de
schrijvers de „practische bezwaren", door anderen tegen
Staats-exploitatie aangevoerd en welker weerlegging in dit
hoofdstuk beproefd wordt, dan wordt als bet eerste dier
bezwaren genoemd de waarschijnlijke gebrekkigheid der
exploitatie, „omdat de prikkel van bet eigenbelang er bij
ontbreekt". Voor zoover (aldus de schrijvers) bier gedacht
wordt aan eigenbelang van bet personeel, most opgemerkt
worden dat dit ook thane even veel of even weinig bij bet
bedrijf betrokken is, ale zulks bij Staats-exploitatie bet geval
zal zijn . 1) En bet eigenbelang der aandeelhouders . ., men
1) Zelfe wordt de verwachting uitgesproken dat een betere en meer
opgewekte dienstvervulling bet gevolg zal zijn van Stsats-exploitatie,
daar deze kans biedt op „eens billijke regeling" der arbeidsvoorwaarden .
Op dit punt komen wij nog bij de beapreking van bet voorlaatste hoofdstuk „spoorwegexploitatie en de belangen van bet personeel" terug .
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begrij pt hoe slecht deze democratische technici daarover
to spreken zijn ! Is niet het Staatstoezicht steeds scherper
geworden omdat dit eigenbelang der aandeelhouders een
kracht ten kwade dreigde to worden inplaats an een
kracht ten goede ? Zoo zal het dan zeker geen nadeel zijn
als dat eigenbelang ophoudt „de leidende factor bij de
spoorweg-exploitatie to zijn" .
Wellicht is ten aanzien van dit laatste punt de vraag
geoorloofd, wat „de leidende factor bij de spoorweg-exploitatie" in Pruisen is? Wat anders dan grove winzucht,
die het tot een jaarlijksch bonum van honderden millioenen
weet to brengen, terwijl de directies onzer spoorwegmaatschappijen, naar dit geschrift er op uit de belangen der
aandeelhouders to behartigen, juist in dat deel van hun
taak nu niet zoo bijster gelukkig slagen . En waaraan zou
het toe to schrijven zijn dat, trots die „leiding" van kapitalistisch eigenbelang, ons spoorwegwezen in zijn geheel
(o .a. en met name wat zijn veiligheidsinrichtingen betreft)
zoo gerust elke vergelijking met het buitenland en vooral
ook met landen, waar staatsbedrijf is, doorstaan kan ?
En wat het personeel aangaat, zijn er niet onder de hoogere
en lagere ambtenaren en beambten die - en ze zijn veel
talrijker dan men vermoedt
„hart" hebben voor hun
maatschappij en hun dienst met groote opgewektheid en
ij ver vervullen, bereid om nog wel wat meer en wat beters
to doen dan naar de letter van het dienstreglement mag
worden gevorderd ? Gelooft men inderdaad dat dit zoo zal
blijven, wanneer niet meer „de maatschappij", maar „de
Staat" het bedrijf ter hand neemt ?
Over het bezwaar tegen „Verstaatlichung", in het wegvallen der concurrentie gelegen, kunnen wij kort zijn, wijl
onzerzijds hier volstaan mag worden met een verwijzing naar
het reeds vroeger daaromtrent opgemerkte 1). Slechts dit nog
dat bij Staats-exploitatie concurrentie wegvalt, heet bij deze
technici geen nadeel, „omdat het monopolie, dat er nit voortvloeit, geen particulier monopolie is, maar een alleenheer1)

Zie

blz .

383-393 van het reeds boven aangehaald artikel in

Onze Eeuw, Maart 1907 .
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schappij van een staatsbedrijf, dat op de behartiging van
het algemeen belang moet zijn gericht" . Maar hier rijst
weer de vraag of het staatsbedrijf, dat het algemeen belang
behartigen moet, inderdaad dat ook doer za l en Diet zich
door andere overwegingen, aan dat hooge doel vreemd, zal
doers leiden . De particuliere spoorwegmonopolist is gesteld
onder overheids toezicht ; wie oefent toezicht als de Staat
zelf spoorweg-monopolist is? De Staat . Dus : de exploitant.
Tegenover de bedenking dat de Staat er Diet in slagen
zou commercieel to exploiteeren, schijnen de stellers van
dit propaganda-geschrift vrij zwak to staan . Zij weten wel
twee (zegge : twee) „feiten" to vermelden, waarvan bet eene
moet aantoonen dat het staats-spoorwegbestuur in Belgie
commercieeler moist to zijn dan onze maatschappijen en het
andere moet bewijzen dat onze „S.S." in een bepaald geval
Diet commercieel was. Maar toch schijnen zij er zelven
Diet zoo gerust op dat ook de Nederlandsche Staat op
„kaufmannische" wijze de spoorwegen zou weten to exploiteeren : zij erkennen dat de hoogere ambtenaren en directies
on zer bij zondere ondernemingen de noodige vrijheid van
handelen bezitten om de commercieele belangen behoorlijk
to behartigen, maar
vragen ze
„waar staat als axioms
geschreven, dat de directie van het staatsbedrijf die vrijheid moet misers"? Wij antwoorden : nergens, maar het is
nu eenmaal Diet vrijheid van handelen, welke juist aann
den staats-ambtenaar zoo grif wordt toegemeten . En dit
geven de schrijvers ons dadelijk gewonnen : „Het is waar
dat bij sommige takken van staatsdienst de her bedoelde
vrijheid gering is . Nu men echter zoo joist en zoo algem een inziet dat een spoorweg-directie Diet to veel gebon den
mag zijn, zou het wel een onvergeeflijke domheid wezen,
als men bij de organisatie van het staats-spoorwegbedrijf
die font Diet vermeed ."
,Accoord, zeggen wij . Maar
brengt Diet joist de aard van het staatsbedrijf in hooge
mate gebondenheid der ambtenaren met zich mee ? Zeker
Diet, zoo wordt ons tegemoet gevoerd, zie maar naar Zwitserlan.d en staar u toch vooral Diet blind op Duitschland
en Belgie. Op welke vermaning dan volgt een voorbeeld
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van staats-commercialiteit, gegeven door . . . Zwitserland ?
neen, door Belgie !
Overigens blijken ook deze voorstanders van staatsbedrijf niet gaarne to willen ontkennen dat bij vervulling
van hun wensch „het gevaar van uitbreiding der tegenwoordige staats-bureaucratic bestaat", maar, zoo troosten
zij zich, hoe duidelijker dat gezien wordt, „hoe ernstiger
en ij veriger er naar gestreefd moet worden, de staatsspoorweg-bureaucratic to beperken en form alisme tegen to gaan" .
Zijn werkelijk „alle politieke partijen" zoo afkeerig van
bureaucratic „als hun schrijvers en woordvoerders beweren",
dan „kan dat niet onmogelij k geacht worden" . Men ziet
de troost is vrij wager en klaarblijkelijk, al wordt het niet
erkend, raakt men hier aan een der bedenkingen tegen
staatsbedrijf, welke deze voorstanders toegeven en waaraan
zij dachten toen zij later schreven : „dat er bezwareu bestaan
zal wel geen verstandig voorstander geheel en al ontkennen .
Welke zaak heeft geen bezwaren ?"
De tarieven . Indien het waar is, zoo heet het, dat de
goederentarieven in ons land laag zijn wegens de mededinging der waterwegen, dan is er geen reden waarom ze
bij Staats-exploitatie zouden stijgen „want niemand zal
t och den Staat verden ken op de een of andere manier het
vervoer to water to bemoeilij ken ten behoeve van zijn
spoorwegbedrijf . . . . " Zoo eenvoudig als de zaak hier wordt
voorgesteld, is zij naar ons inzicht niet . Het is niet de
concurrentie van het transport to water alleen, die als oorzaak onzer lage spoorwegvrachten moet gelden . Overigens
wil men al van den Staat de verdenking afweren dat hij
ten eigen bate het goederenvoer langs onze rivieren en
kanalen verzwaren zou, de reeds vroeger door ons geopperde
bedenking blijft van kracht dat de Staat, spoorweg-exploitaut, in een valsche verhouding komt to staan tegenover
zijn concurrent, de binnenscheepvaart, welke hij, Staat,
immers als bevorderaar van volkswelvaart moet steunen .
En die andere bedenking, dat de Staat met de goederentarieven protectie zou kunnen uitoefenen, wordt niet to
niet gedaan door to vragen : „welk parlement zou dulden
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dat de regeering met de vrachttarieven een handelspolitiek
voerde, welke in strijd was met de beginselen der meerwant bet antwoord luidt : elk parlement, dat
derheid ?"
in zake de vrachttarieven aan den Minister van Spoorwegen
de vrijheid zou laten, welke deze als exploitant uoodig heeft .
Zullen de personen-tarieven bij staats-exploitatie minder gunstig zijn ? De propagandisten, bier aan bet woord,
kunnen dat niet inzien ; misschien zelfs kunnen de tarieven.
dalen inplaats van to stijgen, want er valt wel to bezuinigen (o .a. door gebruik van Staats-steenkolen), maar toch
dat de tarieven stellig zullen worden verlaagd, neon, daarvoor zouden de schrijvers niet gaarne borgstaan, want hot
zou domme struisvogel-politiek zijn to verbergen dat tegenover enkele lagere, andere hoogere posten der exploitatierekening zouden komen : er zal meer met de verkeersbelan gen gerekend moeten worden ; ook niet-rendabele, of
niet-direct-rendeerende lijnen moeten worden aangelegd ; er
moeten meer arbeiderstreinen loopen . . , en de jaarlijksche
amortisatie en de vernieuwingsfondsen . . , en de betere
bezoldigin g van bet lagere personeel ! fnderdaad, stelt men
deze posten tegenover die enkele, waarbij men op verlag ing
durft hopen, dan begrijpt men ten voile den schroom der
schrijvers om zich voor goedkooper personenvervoer borg
to stellen !
Wij zouden hiermee genaderd zijn tot bet eind der
„practische bezwaren" tegen staatsbedrijf, welke de samenstellers der onderhavige studio onder de oogen wilden zien,
wanneer er, behoudens enkele punten van ondergeschikt
belang, niet nog ~~n was, waarbij we even moeten stilstaan
de uitbreiding der feitelij ke machtsbevoegdheid van een
Regeering, die de spoorwegen beheert, en in verband daarmee : de rol van bet Parlement . Dat een regeering pressie
zou kunnen uitoefenen op de kiezers onder hot staatsspoorweg-personeel, achten de schrijvers volstrekt uitgesloten
daar immers de stemming geheim is. Zij dit zoo, dan blijft
doze (onbeantwoord gebleven, zelfs niet gestelde) vraag
over : is hot evenzeer uitgesloten dat eon minister die zooveel groote en kleine baantj es to vergeven heeft, daarbij
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zoo to werk gaat dat hij, ook bij geheime stemming, wel
weet op welken candidaat de keus der door hem benoemden vallen zal ? Zou dit feit zonder voorbeeld zijn ? Het
geheim der stemming ! Och ja! De schotten tusschen de
hokjes zijn wel dik en dicht . Ook wordt het billet gevouwen in de bus gestoken . De stemming is geheim . Daar
ontbreekt niets aan . Maar hoe ter wereld komt het toch
dat geschoolde stem-opwekkers met zelden falende, schier
wiskunstige zekerheid den uitslag weten to voorspellen nog
eer de bus is geopend ? Is dan niet dit „geheim" althans
voor hen er een . . , de Polichinelle ?
Even weinig waarde als aan gevreesden kiezersdwang hechten de schrijvers aan de veronderstelling dat een regeering
door begunstiging van hepaalde landstreken met verkeersverbeteringen, geheele districten to Karen gunste zou kunnen
stemmnn : immers : dat kan de regeering ook thans reeds met
waterstaatswerken doen „en weet men soma ernstige gevallen van zulk misbruik ?" -- Op die laatste vraag valt
het niet gemakkelijk een categorisch antwoord to geven
door opsomming van ontwijfelbaar ernstige gevallen . Wie
peilt de mate van goede trouw des Ministers, die zich door
een Kamerlid last overtuigen dat deze of gene plaatselij ke
verbetering inderdaad door het algemeen belang wordt geboden ? Doch in dat op den voorgrond brengen van districtsbelangen door kamerleden, eventueel dan ook op spoorweggebied, zien de schrijvers niet het minste bezwaar : „Ja, dat
zullen zij [de kamerleden] zeker, en dat is in menig opzicht
een voordeel voor elk district van het heele land . Zij plegen
dat n.u ook bij de behandeling der Waterstaatsbegrooting to
doen, maar heeft ooit iemand daarin een reden gezien om
staatsbemoeiing met den aanleg van wegen, met havenbouw,
met oeverbescherming, met zeewerin g nit den booze to
verklaren ?"
Antwoord : overheidszorg met waterstaatswerken is ongetwijfeld volstrekt onmisbaar, maar het jaarIijksch schouwspel bij de behandeling der desbetreffende
begrooting, wanneer deze en gene parlementarier een „voordeel" voor zijn district poogt to winners, heeft zelfs overtuigde voorstanders van spoorweg-exploitatie door den
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Staat doers beseffen hoe in dien ongewenschten invloed van
kamerleden op met dergelijke bestuurstakken belaste Ministers
niet een der minst ernstige bedenkingen tegen uitbreiding
der overheidszorg gelegen is . En het doet vreemd aan wanneer men deze democratische sociaal-technici dit bezwaar
niet ziet tellers onder die, welker bestaan ook door voorstanders niet valt to ontkennen .
Voordat wij thans overgaan tot de bespreking van wat
in ditzelfde hoofdstuk nog gezegd wordt over de bewijskracht der toestanden in het buiten land, zouden wij eerst
het 5de hoofdstuk „spoorwegexploitatie en de belangen van
het personeel" willen beschouwen, wijl in de her behandelde
stof (en in de wijze, waarop zij behandeld wordt) mede nog
naar ons oordeel een ernstig bezwaar tegen staatsbedrijf op
spoorweggebied gevonden wordt. Een kort woord over
het buitenland en wat daaromtrent gezegd wordt, mope
dan onze bespreking van dit geschrift besluiten .
Wij zullen ons niet begeven in een toetsing van wat
door de samenstellers der studie geschreven is over de
positie, waarin vbor en na 1903 de ambtenaren, beambten
en arbeiders onzer spoorwegmaatschappijen verkeerd hebben
en verkeeren. Ook hier kunnen wij voor een deel verwij zen
naar ons vroeger artikel over het spoorwegdebat in de
Tweede Kamer (Onze Eeuw, September 1906), waarin wij
o.a. de uitspraak van den heer T a 1 m a aanhaalden : dat wij
in zake de arbeidsvoorwaarden van het personeel „een
reusachtigen stag zijn vooruitgegaan" en „dat er in den
toestand van ons spoorwegpersoneel op verschillende punters
belangrijke verbetering is gekomen" en dat z .i . „een groot
deel van dat personeel daarvan ook wel ten zeerste overtuigd is" 1). --- De samenstellers van dit hoofdstuk oordeelen anders dan dit lid der enqu~te-commissie . Maar het
is niet op dit verschil in waardeering, dat wij hier de aandacht willen vestigen . Van meer belang komt ons voor, de
vraag to zijn : wat deze schrijvers zich van mogelijke lots1)

Zie nader t .a .p . blz. 417 tot 419 .
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verbetering der belanghebbenden bij staats-exploitatie voorstellen en hoe zij die bereikbaar achten .
De bespreking van dit punt wordt in dit hoofdstuk
ingeleid door vermelding der waarschuwingen, die „onze
tegen standers" doen hooren : dezen n.1. voorspellen dat het
spoorwegpersoneel bij overgang tot staats-exploitatie „van
den regen in den drop zal geraken" ; zirj wij zen dan op de
dikwijls alles behalve rooskleurige arbeidsverhoudingen van
rijkswerklieden en beambten, op het (o.a. door postbeambten en marin ematrozen reeds ondervonden) gevaar voor
bemoeilijking der uitoefening van het vereenigingsrecht,
welke laatste waarschuwing nog aangedrongen wordt door
als voorbeeld de Pruisische Staatsspoorwegen to noemen
„waar feitelijk alle vereenigingsleven onmogelijk is gemaakt
en het personeel door een regime van militaire tucht
klein wordt gehouden" .
Op de vermelding deter vermaningen laten de schrijvers aanstonds de erkenning volgen dat in deze feiten veel
waarheid ligt, maar --- zeggen zij
daaruit volgt niet
dat Staats-exploitatie aan het personeel „meer na- dan
voordeel zou brengen" (men merke op dat hier een negatieve formule voor lotsverbetering gekozen werd !). En nu
is het wel merkwaardig na to gaan wat deze democraten
tot de arbeiders to zeggen hebben om
met erkenning
van het juiste der vermelde waarschuwingen
hun toch
to beduiden dat „Verstaatlichung" van het bedrijf, waarin
zij werken, hun . . , niet „meer na- dan voordeel" behoeft
to brengen .
Vooreerst heeft het personeel in take het vereenigingsrecht „tegenwoordig werkelijk niet zoo heel veel te: verliezen" .
Wij teekenen hierbij aan dat dit alweer een
etagere troost is en dat, zoo men deze schildering als
gevend een juist beeld van den toestand aanvaarden wil,
de ware wijsheid hem, die niet veel to verliezen heeft, gebiedt : to houden wat hij nog bezit en to zorgen dat ook
het weinige, hetwelk nog zijn deel is, hem niet wordt ontnomen . En zouden de technici, hier aan het woord, er
voor willen borgstaan dat dit niet het geval zou zijn ?
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De toestand der rijkswerklieden . . , zeker, die geeft
„tot tal van klachten aanleiding" en last ,,in sommige opzichten nog alles" to wenschen ; dit
zoo beet bet
is
maar al to waar en van algemeene bekendheid . Wie dit
vooropstelt, moet wel zich afvragen of ons spoorwegpersoneel er jets bij winnen of wellicht zelfs er veel bij inschieten zal, wanneer bet bij die weinig benijdbare klasse van
rijkswerklieden wordt ingelijfd . Nu ja, zoo antwoorden de
schrijvers, „niemand heeft den spoorwegarbeiders ooit voorgehouden, dat de Staats-exploitatie bun plotseling een
hemel op aarde zou brengen" . In dezen troostgrond moet
klaarblijkelijk de nadruk en de klemtoon op bet woord
„plotseling" vallen. Immers als een strijdkreet volgt daarop
aanstonds : „Zij weten zelven ook zeer goed, dat bun actie
tot verbetering van positie geen oogenblik zal mogen verslappen na de naas.ting. Ook voor de verdediging van bun
vereenigingsrecht zullen zij waakzaam moeten blij ven . Van
rust kan geen sprake zijn . Maar wat bet voornaamste is
de weg tot verbetering zal fielder zijn afgeb a ken d ; de actie zal vruchtbaar kunnen worden . Langs
politieken weg zullen de spoorwegarbeiders bun strijd
kunnen voortzetten . . . . ", met hoop op s ucces, omdat ,,in
Nederland . . . . de volksvertegenwoording zich over dergelijke taken krachtig bij de Regeering kan doen gelden" .
Men ziet dus vanwaar deze schrijvers uitgaan en waarheen zij sturen . Vooropstellend dat aan bet spoorwegpersoneel „geen recht is gedaan, ondanks alle beloften" en
dat „de geest van ontevredenheid dan ook groeiende" is ;
voorts toegevend dat de overheid niet verder strekkende
eischen op bet stuk van loon en andere arbeidsvoorwaarden aan de maatschappijen kan stellen dan dezen verklaren
to kunnen vervullen ; aannemend dat hetgeen voor bet
personeel door de maatschappijen gedaan wordt (en kan
worden) beneden bet redelij ke blijft ; vindt men „geen
andere oplossing, dan dat de overheid bet risico van bet
spoorwegbedrijf overneme", en ontleent men aldus ook aan
he t vraagstuk van de rechtspositie en d e arbeidsvoorwaar0 . E . VII 10
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den van het personeel een grond voor de noodzakelijkheid
van Staats-exploitatie . . . .
Toch zal juist deze redeneering menigeen eer voor
dien maatregel doer terugschrikken dan daartoe bewegen .
De Regeering
elke reg eering
zal allicht uiterst
huiverig zijn in haar dienst to stellen een personeel van
30.000 man, hetwelk de spankracht van de particuliere
onderneming, waarin het werkte, heeft uitgeput en nu van
den Staat als zijn werkgever meer, veel meer verlangt . In
de Volksvertegenwoordiging zullen
niet alien, maar
toch velen noode op haar een wissel getrokken zien als geschiedde door de verklaring : dat de spoorwegarbeiders bij
naasting Tangs politieken weg hun strijd kunnen en moeten
voortzetten . En ook overigens zullen velen in den laude
afkeerig blijken van een spoorwegnaasting, welke onder
meer dit gevolg hebben zal dat er, gelijk zoo kenschetsend
gezegd werd, „van rust geen sprake kan zijn", omdat de
actie voor positie-verbetering „geen oogenblik verslappen"
mag . Wat dit beduidt en wat dit in de praktij k van ons
parlementair leven beteekenen zal, daaromtrent is wel alle
twijfel en misverstand ten eenenmale uitgesloten .
Maar zal er niet een natuurlijke grens aan die voortgezette actie gesteld worden P Wij bedoelen dit : Het
publiek verlangt een spoorweg-exploitatie, die bevredigende
arbeidsvoorwaarden biedt . Dit zij zoo . Maar het publiek
zal allicht er afkeerig van blijken, hooger vrachttarieven
to betalen ter wille van herhaalde loonsverhooging en
arbeidsduur-beperking. En wil men de aanhoudende stijgende kosten van lotsverbetering niet verhalen op hooger
tarieven, zal dan het publiek er vrede mee hebben dat er
uit het publieke geld, de Staatskas, ter wille dier lotsverbetering nog op de Staats-exploitatie enkele hon derdduizenden
of meer worden toegelegd P De sociaal-technische democraten
zouden tegen dit laatste redmiddel geen bezwaar hebben
„mocht het na de wegneming van de hoofdgrieven van het
personeel onmogelijk blijken de exploitatie commercieel 1)
1) Bedoeld is klaarblijkelijk : winstgevend .
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to doen zijn, dan mag, naar onze meening zulk eene financieele quaestie nooit verhinderen, dat recht wedervare aan
deze dertigduizend arbeiders . In 't algemeen de wenschelijkheid erkennende dat het spoorwegbudget zich zelf
zal kunnen dekken, is er geen enkele gegronde overweging, welke dit tot een conditio sine qua non van
Staats-exploitatie maakt . Waar het spoorwegwezen in z66
hooge mate een algemeen maatschappelijk belang vertegenwoordigt, is er geen enkele p r i n c i pie e 1 e reden, welke
zich verzet tegen het besteden van staatsgelden aan de
spoorwegen, ook boven de directe inkomsten der exploitatie . . . . "
Ook deze zinsneden uit dit propaganda-geschrift zullen
velen zich allicht voor gezegd houden . Wanneer het publiek
zich slechts zoo krachtig kan doen gelden dat er
vooral
in de 3d8 klasse
niet duur gereisd wordt ; wanneer
handel en nijverheid maar bereiken kunnen dat de goederenvrachten niet verhoogd worden ; wanneer de spoorwegarbeiders „langs politieken weg" hun „strijd" winnen ;
-dan zullen d e belastingbetalende burgers het jaarlijksch
tekort op het spoorwegbudget mogen aanzuiveren . Let wel,
wij gelooven niet dat een toestand als de her geschetste
zich bij Staats-exploitatie van de Nederlandsche spoorwegen
licht zou voordoen, maar er zou, dat blijkt uit dit geschrift,
een drijven zijn in die richting . Een vruchteloos drijven,
naar wij verwachten, omdat elke regeering er veeleer op
nit zou zijn winst voor de schatkist to behalen nit de bediening van het spoorwegverkeer dan nit de schatkist
daarvoor gelden beschikbaar to stellen . Doch wanneer oak
na naasting de arbeiders hun strijd fangs politieken weg
niet winnen zouden, eerst dan zou met recht „de geest van
ontevredenheid groeiende" genoemd kunnen worden . Men
kan het als loontrekken de in dienst eener particuliere
onderneming haar nog vergeven, wanneer zij verklaart voor
positieverbetering van haar personeel de middelen niet to
bezitten . Maar de Staat ! ? $eeft hij in veler oog niet altijd
voor alles de middelen, als hij maar wil, d, w, z, als de
Regeering en met haar het Parlement het slechts willen ?
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Zoo zou den malcontenten spoorwegarbeiders in dienst van
den Staat geleeraard worden dat alleen de onwil der ,,bezittende" klasse, die het spoorwegbudget sluitend wil zien
en de tarieven niet verlangt to verhoogen, nosh ook geld uit
de staatskas voor lotsverbetering van het personeel to bestemmen, schuldig staat aan het feit dat de positie ook
van deze rijkswerklieden (gelijk thane van „de" rijkswerklieden getuigd wordt) „tot tai van klachten aanleiding geeft
en in sommige opzichten nog alles to wenschen overlaat" .
Prachtig propaganda-materiaal voor predikers van ontevredenheid zou daarin gelegen zijn . Maar het zijn, niet voor het
minst, deze consequenties van naasting, wel ke menigeen,
die overigens misschien het wel eens met den Staat ale
spoorweg-exploitarnt zou willen probeeren, er van zullen
terughouden mee to doers aan elke actie voor Staatsexploitatie .
Onze verwachting dat niet licht eenige Nederlandsche
regeering de op hear bij voorbaat getrokken wissels van
een alien bevredigende lotsverbetering en den desnoods een
bijdrage van den fiscus voor de spoorwegdiensten honoieeren
zou, die verwachting gronden wij op tweeerlei overweging .
Vooreerst op wet in het onderhavig geschrift over „de
rijkswerklieden" gezegd wordt en door ons zooeven nog is
aangehaald . Neemt men met de schrijvers aan dat de positie
dezer lieden nog zoo ongunstig is ; overweegt men dat
thane reeds in menig opzicht spoorwegarbeiders in gunstiger
condicie verkeeren den deze (tegenwoordige) rijkswerklieden ;.
bedenkt men dat voor die laatsten „de politieke weg" niet
eerst sedert gister openstaat en zij niettemin nog zoo weinig
strijd gewonnen hebben ; den is het niet in to zien waarom
de spoorwegarbeiders in rijksdienst fortuinlijker zouden zijn
den zij. De stellers . van het propaganda-geschrift wijten dita
hieraan dat „Nederland to dezen aanzien geen voorbeeld
is van een democratische staatsinrichting", meer men mag
vragen of door rijkswerklieden in meer democratische landen
niet vaak meer en bitterder klachten geslaakt worden .
Een tweeden grond voor onze verwachting levert onss
de ervaring in Belgie . Wij noemen dit land en niet .
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Pruisen, omdat
gelijk de schrijvers zeggen
in dezen
„half-absolutistisch geregeerden staat" „geen sprake is van
eenigen dire~ten invloed van de volksvertegenwoordiging
op de overheid, en dus op de arbeidsvoorwaarden van
staatsbeambten evenmin ." Maar is Nederland, schoon dan
nog geen toonbeeld van democratic, toch een land, waar,
gelijk het heet, „wel degelijk de volksvertegenwoordiging
zich over dergelijke taken krachtig bij de Regeering kan
doen gelden" 1),
dat zelfde mag van Belgie worden getuigd . Welnu, wat ziet men daar ? Men ziet daar den
Staat als spoorweg-expl oitant zoo lage loonen bieden en
zoo langdurige arbeidstijden vergen, in den woord zoo ongunstige voorwaarden stellen, dat het niet de beste elementen
-under de Belgische arbeiders zijn, welke het werk in particuliere ondernemingen verlaten om in dienst van den
Staat to treden ; men ziet daar woordvoerders van verschillende staatkundige partijen elk jaar opnieuw in de
Volksvertegenwoordiging met kracht en klem bij de Regeering
aandringen op lotsverbetering van het Staats-spoorwegpersoneel ; men ziet daar de Regeering altijd weer
of keerig van hoogere tarieven, die ook het publiek niet
wenschen zou en die het verkeer zouden belemmeren ;
of keerig niet minder van bijdragen nit de staatskas aan
de spoorwegdiensten dien aandrang weerstaan, de verlangens, wenschen en eischen afwijzen en met hand en
tand vasthouden aan wat de op dezen voet gevoerde staatsexploitatie der spoorwegen als een „bonum" mocht opleveren .
Door het noemen van Belgie in dit verband zijn wij
vanzelf genaderd tot het laatste punt : de vraag omtrent
de toelaatbaarheid van een beroep op het buitenland ter
toetsing van wat door voorstanders ten onzent al s gunstig
gevolg voorspeld wordt aan de praktijk elders . Men
herinnert zich wellicht dat die vraag door ons reeds vroeger
besproken werd 2). Ziehier nu wat deze schrijvers van zoodanig beroep zeggen : „De fiscale exploitatie, zooals die bij
1)

2)

Ook voor de lotsverbetering van de rijkswerklieden P
Onze Eeuw, Maart 1907 blz, 394 v .v .
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onze naburen inheemsch is, zal bij ons to laude niet veel
sympathie vinden . Zij is niet anders dan een middel tot
bet heffen van een indirekte belasting . . . . Waar deze
opvatting van bet staatsbedrijf gehuldigd wordt, mist de
staats-exploitatie een goed deel van de aantrekkelijkheid,
die ze voor ons kan bezitten . . . . Er bestaat echter ook
een andere opvatting van bet staats-spoorwegbedrij f. Men
huldigt ze in Zwitserland, waar de oaten van bet bedrijf
uitsluitend voor de spoorwegen zelve worden aangewend . . .
Het is deze opvatting, welke wij in Nederland gehuldigd
wenschen to zien . Kritiek welke steunt op de fouten van
de Duitsche en van de Belgische fiscale exploitatie, treft
dus ook de staats-exploitatie, zooals wij haar in Nederland
zouden willen zien toegepast, niet . Als men in Duitschland de groote oaten, die bet spoorwegbedrij f in de staatskas
heeft doen vloeien, op de Zwitsersche manier had aangewend,
zouden de zoo dikwijls gewraakte fouten van de Duitsche
exploitatie voor een belan grijk gedeelte niet bestaan ."
Dit laatste flu is zeker waar . Men kan zelfs zeggen
indien Duitschland de spoorweg-overschotten voor bet bedrijf zelf gebruikt had, dan zouden deze overschotten in
Pruisen over 1906 nooit (ruim) 660 millioen Mark beloopen
hebben, want juist de bestemming van die oaten voor de
staatskas leidde er toe naar steeds grover winsten to streven .
Dus, dit worde voetstoots toegegeven : had men die
geduchte font vermeden, dan waren ook de gevolgen van
die font uitgebleven ! Concedo, maar overigens
?
Belgie en Duitschland exploiteeren, zoo zegt gij, fiscaal,
Zwitserland niet ; die Zwitsersche opvatting wenschen wij
voor Nederland gehuldigd to zien, en daarom treft ons niet
kritiek, ontleend aan de elders begane misgrepen, daar
wij die voor Nederland vermijden
zullen
neen,
dat kan men niet weten ! dus : vermijden willen ! Men ziet
: bier wringt 'm de schoen . Drijft mijn buurman A zijn
bet
zaakje op verkeerden voet, dock buurman B bet zijne op
gezonden grondslag, dan is, als ook ik er over denk zoo'n
zaakje op to zetten, een herinnerin g aan A's feilen niet to
onpas en kan niet worden afgewezen door den wench dat
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ik B's handelwijze zal volgen . Of wat waarborgt ons dat
wij bet Zwitsersche voorbeeld volgen, bet Pruisische en bet
Belgische niet volgen zullen ? Bestaat daarvoor geenerlei
waarborg
en ook de voorstanders kunnen bier slechts
bet beste van hopen !
dan blijft de zaak hachelijk en
de uitvoering een sprong in bet duister . Waarbij men
bedenken moge : le dat de Zwitsersche Staats-exploitatie
eerst dagteekent van 1902, de Pruisische van 30 jaar her ;
2e dat men ook in Pruisen begonnen is met die goede
voornemens, waarmee bet pad naar de fiscale exploitatie altijd
geplaveid is : men heeft ook daar aanvanlcehj k gezegd : de
overschotten dienen voor bet bedrijf zelf ; men heeft ook
daar aanvanklzj k gedaan wat men gezegd had to zullen
doen . Maar bet kleine winstje was zoo zoet, en kon zoo
voortreffelijk voor andere doeleinden gebruikt worden, en
bet was niet aan to wijzen dat hetbedrijf zelf nu juist
bepaald dat geld, al dat geld, noodig had, en dus . . . , werd
de eerste stag genet! Zullen wij anders handelen ? Zal
Zwitserland anders handelen . . . , op den duur ? Maar bovendien : zullen er ook ten onzent „baten" zijn, welke de
fiscus zou begeeren dock de Minister van Spoorwegen voor
zijn eigen ressort zou weten to behouden ? Democraten als
deze schrij vers achten immers de leans allerminst uitgesloten
dat, ter wille der onafwijsbaar geoordeelde betering van de
positie der spoorwegarbeiders, de Staat een bijslag geeft .
Nu, als dat zoo is, behoeven wij over Zwitserland noch
Pruisen of Belgie in dit opzicht to spreken .
,,In dit opzicht" . Want men dwaalt, indien men meent
dat alles, wat in Duitschland en in Belgie gesignaleerd
lean worden als afschrikwekkende gevolgen van „Verstaatlichung" der spoorwegen, enkel en alleen een gevolg van
de fiscale exploitatie is, zoodat
wanneer men maar niet
fiscaal zou zijn
alles in orde wezen zou . De weinige
coulance in Duitschland, bet geniis aan commercialiteit,
„Assessorismus", de stroefheid der ambtenarij, bet bevorderen van aan bet spoorwegverkeer vreemde oogmerken ;
in Belgie : bet ergerlijk speculeeren van meer dan een staatkundige partij op de kiezersmacht der spoorwegarbeiders ;
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de verwarring in het bedrijf, bij de minste stoornis ontstaande
als gevolg van onbekwame of to straf gecentraliseerde leiding ; en zoo veel, veel meer in beide landen, buiten eenig
verband met het fiscale der exploitatie, rechtstreeksch gevolg
van het feit dat de Staat, fiscaal of niet, exploiteert ; dat
alles blijft ons bedreigen, al moisten wij de klip der fiscaliteit to omzeilen, en dat alles blijft over als ervarings-lessen,
ons door de praktijk elders geleerd . En daarom is men ook
van die leerzame, buitenlandsche ervaring niet of gelijk de
schrijvers schijnen to meenen
door to zeggen : fiscaal
als Duitschland en Belgie hopen wij dat Nederland zijn
spoorwegen niet exploiteeren zou . A1 werd die hoop verwezenlij kt
moat men, maar moet
hopen ! , in
hoeveel andere opzichten zou niet onze Staats-exploitatie
dezelfde tekortkomingen en gebreken, immers aan het stelsel
onafscheidelij k verbonden, vertoonen, welke hetzelfde stelsel
in andere landen aan het licht heeft gebracht !
Besluiten wij hiermee onze besehouwing van dit propaganda-geschrift, al viel er nog veel meer over to zeggen .
En laten wij, na met den tegenstander den degen gekruist
to hebben, de aangename task vervullen tot afscheid hem
een eeresaluut to brengen . De nog jonge Vereeniging,
niet door dit geschrift alleen -- de door haar
welke
voorgestane denkbeelden ingang moil doen vinden, spaart
geen moeite noch arbeid om haar inzichten den volke to
verkondigen . En ook wie die inzichten wel allerminst deelt,
kan dezen arbeid ten voile waardeeren .

HET VOORSTEL VAN EEN HOLLAND8OH- .--BELGISCH
VERBOND IN HET BIJZONDER UIT EEN GROOTNEDERLANDSCH OOGPUNT BESCHOUWD
Dooiz
MARTEN RUDELSHEIM .

Sedert, flu bijna twee jaar geleden, de beer E u g e n e
B a i e, in bet Brusselsche Petit Bleu 1) met zijn voorstel
van een Hollandsch-Belgisch Verbond voor den dag kwam
is er heel wat over dit vraagstuk geschreven ; tijdschriften
en dagbladen bespraken de quaestie, sommige om to betoogen dat zoo een plan tot de onmogelijkheden behoorde,
andere, om staande to houden dat bet integendeel in een
noodzakelijke behoefte voorzag. En, van een zekere hoogte
beschouwd, was bet eigenaardig onen dit kaleidoskopisch
gewirwar van tegenstrijdige meeningen na to gaan, waarvan
de eenen even hardnekkig luidden dat er, in bet belang
der beide landen, aan een verbond niet to ontkomen viel,
als de anderen halsstarrig lieten hooren dat wij, thans even
ver als ooit, van bet sluiten van zoo een verbond afstonden .
Rekening houdende met bet verschil in karakter tusschen Noord en Zuid, liet bet zich aanzien dat die laatste
meening vooral in Holland verkondigd wend, waar men in
een quaestie van politieken aard, die alle gevoel buitensloot
1) Nra, van 15 October tot 10 December 1905 (de daarin verachenen
artikelen werden bijna alle overgedrukt in bet werkje : „L'entente Hollando-Belge", 1906) .
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en moest buitensluiten, ook alleen de zuivere rede liet
werken, zooals het paste de gegevens nuchter onderzocht,
de verschillende onderdeelen van het voorstel aan de werkelijkheid toetste, tot den bodem van de zaak doordrong
en het principieele ervan doorpeilde, terwijl men in Belgie,
geestdriftig als steeds, de noodzakelijkheid van zoo een
verbond als onomstootelij k bewezen achtte, met een oppervlakkig optimisme de groote moeilijkheden zooveel mogelijk
wegredeneerde, of beter nog wegpraatte of wegschreef, uit
het opstellen van onvolledige gegevens g evolgen trok die
bedoeld waren om aan duidelijkheid niets to wenschen over
to laten, dock bij den onbevooroordeelden beschouwer juist
het tegenovergestelde doel bereikten, en het bewuste ontwerp niet van alle kanten bekeek . Men sprong er zelfs zijn
polsstok zoo zeer voorbij, dat men meer bewees dan men
bewijzen wilde door to beweren dat Holland het verbond
niet kon ontgaan, indien het uit het isolement, uit de afzondering wilde treden, waarin het zoo stil aan bezig was, bij
gebrek aan licht en lucht, weg to schralen . En logischerwijze kon men dan ook naar aanleiding daarvan, in de
Hollandsche pers de vraag hooren uiten of Holland dan
inderdaad in zoo een erbarmelijken toestand verkeerde, of
het er dan werkelijk zoo slecht gesteld was met handel,
nijverheid, landbouw en zeevaart, dat Belgie ter hulp moest
schieten om, door een economisch verbond, alles als bij
tooverslag to doen verkeeren .
Men voelde dus wel, dat er jets haperde, dock waar
juist de schoen wrong wilt men niet en men kon dit niet
weten, omdat men niet was nagegaan, waarom zoo plotseling het bewuste plan in het ]even was geroepen, welke de
eigenlijke redenen waren die het hadden doen geboren
worden . Het was aan Belgie, in het bijzonder aan het
Vlaamsche gedeelte van Belgie, gegeven, die ware redenen
; wij stonden
op to sporen, to ontdekken, kenbaar to waken
her ook zooveel dichter bij de werkplaats waar het plan
gesmeed was om in staat to zijn met het vervaardigde
voortbrengsel ook de werktuigen to zien waaraan het zijn
wording to danken had, en niet z66 goed had men de deuren
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van de werkplaats weten gesloten to houden of de schijn
van den gloeioven was door de reten er van gezij peld en
had ons oog getroffen .
Dien uitslag van ons onderzoek aan Holland meedeelen
is niet alleen een wetenschappelijke plicht, ten einde een
volledigen kijk op de zaak to krijgen, ten einde, in het
bezit van ells elementen van onderzoek, onpartijdigp to
kunnen oordeelen, maar ook een nationals plicht om de
beide volkeren to verwittigen dat men hen in een internationaal avontuur wil meesleepen, waardoor zij gedwongen
zullen worden zich voor deze, tegen gene Europeesche
mogendheden of mogendheid nit to spreken, het is ten
slotte ook een Vlaamsche, Hollandsche en beter nog GrootNederlandsche plicht, aang ezien het in het doel van de
ontwerpers ligt het Nederlandsche karakter van Belgie
nog meer to ondermijnen den reeds het geval is, en die
loopmijn ook tot onder Holland door to trekken .
Het zal mij mogelijk zijn dit to bewij zen op een nitsluitend objectieve wijze, alleen daar opsomming van de
verschillende uitingen, die ik her en daar in de geschriften
van hen die zich bij ons, in Frankrijk en in Engeland met
de quaestie hebben onledig gehouden, heb aan getroffen, en
zonder mijn toevlucht to moeten nemen tot een persoonlijke, subjectieve uitlegging van die uitingen, hetgeen steeds
de bewij skracht van een betoog verzwakt .
Hooger vroeg ik reeds wear zoo op eens in 1905 dit
plan van toenadering tusschen Holland en Belgie vandaan
kwam, waarom men juist op een oogenblik dat niemand
er aan dacht voor den zooveelsten keer er mede voor den
drag kwam ? Want stellig was het de eerste meal niet dat
men beproefd had, na de omwenteling van 1830, een hechter
band tusschen de beide deelen van het oude koninkrijk
der Nederlanden to knoopen . Wat in dien zin vd6r de
negentiende eeuw tot stand werd gebracht of ten minste
beproefd werd, daarover zal ik her niet uitweiden, omdat
het tot de geschreven geschiedenis behoort die men inn
nagenoeg ells boeken ken naslaan . Hetgeen in de afgeloopen
eeuw geprobeerd werd en met welk doel dit geschiedde,
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behoort nog niet tot de algemeene bekendheid en een kort
overzicht daarvan kan, dunkt mij, met hot oog op de geschiedenis van die aansluitingsbeweging wel zijn nut hebben .
Weinig tijd na de scheiding van Noord en Zuid kon
de beer L e beau, die kort to voren minister van Buitenlandsche zaken was geweest, in de Belgische Kamer zeggen
„politiquement et commercialement la vraie destines de la
Belgique, lee vraie interets de sa politique soot de se rapprocher de jour en jour de la Hollande", nadat hij ale
zijn overtuiging had to kennen gegeven : „Evidemment le
premier, le plus naturel al1i~ de la Belgique daps le cas
de certaines attaques contre son independance, c'est la
Hollande . Et bien que des alliances formelles noun soient
interdites, it y a ce concert qui pent touj ours etre organist,
surtout a la vue de symptSmes qui menaceraient la paix
de 1'Europe". 1)
Hot is eigenaardig om vast to stellen hoeveel plannen
tusschen de jaren veertig en vijftig zijn opgedoken om
Belgie hetzij tot Duitschland, hetzij tot Frankrijk in eon
hechter economisch verbond to brengen . In hot begin
der jaren veertig was er bier to lands sprake dat Belgie
tot hot Zollverein zou toetreden, dock dit plan stuitte, zooal s bet zich list aanzien, op den tegenstand van Frankrij k
af, die van zoo eon eventueele toetreding een cases belli
maakte ; zoo jets had toch immers bet Europeesche evenwicht verbroken, even goed ale eon tolunie van Belgie met
Frankrijk bet zou gedaan hebben, en daaraan was toch
vroeger meer dan een maal gedacht geworden . Van Franschen kant waren hot de voorstellen van M o l e en S o u l t
in 1839, dat van T h i e r s in 1840 en dat van Human n
in 1842, terwijl reeds vroeger, to beginners met 1831, van
Belgische zijde voorstellen tot zoo eon tolverbond waren
gekomen en sedert dat jaar tusschen de beide landen „un
sujet de publications, de conversations et de discussions
continuelles" uitmaakten 2). Hot waren o .a . die van d e
1)

Zitting van 30 Maart 1843 .

2) G u i z o t . Memoires pour servir

Leipzig Bruaelles, 1859, blz . 276 .

a l'histoire

de mon temps . Paris--
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T h e u x in 1839, van den graaf d e B r i e y in 1841 en van
generaal G o b 1 e t in 1843. Voor het doel van dit opstel
is het niet noodig dat wij elk voorstel op zichzelf onderzoeken, des to meer dear geen van hen ooit een begin van
verwezenlijking heeft gekregen, aangezien het ditmaal
Pruisen en Engeland waren die door hun verzet het tot
stand komen van een Fransch-Belgisch verbond onmogelij k
maakten . Het doel dat Frankrijk daarmee beoogde was
den staatkundigen en economischen invloed to niet doers
welke Pruisen sedert de wording van het Zo llverein had
gekregen . En Quiz o t ging zelfs verder, aangezien het in
zijn planners lag niet slechts een Fransch-Belgisch, dock
een Hollandsch-Fransch-Belgisch tolverbond in het levers to
roepen .
In een brief van den 29aten September 1842 door
G u i z o t ears Louis - P h i l i p p e gezonden, schrijft de eerste
„V. 11I. lira avec interet les deux depeches de Bois-les-Comte
(de Fransche gezant in Den Haag) . Je commence a croire
a la conclusion des affaires hollando-belges . Mais je serais
biers fach~ que la pretention belge de comprendre le Rhin
dens les eaux interieures de la Hollande y apportat un
obstacle insurmontable, autant qu'on pent avoir un avis
sur une question qu'on ne sait pas . Je suis, a cet egard,
de l'avis du comte de Senft . Quand le roi L e o p o 1 d
sera a Saint-Cloud, j'espere que le roi le d~cidera a terminer.
I1 importe extremement que le d~mel~ hollando-belge soft
clos, pour que nous puissions attirer la Hollande daps
l'union franco-belge" 1).
L e o p o l d I, al was hij de schoonzoon van Louis- .
Philip p e, scheen in den grond toch geen warm voorstander van een Fransch-Belgisch tolverbond to zijn . Want
hij schreef aan L e H on, Belgisch gezant to Parij s, in eon
brief dagteekenende van 2 7 Januari 1841 : „Soyez persuade
qu'il nous est devenu impossible, surtout daps la position
actuelle de la grande politique de l'Europe de faire autre
chose avec la France qu'un train differentiel . 11 fact une
1) Zie :

T h . J u ate . Leopold I (Lea fondateure de la monarchic

beige) . Bruxelles, 1868. Deux, partie, p . 102 .
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ligne de douanes entre les deux pays ; it faut au reste de
1'Europe une preuve palpable qu'il n'y a pas d'incorporation . Un traits differentiel avec la France lui assurerait
l'amitie de la Belgique tout aussi bien qu'une union de
douanes, et daps l'etat d'isolement oil la France va rester
lon gtemps, meme si elle se reunissait en conference avec
les autres quatre puissances, cette amitie n'est pas a mepriser, d'autant moms que l',A.llemagne nous fait beaucoup
d'avances extremement bienveillantes, et que j'ai lieu de
croire sin ceres" 1).
Onder de pogingen die werden aangewend om Belgie
of Belgie en Holland nader tot Frankrijk to brengen, moet
vooral die van 1868 worden vermeld, omdat zij zooveel
gelijkenis vertoont met die welke ons in dit opstel bezighoudt .
Reeds in het begin van 1867 kon men in de Belgische
bladen lezen dat er sprake was een verbond tusschen Frankrijk, Holland, Belgie en Zwitserland tot stand to brengen,
met het doel om een tegenwicht to vormen van den NoordDuitschen Bond . Dit gerucht werd niet met veel sympathie
in Belgie ontvangen, omdat men vreesde dat bij zoo een
verbond het land allicht zijn onafhankelijkheid zou kunnen
inschieten .
Ruim een jaar later, in bet midden van 1868, had dit
gerucht vaster vormen aangenomen ; toen was er geen
quaestie meer van Zwitserland, dock werd er gezegd dat
het ontworpen tolverbond, buiten Frankrijk, Holland en
Belgie, ook Zweden, Noorwegen en Denemarken zou bevatten ; een oogenblik werd er zelfs gesproken over een
militair en een tolverbond tusschen de drie eerstgenoemde
landen .
In ieder geval werd er in La Pafrie, het officieuse blad
van het Fransehe Keizerrijk, stemming voor het plan gemaakt
in een reeks uit Brussel gezonden correspondenties, geschreven
door een zekeren V a n R ij k, een Nederlandsch klinkenden
naam waarachter zich echter een Franschman, L eon E s t iv a n t, redacteur van L'Economtiste, verborg .
1)

T Ii . J u ate, a, w, blz . 327 .
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Een begin van uitvoering werd aan dat plan gegeven,
door dien de Keizer een jongen diplomaat, den Heer d e 1 a
G u e r o n n i e r e naar Brussel zond om de zaak voor to
bereiden . Deze stuitte echter bij de Belgisehe regeering op
zoo een tegenstand dat het Fransche gouvernement van
alle verdere pogingen afzag, en zelfs deed logenstraffen ooit
dat denkbeeld to hebben gekoesterd . 1)
Toen de ondervinding had uitgewezen dat er, zoolang
Frankrijk, Engeland en Pruisen sterk genoeg waren om
hun stemmen to laten hooren, geen sprake kon zijn van
een toenadering van Belgie, hetzij tot het Zollverein, hetzij
tot Frankrijk, begon men ernstig to denken aan een economisch verbond met Holland . De oude veeten waren reeds
tang genoeg vergeten om die mogelijkheid vrijmoedig onder
de oogen to kunnen zien, en eigenaardig is het wet, in verband daarmee, to mogen herinn eren aan een klein felt dat
nu in den vergeethoek is geraakt, dock dat op het oogenblik zelf kenschetsend was . Het wordt vermeld in de
Revue generate van 1884, tweede halfjaar, blz . 450, waar het
volgende to lezen staat : „A peine la nouvelle de la r volution de fevrier (1848) etait elle arrivee a La Haye que
G u i 11 a u m e II envoys au roi L o p o 1 d une lettre daps
laquelle it donna sa parole de roi et de gentilhomme que
le roi L e o p o 1 d pouvait non seulement etre rassure quant
a la Hollande, mais qu'en outre, daps le cas out la Belgique serait attaqu~e, elle pouvait compter sur le soutien
des Pays-Bas."
Waar de stemming z66 was, bestonden er geen redenen
van antipathie die een mogelijke toenadering tusschen
Holland en Belgie zouden belet hebben . Er is ook in den
loop der vorige eeuw door meer dan een Belg van gezag,
ik noem o .a. E m i l e d e L a v e f e y e, den bekenden econoom,
den niet minder bekenden rechtsgeleerde L a u rent, den
oud-burgemeester van Brussel B u 15, den geschiedschrij ver
V and e r kinder e, gezegd geworden hoe jammer het
was dat het koninkrijk der Nederlanden niet kon blijven
1) E m i l e 011 i v i e r . L'Empire liberal . XI, blz . 363 .
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bestaan, en al hadden die gevoelens van spijt vooral een
platonische waarde, een bewijs was hot toch hoe op de
oogenblikken dat er uiting aan werd gegeven de behoefte
aan een grooter Nederland gevoeld werd . De L a v e 1 e y e
noemde de stichting van hot koninkrijk der Nederlanden
zelfs hot beste werk van hot Congres to Weenen en meende
dat hot een groote misslag geweest was dit work in 1830
ongedaan to makers . Vandaar tot den wensch dat er weer
een verbond tusschen die beide landen tot stand moest
komen lag maar eon stag en dien stag deed D e L a v e 1 e y e .
In zijn in 1873 verschenen werk Des causes actuelles de
guerre en Europe et de l'arbitrage zegt hij, waar hij hot heeft
over Belgie en Holland, op blzz .130 131 : ,,,,M . de Lava let t e daps sa circulaire de 1864 disait : „Une puissance
irresistible pousse les peuples a se reunir en do grander
agglomerations en faisant disparaitre les Etats secondaires .
Cette tendance nait du d~sir d'assurer aux int~rets generaux der garanties plus efficaces ." C'etait la aux yeux
du ministre de N a p o l e o n III une „verite frappante ."
L'A.llemagne s'est empresses de r~aliser ce programme ." En
verder : „ I1 serait desirable qu'avec le consentement de
1'Europe un lien f~derale put s'etablir entre la Belgique
et la Iiollande, sans porter atteinte a lour autonomic
respective pour les affaires interieures . Ce serait r~duire
les chances de guerre de ce tote, en diminuant les tentatives
de conquete de lak part der voisins."
Dit was echter niet moor dan de wensch van eon
personaliteit, die alleen melding verdient, omdat hij j nist
door dien persoon word genit .
Maar een paar jaar later zou de poging om een Hollandsch-Belgisch verbond tot stand to brengen eon afgeteekender vorm aannemen . In 1875 namelijk word door
de Staten ran Noord-Brabant on Ilollandsch Limburg en
door den gemeenteraad van Maastricht eon vertoog aan
den koning gezonden, waarin de wenschelijkheid van eon
tolunie betoogd werd ; de reden die men deed golden was
vrij naief, aangezien zoo eon unie in de oogen van de ontwerpers, hot smokkelen zou doers ophouden . Dit vertoog
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werd slecht in Holland onthaald, omdat men er een manoeuvre van de katholieken in wilds zien ; terwijl van een
anderen kant de Nederlandsche regeering, bij monde van
den minister van financier V a n d e r H e y m, verklaarde
op die vertoogen niet to kunnen ingaan, aangezien de afschaffing van de tolgrens aan de beide lender de opbrengst
van de dear geheven rechten zou doers verliezen, terwij 1
om die rechten to kunnen afschaffen een volledige gelijkheid zou moeten bestaan, wet in- en uitvoerrechten en
wet de verbruiksbelastingen betrof, hetgeen wel niet to
verkrijgen was, gezien de uiteenloopende belangen van de
twee Rijken . Daarenboven zou het verdeelen van de opbrengst der geheven rechten en accijnzen lastig om to bepalen ~ijn, wet misschien wel een voortdurende bron van
moeilijkheden zou kunnen worden .
In hetzelfde jeer werd een dergelijke wensch ook in
de provincials Staten van Belgisch-Limburg en in die van
Luik besproken, rterwijl de Union syndicale, de Kamer van
Koophandel to Brussel, zich ook ten voordeele van een
verbond uitsprak .
Het denkbeeld bleef eenige jaren in de lucht zweven,
want in 1877 verscheen in de Vragen des tijds een artikel
van G . J . R i v e over de quaestie in gunstigen zin . Het
stuk werd opgemerkt ; de Kamer van Koophandel en Fabrieken to Gent list het in het Fransch vertalen, de maatschappij Dc Veldbloem to Brussel riep de hulp van den
gemeenteraad van Gent in om het zijne bij to dragen ten
einde het sluiten van de unie to bevorderen, in zoover het
in zijn macht lag, en de hoogergenoemde Kamer, door het
College van B . en W . daartoe aangezocht, bracht in Juli
1879 een verslag over het vraagstuk uit, verslag dat, zonder
de moeilijkheden to verbloemen, toch in gunstigen zin
concludeerde .
Die studie van R i v e werd echter door A . B e a u j o n
in Dc Economist van 1877 weerlegd, die daarbij vooral op
geschiedkundig-economische gronden steunde, zonder de op
dat oogenblik geldende redenen welke tegen een tolunie
pleitten uit het oog to verliezen . En het is eigenaar dig dat
O . E . V 1110

4
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de redenen die nu dertig jaar geleden tegen zoo een tolverbond konden worden aangevoerd ook thans nog grootendeels dezelfde zijn gebleven .
Toen had in 1879 to Mechelen het zeventiende Nederlandsche taal- en letterkundig Congres plaats, waar de
beer J . S c h e r pen s e e 1 meer dan & n laps voor een dergelijk verbond brak . Hij legde een cootie neer van den
volgenden inhoud : „De vierde afdeeling stelt voor, dat bet
Algemeen Bestuur van dit Congres bij de Staatsbesturen
van Holland en Belgie krachtig aandringe op de samenstelling eener bevoegde commissie, die den last zal hebben
de moeilijkheden to onderzoeken, die in bet tolverbond
tusschen Nederland en Belgie zijn gelegen ."
De bespreking van bet vraagstuk ging niet van een
leien dakj e ; toen ook betoonden de Noord-Nederlanders zich
over bet algemeen ongunstig voor zoo een verbond gestemd ;
op de groote moeilijkheden die er aan verbonden waren
werd meermalen gewezen en ook de uitspraak aangehaald
van de Kamer van Koophandel to Gent, die, wide men,
„te recht beweerd had, dat verhooging van bet Nederlandsche douanentarief eene der eerste voorwaarden van bet
verbond zou moeten zijn ."
De bespreking scheen geen oplossing to zullen krij gen,
toen C o n s c i e n c e bet gewone doodgraversmiddeltj e beproefde, dat dann ook als een oplossing werd aangenomen,
door voor to stellen aan bet middenbestuur van bet Congres
to verzoeken een commissie van bevoegde mannen to benoemen on' bet vraagstuk to bestudeeren en verslag to doen
op bet volgende Congres . De zaak was in den doofpot
gestopt, met een dooddoener had men zich een netelige
quaestie van den hals geschoven, precies zooals verleden
jaar op bet Nederlandsch Congres to Brussel . De commissie
werd natuurlijk nooit benoemd, bet onderzoek had even
natuurlijk nooit plaats, maar toch was men op bet Nederlandsch Congres to Gent van 1891 naief, of, wil men liever,
ondeugend genoeg om eens met belangstelling inlichtingen
to nemen over wat er zoo al van die commissie en dat
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onderzoek gekomen was, een vraag waarop, zooals van zelf
spreekt, bet antwoord schuldig werd gebleven .
Toch werd na bet Congres van 1879 een commissie
benoemd, rnaar het was een officieele, aangesteld door de
Belgische r egeering, die in 1880, tij den s bet liberaal ministerie F r e r e Orb an, ernstig over een tolverbond met
Holland dacht . Dit werd ors, nog niet lang geleden, door
den beer G r a u x, die in bet kabinet F r e r e-0 r b a n minister
van financier was en bet dus weten kan, geopen baard in
een artikel : La Belgique et le projet d'entente economique avec
la Hollancle 1 ) . De commissie bestond uit den bek-enden
baron de Lambermont, de heeren Van der Sweep,
voorzitter van den raad van beheer der Belgische Staatsspoorwegen, D e F a c g z, algemeen in specteur der douanen,
V a n N e u s s, overate aan bet ministerie van fin ancien .
Onderhandelin gen werden met de Nederlandsche regeering
aangeknoopt, die bet terrein van onderzoek echter nauwkeurig of bakende en voorschreef dat dit alleen de volgende
punter zou omvatten : 1o . De eenmaking der accijnzen in
de beide landen ; 2o. d e vrijstelling van invoerrechten van
die voortbrengselen welke in de twee Rijken aan dezelfde
rechten onderhevig waren ; 3o. bet tot stand brengen van
een betere overeenstemming tusschen de wederzijdsche
spoorwegtarieven en 4o . bestudeering van de gevolgen die
bet tolverbond op de handelsverdragen met andere volkeren
zou hebben, waarin de clausule van de meest begunstigde
natie geschreven was .
Het onderzoek heeft echter nooit plaats gehad . En
nochtans was dit tot op den dag van heden de eenige
ernstige poging om iets to bereiken, aangezien men door
bet ingrij pen der beide regeeringen bet gebied der practische
politiek had betreden . Misschien, zou iemand schalks kunnen
doer opmerken, was bet juist daarom dat er nooit iets van
is gekomen .
Al de artikels tot toenadering die men in de laatste
vijftien jaar nu eens bier dan weer daar in dagbladen en
1) Versehenen in de Revue economique internationals van Febr.1906 .
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tijdschriften ziet opduiken last ik buiten bespreking, omdat
ik er ten eerste hoogstwaarschijnlijk niet in zou slagen er een
volledig overzicht van to geven en vervolgens, omdat hetgeen er in betoogd werd, hoe belangrijk het dan ook somas
mocht zijn, toch nooit langer dan „1'espace d'un matin
geleefd heeft.
Het is bij de opsomming van de bovenvermelde ontwerpen niet steeds mogelijk geweest de beweegredenen to
kennen waaraan zij hun ontstaan to danken hadden . W aarzij alleen het gevolg waren van het verlangen om zooveel
mogelijk to herstellen wat in 1830 gescheiden werd, weten
wij dat Nederlandsch gevoel de bron was waaruit dit verlangen opborrelde ; dock in andere gevallen hebben wij het,
slechts voor het gissen waarom wij ons weer eens voor het
bijna klassiek aan het worden plan bevinden, als voor een
op ongeregelde tijdstippen terugkeerende komeet .
Wann eer eenmaal het huidige plan in den vergeethoek
zal zijn geraakt, zal men zich niisschien ook eens to vergeefs afvragen waarom nogmaals, voor den zooveelsten keen.
en juist in 1905, het voorstel tot toenadering tusschen
Holland en Belgie moest oprijzen . Het kan daarom zijn
belang hebben de oorzaken die het deden geboren worden
vast to leggen, omdat men daardoor een kijk zal krijgen_
op etn van de middelen die de intern ationale West-Europeesche politiek heeft aangewend, ten einde het evenwichtt
tusschen de groote mogendheden to bewaren ; juist op een
oogenblik dat de Marokkaansche quaestie zich meer dan
ooit op het voorplan drong en men, tengevolge van heir
optreden van Duitschland, de vrees koesterde dat een oorlog
tusschen deze mogeudheid en Frankrijk voor de deur stond .
Want juist dit is in de huidige aansluitingsbeweging het
verborgen element, de sleutel die, wanneer men hem eenmaal
ontdekt heeft, alle geheimen oplost, alle oppervlakkigheden
uitlegt, alle onvolkomenheden verklaart en alle houdingen
duidelijk maakt. De kennis van die drijfveren geeft ons de
psychologie van heel de zaak . En alleen dit in het oog hou--
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dende, zullen wij kunnen aantoonen dot feitelijk noch Holland,
noch Belgie het vraagstuk to berde heeft gebracht, dock
dot Frankrijk achter de schermen zit, de draden vasthoudt
waaraan de aansluitingspoppen dansen, terwijl wet verder
of Engeland lachend toekijkt, na eerst Frankrijk vriendelijk
to hebben verzocht het spelletje aan den gang to willen
zetten, zich beroepende op de bestaande entente cordiale, op
de steeds grooter wordende macht van het Germanendom,
den wassenden invloed van Duitschland op economisch gebied en het spook toonende van een in bezit nerving van
Belgie en Holland, niet alleen economisch maar ook militair, door den oostelij ken nabuur .
Pat Belgie geen economisch huwelijk met Frankrijk
ken sluiten heb ik uit de hooger aangehaalde feiten bewezen, maar of het niet eenmaal, eve nals Holland, door
de omstandigheden zou kunnen worden gedwongen om een
„mariage de raison" met het Zollverein aan to goon, dot
vreest Frankrijk en met Frankrijk Engeland, beide in den
grond misschien innig overtuigd dot, moest het ooit zoo ver
komen, er niets aan zou to doers zijn . Tenminste, de Fransche generaal L a n g 1 o i s heeft het nalef weg bekend, wear
hij, sprekende over de in de jaren veertig gedane poging
van Belgie om tot het Zollverein toe to treden zegt : „Mail
la France, asset forte alors, en fit un casus belli. En serait-il
de meme auj ourd'hui ?" 1).
En wie weet heeft aan de Fransche politici niet het
plan van G u i z o t van 1842 voor oogen geschemerd en reel
niet in een verre toekomst voor burs blikken op een Franschffollandsch-Belgisch Verbond, gesloten niet in de eerste
pleats natuurlijk in bet belong van Holland en Belgie,
maar in dot van Frankrijk, afgezonderd niet sterk genoeg
om de zich uitbreidende macht van Duitschland to weerstaan, maar met twee niet to versmaden Rij ken als Holland en Belgie verbonden, in stoat om Germanic schaakmat
to zetten en,
,,on a souvent besoin d'un plus petit que
1) GenOral L a n g 1 o i s . La Belgique et la Hollande devant le Pangermanisme . Paris-Nancy, 1906, blz . 104. Verzameling van de artikels
in de Revue bleue en Le Temps versohenen.
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soi,"
om zich zelf als groote Europeesche mogendheid
staande to houden ; al zou hot van belang zijn om to weten
of in dit geval de entente cordiale nog wel zoo hartelijk zou
zijn als de naam hot aanduidt .
Van een anderen karat was hot steeds hot doel van de
Engelsche politiek om op hot vasteland van Europa eon
macht to hebben die kon opwegen tegen Frankrijk, zoo
lang dit land to stork was ; thane, flu echter de bakens
verhangen zijn, is hot voor die politiek noodzakelijk de
macht van Duitschland op to heffen . Vroeger, then hot
gevaar nit den zuidhook waaide, moest hot vereenigde
Koninkrijk der Nederlanden den bufierstaat vormen waarop
Frankrijks sterkte zou komen afstuiten ; thane zijn hot nogmaals de oude deelen van dit vroegere koninkrij k, niet
moor vereenigd echter, welke dienst zouden moeten doern
om de nit hot Oosten komende macht den weg of to snij den .
Frankrijks on Engelands belangen zijn hot dus op dit
punt eons, dat Duitschlands ontwikkeling moot gefnuikt
worden, terwijl in hot geheime hoekje van hot Fransche
hart en hot verborgen plekje van den Franschen geest hot
verlangen naar de „revanche" voor 1870 nog even opflikkert, onuitgesproken maar toch niet onbewust misschien .
Hot schijnt dat in de oogen van de ontwerpers, de
entente cordiale tot stand kwam,
ik zeg hot schijnt, omdat wij, onbekend met de artikelen van dit verdrag alleen
op veronderstellingen zijn aangewezen,
om den Europeeschen vrede to bewaren 1), dat or dus noch van Frankrijk,
noch van Engeland eon aanval tegen Duitschland to vreezen
zal zijn on hot verbond alleen eon verdedigend karakter
heeft . 1k geloof wol dat niemand van one hot zal betreuren indien inderdaad die entente hot bohoud van den
vrede tot doel heeft en indien men daardoor dit doel kan
bereiken . Doch dit neemt in goon geval weg dat hot tegen
Duitschland gaat on dat, aangezion Holland on Belgie
worden uitgenoodigd om de draagl raeht van de entente to
vergrooten, om or ale aanhangsel van to dienen, doze beide
1)

Alfred N a q u e t .

Entente-English or German? (In : The nine-

teenth century and after, 1907 . No . van Januari, blz . 13) .
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landen den plicht hebben to moeten in welken toestand zij
zouden kunnen geraken, indien zij aan die roepstem gehoor
gaven, dat zij al de elementen moeten kennen die in het
spel zijn, en het aan zich zelf verschuldigd zijn Been kat
in een zak to koopen .
Toen in 1814 de diplomatic het Koninkrij k der Nederlanden opmetselde, hadden wij het recht niet om zelf to
oordeelen; thans dragen wij echter zelf de verantwoordelijk van onze beslissingen, mogen wij in het voile bezit van
onze souvereiniteit handelen en moeten wij dubbel voorzichtig zijn geen machtigen nabuur to kwetsen, die zich
overigens ook niet ongestraft zou laten krenken . En daarom
moeten wij eerst en overal vragen of wij er ons toe kunnen
leenen wantrouwen to koesteren en partij to kiezen teg en
een Staat, waarvan wij tot nog toe nooit iets to lijden hebben
gehad en die steeds een goede nabuur voor ons geweest
is, of wij ons mogen laten gebruiken als bliksemafleiders
voor de wereldpolitiek van twee andere groote mogendheden, waarvan het bestaan voor ons stellig een even belangrijke beteekenis heeft en een even grooten waarborg
voor onze onaf hankelijkheid oplevert als het bestaan van
een nlachtig Duitschland. Wij verkeeren flu eenmaai door
den aard van onze geringe uitgestrektheid en door onze
ligging in een zeer delicaten toestand en juist die omstandigheid moet ons dubbel omzichtig waken. En ik betwijfel
of het ons geoorloofd is het tanende economisch, militair
en staatkundig blazoen van Frankrijk to helpers hervergulden
en dit land en Engeland onzen bij stand to verleenen om hun
stelliug in Europa tegen Duitschland to behouden, evenmin
als het ons geoorloofd zou zijn het tegenovergestelde to doers .
Enn dat juist het eerste van ons verlangd wordt, zal
blijken uit de bewijsstukken die ik hieronder zal aanhalen ;
het zou onverantwoordelijk zijn indien wij dit nalieten .
Daaruit zal duidelijk worden dat de huidige aansluitingsbeweging tot doel heeft : lode macht van Duitschland, van het
Pangermanisme, zooals door de voorstanders gezegd wordt,
die zeer onjuist Duitsch en Pangermanisme met elkaar verwarren, alhoewel die beide begrippen elkander volstrekt niet
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dekken, to weerstaan ; 2a onrechtstreeks de Vlaamsche Beweging to bestrijden, welke,
een nieuwe onnauwkeurigvoorgesteld wordt als een onderdeel, een han .dlangheid,
t
ster van hot Pan germanisme ; 3° den invloed van de Fransche
taal en de Fransche beschaving nog meer dan nu reeds hot
geval is bij ons to verspreiden en naar hot Noorden nit to
breiden .
Dit wetende, behoeft men zich niet meer to verwonderen waaraan die aansluitingsbeweging tusschen Holland
en Belgie zoo op eons haar ontstaan verschuldigd is, is
hot niet meer noodig dat men de vraag stelt of zoo eon
verbond inderdaad aan eon innerlijke levensbehoefte van
de twee landen beantwoordt, en zal men begrijpen dat hot
plan niet uitgaat van de Vlamingen, die or nochtans in de
eerste plaats belang bij zo uden hebben eon grooter toenadering met hun Noorderbroeders to zien ontstaan ; maar
dat, in hot onderhavige geval, de Vlamingen integendeel
zich tegenstanders van hot ontwerp hebben verklaard .
Want is hot niet opmerkenswaardig, dat de beweging niet
op hot getouw is gezet door industrieelen, Belgische of Hollandsche ; hopende door een tolverbond tusschen de twee Rijken
hot afzetgebied voor hun artikelen to verruimen, en evenmin
door kooplieden, rekenende hun clienteele daardoor to kunnen
vergrooten ? Waar hot plan gesmeed word is ons onbekend.
Is hot to London? Is hot to Parijs ? Is hot C 1 m e n c e a u
die er hot initiatief van nam, zooals beweerd wordt ? In
goon geval echter in Belgie en nog veel minder in Holland .
En noch industrieelen, noch kooplieden, noch Vlamingen
kwamen er mee voor den dag. Hot wares eenige advocates,
eon paar journalisten, een leeraar, alien Wales, eenigen
zelfs ten onzent bekend als Franschgezinden en moor flog,
als Vlaamschhaters, die op eon zekeren dag eon commissie
in hot leven riepen under den titel L'action nat'ionale en,
na in hot Petit Bleu hun plan to hebben uiteengezet, in
den daarna opgerichten Maimn de Bruxelles, waarvan zij de
leiding in handen kregen, hun veldtocht ten voordeele van
hot verbond voortzetten . 1)
1) De meeste van de names dier heeren zeggen niets, maar volledigheidshalve en voor de gesehiedenis van de zaak is hot niet van belang

BIJZONDER UIT EEN GROOT- 'EI)ERL . OOGPUNT BESCHOUWD .

57

En hat is eigenaardig dat hat optreden van die personen gepaard ging met hat verschijnen van een aantal
artikels, vooral in de Fransche pers, waarin hat Pangertaanisme als een Europeeseli gevaar werd aangeklaagd en
tegen de steeds grooter wordende economische macht van
Duitschland werd gewaarschuwd .
Eerst was hat op hat Congres international pour l'extension et la culture de la langue francaise, dat in September
1905 to Luik plaats had, eenige waken dus voor hat Petit
Bleu met zijn artikelen reeks begon, dat de Heer M . A n s i a u x handelde over La penetration allemande en Belgique 1) .
Na to hebben vastgesteld dat de han dal dien Belgie met
Duitschland drijft grooter is dan die met Frankrijk, drukt
hij de vrees uit dat Belgie in de handelssfeer van Duitschland zal worden getrokken en gedwongen zal zijn tot hat
Zollverein toe to treden. „Voila . le peril signals en termes
asset clairs . Vassalage industrial, union douaniere devant
permettre a l'Allemagne d'obtenir de plus Brands avantages
de nature politique ." En verder : „Renoncer a notre autonomic economique east aliener par le fait Yneme cette independence politique dont noun sommes pourtant si jaloux
et livrer sans reserve a l'influence germanique un peuple
de langue francaise ." Men ziet dat er met de Vlamingen,
die nochtans hat grootste gedeelte van de Belgische bevolking uitmaken, hoegenaamd Been rekening wordt gehouden. „Pour la France, un Zollverein germano-belge
constitue un peril politique indeniable . . , et la frontiers
francaise serait menaces en permanence de Dunkerque a
Belfort ." En ook uit hat volgende blijkt zijn bekommernis
over Frankrijk en hat Fransch : „Je suis convaincu qua les
destinees de la langue francaise en Belgique se jouent sur
le terrain financier et industrial ." Na dan gesproken to
ontbloot ze mee to deelen ; hot zijn de h saran B a i e, B e r t r a n d, D-e
Miomandre, Des Cressionni8res, Hennebicq en Vauthier .
Twee Vlamingen, de heeren R h e 1 e n en V e r m e y l e n, waren eveneens
uitgenoodigd om deal van die commissie uit to waken, dock toen zij hat
doel hadden leeren kennen trokken zij zich voorzichtigheidsha1ve terug .
1) Zie de Rapports van dit Congres .
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hebben over „notre (d.i. Beigische) civilisation essentiellement fran raise," eindigt hij : „sur le territoire beige, la langue
francaise est menacee par un double peril : le mouvement
flamand, d'une part, de l'autre la penetration allemande ."
In den loop van zijn artikel had hij het reeds gehad
over de talrijke Duitschers die to Antwerpen verblijf houden,
een vraagstuk, dat volgens hem, alleen reeds een bijzondere
studie waard was . En kort daarop zag die bijzondere studie
inderdaad het licht . Het was in het Fransche blad Le
Phare de la Loire, dat de Heer M a u r i c e S c h w o b een
zeer uitgebreid en goed gedocumenteerd stuk plaatste over
Les Allemande a A.nvers 1), waarin hij met cijfers aantoonde
hoe de Duitschers op handels- en financieel gebied van
Antwerpen zoo goed ale een Duitsche stad hebben gemaakt,
op Frankrijk een economische overwinning hebben behaald
die de voorbode van een militaire overwinning is en waarin
een dreigend gevaar voor Frankrijk ligt . En hij last dan,
evenmin ale A n s i a u x, niet na, om een uitval to doen tegen
het Pang ermanisme en in verband daarmee tegen het Flamingantisme, dat hij noemt une exageration, un danger, une
carriere en avant tout une doctrine de haine contre la France .
De Revue bleue schreef omtrent hetzelfde tijdstip : „De
poging voor een Hollandsch-Beigische toenadering doet
zich allereerst voor ale een waarborg tegen de eerzucht
van het Pangermanisme ."
Generaal L a n g l o i s wide aan het slot van een artikel
Le neutrali,te et la defense de la Belgique 2) : ,+,Nous 1'appelons
(cM . het Hollandsch-Belgisch militair verbond) de tons nos
voeux, non seulement pour la Belgique, mail aussi daps
l'interet de la France et de l'Angleterre ." En de Heer
B a i e last in zijn beschouwingen over de quaestie op meer
dan een plaats zijn vrees voor Duitschland doorschemeren 3).
Het artikel van Eli i s Barker, schuilnaam voor
E r z b a e h e r, over The absorption of Holland by Germany 4)
1)
2)
3)
4)

Overgenomen in L'Aurore van 4 November 1905.
Versohenen in Le Matin de Bruxelles van 26 Juli 1906 .
Zie, L'entente hollando-beige blzz . 24, 97, 29, 272 .
In : The nineteenth century and after, 1906 .
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zal ieder zich nog wel herinneren, terwijl Y v e s G u y o t
in hetzelfde tijdschrift, sprekende over lie pangermanisme,
la Hollande et la Belgique onomwouden verklaart : „La
sauvegarde de l'independance de la Hollande et de la Belgique est la raison d'etre de 1'entente cordiale entre la
France et 1'Angleterre ."
1k geloof dat die aauhalingen, waarvan het getal nog
zou to vermeerderen zijn, ten overvloede bewijzen waaraan
wij het Hollandsch-Belgisch aansluitingsplan to danken
hebben. Wij hebben overigens in den laatsten tijd het
pangermanistisch gevaar op alle toners hooren verkondigen
in tijdschrift- en courantenartikels ; een er van droeg zelfs
ale titrl : lies jesuites et le pangermanisme!

Nu mag niet nit het oog worden verloren dat die
anti-pangermanen niet altijd even eerlijk of even nauwgezet in hun middelen zijn our stemming in het buitenland
tegen Duitschland to makers . Van tijd tot tijd verschijnen
zoo in de pers van die tendentieuse berichten, welke geen
ander doel hebben dan our de openbare meening tegen
Duitschland in het harnas to jagen en, waar het Belgie
geldt, ook sours tegen de Vlaamsche Beweging . Willens en
wetens vergroot men het Duitsch gevaar en dit niet altijd
op een wijze die aanbeveling verdient . Zoo schreef Y v e s
G u y o t in zijn hooger genoemd artikel op blz . 353 .
„Les Belges et lee Hollandais out dej a consenti a une
forme d'union qui prend le titre suivant daps l'A lmanach de
Gotha (p . 516) : „Union d'administrations de chemins de fer
: font partie de cette union lee lignes de chemins
allemande
de fer de l'Allemagne, des Pays-Bas, ainsi que d'un chemin
de fer de la Belgique ." Slaat men echter die bladzijde 516
van de Ah
lmanach de Got ha op, dan leest men er : „Font
partie de cette union lee lignes de chemins de fer de
1'Allemagne, de 1'Autriche--Rongrie, des Pays-Bas, du
Luxembourg, et de la Roumanie a l'exception de quelques
chemins de fer industriels ou d'interet local ainsi que
d'un chemin de fer de la Belgique (ligne concedee a une
societe) et un chemin de fer de la Pologne russe . (VarsovieVienne)" .

60

HEL VOORSTEL VAN EEN HOLL. BELGISCH VERBOND IN HET

Een ander, evenmin met de waarheid strookend bericht,
deed in hot begin van September in de Fransche pers de
rondo, waaruit de Fransch-Belgische pers hot natuurlijk
gretig overnam. Dit bericht was al even tendentious als
de geknotte aanhaling van Y v e s G u y o t . Het was naar
aanleiding van de jaariijkscho vergadering die de „Alldeutscher Verband" in September 1905 heeft gehouden. De
Temps die in Frankrijk aan hot hoofd van de Anti-Duitsche
beweging schijnt to staan, liet zich toen uit Berlijnn telegrapheeren dat die vereeniging „s'int~resse particulierement
au mouvement flamingant en Belgique . Le chef de la
propaganda flamande beige, he professeur P o l d e M o n t,
assistait d'aiileurs au congres, et son succes a ate tel quo
les pangermanistes font prig de faire en Allemagne une
s~rie de conferences sur 1'extension germanique en Belgique
au moyen de la langue flamande ."
Wolnu, op hetzelfde oogenblik dat P01 d e M o n t
volgens Lc Temps in Berlijn had moeten zijn, hield hij eon
voordracht over G u i d o G o z oil o in hot Kursaal to Oostende!
Kleine, nietsbeduidonde feiten zal men zoggen . Op zich
zelf genomen, stellig, maar in verband met heel die antiDuitscho en anti-Vlaamsche beweging gebracht, laten zij
niet na eon beteekenis to krijgen welke men niet onderschatten mag . En dan die strekking om hot Flamingantisme
to laten doorgaan als eon onderdeel van hot Pangermanisme,
hot eerste to willen verantwoordelij k stellen voor wat er
zooal in Duitschland geschreven wordt ! Of hot de schuld
der Vlaamschgezinden is dat b .v.b. Paul L a n g h a n s in
zijn A lldeutscher Atlas en andere schrij vers in hun werken
Hollanders en Vlamingen doen doorgaan als Duitschers,
waarmede zij dan feitelijk Germanen bedoelen, wat dan toch,
moon ik, ethnografisch gesproken wel niet zoo onnauwkeurig
is. Maar al de Vlaamschgezinden willen voorstellen als
Pangermanen en heel de Vlaamsche Beweging als eon
onderdeel van hot Pangermanisme, zoo iota druischt rechtstreeks togen de waarheid in .
Dat er onder de Vlaamschgezinden eon zeker aantal
Pangermanen worden aangetroffen, zal niemand onder ons
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ontkennen, maar dit getal is zoo bitter klein, dat hot bijna
de moeite van hot vermelden niet waard is. Het Pangermanistische tijdschrift Germanic dat gedurende eenige jaren
to Brussel verscheen, moest verleden jaar bij gebrek can
voldoende ondersteuning gestaakt worden, en hot telde,
indien ik de mij verstrekte inlichtingen mag gelooven, in
Belgie op zijn hoogst genomen een veertigtal inschrijvers .
Indien degenen die maar zoo klakkeloos hun verbeelding voor werkelijkheid nemen en daaraan uiting geven
in woord en geschrift, de toestanden hier to lande, in hot
Vlaamsche laud in hot bij zonder, eenigszins beter kenden,
dan zouden zij maar niet zoo grif beweren dat de her
wonende Duitschers steeds en overal can de zijde der
Vlamingen staan . Hot tegendeel is eerder hot geval . Dozen
beklagen zich meermalen dat de Duitschers, tot zelfs in hot
Vlaamsche A.ntwerpen, zoo gemakkelijk verfranschen, en in
de laatste jaren hebben zich enkele kleine feiten voorgedaan
waardoor de Duitschers hot duidelijke bewijs hebben geleverd dat zij zich hoegenaamd niet met de Vlaamsche
Beweging willen inlaten, omdat zij die beschouwen als een
streven van inwendig politieken card, waarmede zij, als
vreemdelirlgen, zich niet mogen bemoeien . En op hetzelfde
standpunt stellen zich ook nagenoeg al de bij ons verblijf
houden de Hollanders .
Hoe dan to verklaren de volgende uiting : „Par bonheur,
l'A lldeutscher V erband soutient le mouvement flamand" 1),
anders dan als geschreven met de bedoeling hot Flamingantisme in opspraak to brengen en hot verdacht to maken .
En hot kan in den laatsten tijd dan ook goon wensch doen
hooren of in zekere Brusselsche bladen wordt die gekenschetst als eon „folio pangermaniste" .
A l die feiten bewij zen dus ten overvloede dat men can
een Duitsch of eon Pangermanistisch gevaar moot doen
gelooven om do openbare mooning voor eon HollandschBelgisch verbond warm to maken, verbond dat dan bedoeld
is om de macht van Frankrijk en Engeland in de wereld1) 0 s c a r G r o j e an . La Belgique et le Pangermanisme . (In : Lci
Belgique artistique et litteraire 1906, no, van Sept, bh . 391 .)
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politiek to handhaven en in het bijzonder om den invloed
van Frankrijk to versterken in die twee landen, welke het
meest open liggen voor den Duitschen invloed en waar
Romanisme en Germanisme elkander onvermijdelijk moeten
tegen komen.
Is het dan n iet begrij pelij k dat de partij Bangers van
Frankrijk, van de uitbreiding der Fransche taal en beschaving
to velde moeten trekken tegen alles wat op het raakpunt
van Germanisme en Romanisme, ik zeg niet de Duitsche,
maar de Germaansche cultuur most in de hand werken ?
Voor degenen die de taken goed inzien, staat op den
achtergrond van dien strijd om het meesterschap het antagonisms tusschen twee rassen, de oneenigheid tusschen twee
nationaliteiten, de concurrentie tusschen twee beschavingen,
en zoolang de huidige aansl uitingsbeweging het karakter
blijft behouden dat de verdedigers er van in Belgie er op
gedrukt hebben, kan Been ware Vlaming, Been echte Hollander, Been Nederlander, in het algemeen er zich voor verklaren zonder een deel van zijn nationals oorspronkelijkheid
prijs to geven en zonder als het ware min of meer de hand
aan zichzelf to slaan .
Een van de ijverigste voorstanders van het bewuste
plan de Heer L e o n Hen n e b i ( q, die zelfs den Heer
B a i e op den achtergrond heeft gedrongen en aan de beweging een richting heeft doers nemen die waarschijnlijk niet
in het voornemen vann den Heer B a i e lag, heeft het zonder
omwegen bekend . Na, evenals veel anderen voor en na hem,
het oude deuntj a to hebben laten klinken „que le pangermanisme est un danger capital pour noun comme pour nos
voisins et amis du Nord", drukt hij zijn meening uit over
het karakter dat een Hollandsch-Belgisch Ver bond zou
moeten aannemen . „Pareille entente", schrijft hij 1), „ne
pent signifier le recul de la culture latino francaise, mail au
ire son extension vers to nord ." Wel voegt hij er aan
contra
toe „en meme temps que, par un utile change, une des1)

In een brief aan Le Petit Bleu van 2-3 November 1905
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cente vers la Wallonie des patientes qualites des habitants
d'outre-Moerdijk" . Maar zij die, zooals wij bier, de anti-nederlandschgezindheid, de anti-Vlaamschgezindheid van genoemden beer kennen, weten wat zoo een bewering waard
is. Mijn artikel zou al to veel een polemisehe en persoonlijke strekking krijgen, indien ik hierop verder moest
ingaan, dock indien men mij zou willen beschuldigen bier
door de bril der partijdigheid to zien, dan zou ik daarop
kunnen antwoorden met de nota die de redactie van La
Revue (Ancienne Revue deb Revues) aan den voet plaatste van
een stuk dat de Heer B a i e onder den titel L'union hollandobelge in bet Januari no . 1906 van dit tijdschrift liet verschijuen. Daarin werd gezegd : ,,,,D'autre part, des esprits peu
suspects de flamingantisme, comme M. .Hennebicq, font [d . i.
l'entente hollando-belge,] saluee comme, „le r~v~il de la
politique exterieure", qui „s'est placee au premier rang des
pr~occupations ." "
Het is dus niet meer dan natuurlijk dat de Vlaamsche
partij wantrouwen koesterst jegens een man die nu de
leiding van heel die aansluitingsbeweging op zich heeft
genomen 1). Hij is bet die er in bet Journal des tribunaux
een aantal artikels aan gewijd heeft, die in de Federation
des avocats de Belgique bet plan heeft verdedigd, die, als
secretaris van de redactie van de Revue economique internationals, een paar stukken ten voordeele van bet ontwerp
heeft laten opn emen, die een der opstellers is van bet
voorloopig verslag uitgegeven door de Federation pour la
defense des interets belges a l'etranger, die over bet algemeen
met bet woord en met de pen zijn gedachten overal ingang
tracht to doen vinden .
En in bet zoo even genoemd verslag wordt nogmaals
uiting gegeven aan den wei sch om door bet sluiten van
bet Hollandsch-Belgisch Verbond den invloed van bet Fransch
naar bet Noorden uit to breiden . Daar worden o .a. als
enkele van de zedelijke gevolgen van zoo een verbond ge1)

Bewezen o .a, door de polemiek die d .e Heer H e n n e b i c q met

Dc Vlaamsche Gazet to Brussel gevoerd heeft en door de brieven die ik
met hem in La Metropole van Antwerpen gewisseld heb .
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noemd : „lnteret considerable pour les populations flamandes
d'etre en contact suivi avec la Hollande . Interet aussi

pour les populations wallonnes a voir l'influence de lour langue
grandir en Hollande, et y devenir la seconds langue necossaire,

alors qu'auj ourd'hui l'Anglais et l'Allemand y jouent ce
role" 1).
Na den Heer Hen n e b i c q en den Heer B a i e was
hot eon ander lid van L'.Action nationals, de Heer d e M i om a n d r e, die op hot tijdens de Pinksterdagen 1906 to Brussel
gehouden Congres wallop, waar ook hot plan langdurig word
besproken, or de verdediging van opnam en de volgende
motie neerlegde : ,,Lo Congres souhaite de voir approfondir
la question de l'entente hollando-belge, protests contre
touts interpretation flamingante de co mouvement, et exprime
le voeu qu'il soft examine suivant noire tradition nationals
daps un esprit de profonde sympathie
et de l'influence francaises ."

a l'egard de la culture

De motie word weliswaar verworpen
ik zal verder
even de gelegenheid b ebben om op de besprekingen van
dit Congres terug to komen, -- maar de bedoeling was or,
en duidelijk ook .
Indien zulke uitingen reeds moor dap voldoende waren
om hot wantrouwen der rechtgeaarde Nederlanders op to
wekken, grooter nog zou dit worden toen dozen zagen dab
zelfs onder hen die zij als hun natuurlijke bondgenooten
beschou wen, de Noord-Nederlanders, iemand gevonden word
die, hoe good zijn bedoeling ook mocht zijn, eveneens in
eon verbond tusschen Holland en Belgie eon middel zag
om den Franschen geest in die Rijken to versterken . Hot
was niemand minder dap de gewezen minister van waterstaat, de Heer d e Mar e z 0 yen s, die, naar aanleiding
van hot bewuste plan eon uitgebreid stuk schreef, waarin
hij o .a. de volgende mooning verkondigde : „La langue
internationals (n .l . hot Fransch) de la Belgique est pour ses
habitants une compensation precieuse pour le desavantage
d'appartenir a un petit pays . Ells nous manque en Hold)
Bl$ . 30 .

Rapport sur la question d'entente hollandc-beige . Bruxelles, 1906 .
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lands, et cola contribue beaucoup a l'isolement daps lequel
le pays se trouve" 1). Hij vond hot wenschelijk dat grooter
betrekkingen tusschen de beide landen tot stand kwamen .
„Ne serait-il pas desirable, zoo schrijft hij, de voir loo
representants de la pensee des deux pays, sans aucune distinction de parti, entrer daps des relations plus suivies,
politiques, economiques et litteraires ."
„La langue de ces relations devrait titre la langue
fran cais e ."
„Je n'ai rien a ajouter a ce quo j'ai dit plus haut a
propos du desavantage de se servir dune langue aussi pen
internationals quo le flamand on le hollandais" 2).
Er zou bij doze regels heel veel aan to merken zijn,
maar dat valt natuurlijk buiten hot bestek van dit opstel .
Doch hot mag misschien wel even worden gezegd hoe
betreurenswaardig hot is dat de tegenstrevers der Vlaamsche
Beweging, die toch feitelijk eon Nederlandsche beweging is,
zoo eon onomwondon instomming mochten vinden vanwege
eon persoon van aanzien ale den Heer d e M a r e z 0 y e n s,
die, met eon tusschenruimte van moor dan twintig jaar, in
den grond hetzelfde beweert ale eon andere Noord-Nederlander van talent, Bus ken H u e t , wiens woorden her
nog wel eons in herinnering mogen worden gebracht . „Al
schreef ons yolk Hollandsch ale V a n d e r P a 1 m, en al
sprak hot Hollandsch ale B r u g m an, die eigon taal zou
tot niets andere dienen, dan om tusschen dat yolk en de
buitenwereld, waaruit hot de vernieuwing zijner levenskracht
to puttee heeft, eon ringmuur op to metselen . In hot
belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten wij
daarom bedacht zijn op hot aanleeren van eene taal
de Fransche !
die onzes ondanks met zedelijk geweld
ons dwingt onzen „trod naar dien der groote beschavingsvolken to regelen ."
„Zoo zullen wij ook ale eon klein yolk tegenover de
groote volken van Europa in den strijd om ons volksbestaan
ons kunnen sterken en bemoedigon ."
1)

Revue economique internationals van Pebruari 1906, blz . 268 .

Ibid., blz . 285 .
0 . E. VII 10
2)

5
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Verder gaande schreef hij : „De verklaring van Belgie's
bloei ligt hierin, dat zij Vlaamsch aan de Flaminganten
hebben gelaten en zelve Fransch zijn gaan spreken ; dat
bet Vlaamsch de ondergang van Belgie zou geweest zijn,
bet Fransch hen heeft behouden ." 1)
Kon bet anders dat, waar zulke inzichten gaande
waren, zulke doeleinden betracht werd en, er van wege hen
die zich Nederlanders voelden een rechtmatig wantrouwen
jegens het ontworpen toenaderingsplan oprees ? Daargelaten
de internation ale beteekenis die men er aan wilde hechten,
zonder to gewagen van bet doel om er een bolwerk tegen
Duitsehland van to makers, wilde men daarenboven Nederlanders en. Vlamingen meesleuren om een aanslag to plegen
up burs eigen volksbestaan, op hun eigen volkskarakter, op
hun eigen volksgeest. Hot was een pijnlijke indruk dien
de hoogeraangehaalde woorden van den Heer d e Mare z
O y e n s bier to lande verwekten . Er word nog wel niet
zoo dadelijk ingezien op welke wijze precies bet HollandschBelgisch verbond onmiddellijk een grootere verfransching
van de Nederlanders in de hand zou werken, dock bet
volstond dat men gezegd had dat zoo iets beoogd werd,
om een licht to begrijpen verzet to doers ontstaan . Want,
bet moge in bet Noorden niet zoo gemakkelijk worden
ingezien, en dit is ook heel verklaarbaar,
wij, die
iederen dag, ieder oogenblik in aanraking met de verfransching van ons land komen, weten maar al to goed wat
die voor ons beduidt ; wij weten dat elke stag verder op
dien weg genet, een vergrooting van de Vlaamsche yolkssmart to beteekenen heeft, dat elke duimbreed grond dien
wij door den vijand laten innemen, een vermeerdering van
de sociale ellende in Vlaanderen teweeg brengt .
En omdat dit zoo good word ingezien door eon der
besten onder de Noord-Nederlanders, Dr . Ki e w ie t--d e
J o n g e, werd in Vlaanderen met zoo een stork govoel van
sympathie kennis genomon van hot kranige antwoord dat
1) Nederland, Jaarg . 1880 .
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hij den Heer B a i e gaf, toen deze hem naar zijn meening
over het bewuste plan kwam vragen, antwoord dat als volgt
zou kunnen worden samengevat : „Van een HollandschBelgisch verbond kan niets komen, zoolang de Vlamingen
in hun eigen land nog als burgers van tweede klasse worden
behandeld". 1)
Daardoor kon men dan ook het zonderlinge zien
gebeuren,
jets wat stellig niemand ooit zou hebben
verwacht,
dat de Vlaam schgezinden, die nooit hebben
opgehouden om voor de grootst mogelijke toenadering
tusschen Holland en Belgie to ijveren, op een zeker oogenblik
tegenover een plan dat zoo jets moest brengen een afwijzende
houding aannamen . Voortdurend immers konden 'zij hooren
zeggen dat Belgie „un pays de langue francaise" was,
„quoiqu'on en dise" ; zonder ophouden konden zij de
werking gadeslaan van een „Alliance francaise", een ,,Association flaman de pour la vulgarisation de la langue francaise",
een „Association pour la culture et l'extension de la langue
francaise", enz ., dat zij het niet noodig vonden om de hand
to leenen aan het tot stand komen van een HollandschBelgisch verbond, indien daardoor een dergelijke werking
moest worden voortgezet en een soortgelij k doel moest worden
beoogd . En door die houding van verzet moest Holland
worden gewaarschuwd dat het zich niet onbewust aan
stamverraad zou hebben schuldig to waken .
Doch juist her gebeurde jets zonderling : indien wij
een verzet vanwege de Vlamingen zagen ontstaan, omdat
zij nit die aaneensluiting tusschen Holland en Belgie een
versterkin g van de verfransching vreesden to zien geboren
worden, zoo konden wij van een anderen kant de Walen
het plan zien bekampen, omdat zij er een uitbreiding van
den Nederlandschen invloed in vreesden to zien, een aangroei
van het Flamingantisme. Aan die vrees werd op het hooger
genoemde Conyres Walton duidelijk uiting gegeven .
Er bestaat een Waalsche Beweging in one land, zeer
Idein wel is waar, in geen enkel opzicht met de Vlaamsche
1)

L'entente hollando-beige, bhz . 150-154.

68

RET VOORSTEL VAN EEN ROLL . BELGISCH VERBOND IN REP

to vergelijken, die een volksbeweging is, welke tot doel
heeft om aan het Vlaamsche yolk een ontwikkeling to geven
die strookt met al de eigenaardigheden van zijn individualisme, terwijl de Waalsche Beweging pieta anders beoogt
dan om voor de Walen de bevoorrechte plaats in het land
to behouden, die zij er tot nog toe steeds gehad hebben .
Elke stag dien de Vlamingen vooruit doers, beduidt, het
valt niet to ontkennen, onwillekeurig het verlies van een
Waalsch voorrecht, omdat de belan gen van het vlaamsche
yolk in omgekeerde reden staan niet tot de belangen van
de Waalsche bevolking, maar van de Waalsche ambtenaren
en beambten, die nagenoeg heel Belgie voor zich open zagen
zonder de kennis van een enkel woord Nederlandsch . Zoodra
men hun deed begrijpen dat het tijd begon to worden ook
de taal van de meerderheid der Belgen to kennen ., wanneer
zij to midden van de Vlamingen leefden, kwamen zij in
verzet. Pit hadden zij toch immers ook in 1830 gedaan,
toen zij het maar niet konden verkroppen dat Will e m 1
hun in dergelijke omstandigheden de kennis van het Nederlandsch oplei .
En nu sprak men er van om een verbond aan to gaan
met datzelfde yolk waarmee men in 1830 had afgebroken .
Waartoe was het noodig geweest tegen de Hollanders to
hebben gevochten, wanneer men na vijf en zeventig jaar
den Hollandschen invloed in het land weer wilde versterken i
Zoo werd gezegd, zoo werd geschreven ! Men was in het
eigen land al met Flaminganten genoeg opgescheept, dat
het niet noodig was er nog die van het Noorden bij to halen !'
Van dat denkbeeld uitgaande, werd dan ook in zekere
Waalsche kringen het aansluitingsplan hevig aangevallen
en op het genoemde CongrPs wallop werd het op een alles.
behalve zachte wij ze over den hekel gehaald . Er werden
daar woorden gesproken die voor Holland niet bij ster vleiend
waren ; er werd daar betoogd dat Belgie, dat sedert 1830
zonder Holland met zulke reuzenschreden was vooruitgegaan,
zich ook nu best zonder dat land verder kon ontwikkelen ..
Holland was sedert dien, beweerde men, zich zelf gebleven, .
was gebleven zooals het in het verleden geweest was . „De
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Nederlanders, zei een der sprekers op dat Longres, waren
sedert 1830 bij hun vuurtje blijven zitten en blijven levers in
de schaduw van hun muses ." Hun bedrijvigheid is zeer gematrgd, zij hebben niets nieuws ingevoerd, zij hebben Been
blijk gegeven, dat hun inzichten op jets hoogers gericht
zijn en niet bewezen dat zij initiatief bezitten . De handelsvloot, waarmee zij vroeger den derden en nu den elfden
rang innemen, hebben zij niet op de hoogte weten to houden .
Nederland, dat vooral een landbouwstaat is, zou zijn kapitaal niet eens ter beschikking van de Belgische nijverheid stellen, aangezien de Nederlander voor zoo jets to voorzichtig
van aard is, zoodat het Hollandsche geld nooit de diensten
zou bewijzen welke het Fransche kapitaal aan veel landen
bewezen heeft en nog bewij st ; want de Nederlander belegt
zijn geld bij voorkeur in staatspapieren die archi-gewaarborgd zijn . Belgie, dat thane zelf een eigen stevig crediet
heeft, kan dus best het Nederlandsche kapitaal missen .
Al evenmin kan, met het oog op den Congo, Belgie
jets met de Nederlandsche koloniale ondervinding doers,
omdat het Hollandsche kolonisatie-vermogen sedert eeuwen
is blijven staan .
Wat had Belgie aan zoo een bondgenoot !
Zoo een geest beheerschte de debatten op dit Congres,
waar slechts enkele stemmen zich ten voordeele van het

aansluitingsplan lieten hooren, en het was dus to voorzien
dat zij met een cootie van afwijzing zouden worden gesloten .
Indien dus het verzet en van vlamingen en van Walen
tegen het plan in den onderhavigen vorm eerst en vooral
in redenen van nationalen aard zijn oorsprong vond, en bij
de eersten in het geheel gees principieel karakter droeg,
dan zijn er andere personen, die integendeel tegen elke toenadering gekant zijn . Stellig zijn het gees quaesties van
ondergeschikt belan g, zooals b .v.b. de eenheid van posten telegraaftarieven tusschen de beide landen, de wederzijdsche ten uitvoerlegging van vonnissen, de arbeidswetgeving, enz . enz. die op een onoverkomelijken tegenstand

70

HET VOORSTEL VAN EEN HOLL . BELGISCH VERBOND IN HET

zullen afstuiten, al zal het nog heel wet voeten in den
grond hebben alvorens men het op al die kleinere pun ten
eens zal zijn geworden, maar het zijn vooral de groote
vraags ~ukken die tot nog toe aan kritiek werden onderworpen, en wel de quaestie van een tolverbond en die van
een militair verbond . Er bestaat daarover reeds een heels
literatuur en een vrij groote reeks studies, waarin veel
bevoegderen dan ik die beide punten aan een m ogelij ke en
wenscbelijke verwezenlijking hebben getoetst .
Wat de militaire quaestie betreft, ik geloof wel niet
dat daarvan ooit in tijd van vrede sprake zal zijn ; dat
hebben de laatste gebeurtenissen, met name het tot stand
komen van de „commission b ollando-belge pour l'etude des
questions economiques concernant les interets des deux
pays" ten overvloede bewezen : de militaire quaestie wordt
dear heelemaal buiten bespreking gelaten . Het punt is van
al to delicaten aard, al to zeer in staat om de kitteloorigheid
van een machtigen nabuur op to wekken, zoodat, al ware
zoo een verbond nog zoo wenschelij k en nog zoo m ogelij k,
er in ieder geval uit een internationals reden van zou
moeten worden afgezien .
Minder gevaarlijk is het zich met het vraagstuk van
een tolverbond in to laten,
al most men ook hiermee
oppassen niet de lichtgeraaktheid van denzelfden machtigen
nabuur to kwetsen, -- en de pas genoemde „commission"
kon dat punt dan ook op hear programme plaatsen . Doch
dit neemt niet weg dat de zaak in bevoegde kringen veel
tegenstand ontmoet . De Antwerpsche groothandel, in zoover hij er zich over heeft uitgelaten, is het plan alles behalve genegen, en zij die de zaken kalm beschouwen verbloemen zich de moeilijkheden niet welke het tot stand
komen van een tolunie in den weg staan, het verschil
in fiscaal stelsel tusschen de beide landen is daaronder wel
de voornaamste, -- moeilijkheden die hear bekrachtiging
vinden in de economische geschiedenis van Holland en
Belgie zelf.
Want het is eigenaardig om vast to stellen dat, flu de
twee Rijken commercieel en industrieel gescheidenn zijn, er
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gepoogd wordt ze to vereenigen, terwijl, then ze vroeger
vereenigd waren en slechts en staat vormden, juist die
punten een bron van on eenigheid uitmaakten . Het waren
de fabrieken in de zuidelijke provincien die voor 1830
„het groote struikelblok schijnen to zijn voor de eensgezindheid tusschen het Noorden en het Zuiden van het Rijk" 1),
en in de jaren 1816 en 1820 zagen verschillende voorstellen
het licht om een tolgrens tusschen Holland en Belgie to
trekken . En zooals de toestanden nu zijn denkt Holland
er evenmin aan om zijn vrijhandelsstelsel to laten varen
als Belgie er aan denkt om zijn beschermende handelspolitiek prijs to geven . De gebeurtenissen in de laatste
jaren hebben dit nog duidelijk aangetoond .
Overigens komen die beide punten, een militair verbond
en een tolverbond, nit een Groot-Nederlandseli oogpunt niet
in de allereerste plaats in aanmerking. Ziet men den een
of anderen dag in dat zij voor Holland evenals voor Belgie
een dadelijk belang opleveren, dan spreekt het van zelf
dat zij een nationals draagkracht krij gen en Noord- zoowel
als Zuid-Nederlanders er hun voordeel mee zullen doers .
Een ander punt echter dat wel onmiddellijk aan de
belangen van den Nederla,ndschen stam in zijn grootste uitgebreidheid raakt, is de quaestie van een intellectueel verbond, waarvan de voornaamste uiting zou zijn de geldigverklaring wederzijds van de diploma's in de beide landen .
Nu geloof ik niet,
ik ben erg seeptisch,
dat zoo
iets in de eerste jaren zal worden verwezenlijkt, en ik ben
overtuigd dat het verzet daartegen groot zal zijn, zeker
van wege Nederland . Want, het is wel niet heel prettig
voor ons het to moeten bekennen, maar een feit is het
dat, over het algemeen, het onderwijs in Holland veel degelijker is dan dat in ons land, en dat Holland wantrouwen
koestert ten opzichte van het Belgisch diploma . Het heeft
daarvan overigens eenige jaren geleden een niet onduidelijk
bewijs gegeven . Het geval is to kensehetsend en ook to
1) Gij sbert Karel Grave van Hogendorp . Bijdragen tot
de huishouding van staat in het koningrijh der Nederlanders . 's Gravenhage, de Wed . J o h a n n e a A 11 a a e n Comp ., 1818 . IIe deel, blz . 121 .
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weinig bekend om hot niet to vermelden, en hot geeft een
bewijs dat Holland, moest hot ooit er toe komen de Belgische diploma's in zijn land to erkennen, hechte waarborgen zou eischen.
Het gold hot afleggen van hot theoretisch examen van
tandarts, waarover de wet aldus luidde (zie : Staatsblad
1895 . no . 37) : „Zij, die in Belgie, Duitschland, GrootBritannie en Ierland, Frankrijk, Zwitserland en Curacao,
na afgelegd examen, hot recht tot uitoefening der tandheelkunde verkregen hebben, kunnen toegelaten worden
tot hot afleggen van hot theoretisch examen in de tandheelkunde, bedoeld bij artikel 9 der wet van 25 December
1878 (Staatsblad no. 222), op vertoon van een der navolgende getuigschriften of diploma's
a. hot getuigschrift van „capacite de dentiste", afgegeven overeenkomstig de voorschriften van hot „arret~
royal approuvant les programmes des examens a subir pour
i'obtention du certificat de capacite de dentiste, de droguiste
et de sage-femme et prescrivant les regles a suivre pour
ces examens" van 30 December 1884 . (Moniteur Beige van
6 Januari 1885) ."

Welke de beweegredenen waren die de Hollandsche
regeering aanzetten om bij de wijziging van de wet in
1899 Belgie to laten vervallen woof ik niet, maar hot zou
mij niet verwonderen dat de oorzaak daarvan moot worden
gezocht in de omstandigheid dat men de overtuiging had
opgedaan dat hot hooger vermelde Belgische getuigschrift
alles behalve de waarborgen opleverde die men hot recht
heeft van eon ernstig diploma to eischen ; on degenen die
hier to lande de toestanden in dit opzicht kunnen, weten
maar al to wel hoe weinig ernstig indertijd de studio en
hot examen voor tandmeester waren . In ieder geval, in
hot Staatsblad van 1899 (no. 88) luidde de veranderde wet
als volgt :
„Zij, die in Duitschland, Groot-Britannia, Ierland, Frankrij k, Zwitserland, de Vereenigde Staten van Noord- .A.merika
of Curacao na afgelegd examen hot recht tot uitoefening
der tandheelkundo verkregen hebben, kunnen toegelaten
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worden tot hat afleggen van hat theoretisch examen in
de tandheelkunde, bedoeld bij art . 9 der wet van 25
December 1878 (Staatsblad no . 222), op vertoon van een
der navolgende getuigschriften of diploma's ."
Belgie was daar dus volkomen tar zijde gelaten, en
hat is slechts in 1903, nadat ook in ons land aan de tandartsen strengere eischen wareu gesteld, en men van hen
gevergd had dat zij ook hooger onderricht genoten hadden,
hetgeen vroeger niet hat gavel geweest was, dat Holland
hat Belgisch diploma wear erkende . Aldus least men in
hat Staatsblad van 1903 (no. 161)
„Zij die in Belgie, Duitschland, Groot-Britannia en
Ierland, Frankrijk, Zwitserland, de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, Suriname of Curacao na afgelegd examen
hat recht tot uitoefening der tandheelkundt verkregen
hebben, kunnen toegelaten Worden tot hat afleggen van
hat theoretisch examen in de tandheelkunde . bedoeld bij
artikel 9 der wet van 25 December 1878 (Staatsblad No . 222),
op vertoon van een der navolgende getuigschriften of
diploma's.
a. hat getuigschrift van „capacite de dentiste,"
afgegeven overeenkomstig de voorschriften van hat „Arrete
royal approuvant les programmes des examens a subir pour
1'obtention du certificat de capacite de dentiste, de droguiste
et de sage-femme et prescrivant les regles a suivre pour
ces examens" van 30 December 1884 (Moniteur Beige van
6 Januari 1885, No . 6) en tevens van hat diploma van
„candidat en medecine," afgegeven overeenkomstig de voorschriften van de „Loi du 10 Aril 1890, modifiee par celle
du 3 juiliet 1891, sur la collation des grades academiques ."
(Moniteur Beige van 5 Augustus 1891, No . 217) ."
Dit voorbeeld is merkwaardig, omdat hat aantoont met
hoeveel zorgvuldigheid Holland waakt over de waarde van
hat Belgisch diploma, dat ten grondslag moat liggen voor
een in Holland of to leggen examen . Van daar uitgaande,
is hat dus wel a priori to veronderstellen dat hat altijd met
evenveel nauwlettendheid de hand er aan . zal houden dat
hat Belgisch diploma, walk vertoond moat Worden, wil men
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een Hollandsch examen afleggen, al de wetenschappelijke
waarborgen oplevert die men er met recht van mag eischen .
Naief zijn degenen die zouden denken dat het zoo maar
aangaat om bij ministerieel besluit to doers bepalen dat
van een zeker oog enblik of het Belgisch diploma ef'ectug
civilis in Holland en omgekeerd het Hollandsch diploma
ef'ectus civilis in Belgie zal verkrijgen . Alvorens men daartoe
ooit zal overgaan, moet er heel wat gewijzigd worden aan
de inrichting van het onderwijs in de beide landen en
vooral in Belgie, aangezien het to verwachten is dat de
eischen van Holland over het algemeen heel wat siren ger
zullen zijn dan die van Belgie .
De bouw van het onderwijs in de twee landen verschilt al to veel ! En men mag met reden veronderstellen
dat, bij de minste wijziging waaraan men den bouw van
het Belgische stelsel zou willen onderwerpen, men hier
onmiddellijk met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs
zal komen aandragen, waarmee hier steeds wordt geschermd
Van een anderen kant zal Holland vragen dat het Belgisch
diploma het bewijs bevat dat de houder er van het Nederlandsch goed machtig is, terwijl Belgie van het Hollandsch
diploma hetzelfde voor het Fransch zal verlangen . De
Vlaam schgezin den zullen met genoegen dien eersten eisch
gesteld zien, omdat zij dan tegelijkertijd in hun Noorderbroeders overtuigde bondgenooten zouden vinden om hun
eigen eisch, de vernederlandsching van het middelbaar en
het hooger onderwijs, to steunen . En daarom is voor hen
juist die quaestie van de wederzijdsche geldigverklaring der
diploma's van het hoogste belang, waaraan zij hopen dat
de Nederlandsche en Vlaamschgezinde leden van de nu in
het levers geroepen Hollandsch-Belgische Commissie al hun
aandacht zullen besteden .
Maar of degenen die dit punt op het voorloopig programme van werkzaamheden van die Commissie hebben
gesteld wel hebben ingezien welke ver-strekkende GrootNederlandsche draagkracht dit ken hebben, betwijfel ik .
Daarom is dit van al de quaesties die ter behandeling
worden voorgesteld, feitelijk het eenige dat onmiddellij k
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aan de Groot-Nederlandsche belangen raakt, bet eenige dat
door hen die door Groot-Nederlandsche gevoelens bezield
zijn met warme instemming kan worden begroet . En
daarom ben ik er dan ook wat langer bij blijven stilstaan .
Uit al bet voorgaande blijkt dat een Hollandsch-Belgisch Verbond alleen dan kan tot stand komen, wanneer
bet niet als een strijdmachine bedoeld wordt tegen welke
groote mogendheid ook, hetzij dan Duitschland, Frankrijk
of Engeland . In den huidigen toestand van de WestEuropeesche politiek dringt zich een tolverbond evenmin
als een militair verbond tusschen de twee landen op, en
het is slechts, indien de veranderde tijdsomstandigheden
de noodzakelij kheid daarvan zouden doen gevoelen, dat er
ook eens ernstig over zal worden nagedacht .
Het eenige waaraan Vlaanderen, en nog niet eens heel
Belgie, dadelijk behoefte heeft, bet eenige waarvan bet de
noodwendigheid wel gevoelt, is bet sluiten van een intellectueel verbond, een verbond dat uit den aard der zaak een
uitsluitend Nederlandsch karakter moet dragen . Dit is ook
bet ideaal waarnaar de Vlaamsche Beweging, nagenoeg
sedert haar geboorte, onbewust eerst, maar later met een
sterke bewustheid gestreefd heeft en nog streeft : bet ontstaan van een intellectueel Groot-Nederlandsch rijk. Daarbij
heeft Vlaanderen, meer dan Holland, bet hoogste belang,
en tractaten of verbonden zijn daarbij alleen noodig, in
zoover deze, zooals ik hooger heb betoogd, den NoordNederlandschen invloed op bet Zuiden kunnen versterken .
Elke poging tot aansluiting tusschen Noord en Zuid, die
dat niet tot doel heeft, is uit den booze en de leden der
Hollandsch-Belgische Commissie die nu op bet punt staat
om haar werkzaamheden to beginners, welke dat doel nit
bet oog moesten verliezen, zouden bet bewijs leveren niet
in voeling to zijn met de bevolking waarvan zij de belangen moeten verdedigen .
De omstandigheden waaronder de bewuste Commissie
is geboren en waarover ik bier niet kan uitweiden, hebben

76

HET v00RSTEL YAN EEN HOLL . BELGISCH VERBOND ENZ .

ten duidelijkste aangetoond wat er in Groot-Nederlandsch
opzicht van haar wordt verwacht . De Nederlandschgezinde
leden kennen dus de opdracht die zij, zooal niet formeel
dan toch officieus, van de Groot-Nederlandsche bevolking
hebben gekregen, en daaraan to kort komen zou, -- het
woord is misschien wat kras, maar het is juist,
zich
schuldig waken zijn aan volksverraad .
Alleen door de belangen van Groot-Nederland geleid,
alleen met het ideaal van Groot-Nederland voor oogen,
kan de werking van de Commissie heilzaam worden en
de vruchten afwerpen, die en Holland en Belgie ten goede
kunnen komen .

XII SONNETTEN
uir

DANTE'S „VITA NUOVA"
DOOR

Dr . .A . S. K 0 K .

Inleiding.
„La Vita Nuova, bet Nieuwe Leven" bevat de dichterlijke geschiedenis van D a n t e' s liefde voor Beat r i c e .
De schrijver toch opent zijn „Waarheid en Dichting" met
de woorden : ,,In dat deel van bet boek mijner herinneringen, voor hetwelk er weinig to lezen zou zijn,
bevindt zich een afdeeling die tot opschrift heeft : Incipit
Vita Nova, bier vangt een Nieuw Leven aan . In die
afdeeling vied ik de woorden geschreven, die ik voornemeus
bee in dit boeksken bijeen to zamelen, zoo niet volledig
dan toch naar bun zin en beteekenis" . De titel herinnert
dus aan de eerste ontmoeting van den negenjarige met
Beatrice, de dochter van Folco Portinari, op bet
lentefeest to Florence . „Op hetzelfde oogenblik", zoo gaat
D ant e voort, ,,was bet dat de geest des levees, die in de
verborgenste kamer des harten woont, zoo heftig begon to
trillen, dat b ij tot in de zwakste polsen zich krachtig deed
gevoelen, en bevend sprak hij : Zie, een godheid sterker
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dan ik ; zij komt en zal over mij heerschen . Van toen af,
zeg ik, werd Amor de beheerscher mijner ziel" . Sedert
dien tijd werd B e a t r i c e voor D ante het hoogste beeld
der menschelijke volkomenheid, een bijna hemelsch wezen,
dat hij moest trachten gelijkvormig to worden om zich zoodoende boven alle onreine hartstochten to verheffen . Een
geheime stem drong hem gedurig het huffs to naderen waar
het bekoorlijke meisje woonde, en steeds keerde hij in beter
gezindheid van daar . „Wanneer zij ergens verscheen," zoo
zegt hij verder, „en ik hoop had op een groet van haar,
was er niets vijandigs meer in mij, maar veeleer doorgloeide mij een geest van menschenliefde, van caritade, die
mij aanmaande ied er to vergeven door wien ik mij beleedigd
waande. En die op dat oogenblik jets van mij zou verlangd
hebben, dien zou ik alleenlij k geantwoord hebben : Liefde,
en dat met een blik die enkel deemoed uitdrukte". De
Vita Nuova is dus to beschouwen als een historische commentaar op de gedichten D ant a door zijn liefde voor
B e a t rice ingegeven, een doorloopende toelichting in niet
minder poetische taal en voorstelling dan de verklaarde
gedichten zelf, geheel in den geest dier tijden als uitdrukking van het gevoel en de aandoeningen eener dichterlijke
ziel, vaak in allegorische of ook symbolische opvatting to
verstaan .
Door de Vita Nuova worden wij een heel bijzondere
gedachten- en gevoelenswereld binnengeleid . 't Is het eerste
oorspronkelijk dichtwerk, waarin zich die zoo goed als
nieuwe wereld openbaart . De dichterlijke fantasie, zoekende
naar een voorwerp waarin zij haar edelste vizioenen op
deze aarde zag verwezenlijkt s meende dat gevonden to hebben in de verheerlijkte geliefde . Zich wijdende aan den
eeredienst van het Schoone vond zij in haar de incarnatie
van het ideaal, waaraan de menschelijke geest behoefte kan
hebben . Het was een merkwaardige phase in de ontwikkeling van bet menschelij k denken en gevoelen . Noem
„D ant a en Beatrice", en de geheele beschaafde wereld
verstaat ons . Pet r a r c a en vooral M i c h e 1 A n gel o sloten
zich bij D ant a aan . En machtig is ook de invloed van
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den D a n t e s ken geest op later tijden en op andere letteren voortdurend geweest. Wat ik eenmaal schreef naar
aanleiding van M i c h e l A n gel o' s gedichten is ook v66r
alles van toepassing op de Sonnetten en Canzonen van
D ant e, zijn voorbeeld . De vereering van de geliefde, van
de Donna gentile, bleef niet enkel tot de zichtbare menschelijke verschijning bepaald . De uiterlijke bekoorlijkheden
werden het beeld van hoogere, zedelijke eigenschappen ; de
liefde werd een verheerlijkte aandoening in het reinste en
het hoogst ontwikkelde zieleleven, een hemelsche hartstocht . Voor een deel uit zinnelijke aanschouwing geboren,
ontwikkelt zij zich tot een goddelij ke deugd, verre boven
alien zinnelijken lust verheven ; zij wordt een streven naar
het ideaal van de smachtende ziel . Men most dus allereerst
trachten de eigenaardige taal dier dichters to verstaan .
Schoonheid wijst bij hen op „1'immortal forma", op „la
forma universals", op „il Principio eterno d' alcuna cosa
bells", die Urgestalt, zooals een Duitsch schrijver vertaalt,
de ides van Het &hoone, het Eeuwig Schoone . Zoo werd de
vereering van de vrouw langzamerhand bij D ant a en zijn
volgers een eeredienst van datzelfde „Eeuwig Schoone", de
schoonheid die in haar zichtbare openbaring het zinnebeeld
wordt van al wat rein, edel en goed is . „Amore e cor gentile una cosa", zooals D a n t e zegt . Nog ~~n stap verder
en de vereerde D o n n a werd van een menschelijk wezen
verhoog d tot een symbool : bij den een werd zij dat van
kennis enn wetenschap, bovenal van de hoogste wetenschap
in die tijden, die de verbinding met het onzienlijke ten
doel had, de theologie in haar zuiverste opvatting ; bij den
under het symbool van zijn iiinigste overtuiging zelfs op
staatkundig gebied, van zijn begrip der hoogste wereldorde ;
bij een derde wederom het ideaal, waar de dichterlijke
ziel des kunstenaars naar streefde, waaraan hij zich toewijdde,
wat hem wederkeerig inspireerde .
Aan bet einde van het eigenaardig verhaal zijner liefde,
dat eenige jaren na Beat r i c e' s dood, omstreeks 1290 voltooid werd, deelt D a n t e ons zelf mede, dat deze gemoedsopenbaringen het vluchtige voorspel waren van een grooter
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werk, hem door de verheerlijkte geliefde ingegeven, een
poeem dat wij als de meest verheven dichterschepping derMiddeleeuwen vereeren . Zoo zien wij dus, dat er een innig
verband bestaat tusschen La Vita Nuova en de Divinar
Commedia. Hij besluit toch de geschiedenis zij ner jeugdige
liefde met de volgende toespeling op zijn later grootsch
dichtstuk.
„Mij verscheen een wonderbaarlijk vizioen, waarbij ik
dingen zag, die mij het besluit ingaven niets meer van
deze gebenedijde to zeggen tot den dag, dat ik in staat zon
zijn op waardiger wijze over haar to handelen . En om dat
doel to bereiken, beij ver ik mij zooveel ik vermag, gelijk
zij zelve weet. Zoo durf ik dan hopen dat, wanneer hei
Hem behaagt in Wien alle dingen bestaan, mijn levee nog
eenige jaren to verlengen, ik datgene van haar zal spreken,
wat nog van geen ander ooit is gezegd geworden . En dan
moge het Hem, die de Heer van alle genade is, behagen,,
dat mijne ziel van hier zal kunnen gaan om de heerlijkheid van hare Donna to aanschouwen, dat wil zeggen, van :
die gezegende Beat r i c e, welke vol verrukking in het:
aangezicht blikt van Hem, qui est per ommia saecula benedictus . Lazes Deo !"

Thans laten wij de vertaling volgen van een twaalftal
Sonnetten aan de Vita Nuova ontleend . Bij elk voegen
wij een kleine toelichting om het verband met het proza,
waar tusschen de gedichten geplaatst zijn, duidelijk to waken ..

SONNET I .
Het Vizioen .
Elke ed'le ziel, elk hart in liefdeban den,
Zoo ooit bun blik mijn woorden op zal vangen,
En 't droomgezicht de ontraadsling map erlangen,
Gegroet in Amor, heerscher alley landen !
Drie urea van der starren plans omspanden
Onze aarde reeds, in diepen slaap bevangen,
Toen me Amor plots verscheen, wat nog mijn wangen
Verbleeken en mijn binnenst doet ontbranden .
Hij hief mijn hart omhoog, schijnbaar tevreden,
Terwijl hij in zijn armen hield gedragen
Madonna, sluimrend met omfloerste leden .
Hij wekt haar en, als had ze om spijs gebeden,
Biedt hij haar 't brandend hart,
haar, diep verslagen !
Daarop zap 'k Amor weenend verder treden .
Dit sonnet, dat den tegenwoordigen lezer vreemder dan
elk der volgende moet voorkomen, wordt bier medegedeeld
niet alleen omdat bet als inleiding moet beschouwd worden,
maar ook omdat bet een karakteristiek voorbeeld is van
middeleeuwsche dichteruiting . Tot toelichting diene bet
volgende, voor een deel aan D ante' s eigen woorden ontleend. De dichter ontmoette negen jaren na bet eerste
samentreffen B e a t r i c e op den weg, gekleed in bet wit en
begeleid door twee vrouwen van meer gevorderden leeftijd .
Zij groette hem met vriendelijke blikken en woorden . „Daar
dit de eerste maal was, dat haar woorden tot mijn ooren
ingingen, overviel mij zulk een gevoel van welbehagen, dat
ik als in verrukking mij uit mijn omgeving terugtrok, naar
O . E . VII 10
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de eenzaamheid mijner kamer vluchtte en rust zocht om
alleen aan deze bekoorlijkste onder de vrouwen mijn gedachten to wijden, vervuld van gepeinzen aan haar viel
ik in een zoete sluimering, waarin mij een wonderbaarlijk
vizioen verscheen". Het droomgezicht wordt in dit sonnet
meegedeel d. D ante wendt zich daarbij tot de dichters
hem bekend om verklaring van den hem duisteren droom
to vragen . Jets dergelijks was naar de gewoonte van dichters in dien tijd, en wij zien hot later nagevolgd gedurende
de Renaissance in verschillende landen ; men denke hierbij
aan H o oft en de wisseling van sonnetten met enkele zijner
tijdgenooten . Van de antwoorden op D ante' s sonnet zijn
er drie tot ons gekomen, to weten, dat van zijn vriend
Guido Cavalcanti, van Cino da Pistoja en van
D a n t e d e M a j a n o . Dat van eerstgenoemde is stellig het
dichterlijkste, ofschoon het Dan t e niet bevredigde .
Het vizioen verscheen den dichter in hot vierde uur
van den nacht . Met Madonna inn het eerste tercet wordt
natuurlijk B e a t rice bedoeld . Amor is hier do verpersoonlijking van den geest der refine liefde in het algemeen .
Het schema van dit sonnet is aldus
Quatrains : a b b a , a b b a .
Tercets :
c d c ,
c d c.

SONNET II .
Op den dood eener vriendin van Beatrice .

Weent, gij die liefhebt i Amor zeif moet weenen !
En wilt gij de oorzaak weten van zijn rouwen ?
Hij hoort bet weegeklag van droeve vrouwen,
Wier tranen zich in bittre smart vereenen .
De felle dood sloop road, greep om zich henen
En trof in 't edel hart een der getrouwen,
Verwoestend niet haar eer !
maar wat we aan schouwen
En levenswaard in jeugd en schoonheid meenen .
Merkt d'eerbied haar door Amor zeif bewezen
Ik zag hem ongeveinsd en luide klagen,
Bij 't beeld dier reine aanvalligheid in 't levee .
Vaak hield hij 't oog ten hemel opgeheven,
Waar de ed'le guest der jonkvrouw was gedragen,
Wier aanblik englenvreugde gaf to lezen .
In dit Sonnet betreurt de dichter bet plotseling afsterven van een jonkvrouw, die bij allen in de stad zeer in
guest stood en die hij dikwijks in gezelschap van B eat rice
gezien had . Het is duidelijk, dat bier in „Amore" de verpersoonlijking van B e a t r i c e 's geest der reine liefde to
verstaan is. „Niet haar eer !" in regel 3 van bet tweede
quatrain, als zijnde die eer niet zooals jeugd en schoonheid
door den dood to vernietigen .
Schema van dit Sonnet
Quatrains : a b b a , a b b a .
Tercets :
c d e
, e d c.

SONNET III .
De geest der Liefde .
Ja, Liefde en adeldom van hart zijn een,
Zoo schreef weleer een wijze dichter •h and ;
En beiden zijn onscheidbaar, naar ik meen,
Zoo als de rede en 't menschelijk verstand .
Natuur bestemt, doorgloeid van liefde alleen,
Amor tot heer, en 't hart aan hem verpand
Tot mooning, waar hij rust vindt om zich heen,
En, kort of langer, sluimrend zich ontspant .
Dear toont zich Schoonheid in een schrandre vrouw !
't Oog is verrukt, en in het harte blaakt
Z66 diep verlangen naar 't begeerde alsdan,
Dat strijd of vlucht ons nutloos wezen zou,
Want zie, flu is de geest der liefde ontwaakt .
Z66 werkt ook in de vrouw een waardig man !
Op verzoek van een vriend tracht D a n t e in dit
Sonnet den aard der liefde en hear ontstaan to schilderen .
In den tweeden regel beroept hij zich op een gedachte
van een ouderen dichter onder zijn tijdgenooten, G u i d o
G u i n ice 11 i (gest . 1276), diep de dichter ook in het
Purgatorio, XXVI, 97, gedachtig is, waar hij hem zijn
meester in de dichtkun st noemt. De beroemde Canzone
waarop Dan t e in dezen regel zinspeelt, begint aldus
A1 cor gentil ripara sempre Amore,
Siccome augello in selva alla verdure,
Non fe Amore anti the gentil core,
Ne gentil cor anti ch' Amor nature .
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In 't edle hart zoekt Liefde steeds een mooning,
A.ls 't vogelijn in 't loof van 't groene woud,
Nooit schiep n atuur vaar 't edel hart de Liefde,
Noch 't ed'le hart vaar Liefde 't aanzijn had .
Het schema van dit Sonnet verschilt van de vorige
en is aldus voor to stellen
Quatrains : a b a b , a b a b .
Tercets :
cde
, c d e.

SONNET IV .
De Geliefde,
'k Zie Amor in mijn Jonkvrouw's oogen levee ;
Dies voelt veredeld zich al wat ze aanschouwen .
Waar zij ook gaat, wekt zij bij elk vertrouwen,
Haar groet vervult het hart met heilig beven .
Dan neigt men 't hoofd, door schuldbesef gedreven,
Een zucht ontstijgt aan 't deemoedvol berouwen,
En trots en toorn ontvluchten haar.
Gij, vrouwen,
0 helpt mij aan haar deugden eer to geven .
Elk zacht gevoel van louteren d vermogen

Ontspringt in 't hart van hem die haar hoort spreken ;

Gezegend dus, die haar voor 't eerst ontwaarde !

Haar glimlach schept een wezen boven de aarde,
Waarbij ons woorden en begrip ontbreken
Een wonder, nieuw en heerlijk, is ze onze' oogen.
Dit Sonnet sluit zich nauw aan bij het vorige, waarop
het in de Vita Nuova spoedig volgt . Wat in het voorgaande van het vermogen der Liefde gezegd werd in het
algemeen, wordt hier in een bijzonder geval bevestigd,
namelijk, de ontmoeting van B e a t r i c e en de Liefde door
haar in den dichter tot ontwaken gebracht . D ant e geeft
hier bovendien nog eenige uitbreiding aan zijn voorstelling .
Waar in III het vermogen der Liefde (potentia, zooals hij
last voorafgaan) sluimerend aanwezig wordt voorgesteld en
dan op het verschijnen der Schoonheid plotselings ontwaakt,
her wordt haar uitwerking omschreven ook waar Liefde
aan een minder edel gemoed vreemd is, zelfs niet eens
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sluimerend zich eenn wonin g heeft gekozen . Ook daar zelfs
roept B e a t r i c e' s blik deemoed en berouw op . De lezer
merke nog op dat in de beide quatrains van B e a t r i c e' s
oogen gesproken wordt, terwijl in beide tercetten van haar
mood
haar spreken en glimlach,
wordt gewaagd, en
van beider uitwerking op degenen die haar ontmoeten .
Men vergelijke nog daarbij Paradiso XVIII, 8 22 .
Ret schema van dit Sonnet is
Quatrains : a b b a , a b b a .
c d e
,
Tercets :
e d c.

SONNET V .
Bij den dood van Beatrice's vader .
Gij die daar gaat, het hoofd ter aard gebogen,
Met blikken die van bitter leed gewagen,
Vanwaar toch komt ge, dat ge dus verslagen,
En van het innigst meelij schijnt bewogen ?
Zaagt gij wellicht, hoe de ed'le Donna de oogen
In tranen baadt der liefde bij hear klagen ?
0, zeg 't mij vrouwen, schoon op 't angstig vragen
Mijn hart mij zegt : ik heb mij niet bedrogen .
En zoo gij ze in haar droefheid hebt verlaten,
Toeft dan een wijle en wilt zoo ras niet scheiden,
Verheelt mij niets, want wat zou 't zwijgen baten !
Verraden niet uwe oogen, dat zij schreiden ?
Wel moet ik bij uw droefheid boven maters
Met bevend harte 't treurigst antwoord beiden .
Den 31sten Dec. 1289 stierf F 01 c o Port i n a r i,
Beat r i c e' s vader . Naar Florentijnsehe gewoonte gingen
vele vrouwen en jonge dochters naar hot huffs van den
overledene, om de bedroefde achtergelatene to troosten .
Dan t e, die in de nabij heid toefde, hoorde de terugkomende
vrouwenschaar over Beat r i c e en het verlies door haar
geleden spreken. In bovenstaand Sonnet beschrijft hij op
roerende wijze, hoe hij de vrouwen ondervraagt, als hij
hoort dat zij van Beat r i c e komen en hij uit hun smart
merkt wat treurig onheil zijn geliefde overkomen is . Hot
antwoord der vrouwen wordt haar in hot volgende Sonnet
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door D a n t e in den mood gelegd . Vergelij ke men omtrent
de Florentijnsche rouwbezoeken B o c c a c c i o in zijn 36e
Novelle .
Schema van dit Sonnet
Quatrains : a b b a , a b b a .
Tercets :
cdc
, d c d.

SONNET VI .
Antwoord der Vrouwen .
Zijt gij de man, die ons zoo menig lied
vertrouwd hebt, onze Jonkvrouw toegewijd ?
Zijn stem is de uwe en zegt dat gij bet zijt,
Maar uw gestalte schijnt ons de uwe niet .
En waarom weent ge zoo van zielsverdriet,
Dat ge onze deernis wekt om 't geen ge lijdt ?
Zaagt gij haar tranenvloed, zoodat de strijd
Tot stelping van uw leed u machtloos ziet ?
0, last ons schreien ! Klagend gaan wij been. !
Die troosten wil, bezondigt zich aan haar,
Wier klacht men hoorde uitsnikken in geween .
Haar blik spreekt van een smart, zoo bang en zwaar,
Dat schrik beving die haar to nad'ren scheen,
Alsof hij van den dood getroffen waar' !
Dit antwoord op bet voorgaande Sonnet, den vrouwen
door Dante in den mood gelegd, getuigt van diep gevoel
en geniale vinding . In plaats van enkel antwoord to geven
omtrent de oorzaak van der vrouwen medelijden, is de inkleeding van haar woorden zoo, dat en des dichters eigen
leedgevoel er des to sterker in uitkomt, en tevens B e a t r i c e' s smart er to roerender in geschilderd wordt . De
laatste regel van bet tweede tercet herinnert aan bet slot
van den vijfden zang in D a n t e' s Inferno, de episode van
Francesca da Rimini .
Schema van dit Sonnet
Quatrains : a b b a , a b b a.
c d c
, c d c.
Tercets :

SONNET VII.
H aar groet .
Zoo lieflijk is mijn D o n n a, zoo bescheiden,
Wanneer zij zedig nijgt bij 't vriendlijk groeten,
Dat wij met eerbied zwijgen bij 't ontmoeten,
Dat elk lichtvaardig oog haar blik zal mijden .
En mocht men soma een woord van lof haar wijden,
Ootmoed en gracie volgen steeds haar voeten .
Een godsgeschenk komt zij ons 't leed verzoeten
Een wonder tot vertroosting en verblijden .
Wie haar aanschouwt, ademt in refiner luchten ;
Door de oogen deelt ze een zoete zielsrust mede,
Voor wie ze nooit gevoelde, niet to malen .
Want van dat zacht gelaat schij n t of to stralen
Een milder geest, vervuld van liefde en vrede,
Die, onder 't gaan, der ziel toefluistert : Zuchten !
Dit Sonnet is beroemd in Italie en wordt dan ook vaak
aan gehaald. De dichter Par i n i (1- 1799) noemt het zelfs
het schoonste Sonnet dat de Italiaansche poezie der Middeleeuwen ons heeft nagelaten, die van Pet r a r c a niet
uitgezonderd . D ante sluit zich in dit Sonnet nauw aan
bij het proza d at in de Vita Nuova er aan voorafgaat .
Vandaar het origineele, treffende slot . Haar aanblik,
zegt de dichter, wekte in het hart van ieder wien hij ten
deel viel, een onbeschrij felij k welbehagen ; men kon haar
niet aanzien zonder „een zucht" to slaken, getroffen als
men was door haar edele gracie, gehuld in het kleed van
den ootmoed .
hit het schema blijkt de bijzondere vorm der tercets .
Quatrains : a b b a , a b b a.
c d e
, e d c.
Tercets :

SONNET VIII.
Beatrice onder andere vrouwen .
Volkomen vreugd zal tot verrukkin g rij zen,
Ads we in der maagden rij mijn liefste ontwaren .
Haar bijzijn dringt om dankbaar Hem to prijzen,
Die in haar glares zijn gunst wil openbaren .
Haar schoonheid werkt op ongemeene wij zen
Geen afgunst wekt ze in 't hart den vrouwenscharen .
Wie haar verzelt in hutten of paleizen,
Voelt liefde en trouw aan vriendlij kheid zich paren .
Door ootmoed wordt wat zij bestraalt herboren ;
Haar eigen schoon trekt niet alleen elks oogen,
Maar ieder wint in andrer welbehagen .
Haar zedig doen kan ieder z66 bekoren,
Dat geen door Liefde's zachtheid wordt bewogen,
Of met een zucht zal hij van haar gewagen .
Dit Sonnet toont verwantschap met het vorige . Toch
geeft de dichter hier een stoute tegenstelling : Beatrice's
schoonheid wekt zelfs bij andere vrouwen geen ijverzucht
op . Van zoo verheven macht is hare schoonheid, naar de
dichter in de Vita Nuova last voorafgaan, dat er geen afgunst in het gemoed van andere vrouwen ontstaat, maar
alleen liefde, trouw en zachtheid in haar gewekt worden .
Niet enkel B eat r i c e zelf wordt door anderen geeerd en
geprezen, maar om harentwil worden ook vrouwen uit haar
omge ving door haar nabij heid verhoogd . Vermeld zij flog,
dat zij die een symbolische beteekenis in de Vita Nuova
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zien, beweren : Beat rice moet de „moraal-philosophic"
Voorstellen, terwijl de vrouwen met wie zij verkeert, de
verschillende deugden vertegenwoordigen . Het zij zoo .
Dit Sonnet toont het schema
Quatrains : a b a b , a b a b.
Tercets :
c d e
, c d e.

SONNET IX.
Bij Beatrice's dood .
Gij, liefdevolle zielen, hoort mijn klachten,
Nu 't meelij zelf u 't willig oor komt vragen ;
Zoo 'k al geen troost kan vinden in mijn klagen,
'k Zou zonder klacht in bitter leed versmachten .
.A.ch, 'k eisch to veel van mijner oogen krachten,
.Awls 'k van mijn smart in tranen wil gewagen,
En weenende om mijn Donna al mijn dagen,
Vergeefs verlichting voor mijn hart zou wachten .
Zoo klage ik dan, waar 'k troostloos nederkniele,
Den naam der lieve doode steeds herhalend,
Wier deugd naar schooner wereld haar geleidde ;
En in mijn klacht op 't somber levee smalend,
Waarin 't omhulsel deelt der droeve ziele,
Zoo wreed beroofd van 't lieul dat ze om zich spreidde !
D a n t e deelt ons mede dat na den dood van Beat rice zich iemand tot hem wendde, met verzoek om eenige
verzen van hem to ontvangen op den dood eener schoone
en uitnemende vrouw. De dichter voegt er aan toe, dat
de bezoeker „zoo hoog op de ladder der vriendschap"
stood, dat hij na zijn vriend G u i d o C a v a 1 cant i hem
het naast aan het hart lag, en tevens door banden des
bloeds op het innigst met hem verbonden was . Weldra
bemerkte D ante dat met de afgestorvene schoone vrouw
zijn Beat r i c e bedoeld was. Vandaar dat de dichter zij n
eigen smart in deze verzen uitspreekt, die hij schijnbaar
den vriend in den mood legt. De zin der verzen is, dat
beiden, tranen en klachten, den last der smart moeten
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deelen, om zijn hart eenigszins to verlichten . De inhoud
der klachten is tweeerlei : zij roepen om de afgestorvene
en varen tevens tegen de jammeren van het levee uit .
Met den bezoeker wordt naar sommigen meenen Beat r i c e's
broeder bedoeld ; enkele andere noemen zelfs den echtgenoot
van de afgestorvene, S i m o n e d e i B a r d i .
Schema van het Sonnet
Quatrains : a b b a , a b b a .
Tercets :
c d e
, d c e.

SONNET X.
Een jaar na Beatrice's dood .
Ik zag, hoe tot mijn geest kwam nederdalen
De teedre vrouw, die Liefde blijft beweenen,
Toen ge op de stem der vriendschap waart verschenen,
Om to betrachten wat mijn hand ging malen .
Die Liefde zag mijn geest door haar bestralen,
En kwam 't gewonde hart weer kracht verleenen
Vliedt, bittre klachten ! riep ze, en zij verdwenen,
Om ver van her al treurend weg to dwalen .
Ze ontvloden aan mijn borst en lieten hooren
Een dof gesteun, dat vaak de traan der smarte
.A.an 't oog ontperst, als 't droevig road blijft waren .
Maar 't pijnlijkst trof bij 't gaan de klacht mijn harte
„O ed'le geest, van alien uitverkoren,
Een jaar
dat gij ten hemel zijt gevaren !"
Een zeldzame oorspronkelijkheid openbaart D a n t e in
de schilderiug van zijn smart over B e a t r i c e' s dood, waarvan in het bovenstaande Sonnet wel het duidelijkste bewijs
gegeven wordt . In de Vita Nuova wordt daaraan voorafgaande door den dichter meegedeeld, dat hij een jaar na
het afsterven van B e a t r i c e, geheel vervuld van haar beeld,
zich nederzette om een engel to schilderen, zooais het eerste
quatrain ons to lezen geeft . Zoo verdiept was hij in zijn
arbeid, dat hij niet be nerkte hoe enkele vrienden reeds
eenige oogenbiikken op zijn werk het oog hadden gericht .
Toen hij ze eindelijk gewaar werd, verontschuldigde hij
zich met to zeggen, dat er zoo even iemand bij hem was,
en hij vandaar zoo diep in gedachten was verzonken .
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Hij bedoelde daarmee B e a t r i c e, wier beeld zijn geest
onafgebroken bezig held . In dit Sonnet wordt het gebeurde vereeuwigd . De klachten zijner ziel worden daarin
even als de Liefde verpersoonlijkt . Zoo wordt bij anderen
het gevoel voor zijn smart gewekt, zonder dat de dichter
hen vermoeit door eigen weegeklaag en persoonlijke uiting
van zijn droefheid.
Schema :
Quatrains : a b b a , a b b a .
Tercets :
c d o
, d c e.

SONNET XI.
Aan de Pelgrims Florence doortrekkende .
ii, Pelgrims, die voorbijtrekt in gedachten,
Wellicht om hen die ge achterliet in 't leven,
Hebt ge u van zoo verwijderd oord begeven,
Gelij k uw spraak en kleed ons last verwachten,
Dat gij de stad doorwandelt zonder klachten,
De stad waar trouwe harten rouw bedreven,
Ads waar' 't u alien onbekend gebleven,
Wat wreeden slag haar droeve dagen brachten !
Toeft dan, v66r gij u richt naar andre streken,
En zuchtend zegt mijn hart, dat gij zult hooren,
Wat deernis in u wekken zal bij 't scheiden.
naar Beatrice eilaas ! heeft zij verloren,
En wie van zulk een doode tracht to spreken,
Dringt zelfs den vreemde een traan haar toe to wijden !
In de dagen dat velerlei vreemdelingen op hun pelgrimstocht naar Rome, waar de zweetdoek van V e r o n i c a
werd tentoongesteld, de stad Florence doortrokken, richtte
Dan t e het voorgaande Sonnet tot hen . De vroegere opmerking is ook her van toepassing, namelijk, dat de dichter,
schijnbaar het woord tot anderen voerende, aan zijn eigen
smart over B eat r i c e's dood lucht geeft . Geen spoor van
eentonigheid dus in de uiting zijner klacht . Het was
onmogelijk in de vertaling de woordspeling van het tweede
tercet to behouden : „de stad verloor haar B e a t r i c e", dat
is tevens, haar „heilaanbrengende" jonkvrouw, naar de
beteekenis van den naam der geliefde .
Schema :
Quatrains : a b b a , a b b a .
Tercets :
c d e
, d c e.

SONNET XII .
Beatrice in hot Empyreum .
Ver boven de al-omwentelende sfeer
Heft zich de zucht, die aan mijn hart ontstijgt,
Want nieuwe denkkracht, die naar hooger hijgt,
Drij ft hem op Liefde's vleuglen immer me er.
En is zijn wensch vervuld, dan ziet hij weer
Een Jonkvrouw voor wie de englenschaar zich nijgt .
De pelgrimgeest ontwaart haar glass en zwijgt ;
Haar heerlijkheid bewondrend, kniel, hij seer .
0, dat aanschouwen !
Maar zijn wondre taal
Blij ft onbegrij plijk en zoo duister mij,
Wanneer mijn treurend hart hem spreken doet .
Ik weet, hij spreekt van de ed'le ziel, want hij
Herhaalt dat „Beatrice" menigmaal ;
Dies naam, o lieve vrouwen, ken 'k to goed !
Wat von Platen van Shakespeare zegt, zou menn
ook kunnen toepassen op D a n t e : Al wat zijn dichterlijke
opvatting aangrijpt, wordt in zijn voorstelling nieuw voor
ons ; wat zijn blik heeft waargenomen, geeft hij ons weer
in zulk een ongemeenen vorm, als wij zelven tot heden
niet hadden opgemerkt ; zijn oog komt het onze op verrassende wijze to hulp . Dit Sonnet is er weer een schitterend
bewij s van . De dichter zondert de „zucht" zijns harten,
dat is, het vurig verlangen naar B e a t rice, van zijn geest
of en Inaakt er een persoon van, die door de nieuwe denkkracht (de „intelligenza nuova") hem door A m o r ingegeven, naar de hoogste, al-omvattende hemelsfeer wordt
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heengezonden om de Geliefde to zoeken . Vandaar dat die
„zucht" ook wordt aangeduid als de pelgrimgeest, zijn
woonplaats verlatende om op to gaan naar een of ander
oord van vereering . Hij zal haar vinden in bet Empyreum,
dat den kristallijnen hemel, bet primum mobile der Diving
Commedia, waar ook V o n d e 1 van spreekt in „Lucifer",
geheel en al omsluit : de sfeer van de „aanschouwing Gods" .
Caar nog ontbreekt den dichter bet vermogeu om alles to
begrijpen en to verklaren, wat hem wordt meeegedeeld ;
slechts dit weet hij, dat B eat r i c e hem in dien lichtglans
zal verschijnen om zijn geest to verhelderen en geschikt to
makers ten einde bet grootsche werk to voltooien, dat hij
ons later in de Diving Commedia zal aanbieden . Dit Sonnet
is dus to beschouwen als de band, die de VitaNuova en de
Commedia houdt vereenigd . 't Is de voorloopige apotheose
van B eat ri C e. De dichter sluit daarmede „Het Nieuwe
Levee", de dicht jlijke geschiedenis van zijn jeugdige
liefde . Tot recht verstand van den laatsten regel moet
nog dienen, dat volgens de voorstelling in proza, die gars
bet Sonnet voorafgaat, twee aanzienlijke vrouwen in F 10r e n c e zich tot den dichter hadden gewend met bet verzoek
haar eenige zijner gedichten ter herinnering aan B e a t r i c e
of to staan . Dan t e zond ze daarop de beide Sonnetten,
die bier als no . IX en XI zijn weergegeven, en voegde er
tevens dit laatste Sonnet aan toe .
Karl Wit t e, die een uitvoerige studie over de Vita
Nuova gaf, vergelijkt dit twaalfde Sonnet met dat van
P e t r a r c a (No. 310) aanvangende met den regel
Volo con l'ali de' pensieri al cielo .
Zoo om de oorspronkelijke vinding als om de dichterlijke inkleeding geeft hij aan bet Sonnet van D ant a verre
de voorkeur.
Schema van dit Sonnet
Quatrains : a b b a , a b b a .
Tercets :
cde
, d c e.
Aan bet slot nog een enkel woord over den vorm van
D a n t e' s Sonnetten in de Vita Nuova, die tot de oudste
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in de Italiaansche taal behooren . In de beide quatrains
zal men merken, komt weinig verandering voor, wat de
opvolging der eindrijmen betreft . Ook wordt de scheiding
van quatrains en tercetten, een snort van keer en tegenkeer, gewoonlijk strikt in acht genomen ; dit is bet kenmerk van den bouw der beste Sonnetten en is inderdaad
echt-dantesk to noemen . In de tercetten komt bij Dan t e
meer verscheidenheid voor ; enkele vormen in de opeenvolging der slotrijmen werden later betrekkelijk weinig
meer gebezigd. Met bet oog op die verscheidenheid hebben
wij bet noodig geacht bij ieder Sonnet aan bet slot bet
schema er van aan to duiden .
In onze vertaling hebben wij getracht ons zoo getrouw
mogelij k aan den bouw van bet D a n t e-sonnet to houden .
Een enkele opmerking bij de vergelijking van bet Nederlandsch met bet Italiaansch dient men daarbij niet over
bet hoofd to zien . Ret Italiaansche taal-eigen brengt mee,
dat bijna doorloopend bet slepend of vrouwelijk rijm gebezigd wordt. Ret Nederlandsch taaleigen echter last ook
evenzeer bet staavd of mannelijk rijm toe, zonder dat er
van afwijking van den oorspronkelijken vorm sprake kan
zijn . Evenwel, wat bet D ant e-sonnet betreft, niet zonder
voorbehoud, indien men den vorm van bet origineel getrouw
wil blijven . Het behoud van dien vorm last een afwisseling van slepend en staavd rijm in hetzelfde Sonnet niet
toe, evenmin als gekruiste rijmen, waar bet voorbeeld die
niet heeft . Ik spreek bier natuurlijk alleen over navolging
van bet D ant e-sonnet, niet over oorspronkelijke Nederlandsche Sonnetten . Onder de vertalingen her gegeven
zal men enkele Sonnetten vinden, die bet aangevoerde
kunnen toelichten . Den bouw van bet D a n t e-sonnet
getrouw blijvende, zal men dus bij een overzetting in onze
taal in hetzelfde Sonnet of uitsluitend staavd of enkel
slepend rijm kunnen bezigen, wil men den oorspronkelijken
vorm nabijkomen .
En hiermede nemen wij afscheid van de Sonnetten in de
Vita Nuovo . Wellicht zullen wij later gelegenheid hebben
van de Ballate en Canzonen, daarin voorkomende, proeven
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to geven. Daar in onze taal nog zoo weinig aandacht aan
de Vita Nuova is geschonken, meenen wij door het aangevoerde en de proeven van overzetting eenig denkbeeld
to hebben gegeven van dit merkwaardig monument der
Middeleeuwsche poezie. Te eer waagden wij dit om den
nauwen samenhang daarvan met de Diving Commedia .

BALTHASAR BEKKER
DOOR

W. W . VAN DER MEULEN .

Het is een merkwaardig verschijnsel in de geschiedenis,
dat er van sommige personen een aantrekkingskracht blijft
uitgaan op bijna elk geslacht van de nakomelingschap .
Tientallen van jaren schijnt de belangstelling voor hun
persoon verdwenen en ziet . . , ineens wendt men zich weer
tot hen, vraagt men weer naar hun levee, hun denken,
hun streven.
Op het wereldtooneel schijnen ze tijden lang in het
donkerste hoekje van de requisietenkamer to sluimeren, zoodat niemand' verwacht, dat ze ooit voor hef voetlicht
gebracht worden, totdat op eenmaal weer de behoefte ontstaat ze weer to laten zien, zij het flu ook met een ander
doel, uit een andere beweegreden .
Het gaat met dergelijke figuren als met de fabelen,
die eeuwenoud zijn, ons als kinderen worden geleerd, op den
jongelingstijd door ons als kinderachtig worden verworpen,
maar eindelijk op rijperen leeftijd weer vol bekoring uit
ons geheugen opgediept worden, en als formuleering van
onze begrippen van zedelijkheid voor onze kinderen dienst
doen .
Zooals deze fabelen houden zulke personen op, historische
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verschijnselen to zijn ; ze worden in meer of mindere mate
eigendom van alle tijden .
Tot die menschen behoort in ons land ontegenzeglij k
ook Balthasar Bekker, waarvan nu Dr. Knuttel
een uitnemende biographic in het licht heeft gezonden .
Tijdens het lezen van dit boek trof me een mededeeling
nit de correspondentie van den gestorven Hoogleeraar
R o g g e, waarin ook deze zijn voornemen to kennen gaf,
om, nu hij zoolang gezeten had in de periode van het
Bestand, zich eens geheel to werpen in een vreemden tijd .
Hij wilde nu eens een geheel ander tijdperk van onze
historic tot op den bodem onderzoeken en daartoe was hem
het oog gevallen op den tijd van Will e m III en B a l t h a s a r
B e k k e r . Publicaties zijn van deze hand niet verschenen,
maar het is al weer een aanwij zing, welke rol B e k k e r
eigenlij k in het gedachtenleven van velen inneemt .
Tusschen Wtenbogaert en Hugo de Groot aan de
eene en de achttiende eeuw aan de andere zijde, staat zeker
Spin o z a en zijn kring, maar staat vooral ook B a l t h a s a r
Bekker.
S p i n o z a en zijn kring vragen vooral toegang tot de
studeerkamers, B e k k e r is echter een verschijning, die
tevens de huiskamer binnen treedt .
S pin o z a en de zijnen spreken vooral tot het verstand,
B alt h a s a r B e k k e
figuur werkt nog op de verbeeldingskracht van alle tijden.
Dat dit laatste nu evenwel de kennis en de lectuur van
Bekke
werken altijd ten goede is gekomen, mag men
veilig betwijfelen en het behoeft weinig betoog, dat een
geleerde van het gehalte als Dr . K nut t e 1 een zeer uitstekend werk verricht met den B alt h a s a r B e k k e r, zooals hij hem heeft leeren kennen nit zijn documenten, ik
zou bijna willen zeggen, nit nagenoeg alle bereikbare
documenten, to stellen tegenover den B e k k e r uit de overlevering.
Of dit het eenige is, wat Dr . K nut t e 1 tot schrijven
bracht ?
Een woord in de inleiding doet dit betwijfelen .
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Dr, K n u t t e 1 wijst er daar n .1 . op, hoe men nog
onlang s B e k k e r toegedicht heeft het „allen rechtstreekschen
invloed van God op menschen loochenend wangevoelen ."
Het is derhalve Dr. K n u t t e 1 niet ontgaan, dat de legendarische B a 1 t h a s a r B e k k e r land zamerhand als symbool
voor meer dan een, ja zelfs voor tegenstrijdige overtuigingen is gaan dienen . Om het symbool is het hem
echter niet to doen ; hij wenschte als geschiedschrij ver ons
den historischen B e k k e r voor oogen to zetten, niet zoozeer uit zucht tot polemiek, maar vooral uit behoefte aan
eenvoudiger en meer nuchtere waarheid .
B e k k e r was volgens hem een zelfstandige, echt vrome
predikant, een weldoener der menschen . Het is deze B e kk e r, dien hij ten tooneele heeft gebracht .
Tegenover een arbeid zooals deze, die getuigt van een
ongelooflijke betrouwbaarheid, van een verzorging tot in de
kleinste onderdeelen, zonder echter ergens in peuterigheid
to vervallen, en als mij er weinig bekend is in onze
historische literatuur, durft men niet dan met schroom de
daad van excerpeeren plegen .
Het belangrijke uit dit werk to lichten is tevens het als
geheel to kort doen . Al is ieder detail tot in de puntjes
onderzocht en nauwkeurig geboekstaafd, het geheel is toch
den conceptie . Een uittreksel hieruit kan niet anders zijn
dan een verkleinde fotografie van een schilderij, dus een
ding zonder kleur, maar daarom toch nog niet zonder lijn
of zonder licht en schaduw .
Van afkomst een Duitscher, is B e k k e r in Friesland
geboren, waar zijn vader predikant was . Sedert 1650 genoot
hij zijn opleiding aan de Groningsche Universiteit ; hij was
daar o .a. een leerling van den strijdlustigen Mare sin s, den
man, dien Dr . K n u t t e 1, den kundigen keener van onze
strijdschriften, waarvan de theologen zich wel het leeuwenaandeel molten toekennen de verzuchting ontlokte : „ wat
heeft Mare s i us, de banierdrager der oude scholastieke
theologie, in zijn lang levee al niet getwist en gescholden,"
een man van groote geleerdheid, een opbruisende natuur .
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Na een verblijf van 4 jaren to Groningen ging B e k k e r
naar Franeker, om zich daar neer to zetten aan de voeten
van enkele beroemdheden als o .a. van B e r n . F u 11 e n i u s,
die na eerst de Oostersche talen onderwezen to hebben,
nu de wiskunde doceerde ; van Christianus Schotanus
Sterrenga, van Nicolaus A.rnoldus en Johannes
V a 1 c k e n i e r, geen van alien waarschijnlijk nog gevaarlijk
besmet met de philosophic van D e s c art a s, wiens leer
daar eerst zijn intrede deed met den Hoogleeraar W u b b e n a .
B e k k e r wordt ons in deze jaren geschilderd als een
man van eigen onderzoek, een man van uit-eigen-oogen-zien .
En zoo was ook dezen, gelijk aan zijn geestverwanten
het lot beschoren,
zooals het dezen nu eenmaal altijd
beschoren zal zijn,
om in overeenstemming met hue
waarheidsgevoel ergernis to geven aan hen, voor wie de
hoogste waarheden flu eenmaal in gecrystalliseerden vorm
aanwezig zijn en die niet dulden, dat anderen twijfel voelen
rij zee over de absolute zuiverheid ervan.
In zijn geheele wijze van levee toonde B e k k e r
zich een man, die zich niet door conventies list leiden,
maar handelde naar de eenvoudige ingevingen van zijn hart
en zijn gemoed.
Wanneer er op het platte land in Friesland, Zondagmiddags nergens gepreekt wordt, al is dit ook door de
Provincials Synods voorgeschreven, maar er echter over
de nalatigheid der predikanten bijna jaariijks in de hooge
kerkvergadering wordt geklaagd, geeft B e k k e r het goede
voorbeeld aan zijn ambtgenooten, en bestij g t hij 's m iddags
den kansel en breekt zoodoende met den sleur, wat zeker
geen rechtzinnigheid in dezen hem zal kunnen ten kwade
duiden . Verder gaat B e k k e r catechisaties geven aan jeugdige kinderen, ja hij last een lijkpredikatie houden bij de
begrafenis van zijn eerste vrouw, ditmaal in strijd met het
synodaal besluit, waarbij het houden van dergelij ke predikaties verboden was . Bij zijn promotie tot Doctor in de
Theologie bleek echter, dat dit laatste voor hem geen bezwaar was : immers volgens zijn 74ste stelling achtte hij het
„Gesagh der Kerken beneden de Schriftuur" .
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Dat de Heeren handhavers van het kerkelijk gezag hierover boos werden, was helaas menschelijkerwijze to voorzien .
Ret is echter een aardig trekje van de wijze, waarop
dergelijk gezag zich dikwijls tracht to handhaven, dat men
het geval niet rechtstreeks aandurft, niet procedeert ten
prin cipale, maar op een exceptie ; zoo ook hier. Er wordt
een klacht ingebracht op de Synode van 1666 door Dokkum,
niet over de stelling zelf van B e k k e r, maar over de vraag,
,,of hot wel betamelijk was, dat aan de akademie stellingen
over synodale wetten werden in dispuut gebracht" . In de
exceptie stood men dan ook troAwens sterker dan in de
hoofdzaak . Het dreef er niett®min B e k k e r toe, om over
de zaak in een kort geschrift alles uitvoerig uiteen to zetten .
Reeds in zijn „Kort Beright van 't gebruik of misbruik
der Lijkreden en Lijk-predikatien," had B e k k e r zich een
man van zeldzame verlichting, vrij van eenig vooroordeel
getoond.
Al waren de lijkpredikaties afkomstig nit de R .O .
kerk, schreef hij aldaar
,,is nog niet alles wat nit die kerk
afkomstig is verkeerd ; ware dit het geval, dan zou men ook
het huisbezoek voor het Avondmaal moeten nalaten, als
herinn erende aan de biecht ."
Wat B e k k e r aanleiding gaf om to promoveeren, was
voorzeker voor een groot deel de lust om zich door het
halen van een wetenschappelijken graad aan de kerkelijke
censuur to onttrekken . Had hij een voorgevoel misschien
van wat hem later zou geschieden met betrekking tot zijn
„Betoverde Wereld ?"
Niet lang na zijn promotie is B e k k e r naar Franeker
beroepen en voor de tweede maal gehuwd . Ondanks zijn
leelijk uiterlijk schijnt er van hem toch wel een groote
bekoring to zijn uitgegaan, dat zijn tweede vrouw een schitterende partij als M e n n o, baron v a n C o e h o o r n niet de
voorkeur gaf boven een armen dominee ; dit huwelijk is
zeer gelukkig geweest .
B e k k e r werd spoedig zeer geliefd in Franeker ondanks het feit, dat het zedelijk leven er van dien aard was,
dat hij,
de predikanten van toen liet men vrij wat meer
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invloed ter bestrijding der zonden, dau men dit heden hen
veroorloven zou , er heel wat onreins heeft moeten verdrijven.
Meermalen is het dronkensehap, die tot ingrijpen dwingt ;
nu eens censureert de Kerkeraad een Burgemeester, omdat
hij in het publiek een vuil pasquil had gezongen, of krij gen
eenige professoren, een ontvanger, een dokter een kerkelijk vonnis wegens het kaartspel, eindelijk werd zelfs den
hoogleeraar W u b b e n a het H . Avondmaal ontzegd, omdat
hij tegen den bekenden hoogleeraar H u b e r zijn mes had
getrokken . Trouwens van hem is de levenswandel volgens Dr . K nut t e 1 al van zeer bedenkelijken aard geweest . In al deze taken heeft B e k k e r moeten optreden,
en dat hij er niet altijd zonder blaren of kwam, spreekt van
zelf. Daarvoor zorgde o .a. W u b b e n a, die niet alleen op
de liederlijkste wijze B e k k e
vrouw belasterde, maar ook
door zijn invloed B e k k e r in heel wat groote moeilijkheden heeft gebracht.
B e k k e r had anders aan W u b b e n a wel wat beters
verdiend, daar hij het harnas had aan getrokken voor 's mans
leerstellingen of beter de Cartesiaansche, die door hem het
eerst in Franeker werden verkondigd ; deze wel met zoozeer
verdedigd had als wel vrijheid geeischt voor het onderwijs
in die leer . Zonder zelf, naar hij bekende, geheel overtuigd
to zijn van de waarde, vond hij in haar niet de gevaren,
die de dogmatici duchtten .
„Twijfel" zegt B e kk a r, „leidt tot onderzoek, dit
„weder tot kennis . Nu is er een groot verschil tusschen
„Descartes en de oude Sceptici ; de laatsten twijfelde~n om to
„twijfelen, de eerste daarentegen om tot zekerheid to komen,
„dus om niet to twijfelen ." Hij verdedigt Descartes tegen
de beschuldigin g van atheisme . Immers zegt hij, ,,is Descartes een Atheist, omdat hij Gods bestaan wil bewij ten,
„dan is Paulus geen Christen, wijl hij bewijst, dat Jezus de
„Christus is ."
Merkwaardig is het, dat B e k k e r meermalen ook in
zijn verdere verdediging van Descartes geheel met gelijke
wapenen de Schriftgeleerden bestrijdt en zich bepaalt tot
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het aantoonen, dat de leer van Descartes niet in strijd is met
de H . Schrift . In het algemeen houdt hij een warm pleidooi
voor de vrijheid der wijsbegeerte. Het dooreenmengen van
theologie en wijsbegeerte keurt hij krachtig af .
Zeker echter wilde B e k k e r ook met kracht optreden
tegen hen, die nit zelfingenomenheid allerlei nieuwe onbekookte stellingen verkondigden : „immers voor een groot
deel ontstaat de afkeer tegen de philosophic uit onkunde
en n ij d ."
Men leert hierbij B e k k e r eerst recht in zijn ware gedaante van humanist kennen .
flier is het, dat hij boven apes voor verdraagzaamheid
ijvert ; hij houdt zijn heftige tegenstanders het bijbelwoord
voor : „Jaagt de Liefde na, „want de Liefde bedekt alle
dingen, sij gelooft alle dingen, sij hoopt alle dingen, sij
verdraagt alle dingen."
Dit geheele optreden van B e k k e r ten behoeve
van de vrijheid van gedachten doet zien, wat voor man
B e k k e r is, een man vrij van berekening, maar een die
het getuigen niet kan laten . Een man van veel kennis,
met een h elderen blik, wien het n iet ontgaat, dat bij de
oude dogmatici het Christendom naar de letter van hun
Catechismus beoefend wordt, dock dit geheel in strijd acht
met den Christelijken geest, waarmee zijn eigen persoonn
als het ware doortrokken is . Het contrast voelt hij scherp,
maar hoe lenig zijn geest ook is, zich to verplaatsen in het
gedachtenleven van zijn tegenstanders is hem niet mogen
gelukken .
flij haat het vuur van den twist, maar vergeet, dat
juist zijn adem het moet aanwakkeren ; verdraagzaam als
geen ander, is hem het lot beschoren den geest der onverdraag zaamheid uit haar spelonken op to moeten jagen .
Een man als B e k k e r zal de rechtzinnigheid nooit
begrijpen, gelijk de rechtzinnigheid wil men liever starzinnigheid
nooit een man als B e k k e r .
Dit geeft ook aan Dr . K n u t t e 1's boek een bijzondere
aantrekkelijkheid, dat hier in de kleinste bizonderheden een
conflict beschreven wordt, een der velen, waarbij beide
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geestelijke machten, dogma en twijfel, met strijdlust hun
kampioen bezielen, maar door to veel strijdlust ook eenigszins
verbijsteren .
Intusschen was al dit twistbedrijf nog maar een voorspelletj a van den rumor, diem B e k k e r' s werken later hebben veroorzaakt . Maar moge de heftigheid toenemen, de
aard van den strijd blijft dezelfde .
Door zijn persoonlijke eigenschappen op den voorgrond
gekomen, wordt B e k k e r die pleats ook door zijn tegenstanders waardig geacht en wordt hem zelfs de leiding toevertrouwd in enkele gevallen, wear de geloofsleerquaestie
hear invloed niet kon doen gelden .
Terecht heeft Dr. K n u t t e l gemeend, dat hoe belangrijk op zich zelf ook het optreden van B e k k er in het
politieke rampjaar 1672 geweest is, hij zich van een dieper
onderzoek van de gebeurtenissen, in dat jaar in Friesland
afgespeeld, moest onthouden, al zal dit hem ook wel moeite
gekost hebben . De geschiedschrijvers van dat jaar hebben
gewoonlijk to veel near Den Haag gekeken en to weinig
gelet op hetgeen in de andere provincien voorviel . Dat
een A i-b e r tin e A gn e s evengoed het tooneel moest ruimen
als een Jan d e Wit is, merkwaardig gen oeg, nog veel to
weinig doorgedrongen .
Het feit, dat men in Leeuwarden even hard riep om
den onbeduidenden en volkomen onmondigen Hen d r i k
C a s i m i r II, als in Holland om Will e m III is een aanwij zin g, dat men wel voorzichtig moet zijn in het beoordeelen of veroordeelen van de getroffen personen .
Het pleit voor het juist inzicht van den schrij ver, dat
hij zich tot het strikt noodzakelijke bepaald heeft en dat
hij over den aard en het karakter van het po] itiek optreden
der Friesche-predikantenverg adering onder leiding van B e kk e r in dit jaar niet heeft uitgeweid . Het eenige belangrijke
voor hem was, dat B e k k e r tot hun leider werd gekozen .
Immers, in deze zelfde jaren lag B e k k e r met de rechtzinnigen volkomen overhoop, tengevolge van zijn commentaar op den Heidelbergschen Catechismus, in 1670 verschenen
onder den titel van „De Vaste Spijse der Volmaakten ."
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De ketterjagers hadden hierin zelfs de Gedeputeerde
Staten van Friesland voor zich weten to winnen . Tevergeefs
trachtte B e k k e r in rechten tegen zijn aanklagers, die
hem van onrechtzinnigheid betichtten, op to treden . Gedeputeerden bestreden de competentie van het Hof en eischten
de zaak voor zich op, dear hue het toezicht over kerk en
academie was opgedragen . Den Hooggeleerden aanklagers
werd echter door het Hof verboden zich to verdedigen,
gelij k B e k k e r om het de Heeren verder in rechten lastig
to waken. Daarop begon de kerkelijke inquisitie hear werk .
De Gedeputeerden droegen de theologische faculteit to
Franeker op een advies to geven over B e k k e r' s werk .
Volgens de heerlijke zeden van die dagen werd B e k k e r
ondert:~sschen verboden niet alleen om verder met het
drukken van zijn boek to gaan, wear werd hem tevens bij
voorbaat verboden een apologie uit to geven, waaraan hij
bezig was .
Het advies van de faculteit was ongunstig, er kwamen
volgens de Heeren „onaanstootelike stellingen, die na On„gesondheid in de Substantie van de ware Leere smaken ."
Wat de zaak voor B e k k e r flog pijnlijker maakte, was
dat de opsteller van dit advies hem vroeger een brief had
geschreven, die met dit advies niet volkomen strookte .
Het gaat niet aan, het verloop van de geheele zaak
hier to volgen, omdat de kerkelijke taken van die dagen
al even omslachtig werden behandeld als de wereldsche
aan.gelegenheden . Men weed ook hier zoo veel mogelij k
de hoofdzaak en procedeert ook hier zooveel doenlijk op
de excepties . flier gold het b .v. de quaestie of de meening
van een gestorven hoogleeraar, wiens ongunstige aanteekeningen men bij het advies gevoegd had, al of niet daarbij
behoorde in aanmerking to komen . Het malste was wel,
dat deze, prof. S t e i n b erg, bij zijn levee zeer waardeerend
aan B e k k e r over diens werk geschreven had .
Waren flu die aanteekeningen werkelijk van den overladen hoogleeraar S t e i n b erg P Men zou zoo zeggen, wet
doet hat er toe, wear hat in dergelijke gevallen op den
inhoud alleen moest aankomen . De zaak kwam hierdoor
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op de lange bane en B e k k e r was ook her, zooals overal
in zijn levee, zeer conciliant, enkele kleine vinnigheden daargelaten . Hij vraagt aan zijn collega's, of zij maar wilden
zeggen, welke veranderingen zij in den nieuwen druk wenschten . Hij richtte zich tot de Synode en de Classis .
Een oogenblik schijnt de Synode bereid hem de adviezen van de verschillende Classes to geven, maar ook maar
een oogenblik, want de Heeren bedachten zich en hielden
de zaak slepende . Gedeputeerde Staten vonden daarop, flu
ook de hoogste geestelijke autoriteit B e k k e r steun onthield,
aanleiding om „De Vaste Spijse" definitief to verbieden .
De zaak was hier natuurl ij k niet mee nit ; in kerkelij ke
kringen zelf vond dit besluit afkeuring, vooral bij de gematigden .
Het treurige resultant, dat door m enigeen bereikt wordt,
die zijn volle bezadig dheid wil laten beslissen, zal dikwerf
geen ander zijn, dan dat men door Pen der partijen voor
een fait accompli wordt gesteld, waa.rdoor de zaak verscherpt wordt . Zoo ook thans . Men had het oordeel over
Bekke
werk liever wat uitgesteld en het gevolg van
die uitstelling was een onherroepelijke veroordeeling, die
men niet gewild had . Een verbittering ontstond hierdoor
en wel zoo, dat Gedeputeerde Staten zelfs hue kettermeesters moesten beschermen tegen molest en in j urie, zonder
dat ze hierin volkomen slaagden . Het eene manifest lokte
het andere nit . De in hue gemoed zeer bezwaarde hoogleeraren weigerden met B e k k e r aan het Avondmaal aan
to zitten, en zoo ging het door .
Dat B e k k e r' s positie in Friesland nu een alles behalve aangename was, spreekt van zelf . B e k k e r gaf les
aan studenten to Franeker bij zich aan huffs . De professoren klaagden hem aan, alweer bij Gedeputeerden, van
onrechtzinnigheid in zijn lessen . De merkwaardige rechters
van die dagen zonden B e k k e r het request der professoren
ter beantwoording, maar verboden hem met lesgeven door
to gaan, voor ze zijn beantwoording ontvangen hadden .
Zeker zijn het geen verheffende tooneelen, die deze
strijd to aanschouwen geeft, maar ze zijn vann belang, om
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dat ze treffend hot does en laten van die dagen teekenen .
Eerst wie zich volkomen van al zulk klein gedoe rekenschap heeft gegeven, kan langzamerhand aanwijzingen krijgen,
door welke omstandigheden hot de Republiek der Vereenigde
Nederlanden vergaan is, als hot geval is geweest en niet
alleen haar, nlaar alle regeeringen van hot ancien regime .
.Ale, meest, in negatieve richting werkende krachten van
hot regeeringssysteem van die dagen ziet men hier aan hot
work, en zoo aan hot work, dat niemand ooit hun bestaan
vergeet .
Wat hot eon B e k k e r moeite gekost heeft al dien
tegenstand to overwinnen om zijn „Vaste Spijse" weder
uitgegeven to krijgen, wordt door Dr . K n u t t e 1 heel
onderhoudend beschreven . Eerst in 1675 kwam de zaak in
orde, maar niet dan nadat van B e k k e
geduld en plooibaarheid ook hot uiterste was gevorderd. Alleen door to
getuigen van eigen rechtzinnigheid, van zijn afkeer van
den naam van hervormer, door telkens to protesteeren, dat
hij goon nieuwigheden wilde, door steeds een plaats to
eischen in de gelederen van dezelfden, die hem vervolgden,
kon B e k k e r de gemoederen der heeren vermurwen .
Of B e k k e r hierdoor sympathieker wordt of niet, is
een zaak van persoonlijke waardeering . Den historicus is
hot voldoende, dit feit to constateeren en op den voorgrond to brengen.
Dat B e k k e r na doze geschiedenis van Friesland
genoeg had, is licbt to begrijpen . Hij zocht er weg to
komen en weldra vinden we hem dan ook in Loenen,
Weesp, en ei.ndelijk to Amsterdam in 1679 . Het laatste
beroep verkreeg hij echter ook niet, alvorens hij nog eons
krachtig een beschuldiging van onrechtzinnigheid had
moeten weerleggen .
Wie zou hot B e k k e r kwalijk hebben genomen, zoo
hij na al zijn ervaringen nooit moor jets naar de drukpers had gezonden ? B e k k e r kon echter hot schrijven niet
laten ; hij behoorde flu eenmaal tot die men schen, die
zonder hot to willen, ergernis geven, doordat ze in hun al
to groote openhartigheid altijd weer vergeten, dat hot
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resultant van hun overdenkingen wel eens argeloozen opschrikt nit dommelingen, waarin ze liever niet gestoord
worden, al worden de slapers gekweld door onrustige
droomen .
Ook op geestelijk gebied is men dikwijls op niets zoozeer
gesteld dan op zijn dutje . Wee dengene, die die rust verstoort, zij het ook buiten zijn schuld . Zoo ging het . B e k k e r. Er verschenen staartsterren in 1680 en 1681 . De
goede B e k k e r werd het bijgeloof gewaar, dat in de verschijningen van deze hemellichamen de voorboden zag van
naderende onheilen . Uit looter bezorgdheid met de onrustige
droomers van zijn tijd, stootte hij hen eens bemoedigend
aan, om ze weer tot de werkelijkheid terug to brengen .
Maar de bemoedigende woorden van den prediker werden
ganschelijk verkeerd opgenomen . Het was geen nachtmerrie,
het was heuschelijk gevaar ! Eenerzijds om zich to rechtvaardigen, anderzijds nit pure menschlievendheid schrijft
B e k k e r een „Ondersoek van de Betekeninge der Kometen" .
Veel last heeft hij na dit boek van dit optreden niet gehad,
aaarvoor heeft hij de zaak veel to objectief behandeld, maar
lit joist heeft hem op een dwaalspoor gebracht, als hij meende
straks tegen elk bijgeloof den strijd to kunnen aanbinden .
B e k k e i s lust om de menschen van meer bijgeloof to
bevrijden, dreef hem er eindelijk toe den strijd to beginners
tegen het geloof aan de macht van den duivel . Zoo hij dit
al niet alleen uit menschenliefde deed, hij meende, dat het
zijn plicht was als goed gereformeerde, want zei hij : Wie
gelooft, dat de duivel jets to zeggen heeft, is een aanrander
van Gods Maj esteit .
Tot goed begrip van B e k k e i s strijd tegen~de helsche
machten, dient er alweer met nadruk op gewezen, dat
B e k k e r de rechtzinnigen bestreed met hun eigen wapenen
en als een der hunnen, n .l, met het gezag van den Bijbel .
En werkelijk bleek het Heilige Boek in staat, hem heel
wat strijdmiddelen to verschaffen ; zoo b.v, in Daniel 11,
vs. 11, „waar de toovenaars zich niet in staat verklaren
„des konings droom to raden . Stellen wij ons op het stand,,punt van B e k k e i s tijdgenooten, die in de meening ver-

115

BALTHASA .R BERBER .

„keerden dat deze magiers toovenaars waren, die borne
„werkzaamheden verrichtten met behulp van den duivel,
„dan bleek uit dezen tekst de onmacht van den gevreesden
„Satan". Andere plaatsen gaven eveneens B e k k e r gelijk .
De toovenaars van Exodus VIII : 18 zijn toch ook onmachtig
luizen to verwekken ! Een paar verwante onderwerpen, door
B e k k e r op den preekstoel behandeld, gaven bij dezen en
genen zooveel licht, dat B e k k e r besloot om aan den herdruk van zijn boekje over de Kometen een geschriftje over
toovenarij toe to voegen . Er kwam echter wijziging in zijn
planner door bet verschijnen van een Engelsch boekje
over tooverij daar to laude . In nog Been week tijds, nadat
hij er kennis van droeg, had B e k k e r reeds een wederlegging hiervan in bet licht gegeven van 28 bladzijden .
Dit gaf hem mede aan leiding om op veel grooter schaal
bet bestaande geloof aan den duivel en diens trawanten to
bestrijden . In zekeren zin is dit voorwerk zijn planner niet ten
goede gekomen, doordat inmiddels de oppositie, die B e k k e r
reeds verwekt had, gelegenheid vond in aanhang to winner .
Uit de uitvoerige bespreking, die Dr . K n u t t e 1 aan
de „Betoverde Weereld", B e k k e
levensarbeid, wijdt,
blijkt duidelijk, hoe achtereenvolgens alle plaatsen, waar
in den Bijbel over duivelen of booze geesten wordt gesproken, door B ek k e r zijn verklaard . B e k k e
standpunt is
dit : de duivel is door God in de hel opgesloten en wij
hebben derhalve van dien sinjeur niets meer to vreezen .
Zonder jets to tornen aan de goddelijke openbaring
zelf, wil B e k k e r toch deze plaatsen met de menschelij ke
rede verklaard zien, en wanneer derhalve gesproken wordt
over duivelen, waar de Grieksche tekst heeft demones of
idols, dan wil hij, dat hiervoor gelezen zal worden of goden
of valsehe goden, d .w.z. niet werkelij k bestaande geesten ;
voorts, dat, wanneer Christus booze of onreine geesten nitdrijft, dit alleen doelt op genezingen, die Hij heeft verricht,
gelijk ook volg ens hem uit Jezus' eigen woorden blijkt . Men
lette dus wel : B e k k e r twijfelt Been oogenblik aan de
goddelijke macht van Jezus tot bet doer van wonderbaarlijke genezingen, hij beweert alleen, dat de door booze

is

is

116

BALT fiASAR BEKKER.

geesten verdoolden niets anders zijn dan krankzinnigen,
epileptics en dergelijken . En dat die geesteskranken aldus
in den Bijbel worden genoemd, wijt B e k k e r aan een door
de Joden van de Grieken overgen omen gewoonte, om sommige ziekten toe to schrijven aan een boozen geest, gelijk
hij met beroep op verschillende schrij vers aantoont . B e k k e r
gin g verder : alles verbiedt het geloof aan den duivel, ook
de Catechimus verzet er zich tegen . Men leze maar eens
het formulier voor het H . Avondmaal, waarin wordt geleerd
dat „onwaardig zijn niet alleen Tovenaars en Waarzeggers,
die vee of menschen segen en, maar ook die aan al sulke
segening gelove geven ."
En, hoe zal men God danken voor genezingen, die men
to danken heeft aan bezweringen van toovenaars, dus aan
den duivel ? Het geloof aan den duivel is dus in strijd
met de ware vroomheid en geeft God niet die eer, die Hem
toekomt .
Met een bespreking van verscheidene heksenprocessen,
em to laten zien op welke dwaze getuigenissen rechters
aan heksen het doodvonuis hebben gegeven, besluit B e k k e r
zijn werk.
„A.ls een kneppel in den hoenderhof", zegt Dr . K n u t t e 1
,,was B e k k e r' s boek neergekomen to midden van zijne
„theologiseerende tijdgenooten . Het verwekte een gewel„digen storm en niet alleen onder de ambtsbroeders . Ieder„een had er den mend vol van ; in gezelschappen, in schuiten
„en op wagens, overal werd het besproken . Welhaast
,,daverden de kansels van het krijgsgeschreeuw tegen den
„man, die op zoo ergerlijke wijze zich tegen de grondwaar„heden van den gereformeerden godsdienst heette vergrepen
„te hebben . M.aar op den preekstoel ken men niet alien
„bereiken, die het verderfelijke gif hadden ingezogen . Dus
„greep men naar de pen en weldra zag een steeds wassende
„stroom van strijdschriften het licht, een stroom welke al
„spoedig zulke verhoudingen aannam, als in ens op thee„logisch krakeel verzet vaderland zelden of nooit was
„gezien . Om zich een denkbeeld van de schrijfwoede to
„vormen zal het wel voldoende zijn er aan to herinneren,
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„dat het aantal geschriften n aar aanleiding van en tegen
„de Betoverde Weereld geschreven in Vann d e r L i n d e' s
„Bibliographic van B alt h a s a r B e k k e r niet minder dan
„170 bedraagt. Daaronder zijn vlugschriften van een luttel
„aantal bladzij den, maar ook kwartijnen welke er 600 en
„meer tellers" .
Waar zooveel woede tegen een persoon was opgewekt,
begonnen langzamerhand de bewakers van de zuivere leer
tot het bewustzijn to ontwaken, dat er voor hen jets to
doers viel . Aanvankelijk was er zooals gewoonlijk bij dergelijke gebeurtenissen een groote verlegenheid, en wares
B e k k e r' s vijanden volstrekt onzeker, waar hem aan to
pakken . Het pleit ook zeker zeer weinig voor hun eigen
overtuiging, dat de eerste stoot naar B e k k e r niet een
ilinke frontaanval was, maar een zijdelingsche . Terwijl B e kk e r afwezig was, kwam in den kerkeraad van Amsterdam
de vraag aan de orde : ,,in hoeverre de leden verplicht
„wares hun boeken voor de uitgave to doers visiteeren ."
Noch de naam van B e k k e r, noch die van de „Betoverde
„Weereld" werd genoemd . Een commissie maakte later uit,
dat een dergelijke censuur verplicht was . B e k k e r, hoewel
dit niet toegevende, wilde de Heeren graag voorkomen en
bond nit eigen beweging zijn werk ter goedkeuring aan
zijn collega's aan, terwijl hij den druk schorste .
Nu konden de Heeren hun gang gaan en weldra viel
het besluit dat de eerwaarde Heeren het boek „eenpariglijk
„verfoeiden ." Kostelijk voor dit „eenparig" is de aanwijzing
van Dr. K n u t t e 1, dat de Heeren dit besluit names,
terwijl verscheidenen niet eens in de gelegenheid moeten
geweest zijn, het boek to kennen .
Intusschen : waarom „verfoeiden" de Heeren het boek ?
„Omdat het heette to strijden met de formulieren van
„eenigheid" .
De censor had 85 plaatsen uit het boek geexcerpeerd
en nu werd B e k k e r gesommeerd, deze terug to semen .
Merkwaardig was de eisch, die B e k k e r gesteld werd, dat
hij moest aantoonen, dat zijn boek accordeerde „met de
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„Formulieren van eenigheid, met de Confessie en Catechis„mus en bet Woord Gods ."
Dat de bewijslast in dezen ook op din beschuldiger
rustte, is door B e k k e r niet sterk genoeg gevoeld, iets
waarop Dr . K n u t t e l dan ook de opmerkzaamheid gevestigd heeft . Integendeel, zijn begrij pelij kerw ij ze al to
groote begeerte om zich in dezen vrij to pleiten, verleidt
hem teikens tot verzwakking van ,zijn positie en dus van
zijn tactiek, waarvan door de tegenpartij gretig gebruik
wordt gemaakt . Hij schorst bet drukken vann zijn boek,
maar ontkent daarna bet recht van visitatie van eenige
kerkelijke vergadering, wat hem er ook toe brengt, om
ondanks de houding van den kerkeraad met drukken door
to gaan. Als de Classic zich dan de zaak aantrekt, vindt
hij en terecht, dat de kerkeraad er niets meer mee to
makers heeft, maar dit belet hem toch niet, verder met den
Kerkeraad to onderhandeleD . Zoo komt bet van kwaad tot
erger. L'histoire se repete. Evenals in Friesland, twintig
jaar vroeger, geeft B e k k e r telkens iets toe aan de eischen
van zijn bestrijders, om een oogenblik later de bittere
ervaring op to doers, dat hij to ver is gegaan .
Van de Classic komt de quaestie in de Noord-Hollandsche Synode, waarvan de leden bet boek al even goed
kennen als de voorgaande heeren rechters .
ook bier maakt een commissie uittreksels nit bet boek
en wordt B e k k e r als proponent geezamineerd over de
zuiverheid van de leer met bet gewone gevolg, aan dergelijke twistgesprekken eigen, dat beide partijen beweren,
elkaar vastgezet to hebben.
De Synode renvoieerde de zaak naar den Kerkeraad to
Amsterdam, die haar weer moest brengen bij de Classic,
die binnen de twee maanden maatregelen moest nemen om
zoo'n ongehoord schandaal uit de wereld to helpers .
Het verloop der quaestie was verder prachtig . Er
werd B e k k e r een verklaring voorgelegd van 13 artikelen .
De critiek op die 13 artikelen van Dr . K nut t e 1 is bij zonder
leerrijk . Een bedenkelijk staaltje van ijdel woordenspel
wordt bier kort en kernachtig onder handers genomen .
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Die 13 artikelen to onderteekenen was voor B e k k e r
onaanneemlijk . Hij beantwoordde ze met een verklaring
zijnerzijds, waarbij hij in kleine bijzaken een en ander toegaf, maar verder bleef op het standpunt van de „Betoverde Weereld" n .1. dat de duivel door God in de hel is
opgesloten .
De Classic en gedeputeerden van de Synode namen
deze 13 artikelen over en nu werd ook door deze verg adering B e k k e r' s boek eenparig „verfoeid" en verworpen .
Wel verklapte naIef een der leden, dat het boek niet eens
classicaliter onderzocht was .
Er bleken in de vergadering twee richtingen, een om
B e k k e r of to zetten en een om eerst nog wat met hem
to onderhandelen. De zaak maakte intussch en zoo'n beroering, dat een „aansienelike hand" hem andere artikelen
aan de hand deed . De scherpzinnigheid van Dr . K n u t t e 1
ziet hierin den invloed van de burgemeesters van Amsterdam, die, absoluut niet ingenomen met de vervolgingen van
B e k k e r, integendeel den ijver van de predikanten wel
eens voor lastige bemoeizucht versleten . Edoch, de Regenten
van 1691 warm niet die van 1619 .
Ze moisten B e k k e r ook al weer to bewegen moat meer
water in zijn wiju to doen en B e k k e r schipperde een
beetje, volgens sommigen een beetje veel, en teekende 6
artikelen . Men kan daarover denken hoe men moil, wel
blijkt daaruit dat de vredelievendheid, de verdraagzaamheid
van B e k k e r grooter geweest zijn dan zijn inzicht, want
ambtgenooten hebgebaat heeft het toch niet . B e k k e
ben hoe langer hoe meer de gemeente tegen hem opgezet,
zoodat per slot van rekening ook de burgemeesters
B e k k e r niet langer hebben durum steunen . Hoewel ze in
het geheim B e k k e r allerlei bewijzen van sympathie deden
toekomen, warm ze toch to bevreesd voor de door dweepzucht opgezette kleine luyden, dan dat ze in het publiek
openlijk zijn zijde durfden kiezen . Dr. K n u t t e l vertelt
hiervan aardige staaltjes .
Intusschen nam de strijd grooter afmetingen aan,
daar van andere kanten, uit Rotterdam, Utrecht, ja zelfs
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nit loom, hot schadelijke book werd aangevallen en do
Amsterdamsche kerkeraad hoe langer hoe meer opgestookt,
om B e k k e r niet meer als predikant to dulden .
Tenslotte moist men een vonnis van de Synode uit telokken, dat B e k k e r op goede gronden onwettig achtte . Maar
wanneer B e k k e r zich flu om steun tot de Burgemeesters
wendt om den kansel to bestijgen, en de andere partijen
dit zelfde doen om hot hem to beletten, dan staan de
burgemeesters, hoewel in den geest aan de zijde van B e k k e r,
in do praktijk aan den overkant .
Dr . K n u t t e 1 zegt hiervan : „zeer eigenaardig was de
„houding door de regeering van land en stad tegenover
„hot vonnis der Synode ingenomen . In die houding ligt
„iets, dat onze lachspieren in beweging brengt, maar toch
„ook onze ergernis wekt . Botweg een verzoek der kerke„lijken weigeren durfden of wilden de regenten niet, maar
„nu volgen zij eon gedragslijn, die er veel van heeft, of zij
„de heeren eenvoudig bij den news nemen. Kwamen afge„vaardigden van synode of kerkeraad in de zaak-B e k k e r
„bij de regenten met eon verzoek aandragen, dan trokken
„dozen een heel ernstig gezicht enn word onder veel buigingen
„en strijkages den heeren geantwoord, dat zij van hot
„gewicht der zaak doordrongen waren, dat zij zeer zeker
„hot verzoek in ernstige overweging zouden nemen, maar . . .
„altijd waren or redenen, welke aan hot dadelijk nemen
„van een besluit in den weg stonden . Zoo ging dat gewoon„lijk geruimen tijd zijn gang, tot de predikanten begrepen,
„dat zij door langer aanhouden toch niet verder komen
„zouden . Geweigerd word hot verzoek niet, o, neon, maar
„ingewilligd nog veel minder ."
Zoo word B e k k e r ambteloos burger, wien nog alleen
de onderscheiding to beurt viol, in andere aangelegenheden denzelfden kleingeestigen tegenstand to ondervinden .
Zoo trachtten zijn medechristeneu hem verstoken to
laten blij ven van hot H . Avondmaal, niet alleen to Amsterdam,
maar ook daarbuiten, hetgeen ook van de andere zijde weder
tot daden van humaniteit aanleiding gaf ; de kerkeraad
van Woesp vergunde hot hem mee aantezitten en verg oedde
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tegenover hem een goed deel van datgene, wat anderen
hem to kort deden .
Zeker wel de grootste verdienste van het boek van Dr.
K n u t t e 1 is, dat hij dit bizondere conflict uit het laatst
der XVIIe Eeuw ons zoo duidelijk voor den geest brengt,
dat het ooze algemeene kennis ten goede komt . De wijze,
waarop andersvoelenden elkaar to lijf gaan, moge of hankelijk zijn van tijd en plaats, er zal steeds tot soortgelijke
middelen door de menschen toevlucht worden genomen .
De machten, die in de ondermaansche com~die humain e
den eene tot g etuigen nopen, den ander tot protesteeren,
zijn onvergankelijk, zoolang er menschen zijn . Zelden is
iemand in de gelegenheid de tooneelspelen, die ze verwekken in alle instantien onbevangen waar to nemen, omdat
men helaas, al to spoedig opgeroepen wordt om plaats to
nemen in de koren, hetzij van de een of de andere partij .
Alleen een historicus, die zich niet gemakkelijk als figurant
last inlijven, is het genot beschoren, jets meer to zien, maar
ook op voorwaarde van zijn volkomen onpartijdigheid .
Maar dan is ook deze, als in het geval van Dr .
K n u t t e 1, in staat het verloop van een quaestie in zijn
juiste verhoudingen mee to deelen en daardoor in staat
anderen jets to geven, dat voor hun kennis van het
algemeen menschelijk gedoe her op aarde van niet weinig
beteekenis is .

lETS OVER AUSTRALISCHE
LITERATU U R
DOOR

M. P . ROOSEBOOM M . A .

Onder de velen in Holland die E ngelsche boeken lezen
en apprecieeren kunnen, ziju er zeker nog maar heel
enkelen die jets van A.ustralische schrij vers gelezen hebben .
En geen wonder, want wij met onze kennis van moderne
talen, met onze eigen groote literatuur, hebben zooveel to
lawn dat wij moeielijk op de hoogte kunnen ziju van jets
wat eerst sedert een paar jaar in Engeland, hat moederland,
bekend wordt. Ward char vroeger uit de hoogte geoordeeld
over „Australasian literature", tegenwoordig hoort men
meer over wat Australia in zijne literatuur leeren kan .
Onder Australische schrijvers bedoel ik dezulke die in
Australia geleefd en geschreven hebben, en niet mensehen
als H en r y Kin g s 1 e y die Australia bezocht en ziju
Geoffrey Hamlyn schreef, of mrs . HII u m p h r y W a r d,
Australische door geboorte, in Engeland levende en
schrij vende, en anderen .
In 1825 ward hat eerste boek in Australia uitgegeven,
en nu na een tachtig jaar heeft hat reeds een eigen literatuur . In Amerika duurde dit een paar eeuwen . Doch
Australia ward gekoloniseerd in een tijd van vooruitgang
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en ontdekkingen, en hat is wonderbaarlij k gauw tot ontwikkeling gekomen .
`vanneer wij A.ust~alische schrijvers lezen, moeten wij
in 't oog houden dat zij kinderen van Old England zijn,
meerendeels daar opgevoed, totdat ze, hetzij vrij willig, hetzij
gedwongen hat vaderland moesten verlaten . En zoo vinden
wij eeue Engelsche literatuur, maar veranderd door hat
klimaat en de natuur, veranderd door de sociale toestanden
en veranderd door de speciale, meest weinig geequilibreerde
mentaliteit der schrijvers .
Zoowel in proza als in poezie spelen n atuurbeschrij vingen een groote rol . . Men voelt, men hoort hat, dat daze
schrijvers in hunne sours maandenlange eenzaamheid in de
woeste streken van Australia de natuur in hare eindelooze
en oneindige openbaringen lief hadden en begrepen, en hoe
hunne innerlijke gevoelens, 't zij bewust, 't zij onbewust,
er door beInvloed en gevormd warden . Ja, hat is sours
treffend to bespeuren hoe sommige deter manners, door de
Europeesche maatschappij uitgestooten en als slecht gebrandmerkt, de teederste en fijnste gevoelens voor de natuur koesterden en zich niet schaamden er voor uit to komen .
Het is een van de kenmerkende eigenschappen in
de A.ustralische literatuur . Daar de streken woest en
grillig zijn en de eenzaamheid groot, daar de natuur nog
niet bedorven is, en in hat voorjaar alles nog vrij groeit
en bloeit, de vogels jubeleu en de lucht vol is van zoete
geuren, zoo vinden wij in de literatuur en vooral in de poezie
dit alles terug, dit woeste, dit groote wereldraadsel en tegelijk
weer dit zachte, dit pathetische . Bladen zou men kunnen
vullen met aanhalingen, elke phase typeerend, of weer een
andere beschrij vend .
En dan komen de sociale toestanden . Australia is een
nieuw land, een land dat aan 't opkomen is, een land van
erop of eronder . Ieder werkt, ieder vecht voor zijn bestaan ;
luxe is onbekend, evenals add . Men is er, wat men
praesteert . Zoetsappigheid zal men tevergeefs zoeken . Het
is een hard levee, vol gevaren, vol ontberingen, een levers
meerendeels to paard . Maar o, de rust in de wildernis,
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de inkeer van den mensch in zichzelf alleen in de natuur,
na eon dag van hard workers of getrotseerde gevaren, en
de terugkeer tot zijn Schepper en Formeerder ! Dit is de
hoofdfactor in de poezie, en hoewel de toestanden veranderen,,
treinen en verkeerswegen hun heilzaam work verrichten
en de zoogenaamde beschaving met reuzenschreden vooruit
komt, toch zal hot nog geruimen tijd duren voordat doze
frissche geest or uit is . En wat is hot voor ons kinderen
dezer eeuw nog een voorrecht om de vorming van nieuwe
naties to mogen gadeslaan, zij hot dan ook op grooten
afstand, en wat zal hot prozaIsch zijn als „alles vol is" .
Ret paardrijden en hot paard, de edelste on meest
mannelijke en interessantste van silo sports, beslaat een
groote plaats zoowel in hot proza als in de poezie . De liefde
voor en konnis van hot paard, hot heerlijk opwekkende van
hot rijden, zelfs van hot wedrennen, in doze literatuur zoo
op den voorgrond tredend, zal ieder die er zelf aan doet
zoer aantrekken .
„The stimulant which the horseman feels
when he gallops fast and straight,
To his better nature most appeals
And charity conquers hate" .

En naast hot rijden komt dan hot schapenfokken en
hot gouddelven met eindelooze, aangrij pende en pakkende
beschrijvingen van rooveraanvallen en „bushrangers" die
zoowel ouden als jongen woten to boeien. En waarom
boeien zo zoo? Is hot alleen om hot gewaagde, den factor
van govaar er in? Ret is voornamelijk om de zoo ware
en eenvoudige beschrijvingen . Men voelt : doze schrij vers
spreken nog van oigen ervaringen in vroegere dagen .
En ten slotte de schrij vers zelve . Meest alien waren
hot manners die hot vaderland moesten verlaten, omdat zij
niet in hot kader pastors of niet deugen konden in ous eng
zoo
gareel ex~ in de kleine opvatting onzer beschaving
dikwijls eon middel tot zelfbescherming dezer maatschappij .
Ret waren alien menschen met iota in zich, met ontembaren
mood en energie en toch ook weer vaak met eenvoudige
kinderharten, getuige zoo m .enig weemoedig gedenken van
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het moederland en herinneringen nit de jeugd . En sommigen gingen weg, onbegrepen en verstooten, omdat men
onder al het losbandige en woest-ruwe het warmkloppend
hart niet had kunnen ontdekken . En deze karaktertrek
zet zich voort in deze literatuur. Tot nog toe is er haast
geen een kalm, wel geequilibreerd dichter -- maar het is
een forsche, flinke en refine literatuur, waarin het melankolieke en morbide overstemd wordt door het mannelij ke, en
tegelijk weer het teedere element zich uitspreekt in een
verborgen religieusen zin, die zich vaag bewust is dat wij
geen speelbal van het toeval zijn, en toch weer niet begrijpen
kan waartoe alles dient .
Onward, onward, toiling ever,
Weary steps and slow,
Doubting oft, despairing never,
To the goal we go.
(A . L . Gordon).

Boeken over A.ustralie en biographies, alhoewel in een
sommigen er van zijn bepaald zeer
aanzienlijk aantal
interessant
zullen in deze kleine schets, die voornamelijk
ten doel heeft laudgenooten een klein idee to geven van,
en misschien een beetje lust tot, Australische literatuur,
niet vermeld worden . Zij die er meer over willen weten, lezen
,,The History of Australian discovery and Colonization" van
Samuel Bennett (Sydney 1867) .
De romans zijn veelal meer beschrij vend en onderhoudend dan leerend . Ook trachten zij niet groote moreele,
sociale of sexueele problemen op to losses ; vandaar dan
ook hue eenvoudige charme en hunne aantrekkelijkheid
na een dag van hard werken . Zelfs is er in sommigen een
zoo goed als geheele afwezigheid van fictie, en voelt men
dat de schrijver bijna geheel zijn eigen ervaringen weergeeft .
Dit is vooral het geval met de ouderen onder de schrijvers .
Een van de beste prozaschrij vers is wel T . A. . Brown e,
beter bekend onder zijn „nom de plume" R o 1 f B old r ew o o d, die in een aantal zeer pakkende en goed geschreven
romans ons een idee geeft van de versehillende perioden
in het levee der settlers . Zijn eigen levee was vol variatie
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en ervaringen . Eerst had hij een veestapel vet in het
westen van Victoria, waar de inboorlingen talrij k en
vechtlustig waren . Daarna had hij een groot gedoente in
New South-Wales en beschrijft hij in zijn ,A . Squatter's Dream
(Macmillan, London) hoe door aanhoudende droogte hij al
zijn vee en al zijn geld verloor . Daarop werd hij een Marechaussee-officier en opzichter over de goudvelden . Zijn boek
A Colonial Reformer kan gerust vergeleken worden met
Kingsley's Geoffrey Ramlyn, want Rolf Boldrewood,
alhoewel geen geletterd man, had veel innerlijke beschaving
en een groote gave zijn personen zoo uit to beelden en de
karakters zoo to nuanreeren, dat men ze ook letterkundig
apprecieeren kan . Zijn beste boeken zijn : Robbery under
Arms, een mannelijk boek, goed gevoeld, zoowel in actie
als expressie, en The Miner's Right, dat het levee van gouddelvers beschrijft . Deze boeken zouden zich uitstekend voor
vertaling leenen, en wellicht een welkome schat zijn zoowel
voor Hollandsche jongens als ouderen. Ook vindt men zeer
goede kinderboeken bijv, van E t h e 1 Turn e r Seven little
Australians en anderen . Maar het zijn niet de gewone kinderboeken, waarin men eenige goede kinderen vindt en een
slecht kind voor de moraal . Neen, het zijn gewone kinderen,
die her beschreven worden in hunne onberekenbaarste ondernemingen en gevolgtrekkingen . En toch zijn ook deze
boeken vol pathos, zooals alles wat natuurgetrouw is .
The last of the bushrangers van F . A. . Hare is een vlot
jongensboek vol avonturen en gevaarlijke ontmoetingen .
Ook eenige schrijfsters zijn niet zonder veel verdienste,
o.a. Mrs . Cross die in haar boeken bijv . Not all in vain
en A marked man en The three Miss Kings etc. meet handelt
over sociale vragen, zooals het bindende van het huwelijk,
en het slechte van een hard, eng dogma op to dringen aan
een gevoelig, ontwikkelend gemoed . Tegen zulke vraagstukken trekt zij met eene energie en eene aandoenlijke
verontwaardiging to velde, die ook in haar wellicht een
verdrukte, in elk geval eene energieke persoonlijkheid doen
kennen, gewend voor zich zelf to handelen en voor hare
belangen op to treden. Onder vele andere schrijfsters moet
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nog Mrs . P r a e d genoemd worden, met hear goed gevoelde
dramatische episodes en hare groote gave in hat uitbeelden
harer karakters. De baste alley Australische prozaschrijvers
is ongetwijfeld Marc u s C 1 ark a geweest . Jammer dat ears
vroegtijdige dood aan zijn veal belovend levers een einde
maakte . Ook hij moest als jongeling Engeland verlaten
en een nieuw levee in Australia beginners . Zijn baste book
is wel Hfi8 Natural Life, dat handelt over de wreedheid en
onrechtvaardigheid, waarmee de autoriteiten in de kolonie
de arme ballingen behandelen . Ware hat literair niet zulk
een goed product, de inhoud zou niet to lezen zijn, zoo
schrikwekkend zijn de bijzonderheden die er ores in worden
meegedeeld . C 1 ark a schreef ook voor couran ten en tij dschriften en zijn artikelen onder den naam van „Peripatetic
Philosopher" zijn to vergelijken met de heerlijke essays
die C h a r 1 e s L a m b schreef, alhoewel ze niet zoo afgewerkt zijn . Hij is echter door en door origineel, en zijne
philosophic is wellicht diaper den die van den zachtaardigen Lamb .
Een tijd lang was hij ook op eon farm in de woestenij,
en schreef dear zijn Pretty Dick, cane exquise idylle .
Maar hat zou to ver voeren op dozen auteur door to
gees, want, hoe vreemd hat ook moge klinken, hot is eerder
in poezie den in proza dat Australia zich doet kennen .
Gaat men or zich in verdiepen en gaat men zoeken,
zoo is hot wonderbaarlijk veal wet gedurende 'n halve eeuw in
verzen hot licht g ezien heeft in Australia . Of dit gelukkig
is valt zeker to betwijfelen, want veal ware beter niet
gedrukt, en niet geschreven .
Maar toch onder al die poeten en poetasters zijn or
eenige zeer goede, on twee van zeer good gehalte die den
ook tamelijk bekend on bemired zijn bij hot Engelsch lezend
publiek.
Eon van de vroegste die vermelding verdient is C h a r1 e s Harp u r, die door zijne landgenooten omtrent 1850 de
Australian Wordsworth genoemd wordt . En zeker is er
jets in dozen auteur met zijn stil on intiem verkeer met de
natuur on zijn door en door eenvoudige manier van zeggen
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dat aan Words worth herinnert en zijn The
is hiervan zeker we] een bewijs .
Bij zijn dood zest K end all Van hem :

Creek of the

four Graves

,,And far and free this man of men,
With wintry hair and wasted feature,
Had fellowship with gorge and glen,
And learned the loves and runes of Nature ."

Een geheel ander schrijver is A . B . P a t e r s o n die
hoofdzakelijk over rijden en races schrijft met een zaakkennis, een tintelenden gloed en een gezicht op den grappigen karat eener situatie die hem alhoewel tot seen
groot dichter, in elk geval toch tot een zeer onderhoudend
verzenschrij ver waken . Hij is dan ook zeer beroemd in dat
land van paardensport en paardenliefde, en zijn Idyll of
Dandaloo and Our new Horse, zijn zeker lezenswaard .
Meer ontwikkeld en zeer belezen en bereisd is de
Schot Brunt o n S t e p h e n s . In zijne poezie vindt men
niet alleen een fijn gevoel voor n atuurschoon en een geprononceerd talent zijne gedachten in woorden to brengen,
maar hij heeft ook wear dan de anderen de gave van introspectie en analyse van gedachten en gevoelens, zoo noodig
voor den waren dichter . Vinden wij in zijne Mute Discourse
iets van M i 1 t o n terug, zijne Drought and Doctrine is vol
sarcarsme en geestigheid .
Ook aan vrouwelijke dichters ontbreekt hat niet, om
alleen maar mrs . C r o s s to noemen, die in haar The Shadow
eene solutie voor ons bestaan tracht to seven .
,,Whence did we come? And it is there we go?
We look behind, - night hides our place of birth ;
The blank before hides heaven, for aught we know ."

Dit is alleen slechts een enkele greep uit de vale, vale
auteurs .
Twee dichters echter zijn er die eene uitvoerige beschrijving verdienen, namelij k : H e n r y C 1 a r e n c e K e n d a 11
en . Adam Lindsay Gordon .
K e n d a 11 werd in 1841 geboren in hat Ulladula district,
hetgeen een der schoonste van Australia moat zijn . Zijn
vader werd spoedig ziekelijk en zijne moeder, eene Iersche .
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van geboorte, was aan drank verslaafd ; en zoo was zijn
jeugd eenzaam to midden eener grootsche natuur . Uren
aan uren droomde de jongen K end all, liggende onder
oude cederboomen op de bergen, turende naar de groote,
woeste, nooit rustende oceaan aan zijne voeten . De natuu r
was toen zijn eenige vriend, en reeds op zijn vijfde jaar
begon hij verzen to krabbelen en zijne gedachten in woorden
weer to geven . Zijn langzaam stervende vader, uitgeput
door moeite en ellende gaf hem Dog zooveel hij kon les,
en bracht hem wat kennis bij . Toen de vader stierf werd
hij uitbesteed en daarna naar zee gezonden . Wat die jaren
op zee voor hem, teeren, sensiblen jongen, eene marteling
geweest zijn, wij weten het Diet, want in Been zijner gedichten spreekt hij er over, zooveel to meer over zijne
eenzame jeugd daarvoor . Dan komt hij in betrekking bij
een mr . M i c h a e 1, zelf een dichter, en van employe wordt
hij weldra vriend, flier ontvangt hij zijne literaire opvoeding en leert Shelley, Mrs . Browning en Tennyson
kennen, hij leert zelfs Fransch en prefereert V i c t o r
flu go . Dit is een tijd van gemoedsrust voor ongen dichter
die echter Diet lang duurde, want weldra werd hij assistent
van een koopman in The Hunter River District, ver van
alle beschaving en boeken en weer geheel in- de natuur .
Aan deze periode darken wij eenige zijner beste verzen .
Nadat hij getrouwd is in Sydney komt zijne moeder bij
hem worm, die door haar drankzucht Diet alleen al zijn
geluk vergalt, maar zelfs, hoe wonderbaarlijk het ook moge
schijnen, met het voorbeeld voor oogen, hem in haar ellende
meesleept. En dan komt er een tij d van achteruitgang en
armoede, en wordt hij een verworpeling onder de menschen .
Vriendenhanden worden helpend den geliefden en vereerden
dichter toegestoken, maar alles to vergeefs . De drankduivel
houdt hem in zijne ijzeren klauwen en het slachtoffer is
er zich van bewust . En al dien tijd blijft zijn drang om
verzen to schrij ven en vinden wij de meest teedere gedachten
in zijne poezie . Men moet zich afvragen : is het menschenhart als de bloem die des to sterker geurt naarmate ze
in 's menschen hand verbrijzeld wordt ? Dit schijnt wel
O . E . VII 10
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het geval met de A.ustralische dichters. -- Bijna alienn
maken zware tij den door, sommigen bezwij ken er onder ;
anderen zooals K end a 11 komen er boven op, betreurend de
verloren idealen ; gevoelend dat zij edeler gedachten en
droomen nobeler en beter hadden kunnen weergeven ; maar
zooals K e n d a 11 zegt
,,It is too late to write them now,
The ancient fire is cold ;
No ardent lights illume the brow,
As in the days of old.
I cannot dream the dream again,
But when the happy birds
Are singing in the sunny rain
I think I hear its words."

K end all is zeker van alien het meest poeet ; geen
man van groote passie of doordringend analyseerder van het
menschelijk hart, zingt hij met dankbaar kinderlijk gemoed
van al het schoone dat de Australische natuur hem biedt,
en geeft daaraan vorm voor ons .
Een geheel ander man was Adam Lindsay Gordon .
vurig en ontembaar, vol passie en enthousiasme weet hij
ons in zijne gedichten misschien meer to boeien dan K e n d a 11
dit in zijne letterkundig hooger staande producten doet .
G o r don's moeder leed aan godsdienstwaanzin en zijn
kinderlijk, naar liefde snakkend, hart werd afgestooten door
dit koude en strenge optreden . Zijn wader was zwak voor
hem, en bewonderde hem om zijn ridderlijk optreden, ook
in zijne verkeerdheden . En ais eiudelijk Woolwich en
daarna Oxford hem niet houden kunnen, komt eene ongelukkige liefde een elude maken aan zijn leven in Engeland,
en moat ook hij een nieuw leven in Australia begin .nen .
En met een hart vol bitterheid vertrekt hij, vast besloten
nooit meer lets to doen to zullen hebben met hen die hem
zoo weinig begrepen
„Across the trackless seas I go,
No matter when or where,
And few my future lot will know,
And fewer still will care .
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„My hopes are gone, my time is spent,
I little heed their loss,

And if I cannot feel content
I cannot feel remorse ."

En to ch in later jaren gedenkt hij met liefde zijn vader
en zijn overleden zusje, en betreurt hij zijn wangedrag .
Niettegenstaande zijne vele tekortkomingen is en blijft
G o r don zijn geheele leven door een man van eer die
terecht zeggen kon
-- - a comfort strong,
That never reckless act of mine,
E'er worked a comrade wrong .

Hij is een man die niet past voor onze tijden, dock die
wellicht in vroegere eeuwen een heldenfiguur zou zijn
geweest . Gezond en sterk, vol moed en onderneming, en
van absolute onafhankelijkheid . Zijne vele gedichten doorlezende zou men dit als kenteekenend voor zijn karakter
kunnen noemen
„Question not, but live and labour
Till the goal be won,

Helping every feeble neighbour,
Seeking help from none

Life is mostly froth and bubble ;
Two things stand like stone

Kindness in another's trouble,
Courage in your own ."

Gordon begon als een schapenteelder, maar zijne
groote passie voor de paardensport bracht hem weldra in
contact met races en raceTmenschen . Zijn boerderij ging
fail liet en met een hoofd vol van Browning en She 11 e y . . .
en paarden, vinden wij hem afwisselend bezig als gouddelver en wilde runder „driver" . En al dien tijd schreef
hij verzen telkens onder anderen naam, totdat hij op zekeren
lag tot zijne verwondering en blijdschap bemerkte dat bijna
iedereen zijn gedicht How we beat the favorite uit het hoofd
kende . Had hij als onverschrokken en toch intens, nerveus sportsman er zich voor geschaamd verzen to schrijven,
van flu aan schrijft hij onder zijn eigen naam .
En hoe kan men de charme van deze verzen beschrijven ?
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In hen vindt men al het luchte en luchtige, al hett
geheimzinnige en ook al het ernstige van de A .ustralische
natuur, en ears den anderen kant het opwindende, het
gewaagde en de gecadanceerde beweging van een vliegenden
galop . En dit laatste vooral wanneer hij wedrennen beschrijft, waarin hij eigenlijk den dood zocht, dock to vergeefs . Een kogel moest een eind aan zijn veel bewogen
levers makers .
Herinneren sommige zijner liederen aan B u r g e r' a
Lenore, waarin de snelle, gej aagde rit zoo prachtig is weergegeven, anderen doers ons weer aan L e n a u' s Schilf seder
denken en het inweemoedige van een zachten wind door
een avondlandschap . Evenals L e n au leed G o r don aan
zware aanvallen van depressie en ook hij sloeg de hand
aan zich zelf. Zulke gedrukte stemmingen vinden wij
terug in Cui Bono, Quare Fatigasti en in Wormwood and
Nightshade .

Hij schreef eenige zeer goede balladen en romances,
waarvan the Romance of Britomarte bij zonder pakkend en
roerend is . Met het grootste zijner gedichten Ashtaroth
genaamd was hij minder gelukkig . Het is een snort imitatie
van F a u s t en alleen lyrisch, en mist geheel en al het
diep philosophische en dramatische element, wet ons zoo
in Faust bekoort. Zoodra deze dichters sets bijzonders
willen geven vermindert hunne gave en daarmede tegelij k
hunne bekoring . G o r d o n is alleen den goed als hij
natuurbeschrijoingen geeft, of vertelt van zijne gevaarlijke
ritten. Ziju poezie, meestal robuust en gezond, inspireert ook
ons, en doet al het mannelijke en al het wagende dat in
ons is, ontwaken . En ook zijne droomen, als de natuur tot
hem spreekt en hij zijne eenvoudige bijna zakelijke philosophies vnij spel last, oefen en op ons kinderen deter eeuw
en den nude wereld eene weldadige bekoring uit . Sours
ook last hij de natuur zijne vragen beantwoorden
,,Mortal! that which thou askest, ask not thou of the waves
Fool! thou foolishly askest us - we are only slaves ;
Might, more mighty, impels us
we must our lot fulfil ;
He who gathers and swells us, curbs us, too, at His will .
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Think'st thou the wave that shatters questioneth His decree?
Little to us it matters and naught it matters to thee .
Not thus, murmuring idly, we from our duty would swerve,
Over the world spread widely ever we labour and serve ."

Het levee dezer twee dichters en ook dat der anderen
nagaande, zien wij dat goon hunner ooit eenig geldelijk
profijt van hue poezie trok ; de meesten waren in dat land
van hard work en ontberingen verblijd, als zij slechts weinig
met hunne publication verloren . Maar zij zongen omdat
zij er zich toe gedrongen gevoelden .

NIEUWE BOEKEN
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A d r i a a n v a n 00 r d t . Warhold. 2 din . Bandversiering van H e rman Teirlinck . Bussum, C . A . J, van Dishoeck . 1906 .
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Verwonderingsvreugde, ter laatster instantie bewonderingsvreugde werd steeds, wordt nog gevraagd van de
literatuur . Zoo goed v66r als na '80 . In elk tijdperk ver-

schillen vindingslust en verwerpings weelde van object,
steeds is het de literatuur, die aan deze eigen-aardige, het
leven beleven doende neigingen den teugel viert, en 's menschen geest nit de dorre oppervlakte brengt in de diepten,
op de hoogten .
Zeggen we dat de literatuur vb6r '80 luisterde met 't
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hart en die na '80 met 't oor, dan zeggen we 'n halve,
waarheid ; en, dat de eerste bedoelde verheffing en de laatste
zoodat van deze eer M u l t a t u l i dan B u s ontroering
ken H u e t de voorlooper kan heeten
dan zeggen we
nog 'n halve waarheid, welke tesamen, als gewoonlijk, niet,
de geheele waarheid, hoogstens 'n waar inzicht geven .
Zoo enthousiastisch als de generatie van '80, gramstorig tegen vormzwakke, goedkoope, levenswijsheiddoceerende literatuur, de plechtige uitvaart beging van
de gedachtekunst, om de blijde inkomst to vieren van den
schooners, ontroeringwekkenden norm, zoo hardnekkig toornden, mokten tegen doze vormaanbidding zij, voor wie literatuur „'n bijkerkje" (K 100 s) was, waar 't bij uitnemendheid
Hollandsche genot viel to smaken, ook eens op 'n preekstoeltj a to staan met 'n nieuw waarheid] e, dat, al verbood
ook zelfkennis, bescheidenheid of bangheid dit kunst to
noemen, toch gehoor verdiende .
Totdat
zij die bezwaar hadden de theorien van '80
to aanvaarden van K 1005 en van D e y s s e 1, deze, misschien hues ondanks, leerden beamen in hun genieten
van Guido Gezelle's en Stijn Streuvels' kunst
en toen bedachten dat het steeds ging en zal gaan om vijf,
zeg zes, door de literatuur nach to ontdekken, nach to
waaronder 't postulant der eenhandhaven waarheden
heid van vorm en inhoud en dat 'n goede kunst meer
is dan 'n goede theorie over kunst, gelijk 't levers meer is
dan welke bepaling ook van 't levee, die, als elke definitie,
hoogstens de waarde heeft van 'n werk-hypothese .
En op dit standpunt staat de kritiek, wie het niet to
does is om gelijk to hebben, maar om zuivere onderscheiding .
Deze kritiek richt zich dus niet raadgevend tot de
schrijvers, die 't verantwoordelijk voorrecht hebben eigen
levensvisie to vertolken . Zij is er evenmin ter voorlichting
van bezorgde moeders, daar zij dan by . tegen stukken uit
het Oude Testament, als onzedelijk, en nit Job en Psalmen,
als in beeldspraak erg Nieuwe-Gidserig, zou moeten waarschuweu . En nog minder is zij er om hoogstens brochureslezenden to zetten in hun leunstoel : „dat er weer niets
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van hun gading bij is," of nieuwigheidsjagers 'n gelukroes
to schen ken
dear „nieuw" absoluut geen waardebepaling
is
, dock wel om aller aandacht to wekken voor eigen
literatuur . Want : z66 het yolk, z66 zijn literatuur . Of
liever : wet heden literatuur was, is morgen volksleven
en omg ekeerd . Daartoe hear aandachtvolle, inzichtige bepeinzing van het door kunst geschapen levee, speciaal van
't menschenleven, dat, zoo voor de kunst, als voor den
mensch, 't eeuwig-belangrijke, nooit genoeg gekende blijft .
Daartoe hear rustig bezinnen of de geboden kunst leidt tot
levensverrijking en -ontplooiing, den wel tot levensverarming.
V a n 0 o r d t' s Warhold heeft me in ongekende, voortdurende verbazing gebracht over z'n in dezen tweedeeligen
roman tot den einde toe op een hoogte gehouden kunstgehalte, waardoor dit werk een waardige pleats inneemt naast
dat onzer nieuwe, epische schrijvers near Middeleeuwsche
motieven : Ary Pries en Arthur van Schendel .
Warhold van Horsting, de jonge schout der
Siut-Paulus-abdij to Utrecht, en oogenschijnlijk bestemd to
huwen met U r s u 1 a, de dochter van H u b e r t us, den
wever, voelt zich tijdens wilde veeten tusschen edelen en
geestelijkheid geroepen tot vredestichter . „Boven alles
bee ik uitgelezen, in wijder velden mijne kracht to pooten,
want, U r s u 1 a, ik voel her aan mij n hart den brand van
een nooit uitgewaaide vlam, die ik nu liefde noemen zal,
liefde tot alles, tot den mensch, tot dier en boom, tot alles,
wet door de schepping heilig, zich wederom aan deze liefde
heiligt. En door dat heilige uitgerust, wil ik wel trekken
altijd verder en langs mijn pad, de ontroering mijner
ziel ontblootend, de menschen van vrede en liefde doorweken ." En in de eenzaamheid voor zijn Mariabeeld geknield : „'t hoofd neerwaarts, droeg hij in een woordenwierook zijn begeeren op, dat hij verlost van 't eeuwige
staan op eene pleats, zijn liefde voort wou dragen door
de Veluwe tot heel aan 't einde van de wereld, zelfs
door de tooverlanden, wear geen Christen ongeschon den
staan kon, want Marl a zou hem met kracht ompantseren
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en zijn voorhoofd bezegelen met een wil, die hem noodlotsschansen zouden doen overspringen" (I . 9, 10) . Juist echter
als hij door den bisschop met de begeerde vredezending
naar de Veluwe belast wordt, ziet hij diens grit M a c h t e 1 d
v a n N ij e b e e c k, en 't zien van die vrouw is ,,in hem
gevaren als een schok, die zijn levee een anderen weg had
opgestuwd" . Toch gaat hij met den aartsdiaken naar K o st ij n v a n P u c k h o r s t, den graaf van Staveren, om met
dezen machtigsten edele den vrede aan de Veluwe to hergeven .
K o s t ij n neemt hem in vertrouwen : ,,,,Als mannen der kerk
binnen komen, kijk ik, of de ellende meesluipt, want sedert
een geestelijke, een grit van dezen burg, mijn kostbare
vrouw tot een bleeke vroomheid verleidde, misschien door
haar een woord in to geven of door haar to vergiftigen in
de uitzweeting zijner geheime persoonlijkheid, zoodat ze
van bleekte dood ging, bee ik als een twijfelaar de tijden
ingezeild enn de vroolijkheid is mijn huffs door alle poorten
uitgeloopen. Mijn oudste zoon G e r hard is zonder nabericht
in bet Heilige Land gebleven en mijn jongste, die zich in
de Pxemonstratenser orde verbannen heeft, staat daar op
de heide bij Garderen armer dan een halseigene, maar bij
elke prediking zoo veel to rijker in toornige woorden,
waarmee hij mijn vaderschap havent . En in deze verlatenheid leun ik alleen tegen mijn dochter Jan n e ; de andere
G h e ride is van onmatige vroomheid bezeten" . Hij stood
in een onnoozele verwildering om zich been to staren, toen
War h o 1 d zijn moedel oosheid verzorgen ging met beloften,
dat de leegte rondom hem in een gedran g van vroolijkheid
zou verkeeren, als hij waarachtig gelooven en met de hulp
van den beer aartsdiaken zijn verharde levenswijze ontbinden
wilde" . En War h o l d wint K o s t ij n's genegenheid ." „Jonge
vriend", sprak hij, „de duiding uwer woorden zie ik niet,
maar wel boor ik bun moedigen samengang evenals krijgslieden-evenmaatgestap naar de overwinning . G e sluipt niet
naar priesterwijze zijwegen in, maar praalt op de groote
straat en scoot daar uw gedachten ver voor u been, zoo
ver, dat ik ze niet kan vangen" (I . 44, 57) . Onderwijl met
de heeren van Puttee, Ermelo, Elspete en Epe lang wordt
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onderhandeld over den rrede, ziet echter War h o 1 d al-meer
J a n n e-all~en . Gewaarschuwd door den aartsdiaken, strijdt
hij tegen den opkomenden hartstocht, maar in heerlijk-beschreven lentedagen, als de aartsdiaken van Staveren naar Nij ebeck
is vertrokken, bukt hij voor liefde's almacht . „Bij elk harer
gebaren, bij elke plooiing en ontplooiin g van haar gewaad,
bij de vleugelspanning voor haar albe van arm tot heup,
onder de verglanzingen der zijde en onder de diervellige
beweging van het fluweel zag hij de levenswijze van haar
schoone lijf" . En hij besluit : „Niets zou hem terughouden,
to gaan met haar, al zou hij zijn vel en zijne ziele zengen
aan het duivelsche vuur der belendende samenleving, al
zou hij verzadigd moeten worden van de schande der
schimpscheuten en den smaad der vloeken van hen, die
niets kenden dan hun lauwe plichtplechtigheden, hun argelooze onbeschoftheden en hun rotte vroomheid" (I . 128 9).
Dan in opwellend berouw ontrouw to zijn geworden aan
zijn zending, zoekt hij steun bij K o s t ij n's zoon, den
priester B a r t h o l o m e u s, en in 't gebed ; dock tevergeefs .
Na 't vertrek van den aartsdiakenen slaan de veeten wilder
nit dan ooit ; 't is veer moord en brandschatting aan alle
kanten, en waar War h old nog een vredewoord wil spreken
wordt hij, de verliefde dwaas, uitgeschaterd . Dan treft
's bisschops banvloek S t a v e r en, en War hold, zich hiervan de schuld gevende, vlucht tot den aartsdiakenL naar
Nijebeeck . Doch vindt dear niet den vaderlijken vriend,
maar Mach t e 1 d, die hij dadelijk zijn liefde belijdt . Zij, door
Karen ruwen gemaal beleedigd, waarom War h o 1 d dezen,
telijf wil, tevergeefs, dear hij de poort wordt uitgeworpen, zij
volgt War h old . „Zoo leefden zij in de zeal der wouden, het
groen in- en uitgaande, warende over de vlakten, om
menschen to mijden, hun leaer spreidend onder de takken,
die zakten, hen tot een luchtig baldakijn" (I . 199) . Ze naderen Staveren, waar zij wil uitrusten ; dock als hij
bang stamelt van den banvloek, ontvlucht ze hem, die
alleen blijft
met zijn wroeging . Deze vergeet hij spoedig
in zoete rust bij H e i m r i c k v a n E r m e lo, voor wiens
dochter E l s e b e e n hij in nieuwe passie ontvlamt . Door
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haar argeloosheid bekoeld, vlucht hij naar Utrecht, waar
hij in de Paulus-abdij openlijk zijn zonde biecht, en tot
boetedoening verwezen wordt naar het cistercienser klooster
bij Bennekom. Ook dit doet hij hartstochtehjk, vraagt den
prior : ,,of hij nimmer zich hoefde to wagen to midden van
den groei daarbuiten, wait hij wilde het aardsche verlatend, slechts groeien in het licht der kerk, in
het licht zijner eigene ziel, die aldoor gloeide in liefde
naar de liefde Gods, en koortsig riep hij : „A.lleen binnen deze ommuring, onder de vaste psalmwoorden en
bij het goddelijk verloop der Heilige Mis voel ik mij veilig"
(II . 56) . Doch dan komt K o s t ij n, van iedereen besprongen,
van niem and bij gestaan, en gewon d nederliggende door
den aartsdiaken bepraat in 't klooster to Bennekom de
rust to zoeken, dit voornemen verijdelen . Want deze eerst
zich geschikt hebbend in 't zwijgzame kloosterleven, „eindelijk
zijn stem herwinnend, liet (hij) zijn woede den vrijen loop,
uitschreeuwend, dat hij in stee van het beloofde licht, in
halfduister ale in een koeienstal moest levee en smadelijk
eten, alleen en karig zonder bier of wijn of ietwat anders,
waarvan men levee kon, dat hij den ganschen dag in gebeden en aandacht zijn lijf daarbij aan luiheid prijs gaf ."
II. 68) . Na hevige scene's ontvlucht de ontembare K o s t ij n,
en war hold, uitgezonden den voortvluchtige to zoeken,
wordt door dezen meegetroond naar Staveren . Dat vinden
zij halfverwoest door AA e r n o u d v a n P u t t en, die Staveren
belegerd had, om Jan n e to dwingen zijn vrouw to worden .
Doch zij heeft hem weggekregen door de belofte zijn voorstel to overwegen, mite hij wegging . Deze halve belofte
doet War hold in jaloersche woede uitbarsten . Maar
K o s t ij n, die ongeduldig heen en weer geloopen heeft, gaat
tusschen War hold en J a n n e staan, en onder potsierlij ke
wanhoopsgebaren roept hij : „Hoe treurende bee ik . Als een
onweerswolk zijn regendroppels moest ik mijn tranen storten,
omdat ik, ongelukkige, Been paap meer in huffs heb, dien
gij thane zoo noode behoeft, om uw huwlijksfeest to vieren"
(II . 102) . War hold wil zich eerst op A e r n o u d wreken .
,,In een blikkerenden harnas, aan zijn linker arm het ale

140

NIEUWE BOEKEN .

een vrouwenborst gewelfde schild en in de rechterhand de
ranke speer, pluimengewuif aan zijn helm en voor zich
de veelkleurige regelmatig heen en weer gerukte hoofdstoel, reed hij trotsch, de stalen beenen tegen de stegerepen, nageoogd door Jan n e, de burg poort uit . In
stevigen draf, hot geluid der paardenhoeven dof dreunend
in het mullige zand, reed hij op zijn zwaarbonkig paard,
een heel stuk in de zon uitschitterend boven de blauwsamijten covertuur, waarop diamanten, saphyren en robijnen als dauwdroppels in de morgenzonne glansden ."
(II . 130) . Na, als in 't voorbijgaan, E l s e b e e n verkracht to hebben, doodt hij A e r n o u d van Putt en,
wiens Karen dan door J a n n e worden ingeweven in den
zoom van haar hoogtijdkleed . „Er was thans een feestelij ke stemming in Staveren . K o s t ij n keek met ontzag tot
War hold op, hem lovend om zijn manhaftige daad . . . .
~T a r h o 1 d, gansch een met Jan n e, verleefde dagen en
nachten met haar gelijk een koning, die al zijn macht en
schatten rondom zich vergaderd, een veelvuldig bestaan
uitviert" (II . 140). Doch spoedig wordt hij betooverd door
Jan n e's meisjes in de kemenade . „$ij hop, een kopergloed op de wangen, onrustig rood, de herinnering aan de
bekoring der meisjes in de kemenade als een folterin g in
hem . Telkens zag hij voor zijn geest haar onbaatzuchtige,
in gulden stilte ontluikende schoonheid, de teere uitspinning der vingers met daartusschen de fijne flitsing der
naald, hot mystieke beweeg van haar boezem achter hot
wijde kleed, als de door den wind bewogen voorhang van
eon veldaltaar en hot stub, in, zich zelf bezonken zijn van
heel haar wezen, alsof zij onbewust van zijn tegenwoordigheid waren". (IL 144) . Als Jan no, zijn verhouding tot
haar spinster bemerkende, hem zijn ontrouw verwijt, antwoordt hi j : ,,,,De man is van eon ander rnaaksol on hot
beeld zijner vrouw, ongerept als eon blad in eon zomerschen dag in zijn hart, kan hij toch lij felijk een andere,
een mindere voor hem begeeren" (II . 148) . Terwijl hij zichzelf in losbandigheid ontzenuwt, en dan in machtelooze
visioen en neerzit, vergaat Jan n e van jaloozio, on stort zich
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in waanzin van den traps . „Daar buiten steeg op een
snijdend gejank, weer een, een eenstemmig gehuil van vele
menschen . Zijn sidderende beenen deden zijn schoenen
tegen den vloer aantikken . 't Gold hem. Na kwam de
wrack . Het gold zijn leven . Nu kwam het . . . In de
schemering zag hij mannen en vrouwen jets naar omhoog
dragen ; en zich tegen den muur aandrukkend, om plaats
to waken, herkende hij het lijk van Ja n n e, het gewaad
slijkig pat over de armen der dragers, het gelaat wasbleek,
de Karen slierend over de treden der trap. . . A.lsof hij nagezeten werd door duivels" (II . 172) rent hij naar Utrecht,
ligt char ziek in 'n herberg, werkt voor 'n karig brood en
bezoekt de slecht befaamde vrouwen ,,in de wijk, waar hij
vroeger de rechtspraak gehouden had" (II . 183) . „Zoo leefde
hij van den eenen dag in den anderen, met een slappen
gang door donkere stegen loopeud, bezoekend afgelegen
vuil uitzien de huizen, waar hij, een blos op de ingevallen
wangen, een koortsigen gloed in de oogen en de handen
in beving, opleefde in een uiterste spanning" (II . 184) . In
'n kerk herkent Hub e r t u s hem en zegt : „ „Ga van
deze gewijde plaats . Ge staat onder den banvloek" ;
dock verzorgt den fflauwgevallene in zijn mooning . Weer bekeert hij zich, en herzegt tot U r s u l a : ,,,,Zie, U r s u 1 a, hier
in mijn hart voel ik een nimmer uitgedoofde vlam, die ik
flu liefde noemen zal, liefde tot alles, tot mensch en boom,
tot alles, dat door de schepping heilig, zich wederom can
deze iiefde heiligt" . Op Aschwoensdag wordt hij dap met
andere boetelingen weer in den schoot der kerk opgenomen,
dock blijft geknield liggen ; waarop een geestelijke met
smartelijke stem tot de omringende priestess roept : ,,,,Deze,
War hold van Horsting, is gestorven" (II . 196) .
't Hooggehouden kunstgehalte van Warhold blijkt
't beste uit dezen hoofschen gesprektoon, niet slechts van
den ontredderden fantast W a r h o 1 d, maar ook van Jan n e
en K o s t ij n . Deze historische roman moil blijkbaar niet
historie geven, want z66 sprak men zeker niet in de 12e
eeuw op de Veluwe, maar kunst . Niet dat de schrijver
dien tij d niet kept ; integendeel : na lezing van Warhold is
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't ons of we gewandeld hebben over d e boschrij ke middeleeuwsche Veluwe, ook zagen schitteren de bliauten en
lijfrokken van samyt en triblaat, ook bijwoonden 't zoo
gevoelvol beschreven kerke- en kloosterleven .
En veler kunstopvatting wil, dat we na deze onomwonden erkenning met een eeresaluut afscheid nemen van
den schrijver en zijn werk . Nu, wat den schrij ver betreft
willen wij dat gaarne doers . Rulde voor van 0 o r d t' s
bewonderenswaardige taalmacht, die warsch van alle click .
en versleten beeldspraak, 'n schoone, nieuwe taal last
hooren, vooral in het eerste deel, met 'n klankenzwier, als
hem aangeboren !
Maar bewondering voor Wcirhold ?
Pat War h old me deed denken aan V e r lain e
den eenen dag de verheerlijking van 't brutaal-sensueele,
als telkens in Parallelement, en den anderen de ontroerendvrome toners van Sagesse, als : „0 mon Dieu, vous m'avez
bless d'amour, Et la blessure est encore vibrante," - zal
menig een doers zeggen : „juist 'n bewijs van de voortreffelij kheid van dit werk, dat 't 'n reeelen mensch ons
teekende ." En de vraag ter zijde latend : of in 'n historischen roman de hoofdfiguur niet meer speciaal van zijn
tijd dan van alle tijden moet zijn, klemt deze vraag to
meer : moet de kunst ons 't voile menschenleven geven, of
'n psychopathisch verschijnsel ? In 't laatste geval, ja, dan
ontroert de oppermachtige hartstocht ; den schrij ver vloeien
de geweldige woorden toe, als hij een' ziet „zijn vel en zijne
ziele zengen aan het duivelsche vuur der belendende samenleving" ; den lever begint het hart to kloppen, hoe dat
zal afloopen ; het wordt interessan t
maar ten koste van
het levee . Jan n e en War hold gears in hue jonge jaren
klagelijk to gronde, en de dreigende en uiteindelijke dood
waart spokig en preekerig rood door den schooners norm .
Het is de oude R o u s s e a u-foot -- of eigenlij k in hem
slechts acuut geworden, want reeds aanwezig bij Renaissaaceschrij vers als M o n t a i g n e, en nog breed-nawerkend in
Ni e t z s c h e
de wean : dat het levers begint buiten de
belendende samenleving . Neen, het levers is gebonden aan
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vormen, en eerst binnen die vormen ontplooit 't zich interessan t . 't Levers daaruit to lichten, en 't op to lossen in
zijn elementen, is, zoo de levenssynthese daarna niet wordt
bereikt, bet levers dooden ; en dan ~~n dier op zichzelf
staande, en dom-onmatig voortwoekerende elementen prachtig
beschrijven wordt eerder een doodsbeschrijving dan een
levensverbeeldin.g. En 't levers verbeelden wil de kunst .
Niet pure helden of lauwbloedige idealisten, maar menschen,
zooals schrijvers en lezers alien, gebonden aan die „belendende samenleving", waaraan burs vrijheidszucht eerst zich
scoot als aan 'n wreede belemmering, hun hartstocht zich
havent en wonders rift, dock waarin zij, gekomen tot de
zich geen litteeken schamende vrijheid, erkennen den weldoenden norm, die 't levers belette to vervloeien, 't gelukkigsterke vat, waarin hun levenswijn kon gisten, en den
schooner kelk, waaruit zij hun levenswijn ginger drinkers
--- in blijdschap . Was Buck hors t eens de hoofdfiguur
geweest
moest bet, de psychopathicus War hold had
'n nevenfiguur kunnen blijven
Warhold zou er bij gewonn en hebben . Zelfs als ware dan, naar ik vermoed,
bet kunstgehalte niet steeds op dezelfde hoogte gehouden .
Hoe volkomen van dezen tijd Warhold is, blijkt wel
nit bet sterk-ontroerende werkj a van T o p N a e f f : De
Stille C etuige .
Dit is 't dagboek van Anne - Marie, een
jonge, verlaten vrouw ; eerst nog met elken trein terugwachtend hem die bij de andere immers toch nooit 'n liefde
als de hare kan vinden ; dan langen tijd, trots alle ontgoocheling door z'n wegblijven, z'n huwen met de andere,
en vader worden, nog steeds hopend als op 'n wonder ;
eindelijk, na als laatste bewijs barer onwankelbare liefde in
'n scheiding to hebben berust, gebroken, voor goed gebroken,
wijl haar levers „zijn eenige beteekenis verloor" (bi . 124) .
En dit alles heel sober verteld . Goede beschrijvingen als
deze : „Het lamplicht uit de kamer scheen door de ruiten
en vloeide een eindweegs over bet gras ; bet raakte een
l aag-buigenden tak van den bruinen beuk en tintte de
onderste blaadj es van den treurenden berk vlinderwit rood
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den grijzen schilferstam" (bI. 47) vallen volkomen binnen
't bereik van deze beschaafde vrouw, maar zij heeft er geen
tijd voor . Zij leeft alleen voor haar liefde . En dit z6
argeloos, z66 diep-gevoeld, dat we dra vergeten kunst to
genieten, en haar droef heid, als onvermijdelijk gekomen,
meebeleven, met haar mee-lijden ; z6b schijnen al deze woorden,,
uitgestooten door diep gevoel, enkel levensuitingen .
't Is dan ook niet to verwonderen dat de schrijfster,,
overal waar zij dezen winter De Stzlle Getuige voorlas,
grooten bijval oogstte, en haar publiek moist op to voeren
tot die diepe luisterstilte, welke ook AA n n e - Marie hoort,
als zij droomt hoe men naar hem, den vioolkunstenaar
luistert, nl. : „de levende, trillende stilte der opperste voeling, het teedere weefsel, broos als spinrag, dat hem en
zijn luisterende hoorders omspon" (bi . 25) . Ret beste bewijs
zeker van de groote episehe kracht van dit kleine werkje .
En toch, waar wij in de erkenning hiervan voor niemand
willen onderdoen, staat Ann e - Marie ors op etn lijn met
War h old . Ook zij is niet gezond, 'n psychopathisch geval .
zij is ziek van
Zeker, zij heeft lief, boven mate lief
liefde.

Hoor hoe ze pleit :

„Er is geen schuld, ook bij

L i z a niet . Wanneer hij van haar geweest ware en ik was
daarna gekomen . . , zou ik gedaan hebben als zij . . . Het is
het recht van wie lief heeft en den weg ongebaand vindt .
Ik zou er, al moat men schande noemt, al moat men veroor
deelt en al moat men veracht, voor over hebben gehad . . .
Ik zou een slecht mensch hebben willen zijn, indien ik
daarmee zijn liefde had moeten koopen . Ik beschuldig
Liz a niet, die den weg to alien karat verSperd vond, en
zich baan brak" (bi . 37) . „Voor een vrouw is er geen nieuw-beginnen aan de liefde . Zij geeft zich ~enmaal en daarna . . .
heeft zij niets meer to geven over . Maar voor een man
is dat anders. Hij kan zijn levee lang semen moat hem
geboden wordt, en blij ven die hij was" (bi . 93) .
Zuilen we haar flu veroordeelen ? Voorzeker seen
een zieke veroordeelt men niet . Te minder zal men den
eersten steer willen werpen, bedenkende dat niet een mensch
volkomen ziele-gezondheid bezit, en deze gedachten maar

NIEUWE BOE IEN.

145

al to menschelijk zijn . Maar tusschen gedachte en woord,
gelij k tusschen woord en daad, ligge a kleine of groote
levensterreinen . En zal nu de kunst zich leenen om die
zieke gedachten in hot levende woord vorm en schoonheid
to geven, en de zieke daad 'n eigen glorie ? Immers, als
zijn moeder schreit, „alsof haar zoon gestorven ware" vindt
A n n e - Marie hot „vreemd, dat een moeder haar kind zijn
vrije vreugde niet gunt" (bl. 21) !
Deerniswekkende Anne-Mar i e, dat noemt gij vreugde,
dat vrijheid ? Wat zijt ge ziek ! Z66, dat ge niet ziet, hoe
uw liefde haar hoogheid, haar zelfrespect, zichzelve verloor,
waar uw sentimentaliteit begon . Ach, gij moest als De
Stille Getuige dit uw ontstolen geluk aanschouwen, wij op
onze beurt mogen niet uw stifle getuigen zijn, wetend dat
onherstelbaar feed z'n heilige der heiligen heeft, waarin
door to dringeu nach schoon, ndch good is .
Gezond daarentegen, van overbruisende gezondheid is
de ziener, de profeet, de geestdriftige die woorden spreekt
op hoog er last . En dit laatste doet K red e B e n H e i k
in Achmed gezegd De Dorst naar hot Schoone . Daarom is de
ver schijning van dozen met Achmed voor 't eerst in 't licht
getreden jougen anonymus een ware verrassing . Want hij
bezit de zienersvleugelen, waarmee hij opwiekt, omhooge
nit zijn woonplaats, door den lezer licht Rotterdam, door
hem met eons profeten typeerende benaming geheeten
„Dit booze oord, een stad van leelijkheden, zij Baggerpoel
in Lummellands traag klim aat . Want 't drassig land, van
kille vocht doortrokken, stuurt griez'lig zeuren door do
moede loon ; wil met zijn kleev'righeid hot fonk'le brein
verdoemen en worst'len doen met middelmatigheen . . . Ook
zijn de Baggerpoelers stomp en laksch en hebben ze koud
blood . Ook zijn ze norsch en bar, ja zelfs gemeen en ruw"
(bi . 1)
~dit
; yolk „van melkboeren en huisbazen in hot
ledige domme land" (blz. 557). Ook erkent hij met zijn
profetenmoed dat Marco A g n i -- de hoofdpersoon, die
A c h m e d wordt, en dien do lezer licht vereenzelvigt met
,,is in zijn geboortestad als een
K rode b e n H e i k
0 . E . VII 10
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vreemdeling in een treurig land, waarvan hij de taal niet
kan spreken . . , en de Baggerpoelers hebben smadelijk gelachen als zijn mood van het schoone sprak . En hun adem
is geworden tot een zwarten mist . Die mist hangt over
Baggerpoel" (bi . 16) . En bovenal west zijn profetengeloof
dat Marc o A g n i ,,de booze duivelen", waartusschen hij
leeft, en wier „hoofdeigenschap zal spreken uit hun naam,
die „zal zeggen wie zij zijn en u voor dwaling hoeden"
(bl . 18), gaat overwinnen door zijn zuiverheid en reins
wilskracht, en zoo gewint het allerhoogste . „Want wie,
zelfs alleenlijk om ~igen geluk, zoo gaaf een schoonheid
eischt ; -- inwendig en uitwendig volledig ; dichtbij en
veraf van gelijke sterkte ; als een godd'lijk wel-te-onderhouden geheel wetend : „de aarde",
zoo eene begeert
voormtam'lijk : de vrede voor de ziel ; de rustigheid van het
geweten. Daaraan is verbonden : alley menschen en schepselen heil, voor zoover Gad dit wil ; Hij is oppermachtig .
Zulk eene nu heet „egoist van bouwing" ... Mar c o A g n i
nu, gezegd A c h m e d, was een egoist van bouwing" (blz . 46) .
En daar er op deze mummie-oude wereld niets zoo
nieuw is als enthousiaste zekerheid doet Achmed zoo lenteachtig aan ; en daar met de ides steeds eenigszins de vorm
is gegeven, heeft K red a Ben H e i k' s taal 'n eigen frischheid . Hoewel deze zelve overstelpend woordenrijk is, haat
hij „de galmende, walmende woorden . . , die deden als een
predikant, die verzen, zangen dichten wil, om daarin de
mooie woorden saam to hoopen, die hij leerde op een vermaarde school . . . de woorden nit verhalen, ook die der
uitzinnige samenraapsels van nil, die geleken naar woordenwijken van pijnlijk-bekend maaksel, als de woningen-wijken
in Baggerpoel ;
dit a1 dan vermeerderd met de toonlooze
reeksen welke de kranten bevatten,
dit vond hij altemaal
rampzalig ;" (bi . 426, 431) . Wat daarentegen zijn onmatigen
woordovervloed den lezer belangr~jk doet blijven, is dat
deze absoluut niet west, wat er na 't laatst gelezene most
komen, en hij dit toch wil weten. En niet omdat Achmed
in hem de geheime weelden stookt van 'n onthullings- of
krijgen-z'elkaar ?-roman . Neen, wat op den titel staat dat
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deze driedeelige Achmed niets is dan Het Boek : Ontluiking ;
Het Boek der Kindsheid, der Hoop en der Onwetend heid, niets
dan de jeugdbeschrijving van A c h m e d, d . i. Marco A g n i,
1e lezer bemerkt het spoedig . Ook, dat deze Marc o, dear
hij van zijn prilste jeugd „niet was gelijk andere kinderen"
(bi . 73, passim), en wetten uitvaardigde als deze : „Gij zult
u geen legers en vloten, noch oorlogzuchtige vertooningen
makers, noch krijgskunstige kleedselen of wapenpraal . . .
levrt aan near goeddunken en op behagelijke tijden : des
W&elds Tale" (bi . 399, 402), ook „geenen dienst erken.de
dan dien der Schoonheid" en zalig was in een aesthetischen
hemel, niet hopeloos dingt near de eere van 'n twintigsteeeuwschen Braven-Hendrik . Zelfs vermoedt hij misschien,
in 'n ondeugend oogenblik, dat K red e b e n H e i k in
Marco z'n eigen jeugd teekent, en dat z'n arabische naam
wel eens de omzetting van 'n hollandschen kon zijn, wet,
indien Baggerpoel wel Rotterdam ware, zou kioppen met
'n Rotterdamsche voorliefde voor anagrammen .
Eveuwel, dit houdt 's lezers belangstelling niet gespannen, hoe goed ook Marc o' s opgroeien in 't arme,
steeds-verhuizende schildersgezin wordt geteekend - met gevoelige toetsen, wear 't gezinsleven ; in jongenspoezie, wear
de Indianenspelen met de buurtjongens over wie Mar c o
,als het „Groote Opperhoofd" den scepter zwaait ; met wrange
ironie, wear Marc o, als kantoorj ongetj e, botst tegen de
Baggerpoelers, als zijn patroon, de afschuwelijke patroon
Tines L a z e r b o l ; en met jubelendenthousiasme ; wear de
self-made kunstenaar Marc o wordt beschreven, die zich voelt
uitgroeien boven z'n plebeische kunstbroedertj es . Hoe persoonlijk deze beschrijvingen ook zijn, ze hielden de belangstelling
niet tot het derde deel gaande, werden ze niet gedragen door
Marc o' s persoonlijke levensaanschouwing . En die is deze
,,In de natuur is een oneindigvoudige en diepe geheimnis,
welke is : God ; en daarin is mijn geloof. Ook geloof ik
in eenig middelaar niet, neen, in g~enerlei . Aan wie
groot zijn geweest zal ik denken in eerbied en liefde . Zij
het ook dat veler levers dwaling was ; niettemin ken dat
;groot zijn . Maar in God alleen geloof ik . Hij immers is
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onfeilbaar. Ook heb ik dit verstaan : dat het geluk van het
levee,
dat is : God to kennen en met Zijn Schepping en
Doeling in to stemmen
niet alleenlijk gelegen is in het
Niet-zijn, dock eveneens in het Zijn . Want dear God het
Zijn niet, nit het Niet-zijn to voorschijn bracht en het
onaannemelijk is to gelooven dat Hij, gelukkig en in vrede
zijnde, near ongeluk en onbevredigdheid verlangd zou
maar wel : dat Hij, eerst enkel Ziel zijnde, Zich
hebben,
ledig en onvoldaan voelend, near levee en geluk en bevrediging verlangde en daartoe het Heelal schiep ais het lichaam
zoo is daarmede Zijne Voorwaarin Zijn Ziel zou liven,
keur duidelijk en past het den mensch dien Voorkeur to
handhaven en immer to helpers volmaken" (bi . 604).
Nieuw, noch belangrijk is dit geloof; evenmin zijn verkondiging in uitgedijde tale Kanaans, die herinnert ears M o z e a
en J o b,
alsook aan M u l t a t u ii . Maar hoogst belangrij k
is Marco's gelooven in zijn geloof . „Geloof is het sterkste
weten, maar het sterkste weten is nog geen geloof . . . Geloof
en aarzeling hebben niets met elkaar to doen", gelijk wordt
gezien in 't als episode verhaalde levee van 'n edelman
genaamd „Snel-bereikt-of-niet-bereikt" . „Het geloof gebiedt
en het is dear", en werpt „knechtige, lompe noodlotsvreess
van zich" . Het zijn aangrijpende bladzijden (537 en vig.)
waarin dit geloof in „het Schoone Oneindige, de ,A1-Kracht
ook „het Schoone-en-goede" genaamd wordt beleden .
Even aangrijpend de diepe klachten over de heerschappi,
van het onschoone. ,,O! de weinige schoone zielen verteren
zich in hunne vernederingen op deze aarde . Zij schreien,
schreien. Zij vragen : o God, wilt eenmaal het geluk ons
doen naderen en neem uw scherpe hel weer weg ! Want
wet wij doorleven, dat is de HEL . Zieker near ziel en.
lichaam is de menschheid nooit geweest" (bi . 503) .
Ook aangrijpend de jubei over den hemel door dit
geloof bereikt ? 't Slot van het 3e deel is voornamelijk
beschrijving der heerlijkheid van „het Eeuwig Paleis dat
in Lenteland lag op de sprokenplaneet" . Langs den
„bemosten Voorhof" geraakt hij „op de bruin-grij ze Binnenplaats der Jaarduizenden . . . Middenop is in hear de Blauwe
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Fontein, de zoo oude . . . Lichtgroene omlijst zijn daar, veelruitig, de kleine vensteren der wel-stille ommuringen ; het
zijn arabische vensteren . En smalle poortjes zijn er, vier ;
eon in elken klooster-stillen wand ; het zijn arabische
poortekens . . . Eenmaal ook zal ik daar zijn met de zwartlokkige maagd ; en met elk der maagden alleenialijk. Veelsoortige worsen in het Eeuwige Paleis ; welke allen schoon
en goed zijn ; de Priesteressen der Duizend Schooners, tot
de hovers des Konings verkoren, in wijsheid uitgelezen ."
Sours belijdt hij zijn onmacht 't aanschouwde to verklanken,
„want wat mijn woorden gedogen, gedogen de klanken uit die
oorden niet" ; hij geeft dan bladzijden met 4,5 regels woorden
tegen 20, 21 regels strepen en puntjes . Doch zelfs daar gelukte 't mij niet dezen hemel to aanschouwen. De schrijver
wilde me toch niet verleiden tot theologiseeren ? 0 wee,
ik zou dan naar de A.pocalyps moeten grijpen, waarvan
Luther' s woord : zich niet to gaan verdiepen in dat
„joodsche Bedroom," me ontsloeg ? Toch, our 'n toetsteen
to hebben voor Achmed's hemel, deed ik het . En vond,
tusschen veel mij boven 't begrip gaande, dit : de hemel
zal zijn „een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid, waarop
God zelf woont bij de zijnen, wien Hij alle tranen van
hunne oogen zal afwisschen ." Dit scheen me reeel : 'n
hemel die de oude aarde, vernieuwing-belovend, belicht en
toelacht, ook den eenzamen smartenmensch, hem de hoogste
gemeenschap verzekerend, loutert ; dezen hemel, na 'n crisis,
catastrophe, realiteit to zien worden, scheen me zelfs postulant van geloofsvisie . wordt deze hemel bereikt door Marco
AA g n i' s geloofsvisie ? Zijn hemel bereikt hij door in droomerijen de helsche aarde to ontvluchten . De breuk met
de aarde is absoluut gemaakt - en daardoor is die hemel
mij to hemelsch. Zie, Marc o A g n i vindt dan daar ook
ner droomen die
alleen Marc o Agg n i, met de maagdenijzr
hij op aarde ook reeds vond . Hij is niet verlost van zij n
eenzaamheid ; zij is geworden 'n hyper-verheven eenzaamheid .
En nu 't einde van dezen „hyperesthesi~" Marc o Agg n i
niet voldoet, en zijn gang toch 'n zuiver geheel is, moet
dan z'n begin niet reeds 'n deviatie zijn ? En dan de eerste
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bladzijden van Achmed herlezend, en ziende dat Marco
reeds „van kind al verliefd was en veel zonderlings in
zich had, de tale van hemel en aarde verstond en door
peinzen een God wel kon worden" begreep ik hoe, wijl in
'n zuiver geheel als Achmed het einde beantwoordt aan
het begin, met dit uitgangspunt : „ik bee gelukkig niet
gelijk de anderen, en kan door peinzen-alleen 't hoogste
bereiken" Marco tot 'n levensbekroning moest komen, die
niets dan 'n bovenmatige M arc o - verheerlijking is .
Heeft nu Kred e b e n He i k zelf niet deze ietwat
preekerige conclusie op zijn rekening, door K 1005' waarschuwing to vergeten van literatuur Been „bijkerkje" to
makers ? Wil hij den profeet M arc o A g n i 'n aesthetischen
godsdienst latern stichten, met of zonder aesthetische dominoes, kosters en klokkenluiders, waarom dan niet een levensleer gegeven ter aesthetische opvoeding van den mensch,
in plaats van literatuur ? Deze toch moot riot in de eerste
plaat definieeren, prediken en all~en-beschrijven, maar wel
vorm geven, hot levee uitbeelden van menschen, die, natuurlijk allen levee nit 'n min of moor juiste levensleer, ma ar
riot door de kunst zijn geschapen am hue levensleer to
verkondigen ? Neeu, die blijkt wel onopzettelijk uit hull
levee, als 't zuiver is geteekend . Nu kan K red e b e n
H e i k dit laatste uitnemend . Scherp en met gevoelige lijnen
etst hij ors allerlei menschen, dock nauwelijks zien we ze,
of Marc o preekt ze ors weer uit 't gezicht .
Heeft hij zelf dit tekort gevoeld door op bl . 618 aan
to kondigen „een gansch nieuw verhaal, (dat) eens zal
geschreven staan in hot boek : Teistering, hot boek van
Voorj aarsstorm en en van Verkeerde Ontmoetin gee" en
daarna „een gansch nieuw verhaal, (dat) zal geschreven
staan in hot boek : Lentesuizen, hot boek der Eeuwige
Jeugd en der Verwerving Schooner Zekerheden" ?
Gaat ook hierom Achmed zich to buiten in enthousiaste
beschrijvingen, wier overdadige pracht benauwt ? Gelijk
N e r o eens vijanden moot uit den weg geruimd hebben,
aan 'n gastmaal, door 'n bloemenregen . Eerst was 't opengaan der zoldering en 't neerregenen der bloemen 'n vreug-
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digs verrassing . Tot de regen niet ophield, en ze stikten
on der geur en kleur.
Toch is .Achmed'n belangrijk boek, wijl't met een jaloerschmakend geloof is geschreven . Doch daar dit M a r c o niet
buiten z'n eigen grenzen brengt, west hij ons niet over
to zetten in „'n schooners, betere wereld" . Maar hij wijst
er heen, al is 't ook langs 'n dwaalweg, en dit met zulk
'n enthousiasme, dus zonder eenig bedrog, dat z'n kunstvaardig en geestdriftig gebaar geestdrift wekt . Ja, zijn
ziel nadert onze ziel ; telkens hopen we dat zij den drempel
zal overschrijden . En waar ze dit niet vermag, zou 't ook
zijn wij 1 ze in onreeele zelfverheerlijking bovenmatig groot
is geworden ?
Ook de hoofdpersoon in Q u e rid o' s tweedeeligen

roman Kunstenaarsleven is „een man met godenkracht" (II

152). M a u r i c e F l e u r y ,,was 'n kunstenaar, met 'n ziel
open voor alles . . hij moist dat de groote mengeling van
idealistisch- en werkelijkheids-zien in hem van de meest
hevige diepte en innigste zuiverheid leefde" (I . 21) . En
even als bij Marc o „kwam alles tot 'm, door die bevende,
al groeiend- schitterende tooverpoort van peinzen" . Louis e,
zijn vrouw, „voelde in zijn vro .welijk-mooien kop kracht van
een gigant". „In zijn ontembare menschliefde voelde ie zichzelf levees-toovenaar, die maar to spreken had van eigen
verrukking, om anderen gelukkig to zien worden . . Hij was
de hooge poort, waaronder een ieder klein werd, die er
onder doorging. Hij overwelfde iedereen met z'n levende
gloeiziel, z'n geweldig woord, dat daverde of zong, dartelde
of smeedde" . „Al moat zijn literaire vrienden voelden, voelden
ze door hem . Hij had in ze gewekt 'n machtig levenssentiment. Hun kritiek en hue wijsheid kwamen nit hem .
Hij had ze niet alleen beinvloed, maar gekneed, gevormd,
'n nieuw levee ingeblazen . A.lles was hij voor hen geweest,
alles, alles voor hue ziel en hue geest . Hij droeg hue smarten
en jubelingen . , " „Het hoogste in hem was zijn hevig aangedaan gevoel voor 't Schoone . . Die goddelijke ontroeringen
in hem konden geen begoocheling, geen zelf-suggestie zijn,
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want ongeroepen kwamen ze en onbewust gingen ze en dat
levee van zijn ziel was zoo reeel als 't reeelste" (I 35-57) . En
dug, zoo neemt hij zich voor : „zou ie z'n idealiteit heffen
op 'n plan van onbewogenheid ; zou ie nets verdoemen,
nets meer hates, zou ie de vreeselijkste levensgedrochten
door den zachten handstreel van z'n alles-meevoelend besef
betasten . Voor hem zouden er gees slechte, vervalschte
menschen meer zijn, hij zou ze alien goed of alien slecht
vinden, door ragfijn de drijfveeren van 't goede of van 't
slechte to ontvezelen" . (1. 24) . Zijn kunst zou can zijn hevige
ontroeringskunst, zielevoedsel dins voor hen ,,in wier heele
wezen trilde(n) 't allerdiepst-ontroerde en 't hevig-aangedane
voor de levees-schoonheid . , wier ziel sn akte near die
groote ontroeringen" . (ib.)
Dus hoezeer M a uric e F 1 e u r y uit 't zelfde aspect
als Marc o A g n i 't levee beziet, is hij niet, gelijk deze,
enthousiast verkondiger, maar enthousiast kunstenaar, of
liever een die trots overstelpende ellenden, armoede en beproevingen toch 'n groot kunstenaar wordt, en aldus z'n
levensideaal verwezenlijkt . En wet M a u r i c e F l e u r y bereikt, 't is wet David Koorengel, in Querido's vorig
boek Zegepraal, met zijn alley-superlatiefst, universeelst absolutisms zeide to willen bereiken, en wet
dear en in
M aurice Fleury en in David Kooren gel's goed deel
autobiographic en levensvisie van Is. Q u e rid o heet verwerkt
de schrijver geeft als zijn levenservaring en kunst-confessie .
Zoo verzoent Kunstenaarsleven eenigszins met Zegepraal's
grootspraak, eenigszins, want 't getuigt van enorme wilskracht en beeldend vermogen, tusschen veel kritischen arbeid
door, zoo omvangrijk eigen werk to kunnen leveren .
Werkelijk toont de schrijver hier ,,uiets to verdoemen,
nets to hates en de vreeselijkste levensgedrochten door den
zachten handstreel van z'n alles-meevoelend besef to betasten." Want zijn 't gees levensgedrochten, die mottige
pies, K o H o end e r s, met onnavolgbaar talent geteekend
in z'n komiek gevloek en humoristische lichtzinnigheid, ook
niet al die Amsterdamsche achterbuurtsmenschen, waartusschen M a u r i c e F l e u r y leeft, met z'n vrouw ear hear
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broertjes, wier verzorging hij in geniale onbezorgdheid op
zich nam ? En is bovenal die rij ke bankier S o o n b e e k ,
die op walgelijk-minne manier geld bijeenschraapt, en to
gierig is er zelf van to levee, geen levensgedrocht, zoo hevig
dat 't onnatu urlij k, bij na karikaturig wordt ?
Doch, is 't gevoel van verveling dat ons telken s besluipt bij deze sours zeer-knappe, sours uitstallerig-wijdloopige teekening niet een kritiek op deze kunstmethode ?
En zegt deze kritiek niet : neen, kunst is geen uitbeelding
van alles wat hevig ontroert ; neen, kunst is keuze ? Trouwens aan de keuze ontkomt ook de kunstenaar M a u rice
F l e u r y niet . Want de weelde genietend van S o onbe e k's huffs „bekn aagde hem het heim wee naar 't groote
smartleven, 't groote kernleven vin al 't bestaande, our
dat levee to doorgronden, to objektiveeren" (II 137) .
Te zeggen dat smart eerder levensverstoring dan levenskern is, en deze dus van positieveren inhoud moet zijn,
schijnt, zeker, niet veel meer dan opvatting tegen opvatting to plaatsen, ons dus to brengen buiten de sfeer der
kunst, wier task niet is de ware levensleer to verkondigen .
Toch ontneemt bovengenoemde definitie aan M a u ri c e's
kunst haar beweerd universeel karakter, daar zij blijkbaar
evengoed haar axioms, dogma, voorkeur heeft als b . v. de
meest akademische of kieschkeurige kunst. Tegelijk verklaart deze levensopvatting, als voedingsbodem van 'n
alleen-ontroering-wenschende kuust, den overstelpenden,
overwoekerenden weedom van Kunstenaarsleven, die zoo
pijnlijk-aandoet in 't lange lijden van M a u r i c e' s lieve,
trouwe vrouw, in haar al to lang beschreven
van I . bl .
71-97!
bevalling, en haar langzamen dood . 'n Fijngevoelig idealist als M a u r i c e met z'n sentimenteele „heimwee naar 't groote smartleven", moet wel in dit immers
aan ellendeD dan vreugden steeds rijkere levee oververzadigd
zijn van zijn heimweevervulling, en wellicht 's lezers dank
vergers dat hij niet nog oneindig sch+okkender tooneelen
hem heeft geobj ectiveerd . En ook waar de lezer erkent
dat deze werkzame, talentvolle schrij ver daartoe ongetwijfeld
het vermogen bezit, zal hij liever dien dank schuldig blij ven .
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Zonder zijn ondankbaarheid uitvoerig to willen rechtvaardigen .
Want kieschheid gebiedt kunst en 't intieme levers des
kunstenaars streng gescheiden to houden . Dat Kunstenaarsleven
wat uitstallerig, aanstellerig aandoet, immers men schroomt
dit, als 'n onbeschoftheid, to uiten, rinds zich lief verluiden dat hierin stukken intiem levers zijn verwerkt van
den kunstenaar, voor wiens cooed en werkkracht men eerbied heeft . Openhartigheid kan fijngevoeligen sours meer
piju doers dan ontroeren, en als de zenuw Moot komt to
liggen, ruimt 'n man van distinctie voor de nieuwsgierigen
het veld.
En daarom doet men den schrijver Is . Q u e rid o,
meer ik, 'n dienst als men, our hem to waardeeren, zich
voorloopig houdt aan z'n Menschenwee, in de hoop dat hij
ons nog eens 'n even objectief en grootsch werk geve als dit,
en kan het nit breedere, diepere levensvisie opgebouwd dan
dat „'t groote smartleven, 't groote kernleven is van al 't
bestaande,"
want dit is toch maar 'n halve waarheid .
Enkel, klare objectiviteit, tegelijk echter vol en zwaar
van verbeelding en ingehouden gevoelshartstocht is Santos
en Lypra door Nine van der Schaaf.
Ongedwongen mengeling van 'n gewoon, met heldere
stem verteld verhaal over door 't levee teleurgestelde
menschen-van-nu, en van 'n aan Noorsche sagen verwant,
dock moderner sprookj e ; ook van woordkarige, echter
scherpgeteekende karakterbeelding, en van onwezenlijk, van
schoonheid verzadigd gedroom naast aan geen conventie
gebonden genotsleven ;
en deze eenheid bereikt op 'n
hoe romantisch ook, toch reeel gehouden levensplan, moet
voor hen, die deze enkel-aesthetische levensbeschouwing
deelen, de aparte bekoring zijn van dit merkwaardige boekj e .
S a n t o s is 'n jong ingenieur in de reel zich ontwikkelende Mirjastad . „Toen hij nog kind was, lag reeds het
plan als een droom over de stad our eens ook het bergland
met een spoorweg to doorsnijden . . . En toen hij zich eer
verworven had in z'n yak en zich zeker ging voelen van
z'n goed geluk, werd hem die droom dat hem eens de bouw
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van dien spoorweg toevertrouwd zou worden, . ., tot een
zekerheid in z'n toekomst . Zoo was er harmonie in het
leven der machtige, groeiende Mirjastad en het zijne" (bi .
4). In 'n storm zien wij hem vroolijk op de stad toestoomen .
,,In de diepe zee lag veilig z'n ernstig toekomstplan ; z'n
verleden stemde hem trotsch-tevreden, maar in denn korten
tijd tusschen het verleden en de toekomst, moest hij genieten van het roekelooze, zooals hij daareven genoten had
van den storm" (bi . 7) . In die zucht naar 't roekelooze
introduceert .hij 'n toevallig ontmoeten drom werklieden
op 'n vriendenfeest, vervreemdt daardoor z'n vrienden van
zich, sluit zich bij z'n nieuwe kameraden aan, en werkt
als hun gelijke met hen op de fab-riek. D o n i t a, de vrouw
van den arbeider S e m g a art, in wiens huffs S a n t o s
woont, wordt op hem verliefd, dock hij, verveeld van 't
werk en haar verliefdheid, gaat weg, haar zeggende hem
n iet to molten volgen, dear hij 'n andere lief heeft . In
medelijden met haar belooft hij met de andere terug to
komen, dan kan ze zelve zien, da,t hij haar niet kan liefhebben . „De vrouw, die Santo s lief had, heette L y p r a
en ze woonde in een eenzaam huffs, dicht bij de zee"
(bi . 60) . L y p r a weet : „ik ben me bewust geworden, ik
weet dat m'n bestemming is, mooi to zijn, en alleen dat"
(bl . 68) . Dear aan zee „hoorde L y p r a haar naam, altijd haar
naam, sours in heiligen, zuiverenden toorn, sours in roerende
liefde : dat zij was, zij, zij, nabij de godheid, de godheid . . .
O, to zuiveren, to zuiveren de gedachte van alien troebel
en to veroveren, langzaam to veroveren de gave, our die
gedachte to uiten in melodie !" (bi . 73) . Met tegenzin last
ze zich door S a n t o s overhalen our zijn belofte aan D o n i t a
to helpen vervullen . D o n i t a ziet achter 'n struik verborgen L y p r a, en keert gebroken huiswaarts ; dock L y p r a
,,was ontstemd : er was een disharmonie in hun samenzijn
hier, na reeds vele, lange dagen van samenzijn ." Ze keert
terug „en ontwaakte den volgenden morgen frisch en krachtig,
tot de e~ne gedachte ; het lied, het lied ! . . . En, omdat geen
ontstemming haar storen mocht ., ging ze naar de binnenste
kamer van het groote huffs, wear ze lampen aanstak, die
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met roodachtig sehijnsel 't vertrek verlichtten „en ze dagen
lang, zonder storing werkte aan hot lied . Zalig was bet
omrn z66 to leven . De lampen schonken aldoor eenzelfde
licht. Moeheid was slapen en nacht, ontwaken was frischheid, werken, scheppen !" (bi. 88) . S ant o s echter „toefde
in de stills velden, zich overgevende aan 't knagend gevoel
van eon lij den to weten, dm hem, door hem . . . Harde aardkluiten van den oneffen grond deden hem pijn aan hoofd
en leden . . , in naief-ootmoedig schuldgevoel verdroeg hij de
kwellingen der onbewuste natuur, alsof God ze hem zond
ter verzoening" (bi . 86). In Mirjastad teruggekomen hoort
hij hoe z'n vijanden bewerkt hebben dat de uitvoering van
't spoorwegplan door 't bergland aan z'n doormen vriend
E d w o l d is opgedragen, en blijft daaronder hoog, koelspottend, ougebroken . L y p r a weerziende, „groette S a n t o s
haar, eerbiedig, op eon afstand,
hij wilds, hij kon haar
niet naderen, niet aan raken bij dit licht, waarin hij zich
voelde als eon vreemdeling, eon indringer. . . . Er kwam
s toornis . . . , hij ging been . En zij list hem gaan en bleef
alleen, met haar vreemd, machteloos verlangen . Ze streed
niet moor, ze staarde in stills wanhoop naar haar leven,
haar smart . . . bevredigen zou hij haar nooit" (bi . 101 9) .
S ant o s keert terug naar z'n vrienden . „Z'n eerzucht had

hem den dronken wensch doen voeden, om in z'n rol van
toeschouwer toch to heerschen, toch de ziel van den arbeid
to zijn" (bl . 120) . Als dit deerlijk mislukt, smeekt hij
E d w old : ,,,,Je moot mij work geven, E d w o l d . Vertrouw
mij jets toe. Ik zal je ij verige dienaar zijn ." Dit laatste
droeg den oud en spot-toon, dock haastig deed hij bier op
volgen : „Ik spot niet ."
E d w old zweeg nadenkend . Hij word gewichtiger,
ernstiger nog dan dozen morgon . Hij deed goon andere
gedachten radon dan die van gewichtigheid en ernst . Hij
antwoordde na rijp beraad : „Ik zal je vooruit zenden met
eon aantal menschen, om hot work in de bergen to beginners,
als je dat wilt".
„Allen is good" verklaarde S a n t o s, vast-besloten" (bl .126) .
In die bergen ligt 'n vergeten koninkrijkje, waarover
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'n mooi, vurig natuurkind F e r i e , „een arm meisj e, dat
bezemstruiken zocht en ruikers maakte van viooltjes"
koningin zal worden, of liever zichzelve koningin zal makers .
Want de slappe, droomerige kroonprins, die 't haar beloofd
heeft, is niets en kan niets, dock zij voelt 't zich reeds .
Als E d w old ' s yolk in haar bergen komt, roept zij de
bergbewoners bijeen, verjaagt met giftige pijlen de indringers, rent den to paard naar 't paleis, waar de koning ligt
to sterven, en last zich tot koningin uitroepen . Intusschen
sterven S ant o s' beste vrienden ears de wonders, door F e r i e' s
yolk hen geslagen, o .a. B e p p o, de vioolkunstenaar . Deze
bezat 'n prachtig kleed „en had zich oofd,
be, het to laten
dragen door de mooiste vrouw, die hij zou ontmoeten, en,
tot nog toe, had hij niet geweten wie de mooiste van
beide was : z'n vrouw of
L y p r a"
Toen hoorde
hij een verheven lied . . Het was L y p r a' s lied van klaarheid . . . Zij, de kunstenares, die het goddelijke, de scheppingskracht in zich had, redde hem! . . . „Geef dit kleed
Beef
het aan L y p r a," drong hij . „Zeg dat ik haar dank voor
haar lied . . . " „Zij is de mooiste," mompelde hij . Toen
kwam er een fibers voor z'n blik . . . " (bi . 165) .
Juist als S an t o s 't kleed aan L y p r a zal brengen,
ziet F e r i e dat, en, begeerig, volgt zij hem to paard, in
stad, op 't station, „het zwarte ding -- F e r i e moist niets
van een spoortrein !" (bI. 178) na, tot aan zee toe . Dear
vindt San t o s L y p r a's huffs leeg. Zij is met vreemden
verweg gegaan . Nu krijgt F e r i e 't kleed, dock als ze
terugkeert, ziet ze zich onttroond door H o h i n d e, de officieele verloofde van den kroonprins, vlucht, en eet zich
den dood aan giftige bessen . San t o s keen weer terug
naar Mirjastad, en zoekt in werken vergetelheid . Dan komt
hij, door een bal, weer in aanraking met I k e r o n , „den
wijsgeer van 't levensgenot", treft dear den tooneelspeler
C h a r 1 on, den „braven huichelaar", en diens vrouw
L y p r a!!! Ze gaat met hem, en hij brengt haar naar 'n
afgelegen plaatsj e, waar zij moeder van 'n verwacht kind] e
en weer kunstenaresse kan warden, en keen zelf terug
tot z'n werk in Mirjastad, waar hij eenzaam tusschen z'n
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vrienden zich ouder gaat voelen . „Hij bleef koel in ~~ne
richting stares en langzaam ginger de lichtjes our hem
nit. Hij was nu alleen, in een leege ruimte . . . Deze
eene oude kamer en deze enkele oude vrienden wares iets
warms en goeds in de leege ruimte" (bi . 229) .
Het bizondere van Santos en Lypra is dat het wijde
uitzichten opent . Wil 't ors niet het levensinzicht verdiepen
en ors doer herhalen : „Allen vergangliche ist nur em'
rleichnis" ? Of seen
. 't wil niets ; bedoelin g, noch
opzettelijke vingerwijzingen verhinderen 't genot van dit
objectieve kunstwerk. Doch telkens verwijdt zich achter 't
klaar-vertelde gebeuren op den voorgrond de einder ; die
menschen zijn wel reeel, maar komen ze niet uit ongeziene
verten ; hun woorden zijn wel alledaagsch, duiden ze niet
ook op eeuwige waarheden ; hun daden schijnen zoo gewoon,
doelen ze echter sours op eeuwige symbolen ? En de poetisch
klinkende names van San tos en Lypra, Semgaart en
D o nit a, F e r i e en C h a r l o n zeggen die niet dat het
menschenleven is poesis, schepping van Hoogere Machten ?
En maakt dit alles to names niet Santos en Lypra tot een
indien het de klaarkunstwerk van hooger orde ? Zeker
heid daarvan behield . En die ontbreekt er m, i . to veel .
flier wordt het lever bezien van 'n hooger plan, maar als
de schrijfster ors op die hoogten medeneemt, dan ondervinden wij vooral het duizelingwekkende daarvan . Wil
de schrijfster ors later zien hoe de zelflevende mensch door
roekeloosheid, misverstand, vrees en wangunst zich telkens
z'n lever breekt of verbroken ziet, en dat ten slotte niets
dan arbeid hem rest, eenzame arbeid, zooals S ant o s en
L y p r a, van elkaar gescheiden, zich opsluiten, ieder met hun
werk ? Maar dan weigeren we dit to noemen : het lever bezien
nit hooger plan
en voor dit laatste wilder we de schrijfster
darken . Zoodat, juist door naast haar gestaan to hebben op
de hoogte, we ietwat-ongeduldig vragen : „licht, meer licht !"
Hoe wonderlijk zwelgen in subjectief gevoel en lust tot
objectieve beelding, zucht naar treffelijke wijsheid en hartstocht voor natuur- of karakterteekening nog in 'n jeugdige
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kunstenaarsziel om den voorrang dingen, blijkt wel nit de
zeer persoonlijke kunst van Stifle Ontroeringen, door den
jongen schrijver Louis C a r b i n.
Jong, dat is wel de eerste indruk, dien men ontvangt van dit werkje . Hoe gemoedelijk-ouderwetsch begirt
het met 'n Prolong, weiks slotzin : „Ja, zij was nog wel zeer
noodig ; zij, zijn moeder !" bescheiden, dock in sprookjesachtig, poetisch proza, wij st naar haar aan wie dit werkj e
is opgedragen : „aan mijn moeder" ; en hoe jeugdig-openhartig eindigt het met 'n Naschrift, . waarin de schrijver
erkent dat „de ontroeringen der menschen gansch kleine,
ongewichtige dingetjes zijn . . , in 't groote, wijde, oneindige lever" en , dat hij heeft „geschreven deze stifle
ontroeringen, zonder reden, zonder doel, enkel omdat 't mij
lust in kleine boegwater-omkrullertjes hevige golven to
zien. haar ik moest niet to veel opkijken van 't witte
papier, waarover zoo prettig gleed de pen, want het is
nooit aangenaam to weten dat je gemoedsbewegingen zoo
heel weinig to beduiden hebben . En ook besef je niet
graag je kleine ij delheid van belangrij k to vinden je eigen
emotietjes . . . ." (bi . 162) .
Te jong, zelfs wat onbeholpen, is het, als de schrijver midden in 'n objectief verhaal parmantig naar voren treedt om to
oreeren : „Wat is 't woord „levensgevaarlijk" in de ooren
der jeugd? IJdele, niets zeggende klank, welke haar onbewust wel somber en ernstig stemt" enz. (bl . 19).
En niet minder jong, 't met opeenstapeling van woorden duidelijk willen teekenen, als b.v. in 'n avondlandschap
't volgende : „Klein, teer en broos waren die silhouetvormen bij de hoog-erbovenop-koppingen van 't gewolkte,
blauw-grijs, noodlot-somber, met hel-rood-goudende randen
tegen 't diepend avond-blauw, dat hoog over 't al opkoepelde" enz . (bi. 31) .
Dus hiermede meer in overstemming dan in tegenstelling
is 't verbazend-sympathieke van deze frissche, persoonlijke
kunst . Wordt deze schrijver misschien onze Pierre Lot i ?
Immers ook zeeofcier, en ook zoo gevoelvol vertellend van
z'n mooie, geweldige zee in Mist, Van Nachtdonkerte en
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Windgedaver en Nachtelij ke Vaart in Tropenzee. En daarbij,
onder 't koel, scherp weergeven van 't gewone levee, in
dat dood-gewone levee zooveel gevoel -- tooverend, zegt men
bijna dat in die kleinigheden de polsslag, de rhythmus van
't voile levee gespeurd wordt . Zoo Een .MMisverstand en Een
Smart.
Toch is hij nog lang niet onze P i err e Lot i en
dit niet, omdat vergelijken steeds wordt verkleinen . Neen,
hij mist nog de epische breedheid om 'n Pecheur d'Islande
als Y a n n to scheppen, maar ook die geconcentreerde beeldingskracht, waardoor z'n fransche college aan z'n schetsjes
zulk 'n hooge kunstwaarde wilt to geven . Doch dat zijn
werk uitlokt tot die vergelijking, is reeds 'n bewijs dat het
hooge verwachtingen wekt, en die ook ken vervullen, zoo
zijn kunst, zonder hear warm-persoonlijk karakter to verliezen, zuiver obj ectief 't voile levee weet weer to geven,
want die kunst alleen ken rekenen op meer den 'n vluchtige belangstelling.
De zuivere objectiviteit -+- Been, uitgevonden door de
Vlamingen is ze niet ; ze is zoo oud als goede kunst ; maar
wel schijnt ze 'n bizondere gave van de tegenwoordige
Vlamingen .
Dadelijk treft ze ons weer in De Wondernacht, door
Constant van Buggenhaut. Want dit is, zoo niet het
eerste, den toch een der eerste werken van dew jongen
schrij ver, en van het begin tot het einde verbaast de obj ectiviteit, de rijpheid van deze in-droevige, kleine vertelling .
De wonders acht is 'n sneeuwnacht, waarin we B e r t, de
poppenman, met Mo or z'n hoed „die de speeldoos moet
draaien als de bass de poppen vertoont," door de sneeuw
zien voortsukkelen .
't Begint zoo : „Stilaan dunde nu de vlage ; 't wierd van
langerhand 'n vlugge jacht van kleine, broos-fijne sterrekens en stuivend sneeuwmeel, met temets daartusschen nog
'n achterlijk pluimken dat in aafsche wendingen als verdwaald daarheen warrelde . Gracht en land, en woonste,,
en weg, 't lag alles nu effenboords vol en bedolven, met
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elke hoekigheid gebot, vervormd tot doezelzachte ronding" ;
en in dew aan T e i r 1 i n c k en S t r e u v e 1 s herinnerende
sappige, kern-eigen taal, verhaalt het verder, hoe Bert
in 'n dorpsherberg belandt, char voor dorpsjongens en
drinkebroers z'n poppen vertoont, onderwijl wat bier meedrinkt, dan de hem onthalende waardi.n vertelt van z'n lieve,
vroeggestorven vrouw, en z'n ook reeds gestorven kameraad
den knappen R e m i, van veel hooger komaf dan
hij, 'n politiek balling of zoo iets eindelij k in den laten
avond weer voort-trekt op stad aan, doezelig en vermoeid
zich in de sneeuw neerzet, visioenen krijgt van R e m i en
kabouters, en insneeuwt, insneeuwt . . . „Dwarrelende pluimkens dikten het mulle vlokkentapeet nog aau, kleefden
wattig om stronk en struik en den zwijgenden, wijdstarenden
vent kleedden ze in een mantel van vlekkelooze witheid,
donsden allengskens op z'n stijven baard en in 't streuvelende nekhaar tot hij sprekend 'n sneeuwman geleek" (bi . 95) .
Prachtig, rustig en hoogstgevoelig verteld
dock van
bijna to aangrijpende levensmisere . Want 't contrast van
't vlekkelooze winterland-buiten met den ondergang van
dezen eenzamen schipbreukeling uit de stadsellende schijnt
haast to scherp .
En dus luistert men to liever naar de zuiver-gehouden
landvertellingen van S t ij n S t r e u v e is ; ditmaal Het Uit-

zicht der Dingen .

Hij vast al niet meer mede, noch tegen, deze groote
eenvoudige . Hij heeft reeds lang de eer zichzelf to zijn,
en 't is telkens een vreugde to bemerken oat hij zichzelf
blijft . Dus zich niet herhaait, maar met zijn oorspronkelijke, degelijke kunst telkens 't zelfde op andre manier wil
en kan bereiken . Nu lustte het hem eens den triumf van
den eenvoud uit to bazuin en, en oat niet door met z'n
wortelechte woorden des eenvouds heerlijkheid to verkondigen, maar met die eenvoudige wondertaal nu eens niets
groots, noch grappigs, noch buitengewoons to vertellen,
neen, eigenlijk niets to vertellen, dan wat in z'n Vlaamsch
dorp voor ieder open en bloot ligt, en ons toch to doers
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verzekerd-zijn, dat we voortdurend jets heel schoons hooren
en zien . Want Het Uitzicht der Din gen geeft slechts drie
schetsen. De kwade Dagen „dat is de lastige overgang naar
de verandering van 't jaargetijde, de barensnood, en de
geboorte van den witten, helderen winter" (bi . 14) ; Veeprijskamp, vertellend, hoe 'n Zondagavond, als „de boeren zaten
warm en weeldig bij 't vuur in de gelagkamer van 't gemeentehuis", de burgemeester hen komt vertellen dat de
regeering ook in hun dorp heeren wil zenden om hun vee
to prijzen en to keuren . Dooh „ze bleven als stomme
visschen, zonder dat er een spierken roerde aan hun roode,
opgeblazen, ruige boerenwezens", besloten niet mee to doen,
en „zonder een woord zochten ze elk zijn wegen naar.
huffs
en kropen als norsche zwijghuizen in bed" . Tot op den
dag zelf
ze bijna alien aankomen met hun vee, en als
een van wien ze 't niet dachten met de prijzen gaat strijken,
de jaloerschheid ontwaakt, zoodat den avond van den veeprijskamp „door de halfnaakte boomen reeds ging de
huivering van 't aankomend geweld" (bi . 75) . Geeft Feeb.v.
prijskamp nog tooneeltjes a la S t ij n S t r e u v e 1 s
't genrestukje van der boeren herbergafspraak : niet mee to
doen
de laatste schets De Ommegang is enkel beschrijo n i u s met
ving van 't feest van den dorpsheilige, St . n t As
't zwijntje, die hun dorp beschermt tegen 't hemelvuur en
veeziekte, en op wien zij volkomen vertrouwen . En de
beschrijving van dit heiligenfeest, van deze door ieder
meegevierden kermis, wordt omlijst en belicht door de beschrijving van 't dorpsleven, waarvan deze ommegang de
groote dag des jaars is .
„Het blauw van den hemel is blauw en eften als het
water der Schelde die kronkelt in de diepte van het dal .
De huizen die alleen in 't veld verzaaid staan en de huizen
er
to zamen getroept road de kerktorens op elk dorp
hangt eene lucht van gedaagde gerustigheid over de oude
daken en op de vergane jaaroude witselkalk der very alien
gev eltj es . . . Tusschen die huisj es die in de veiligheid van
het kerktorentje als belommerd staan, leeft de rust en de
stilte als een oude gewoonte . . . Alles is er dorpsvast van

NIEUWE BOESEN.

163

uitzicht en de menschen die er to morgen vertrokken zijn
om to werken, worden er to avond weerom verwacht, gelijk
hot gister ging en alle andere dagen . Nooit goon knecht
of meid zal er verdolen of vergaan op die groene maar
wandelvaste zee . Nu is 't de voile achtermiddag en tenzij
de gebrekige ouderlingen en de onhandige kinders, is ieder. Men werkt uit ingeborenheid . . .
een aan 't work
nieman d kan hot land bedriegen of hij bedriegt zich zelf .
Adios komt en gaat en is in gedurige wording en de landman moot erbij zijn en zorgen, want de winter komt als
er niets to rapen vast en menschen en dieren vragen om
eten. Levers is eten en alle eten komt van hot land, moot
aan de eerde ontvochten worden en veroverd ;
al hot
andere, wat er ook van hot levers gezegd wordt, gebeurt
elders, verre van her, in stad of in vreemde streken waar
menschen worsen met ingewikkelder behoeften en begeerten. Hier heerscht de zin van hot eenvoudige, die gene
groote wet : levers is werken. Dat zit als eon onverroerbare waarheid in eon ieders hoofd" (bi . 99 102).
Zoo gaat hot bladzijde voor, bladzijde na . Hebben we
al niet eons ongeveer hetzelfde van S t ij n S t r e u v e 1 s gelezen ? Even zeker, ais we hot nog eons, nog tienmaal
willen lezen in zijn dadelijke, levende taal . Want daarover
ligt de bekoring der argeloosheid, waarnaar men moot
luisteren, gelijk men moot luisteren naar den schooners,
ernstigen klank van eon gelukkige kinderstem . Is dit
geluk, dit levers hot ware, hot onze ? Dat doet er immers
niets toe ! Het is 'n waar levers, want geheel-gehouden,
als geheel innig, persoonlijk gekend, als geheel trots (misschien zelfs om ?) z'n contrasten liefgekregen in z'n vreemde,
ontroerende schoonheid, en beluisterd in z'n schooners klank,
die 't last hooren als, dock ook alleen, als geheel . En
wie nu, aangegrepen door 't woord-enthousiasme, met objectief-kalme woorden, 't zij in jubelende, droef-klagende, dan
viakweg-vertellende kunst, 't aanschouwde levers verbeeldt,
ziet, tot eigen verbazing, als vrucht, niet gemaakt, noch
opzettelijk, z'n woorden lever van ingehouden e .thou-
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siasme, in hem gewekt door den vreemd-schooners gang en
klank des levees .
S t ij n S t r e u v e l s verwondert zich over de schoone
taal, gelijk over 't schoone levee van Vlaanderen, en beiden
bewonderend wekt z'n levend, dadelijk woord in den lezer
verwonderingsvreugde en bewonderingsvreugde, die werd
en steeds wordt gevraagd van de literatuur .

ONZE LEESTAFELS
Nederlandsch Oost- en West-India, geographisch, ethnographisch en economisch beschreven door Dr . H . B 1 i n k .
Boekhandel en drukkerij voorheen E . J . Br ill, Leiden,
1905-7 .
Na betrekkelijk korten tijd
wij kondigden de beide eerste
afleveringen aan in December 1904 - is dit werk, twee deelen,
semen 1162 blz . druks, compleet. Het geeft ongetwijfeld een
schitterend getuigenis van de belezenheid en de werkkracht des
Schrijvers, die zich ten task steide een boek to leveren „waarin
is samengevat die kennis van de kolonien walks ieder beschaafd
Nederlander dient to kennen en waardoor zij, die later in de
kolonien zullen arbeiden, vooraf in bet algemeen over land en yolk
worden ingelicht" ; waarin „aan bet economisch gedeelte eon ruime
pleats wordt ingeruimd" .
Het is indertijd in eon onzer dagbladen gezegd : in menig opzicht is bet werk van Dr . B 1 i n k uit den aard der zaak eene compilatie ; maar met oordeel en kennis van taken compileeren is op
zich-zelve eon kunst.
Het eerste deal geeft eene algemeene beschrijving van onze
Oost : land- en volkenkunde, in ruimen tin opgevat ; bet tweeds
eene bijzondere beschrijving der deelen, ook van de West-Indische
bezittingen . Wear men hot boek opslaat, - steeds vindt men, op
duidelijke en bevattelijke wijze, vermeld wet een beschaafd Nederlander van de zaak weten most . Neem b .v ., in bet eerste deal, de
60 blz . (305-364), die aan de godsdiensten in den Indischen
Archipel gewijd zijn, en one verhalen van de tending, van de
natuurgodsdiensten, van bet Hindoeisme, van den Islam . . . . Een
„deskundige" zal daarin niets vinden wet hij niet reeds vollediger
wist, maar voor hem schreef de beer B 1 i n k niet ; de „general
reader" daarentegen wordt ingelicht omtrent verscheiden onderwerpen, waarvan hij tot dusver niet of nauwelijks had gehoord .
Eigenlijk ken men bij elk hoofdstuk soortgelijke opmerking
waken ; daarmede is echter bet werk van den hear Blink alleyminst veroordeeld. Had hij op elk gebied near volledigheid getracht -- men denke eons aan bet geschiedkundig overzicht !
den ware bet boek misschien tienmaal grooter van omvang geworden en zou de kring van lezers, waarvoor bet thane bestemd
is, er weinig aan hebben .
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Wij zijn derhalve van oordeel dat
al kunnen, zooals haast
wel van zelf spreekt, verschillende aanmerkingen worden gemaakt ,
Dr. Blink onze literatuur over India wezenlijk heeft verrijkt . Zijn
boek is, als geheel genomen, ears goad boek, omdat hat er krachtig
toe kan bijdragen dat onze Oost en West beter gekend worden
in hat moederland . Beter gekend,
en ook meer gewaardeerd .
E . B . K.
Onze Indische Financier. Nieuwe reeks aanteekeningen
door E . d e W a a 1 . - VIII . West Borneo zonder de betrekkingen met de buren ten Noorden . Naar 't handschrift
uitgegeven door E . A. G. J. van D e 1 d e n. 's Gravenhage,
Martinus Nij hoff, 1907 .
Tussehen de jaren 1876 en 1884 verschenen de zeven eerste
deeltj es der „Nieuwe reeks aanteekeningen" van den hear d e
W a al, die to voren (van 1864 tot '68) een twaalftal „Aanteekeningen over Koloniale Onderwerpen" hat licht had doers zien . De
uitgaaf van eon vervolg op daze laatste was gestaakt tengevolge
van d e W a al's optreden als Minister van Koloni~n (Juni 1868) ;
na zijn aftreden als zoodanig (November 1870) grasp de werkzame
man spoedig wader naar de pen . Maar wanneer men zijne vroegere
en latere geschriften met elkander vergelijkt, dan ziet men steeds
belangrijken vooruitgang, en zoo is hot ook alsof zijn werkkring
als minister zijn blik had verruimd . De „Nieuwe reeks aanteekeningen" staat, in opvatting en uitvoering, veal hooger dan al hat
vroegere work .
Ieder, die met Indische aangelegenheden bemoeienis heeft gohad, west hoe d e W a a 1' s werken hem herhaaldelijk tot betreuwbaren gids strekten . Zijne beschouwingen over onze verhouding
tot hot buitenland in deal I, vooral die over de Indische „Bijdragen aan hat Moederland" in deal IT, verouderen niet ; en de politieke
en financieele gesehiedenis van verschillende Buitenbezittingen, in
deal V aangevangen, heeft terecht de algemeene aandacht getrokken . De Lampongs, Bengkoelen, Sumatra's Westkust, Atjeh,
Sumatra's Oostkust, Riouw, Palembang, Banka en Billiton warden
in deal V-VII uitvoerig behandeld . . . in hat algemeen kan men
gerust zeggen : op voortreffelijke wijze .
Het thane verschenen deal VIII zou geheel denzelfden lof
verdienen, wanneer hot onmiddellijk na zijne voltooiing gedrukt
en uitgegeven was . Maar . . . hot loopt slechts tot medio 1884, en
wij schrij van thane drie en twintig jaar later (0p bl . 66 lawn wi,
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dat de „kaptai" van Mandor „nog aan 't beetuur" is, en deze
overload in September 1884) .
Het gevolg daarvan is tweeerlei . Vooreerst, dat van al wat
sedert geschiedde, geen gewag wordt gemaakt ; en, ten tweede,
dat in hot werk geen partij is getrokken van al wat intussehen
over hot tijdvak tot 1884 werd gepubliceerd . Behalvo naar hot
bekende werk van den tegenwoordigen hoogleeraar Dr . J . J . M . d e
G root, Het Kongsiwezen op Borneo (1885), zal hat ons geoorloofd
zijn to verwijzen naar onze op de officieele stukken gegronde „Bijdragon tot de geschiedenis van Borneo's Westerafdeeling", to
zamen ruim 600 blz ., in de Indische Gids van 1889-1903 opgenomen ; en naar de daarop gegeven aanvulling, onder denzelfden
titel, van J . W . Young, in hot Tijdschri ft voor Indische Taal-,
Land- en Volkenkunde, deal XXXVIII (Batavia, 1895) .
Het felt moot dus geconstateerd, dat men in 1907 eon book
uitgeeft, hetwelk op hot oogenblik der uitgave verouderd moat beaten ;
eon book, dat de schrijver-zeif twintig jaar lang in portefeuille
hield . . . . waarvan in 1888 de verdere „bewerking" werd „gestaakt"
wagons „dreigende blindheid" . . . . dat door den schrijver-zelven
dus nog niet „af" word geacht, zooals ook blijkt uit hat opschrift,
blij kens hot voorwoord door hem aan den bundel gegeven : „voorloopige tekst" .
„Bij dit voor de pore gereed makers", zoo lezen wij in dat
voorwoord, ,,is de uiterste pieteit en de grootste nauwkeurigheid
betracht. Van bijwerken is om goede redenen geen sprake geweest .
Alleen eon man ale d e W a a 1 zeif zou bijwerken vermogen" . . .
Ons komt hot voor, dat men moor in den geest van den ontsiapen staatsman zouden hebben gehandeld, indien men gedaan
had wat hij zeif zeker niet zou nagelaten hebben wanneer hij zijne
copy aan den drukker had toegezonden : zorgen dat doze met de
meeste nauwkeurigheid tot hat laatste oogenblik was bijgewerkt,
opdat de lezer er hat meeste nut van trekken zou .
De hear d e W a a 1 heeft steeds gedacht aan eon „opvolger",
aan iemand „die zijn tank zoude overnemen" .
Zoo heette hot reeds in 1876 (0 . I. F., deal I bl . 88)
„Ik stel mij voor, aan den politieken on financieelen toestand
van die gew eaten (de Buitenbezittingen) afzonderlij ke aanteekeningen to wijden . Namelijk, indien de regeering die or dan zijn zal,
mij de noodige bescheiden verstrekt, en indien goon ander de task
overneemt" .
En zee jaar later (deal V, bi . 144)
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„Lag in de woorden : „indien goon ander de teak overnemmt",
reeds eenigermate de stills wensch dat een overnemer zou opdagen, gedurende de laatste jaren al meer door ziekte gestoord en
gemaand, moot ik ernstig betwijfelen of de spanne tijds, die mij
tot werken rest, wel zal toereiken om ook dat plan to volvoeren" . . .
,,In de eerste pleats wil ik trachten, door eenige ontvouwing
van mijn denkbeeld een werkzoekenden lezer tot de overneming
aan to sporen ."
(Id . bl . 148). . . . „Nog eons, ik hoop hiermede den lust voor
hot schoone plan bij jongeren, frisscheren van geeste, op to wekken . . .
(Id . hi . 171, noot) : „Mijn opvolger zal dug betere bronnen
moeten raadplegen" .
Ook later (zie b .v . deal VII, hi . 7 noot) wordt nog herhaaldelijk gezinspeeld op den verwachten „overnemer", en hot is ons
persoonlijk ook wel bekend welken hooggeplaatsten staatsman hij
daarbij op hot oog had . Of doze, hetzij nooit aangezocht, hetzij
goweigerd heoft, wie zal hot zeggen ?
Men spreke dus niet van pieteit, wanneer men na den dood
des schrij vers onveranderd gaat uitgeven wet de schrij ver zelf nog
niet voor do uitgaaf geschikt achtte ; van bijwerken had „om goede
redenen", allereerst om to handelen in des schrij vers geest, wel
sprake moeten zijn . . . on hot schijnt ons weinig meer den een
uitvlucht, wanneer men zegt dat eigenlijk niemand tot hot afmaken van d e W a al's work geschikt zou zijn .
De thane gevolgde wag was wel de gemakkelijkste, de eenvoudigste, maar waarlijk niet de verkieslijkste .
Intusschen,
met al zijne gobreken is ook deal VIII van
d e W a al's „Nieuwe Reeks aanteekeningen" ons welkom . Hot
geeft, zij hot den niet al wet wij verlangen, toch veal wet van
elders onbekend is of tot dusver onvoldoende ward toegelicht . En
de twee nog to verwachten deelen zullen vermoedelijk veel bijdragen tot de kennis van Serawak, Broenei enz ., waarover in onze
teal nog betrekkelijk weinig geschreven is . Hot meest zal den to
betreuren zijn dat de saris der „Aanteekeningen" daarmede gesloten zal zijn, en wij dus de bespreking, in denzelfden geest, van
de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo en de ten 0 . daarvan
gelegen Buitenbezittingen zullen missen . . . tenzij nog eenmaal de
door D o W a a l zoo gewenschte „opvolger" zich aanmelden mocht .
E .B .K .

,,U NE DEMOISELLE"
UIT DE 18 ~E EEUW
DOOR

IGN'ATIA LUBELEY .

„La vie n'est pas un roman" .
A, DAUDET .

I.
Het was in 1750, toen J e a n n e d' Y v ran nog een
meisj a van vijftien jaar was met een glad bruin keurslijf j e
en een wit-linnen mutsje, dat zij op een warmen A.ugustusmorgen in de zonnige leerkamer van haar ouderlijk huffs
in 1'Aigle zat to schrijven, heel regelmatig haar ganzen
veerenpen bewegend over het papier, al haar aandacht
wijdend aan haar schrift . Het waren de memoires, die de
oude freule d' A u m ale uit Vergie over madame de M a i nt e n o n had opgeteekend, waarvan zij een gedeelte overschreef. Haar moeder, die op Saint-Cyr op school was geweest, had ze vatn een andere oud-leerlinge ter leen gekregen
en het werk moest met veel zorg geschieden .
„Les . . . " schreef J e a n n e, bij ieder woord ophoudend,
om in het manuscript naast haar na to zien, of zij zich
niet vergiste ,,paroles . . . du . . . mauvais . . . riche : „Vows
avez eu vos aises daps ce monde" la frappoient beaucoup."
0 . E . VII 11
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Zij hield even op, en keerde zich near hear zuster, die
bij het ream hear les zat to leeren .
„Ken je het al P"
Ontkennend schudde Blanch e het hoofd, terwijl zij
voor zich nit herhaalde
„H~las, ignorez-vows queues s~veres loin
Aux, timides su j ets . . . "
Zij moist niet verder, wierp een blik in hear boek . Het
was font ook .
„Aux timides mortels cachent ici les Rois," las zij .
„Helas, ignorez-vows queues s~veres loin
Aux timides mortels cachent ici les Rois"
herhaalde zij voor den zooveelsten meal.
„Au fond de leur palais leur maj este terrible
Affecte a leers suj ets
? Affecte a leers suj ets . . .
en weder lezend : „De se rendre invisible ." eindigde zij snel.
„Je bent even ver als zoo straks," merkte J e a n n e op .
„lk geloof, dat jij niets geen geheugen voor die dingen
hebt . Jij hadt n ooit mee kunnen spelen op Saint-Cyr en
den nog wel voor het hof ."
„Ik had het ook nooit gedurfd," antwoordde B l a n c h e
nederig .
Maar onbewust richtte J e a n n e hear hoofd wet hooger
op : „O, ik wel. Mevrouw G i r a n zeide verleden, dat zij
zich nog herinnerde, hoe eenige meisj es van St .-Cyr op
Versailles voor den koning mochten spelen . Het was heel
mooi. Ik had wel Mardoch~e willen zijn . Alleen mochten
ze geen costuums aan hebben, vroeger wel, maar ze werden
er to ijdel door."
B 1 a n c h e' knikte. Het sprak zoo vanzelf voor hear
beiden, dat men ijdelheid heel verkeerd en heel dwaas
moest vinden .
„Mevrouw G i r a n," vervolgde J e a n n e, „zeide ook,
dat men in alle scholen doet als in Saint-Cyr . Misschien
zal ik het volgend jaar ook wel een rol in Esther krijgen,
als ik in Parij s ben . Ik zal den vragen of ik Mardochee
mag zijn, omdat ik dat al zoo goed ken . „Laissez lea pleura,
Esther, a ces jeunes enfants . . . En .
vows . . "
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Daar werd een deur boven gesloten, en iemand daalde
1e trap af.
Haastig bong J e a n n e zich over haar manuscript .
,,Affecte
leurs suj ets . . . " murmelde B l a n c h e voor
:zich uit .
Maar niet haar moeder opende de deur van de leer
kamer ; het was het gerimpelde gezicht van Trine t t e,
door de plooien van haar Normandische mute omlijst, dat
.zich om een kier vertoonde .
„Mademoiselle Jeanne, of u even bij mevrouw kwam ."
„Ja, ik kom ."
„Mevrouw is in haar slaapkamer," d uidde zij aan, toen
het kind langs haar heenging .
Jeanne snelde de gladgeboende trap op en klopte
aan de eerste deur op het smalle portaal . Op het antwoord
van haar moeder trad zij binnen, en vond deze gezeten bij
het open venster, waardoor men in het gebladerte van den
grooten kastanj eboom keek . Door de schaduw van dien
boom was er zulk een groenachtig gedempt licht in de
slaapkamer, dat het schelle wit van de gekalkte muren
temperde, enn een zelfde groenachtige weerschijn gal aan
den gewreven houten vloer .
„Doe de deur dicht," zeide mevrouw d' Y v r a n „en
kom even bij mij, want ik wilde je spreken ." Zij zeide niet
te gaan zitten, due haar dochtertje bleef voor haar staan .
„Je weet, dat je peettante mij eenigen tijd geleden
geschreven heeft, dat zij je gaarne in Parijs op school wilde
doers," zeide zij met haar klanklooze, moede stem . „Mijn
plan was, je eerst in het volgend voor] aar to laten gaan,
omdat er flu geen reisgelegenheid was, en in den winter
de wegen zoo slecht zijn . Maar de boerenwagen van Pon tRille is vandaag in de stad voor de markt en ik heb bericht gekregen van M a r g u e r i t e dat mevrouw G i r a n
binnenkort naar Rouen teruggaat, en dat een paar kennissen
van haar vandaar naar Parijs vertrekken . Je zou due heel
goed reisgezelschap hebben . Mevrouw G i r a n wilde je
eenige dagen bij zich houden in Rouen ; dan kon je flog
eenige inkoopen doers voor je trousseau ."
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J e a n n e stood vastgenageid . Zij had allerlei heerlijke
verwachtingen van haar school . Maar het was nog altijd
zoo in 't ver verschiet geweest . En nu opeeus zoo dicht bij .
Z?j moist niet of zij blij of bedroefd moest zijn . Zwijgend
zag zij in het smalle, ziekelij ke gezicht harer m oeder, zoo
Meek altijd bij het zwart van haar weduwrouw .
„Ik zal vandaag nog aan je peettante schrijven," vervolgde mevrouw d' Y v r a n . „Dan weet zij, wanneer zij je
verwachten ken . Ik weet nog niet, op welke school je
komen zult . Je nichtje is in 't klooster van la Presentation .
Maar het zou kunnen zijn, dat je kwam bij les dames de
Sainte Marie in la rue St .-Jacques, omdat die minder duur
is. In ieder geval moet je dankbaar zijn voor hetgeen je
krijgt, en je moet het nooit toonen, als jets je tegenvalt .
Het levee is niet gemakkelij k voor menschen van onzenn
stand, die arm zijn . Ik waarschuw je bijtijds, opdat je niet
to groote verwachtingen en daardoor teleurstellingen zult
hebben . Eet is een groot voorrecht voor je, dat je near
Parij s kunt gaan en met gelij ken omgaan, maar ik zeg niet,
dat je levee daarom gelukkiger zal zijn ."
J e a n n e knikte ernstig. Zij dacht na . „Maar, mama,"
verbrak zij toen de stilte . „Op Saint-Cyr was u Loch heel
gelukkig."
„O ja, Saint-Cyr !" alsof dit boven alle dingen verheven
was . „Maar dear waren wij alien gelijk
alien even arm,
en een van haar zeldzame lachjes zweefde om haar mood .
„Maar ik dacht flu niet zoozeer aan je schoolleven, als wel
aan de omgeving van je peettante . Ik ken die ook niet,
maar dit weet ik wel, dat degenen, die rijk zijn vooraan
gaan en de anderen bijna altijd eindigen met vergeten to
worden . Maar je moet het weten to dragen. En je moet
nooit toonen, dat je het bemerkt, dat men je passeert . En
nu, ga flu weer near beneden . Heb je je teak al af? Je
moet er om twaalf uur mee klaar zijn . En B 1 a n c h e moet
haar deel uit Esther kennen ."
„Ja, mama," heel onderdanig .
Jeanne had den knop van de deur al in de hand,,
toen haar moeder zich bedacht .

„UNE DEMOISELLE" .

173

„Ik heb je nog niet gezegd, dat Mar g u e r i t e mij
ook liet weten, dat zij vanmiddag met de G i r a n s her
wil komen . Zult je er aan denken mevrouw G i r a n zeer
beleefd to bedanken, dat je met haar mee mag reizen ?"
„Ja, mama ."
Met een stem trillende van opwinding deelde J e a n n e
beneden de nieuwe planners aan B l a n c h e mee .
„En als zij mij voorbij zien, en mij niet noodig hebben,"
zeide zij met hoog opgericht hoofd, „dan kom ik terug . Ik
behoef er niet to blij ven ."
„haar zij zullen je niet voorbijzien," zeide B l a n c h e
overtuigd. Zij twijfelde eraan, of er wel eenige meisjes
waren, die mooier en geestiger waren dan J e a n n e . Zij
vond haar volmaakt .
Buiten, in de zoele zomerlucht, weerklonken opeens
de slagen van de kerkklok .
„Half twaalf," zeide J e a n n e, „ik mag me wel haasten,
ik heb nog zooveel . En om twaalf uur moet ik klaar zijn ."
Zij nam haar ganzenveerenpen weer op, maar Blanche
leerde niet verder, hoewel zij haar task nog niet kende .
Zij staarde voor zich nit, de groote blauwe oogen vol tranen .
„Ik zal alleen blijven," dacht zij, „altijd, altijd alleen ."
J e a n n e' s pen kraste haastig over het papier, terwijl
zij de zin afschreef, die zij begonnen was over „le mauvais
riche" : ,,on ne lui reproche pas des crimes, disoit-elle,
mais d'avoir eu ses aises ."
In uitstaande gebloemd zijden japonnen, met kanten
mutsj es op, traders de meisjes dien middag den salon binnen,
om de gasten van haar moeder to begroeten . Zij vonden
er haar getrouwde zuster 1 e March a is van Pont-Rule, en
een oud-tante van diens man mevrouw G i r a n met haar
twee kleinzoons, jongens van zeventien en vijftien jaar in
blauwe rokken en batisten jabots, die eerbiedig oprezen
toen hot tweetal binnen kwam .
Jeanne bong heel diep voor de oude mevrouw U i r a n,
haar met zachte stem bedankend voor de vriendelijke en
vereeronde uitnoodiging om mee to reizen en haar ver-
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zekerende dat zij meer „touchee" was door „cette grande
borate" dan zij maar eenigszins uiten kon . Tevergeefs had
zij gepeinsd om een middel to vinden, waardoor zij haar
groote dankbaarheid kon toonen, zij hoopte, dat die gelegenheid haar nog eens zou geschonken worden .
„Tres biers, tree biers, petite," _ zeide mevrouw G i r a n
met een lachje op haar mooi, statig gezicht . „Wij zullen
hopen, dat onze refs voorspoedig zal zijn, dat wij niet in
een sloot zullen kantelen, dat wij niet met een regenbui
lekkende portierraampjes zullen krijgen en dat wij geen
wielen zullen verliezen . En als wij door roovers worden
overvallen, zullen wij ons zelf moeten verdedigen, want
mijn kleinzoons blijven op la Feuill~e om to jagen ."
„Omdat mijn grootmoeder het wenscht, mademoiselle,"
viel J e an G i r a n in . „Ik heb haar gesmeekt mee to molten
gaan, maar al mijn smeekbeden gaven niets ."
„Omdat ik niet begrijp, waarom de refs nu zooveel
gevaarlijker zou zijn dan verleden jaar," antwoordde zijn
grootmoeder droog, „je vbndt mij toen voldoende beveiligd
door mijn vier knechts ."
,,Als u niet anders wenscht, wil ik ze u nog gaarne
laten . Maar wie zorgt er dan voor mademoiselle d' Y v ran ?
1k wilde mijn degen tot haar dienst stellen ."
„Eh biers, mademoiselle, u h oort het," zeide mevrouw
G i r a n , „ik wil onvoldoend geleide meenemen . Wat
dunkt u ?"
Waarop Jean n e antwoordde, dat zij er niet aan
twijfelde, of mevrouw G i r a n wilt het beste wat er gedaan
moest worden, en dat zij zich geheel aan haar overgaf.
„Waarom zeide u dat ?" zeide J e a n verwijtend, toen
zij bij bet opengeslagen raam was gaan zitten en hij naast
haar kwam staan . „Ik was zoo gaarne meegegaan . Ik zal
heusch geen rust hebben zoolang ik weet, dat u onderweg
bent . De wegen zijn dikwijls gevaarlijk ; het is eenvoudig
mijn plicht mee to gaan en. . . , "
„roovers dood to schieten ! Het is wel hard, dat moet
ik bekennen, als men dan alleen hazen en konijnen overhoudt om to vervolgen ."
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„Het is flog veel harder u mij zoo to hooren bespotten .
Het is misschien den laatsten maal dat wij elkander zien,
zeker, den laatsten maal, dat wij rustig met elkander
kunnen praten . Ik hoop u flog to ontmoeten, als u vertrekt, maar dat zal toch kort zijn . Zeker hoop ik ook,
daarna flog uw moeder to bezoeken, zoolang ik met Paul
op la Feuill~e ben, maar dan zal ik u niet meer vinden,
en . . . . dan" zeide hij met een lichte buiging, „zal voor
mij de charme van deze plaats weg zijn ."
„Niet heel beleefd voor mijn moeder en mijn zuster,"
wilde J e a n n e antwoorden, maar daar lag zulk een ernst
op bet jonge goedhartige gezicht, waarnaar zij opkeek, dat
de ondeugende tinteling hit haar ilonkere oogen verdween
en zij den blik afwendde, plotseling ook even ernstig gestemd door de gedachte dan dat spoedige heengaan .
„Het zal toch wel vreemd zijn, alles to verlaten,
zeide zij heenziende in den thin, waar een verweerd Florabeeld zich verhief op bet zonnige grasveld en wild opgroeiende cozen zich slingerden om een paar reuzenvazen .
„Maar de meeste meisjes gaan veel vroeger naar school,
en u vergeet, dat ik naar Parijs ga !"
Maar J e a n vond dit niets indrukwekkend . Hij held
niet van steden, hij hoopte eens voor goed op la Feuillee
to gaan woven, zelfs l'A .igle zou hij flog to druk vinden .
„Natuurlijk, l'A.igle is een stad," antwoordde J e a n n e
met zekere waardigheid . „Ik houd er veel van, en daarom
geloof ik, dat ik ook heel goed dan Parijs zal wennen ."
„Ik ben wel bang, dat ze nooit terugkomt," zeide
B l a n c h e treurig, die over haar zuster was gaan zitten,
,,of misschien maar voor heel kort, en dan gaat zij weer
terug . Men zegt, dat de menschen, die eenmaal van Parijs
houden, nooit meer in de provincie kunnen wennen ."
„Maar onze grootmoeder is ook vroeger naar Parijs en
Versailles geweest," zeide P a u 1 G i r an met die hoopvolle
uitdrukking in zijn zonnige oogen ; hij had een fij n-teer
heel anders dan zijn oudere
gezicht, net een meisje
broer,
„en zij is ook teruggekomen ."
De meisjes knikten . Zij kenden allen de geschiedenis
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van de mooie R gin e 1 e Mar c h a ff s, die opgevoed op
Pont-Rule, aan 't hof kwam to Versailles, daar, onder andere,
concerten bijwoonde, die voor L o d e w ij k X I V in zijn
particuliere vertrekken werden opgevoerd, de jachtpartijen
op Manly meemaakte
en terugkeerend naar de provincie
daar trouwde met Ant o i n e G i r a n, president de la
chambre des comptes to Rouen, die zomers op la Feuillee
woonde, niet ver van Pont-Rule . Men zeide, dat hij altijd
op haar gewacht had . Voor haar was het een mesalliance
geweest, want hoelang de G i r a n s voor dien tijd zitting
mochten gehad hebben in de regeering van de stad Rouen,
en al behoorden zij flu tot „la noblesse de la cloche", zoo
stonden zij toch niet gelijk aan de markiezenn van PontRule, die burs rechten konden doers gelden op les honneurs
le la cour .
Onwillekeurig keek J e a n n e naar haar ; zij was flog
mooi, heel statig vooral. Zij stood juist op om weg to
.aan, lachend eenige woorden wisselend met Marguerite
1 e March a is . J e a n had ook naar haar gezien, en zijn
blik zocht J e a n n e' s gezicht toen deze haastig oprees, om
merle afscheid to nemen .
„Mademoiselle," zeide hij snel, terwijl de anderen flog
even praatten, „toen mijn grootmoeder terugkwam op PontBile vond zij alles, als toen zij heenging . . ., ook de gevoelens van mijn grootvader. Wilt u er aan denken, dat
dat ook met de mijne zal zijn als u terugkeert a"
„En als ik dan heel oud ben met wit haar en diepe
nimpels ?"
„Dan ook, mademoiselle," antwoordde hij ernstig, met
een buiging, zijn hand aan zijn degen .
Maar die buiging zag J e a n n e niet meer . Zij maakte
juist haar diepe neiging voor mevrouw G i r a n , hierin
gevolgd door B 1 a n c h e, wier kinderlijk, rood gezichtje een
kleur van genoegen kreeg, omdat zij achter zich M a rg u e n i t e tot haar moeder hoorde zeggen, dat zij zulke
vonderingen had gemaakt in haar entrees de salon.
Twee weken later was J e a n n e vertrokken .
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helderen Septembermorgen was zij onder een toeloop van
nieuwsgierigen en straatj eugd in de groote reiskoets van
la Feuill~e gestapt, waarin mevrouw G i r a n en haar
kamenier zaten, terwijl haar koffer achterop werd vastgebonden . En toen, onder laid geroep van den koetsier,
klappen van den zweep, en paardengetrappel was het rijtuig
met een schok in beweging gezet, en door het portierraampje had zij voor het laatst haar moeder met B 1 a n oh e
achter de ramen van de voorkamer zien groeten . Bonsend
op de zware keien, schommelend in haar riemen, rolde de
koets verder door de nauwe straten, en zij had de bekende
huizen voorbij zien gaan, een laatsten blik geworpen op de
openstaande dear van de St . Martin-kerk, wear zij den
vorigen avond nog met haar moeder en B l a n c h e was
geweest, om to bidden . Naast haar portierraampj a ging
Jean G i r a n to paard, het jongensachtige gezicht ernstiger
den ooit onder den driekanten steekhoed ; haar zwager
1 e March a i s en P a u l reden aan den anderen kant . Zij
deden mevrouw Gir an en haar uitgeleide tot de stadspoort. Toen was de refs in ernst begonnen. Hoog in de
lucht, en al ver af, hadden de slagen van de torenklok
weerkionken . Het was voor het laatst, dat zij ze hoorde,
voor vele jaren, dacht zij, en haar hart werd toegeknepen .
Maar zij schreide niet . Heel recht en heel bleek zat zij
nit to kijken near de omgeploegde akkers, afgewisseld door
weilanden . Zij moist, dat zij niet to klagen had. Het was
een groot voorrecht near Parijs to mogen gaan, dear opgevoed to worden met meisjes van haar kring en misschien
een mooi huwelijk to doers, want als haar peettante goed
haar opvoeding wilde eindigen, zou zij ook wel zorgen dat zij
„un beau parti" deed . Madame d e Main t e n o n had ook
altijd getracht haar protegees van St .-Cyr uit to huwelijken ...
Toen opeens met grooten schrik had zij bemerkt, dat
mevrouw G i r a n haar tapisseriewerk reeds voor den dag
had gehaald, en zat to werken .
„Petite," zeide deze, toen zij zich haastte ook haar
reticule to openers, „ik hoop, dat wij semen een goede rein
zullen hebben . Nous allons
la garde de Dieu ."
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„Ja, mevrouw," heel eerbiedig, terwijl zij trachtte haar
naald in to steken, onder het schokken van de koets, die
een zijweg moest inslaan .
„En zij, die thuis gebleven zijn, zijn er ook a sa
garde," vervolgde de rustige stem .
„Ja, mevrouw," op denzelfden beleefden toon .
Maar haar hart was toch vertroost geworden .
B l a n c h e was na Jean n e' s vertrek naar de leerkamer gestuurd, en leerde er als gewoonlijk haar lessen,
maar flu alleen en al schreiende . Haar moeder ging ook
haar gang . Haar gezicht stood strak en bleek, maar het
had al de laatste dagen zoo gezien, het viel niet meer op .
Het was geen hard gezicht, en geen verbitterd gezicht,
het was alleen een gezicht waaruit alle hoop en alle geluk
voor goed waren verdwenen, het gezicht van iemand, die
weet, dat het leven hard en moeilij k is, en dat draagt, zich
buigende, alle opwellingen van opstand bedwingend, omdat
hij weet, dat het leven goed moet zijn, zooals het is . En
daarom vroeg zij ook niet, waarom zij zoo ziekelijk was,
waarom zij die kwaal had, die haar lichaam uitteerde en
haar kracht wegknaagde, en om welke zij zich iederen
morgen bij het ontwaken, en iederen avond bij het ter
ruste gaan, afvroeg, of de hevige pijnen al komen zouden .
Zij had haar moeder aan den kanker zien lijden en sterven ;
zij moist er alles van .
Alleen toen J e a n n e voor haar had gestaau, reisvaardig, en zij haar naar zich toe had getrokken en gekust
had, toen was er even in haar doffe oogen jets wanhopigs
geweest, jets vragends, jets gejaagds als van een gepijnigd
dier, dat geen uitweg meer ziet . Waarom ging het kind
weg, en zou zij het nooit meer terugzien ? Want zij moist
het, toen de zware reiskoets met J e a n n e' s gezicht achter
het portierraampje weggereden was, dat zij dat fijne, geestige gezicht, flu zoo bleek en ontroerd,
voor het laatst
had gezien . Even was zij duizelig geweest . Maar zij herstelde zich, en het strakke keerde in haar oogen terug .
Niemand behoefde to weten, hoe ziek zij was, en hoe kort
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haar levee waarschijnlijk nog duren zou . Zij droeg het
alleen . Met slependen step ging zij haar weg door huffs.
Waarom zou zij nu zoo toegeven aan haar gevoel ? Zij had
immers al zoo lang geweten, dat J e a n n e weg zou gees .
Zij had immers zelf haar zuster geschreven, haar herinnerend
aan haar plichten als peet, om jets voor het kind to does,
en zij was dankbaar geweest - om het kind
dat het
antwoord zoo gul en zoo hartelijk was geweest . Zij had
haar nog tot het voorjaar willen houden, maar nuttiger
was het, dat zij flu ging ; zij ging toch al zooveel later den
andere meisjes . Daarbij had mevrouw G i r a.n to kennen
gegeven, dat als zij met haar meeging, zij in Rouen de
zorg voor het trousseau op zich nam . Het was een uitkomst
geweest . De tijden wares zoo duur na den oorlog, en haar
inkomsten zoo klein . Zij was niet vrij . Het levee was
wel hard voor haar, maar 't verwonderde haar niet, want
als klein m eisj a op Saint-Cyr had zij al gehoord, dat het
niet gemakkelijk was, vooral niet in de wereld, en toes zij
op aanraden van haar moeder, met wie zij sedert het huwelijk van haar zuster alleen woonde, getrouwd was met
G a s par d' Y v r an, was zij dikwijls aan de woorden
herinnerd geworden, die zij geleerd had : „que le manage
est l'etat on 1'on eprouve le plus de tribulations, meme
daps les meilleurs" . En haar huwelijk behoorde niet tot „les
meilleurs" .
Ruw soldaat, lichtzinnig speler, wend G a s par d' Y v ran
spoedig verveeld door zijn stille zachte vrouw ; het prikkelde hem, dat zij in zulke bekrompen omstaudigheden
moesten levee en hij verweet haar, dat haar moeder bij hen
in moest wonen, en boven alles verbitterde het hem, dat
hem alleen dochters geboren werden . Hij had op een stamhouder gehoopt . Zwijgend ging zij haar gang, hield het
huishouden op dreef, onderwees haar dochtertj es, verpleegde
haar moeder, en klaagde niet, wetende „qu'il faut avoir
asset de vertu et de sagesse pour passer entre Dieu et soi
ce qu'on peat derober a la connaissance des autres ."
Een jaar na den dood harer moeder, was haar man
onder N o a ill e s near Beieren getrokken, en ging zij in
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1'.A.igle, waar zij van een oom een huffs geerfd had, zijn
terugkomst afwachten . Maar hij keerde niet terug . Hij
sneuvelde in den slag bij Dettingen . Een zijner kameraden
had haar later zijn degen gebracht . Maar daar was Been
zoon wien zij dien geven kon, en toen zij den degen zorgvuldig
wegborg, bedacht zij zich dat dit de groote grief van zijn
levee was geweest . En het bedroefde haar nog om hem .
Maar zij, zij wilt niet, of zij het betreuren moest . Jongens
waren zoo lastig op to voeden, jongens hadden zooveel
eischen, en moisten zich zoo slecht to schikken, terwijl een
meisje maar moest leeren buigen en zwijgen .
Het was een groote troost voor haar geweest, toen
drie jaar geleden monsieur van Pont-Rule om de hand
van Mar g u e r i t e was komen vragen voor zijn eenigen
zoon.Ar man d en het huwelijk spoedig daarop plaats had
gehad . Mar g u e r i t e was nog heel jong geweest, maar
vroolijk en vol levenslust had zij hare task van huisvrouw
aanvaard op het groote kasteel, waar haar schoonvader, die
weduwnaar was, oak bleef wonen . Zij had nu zelf ook al
een zoon .
Van J e a n n e kwamen dien winter enkele brieven,
waarin zij in mooie afgewerkte zinnen vertelde, hoe heerlijk
het was in het klooster de la Presentation, welk een
vriendschap zij gesloten had met haar nichtje, hoewel deze
in la classe des jaunes zat, terwijl zij zelf al in die der
bleues was geplaatst en hoe g oed zij zingen leerde, en
clavecimbel spelen, en dansen . Ook kwamen er door haar
berichten over de Parijsche uitgaande wereld : ,,Mademoiselle de V, guff vient de noun quitter, epouse monsieur le
marquis de R . On le dit tres riche ." Of „J'ai oui dire qui
mademoiselle de B . a 300.000 livres de dotr." En in een
anderen brief: ,,on a celebre son manage par une messe
de minuit, eclairee de lustres de bras, de six cents bougies,
cela a ete tres imposant . . . " En dan vervolgde zij over een
preek, die zij gehoord had, en vertelde hoe goed zij nu
heiligenplaatjes wilt to kleuren, en hoe tevreden de
zusters waren over haar borduren en breien . Nooit werd
er van verlangen haar huffs gesproken . Mevrouw d' Y v r a n
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glimlachte tevreden, terwijl zij aan B l a n c h e opdroeg de
brieven to beantwoorden . Het was een goede gelegenheid
voor het kind, om zich in le style epistolaire to oefenen . Zij
beoordeelde ze den, en verbeterde ze, en B l a n c h e schreef
ze keurig over met haar duidelijke kinderhan d .
„Hoewel het weer nog warm en zonnig is" schreef zij in
October „voelt mama zich niet wel genoeg om uit to geen ."
„Je kunt er wel bijvoegen, dat ik veel pijn heb," zeide
zij, een afgeteekend blosje op het ingevallen gezicht, „en
dat ik wel vrees, dat er voor mijn ziekte geen kruid is
gewassen ."
Het was niet om to klagen, dat zij dit zeide . Het
was om het kind to waarschuwen, dat zij heel ziek was,
dat zij niet to veel schrikken zou, als het bericht van haar
dood komen mocht .
„Mama is van den winter maar eons near de kerk gegaan," schreef B l a n c h e in Januari en den volgenden keer
meldde zij, dat haar moeder niet meer opstond .
Mevrouw d' Y v ran nam het papier in haar uitgeteerde handen. Zij zat overeind in haar bed, ondersteund
door kussens, een glad wit mutsje op het vroeg vergrijsde
haar, het gezicht zoo wager, zoo oud, zoo lijdend, met weggezonken oogen .
„Dear is geen enkele font in," zeide zij nog altijd gewend to onderwijzen, en toen hijgend : „schrijf er alleen
onder, dat ik hoop, dat zij haar best zal blijven doen, en
dankbaar zal zijn aan haar peettante ."
„Ja, Mama," antwoordde Blanch a zacht, staande bij
het bed .
Hear moeder aarzelde even, alsof zij iets wilde zeggen .
Toen gaf zij het papier zwijgend terug . Maar v6br B 1 a n c h e
het vertrek had kunnen verlaten, riep de zwakke stem haar
weerom : „Zeg haar ook," kwam er met moeite uit, „dat ik
dikwijls God bid voor haar ."
Zij was niet gewend zich zoo to uiten, maar opeen s.
had zij gedacht, dat het misschien de laatste boodschap
was, die zij voor J e a n n e wee kon geven .
„Ja, mama," zeide B l a n c h e weer, maar haar stem
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was nauwelijks verstaanbaar, en zij haastte zich de kamer
nit to gaan. Groote tranen vielen op het papier, toes zij
beneden in de leerkamer er bij schreef : „Puffs encore elle
m'a dit de t'~crire que souvent elle prie Dieu pour toi :"
Het was de laatste brief, dien hear moeder beoordeelde .
Veertien dagen later had zij het sacrament der sterven den
ontvangen, was hear strijd uitgestreden, gaf zij zich met al
hear zorgen en gedachten en zonde over aan God, tusschen
Wien en hear ziel zooveel was gegaan, dat de wereld niet
had geweten, waarvan hear mood en hear oogen hadden
gezwegen, wet zij had kunnen „d~rober a la connaissance
des autres ."
Bleek en koud lag zij dear met gesloten oogen, de
handen op hear crucifix gevouwen. Het was de oude
Trine t t e, die ze zoo gelegd had, then de dood was ingetreden. B l a n c h e neergeknield voor het bed, bad snikkende
de gebeden voor de dooden . Zij bemerkte niet, hoe stralend
en hel de zoo near binnen scheen, zoo schel makend het
wit der muren en glimmered den geboenden vloer, flu de groote
kastanj eboom bladerloos was, maar T r i n e t t e met hear
behuilde oogen slofte near het ream en trok de donkere
gordij nen dicht .
Op de eenigszins klagende toners, die de dansmeester
aan zij n viool ontlokte, stood J e a n n e hear menuet-passers
to oefenen, then een der zusters binnenkwam en hear op
gedempten toon vroeg bij la mere superieure to komen .
De meisjes staakten hear daps, J e a n n e liet hear rokken,
die zij met beide handen uithield, zakken, al hear vroolijkheld verdwijnende, op-eens voelend, dat er jets ernstigs was
gebeurd . Bezorgd, angstig blikte zij op near het gezicht in
de kap, then zij met de non de deur uitging .
„De moeder overate heeft van je peettante bericht gekregen," legde deze langzaam uit, hear voorgaande door de
lange gangen . „Dear is tijding . . , , uit 1'Aigle -- gekomen .
-- Van je zuster
over
je moeder."
,,Is zij hell ziek ?" vroeg Jeanne nauwlijks hoorbaar .
Maar zij kreeg geen antwoord, en then had zij het
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opeens beprepen, en verschrikt, met bonzend hart, zonder
om zich heen to zien, ging zij de dour van de kamer binnon, die de zuster na gekl opt to hebben, voor haar opende .
La mere superieure was er. Zij stak haar hand nit,
v6or Jean n e haar neiging had kunnen waken. „Mon
enfant," wide zij teeder .
En toen op zachten toon deelde zij haar wee hoe haar
moeder na veel lijden was heengegaan, hoe geduldig zij
haar pijnen had verdragen . waaraan flu eon einde was gekomen, hoe vertroost zij was geweest met de gedachte, dat
J e a n n e door haar peettante als diens eigen kind word
behandeld.
Jeanne knikte met toegeschroefde keel . „En Blanche?"
vroeg zij toen .
B l a n c h e zou bij haar zuster komen, „Madame la
Marquise le Marchais de Pont-Rille ."
En toen wide la mere superieure, dat zij dien dag
goon lessen meer behoefde bij to woven, en zij ging heel
stil near haar kamertj e, wear zij op haar bidstoel kniel de.
Geheel onverwacht was de tijding niet gekomen ; alleen was
hot zoo vreemd, dat hot flu al gebeurd was, dat zij dear flu
neergeknield lag en bad voor de ziel harer moeder, dat zij
nu niet meer hopen kon : dat die ziekte haar moeder nog
zou laten leven, totdat zij eons terugkwam , . . Maar die ziekte
was zoo pijnlij k geweest, bedacht zij zich . Was hot wel
goed to wenschen, dat hot leven gerekt ware geworden ?
was hot niet beter zoo? En zij begon zachtjes to schreien,
omdat hot goed moest zijn, zooals hot was .
En toen zij voor den maaltijd binnenkwam viol haar
nichtj e AA d o l e d e M o n t r e u i 1 haar om den hale, en
wide haar dat zij niet zoo bedroefd moest zijn, en dat zij
flu wear voor goed bij haar moest blijven, dat zij nu
heelemaal haar zuster moest worden . En de andere meisjes
condoleerden haar ook, later aan tafel, telkens half nieuwsgierig half meewarig kij kend near hot stille bleeke gezicht
van Jeanne d' Y v r a n, „die haar moeder had verloren",
en slechts op gedempten toon tot haar sprekend .
Eenige dagen later kwam mevrouw d e M o n t r e u i 1
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in den rouw, met veel strooken en strikken op haar wijden
rok, het blonde gepoeierde haar onder een zwarten sluier .
Voor het eerst kuste zij haar petekind, op het voorhoofd, verzekerde haar dat het bericht haar getroffen
had, maar erop wijzend hoe gelukkig het toch was, dat
Blanche zulk eon goed tehuis had, en dat zij J e a n n e
zich nooit bezorgd behoefde to waken, zoolang haar peettante leefde .
„Merci, ma tante" zeide J e a n n e ootmoedig, zich
herinnerend, hoe een der laatste boodschappen van haar
moeder aan haar was geweest, toch dankbaar to zijn .
En met meerderen ij ver legde zij zich crop toe, to
worden „une jeune flue accomplie" .
II.
Nog twee en een half jaar bleef J e an n e in het
klooster, wear zij opleiding ontving in „1'instruction religieuse, et les talents analogues a 1'~tat de femme qui
doit ~tre dens le monde, y tenir un tat, fut cc meme un
menage" .
Ze zou zeker op haar zeventiende jaar reeds volleerd
zijn verklaard, als haar nichtj a niet twee jaar jonger ware
geweest, en zij moest wachten, dat deze oud genoeg was om
in de wereld to verschijnen . Op haar zestiende jaar, mooi,
blond, met blauwe oogen vol kinderlijke nieuwsgierigheid
en vroolijkheid kwam AA d e 1 e in het ouderlijke huffs terug,
wear J e a n n e haar volgde en met haar werd overgegeven
aan de zorgen van kleermaker, kapper en kamenier . De
bruine schooljurk had voor altijd uitgediend en in nitstaande rokken met falbalas en guirlandes, in gedecolteerde
lijfjes, met eon geplooid lint om den teals, hot haar kunstig
gekapt, zagen zij nu dagelijks haar gestalten weerkaatsen
in de spiegels . In de groote danszaal probeerde Add e 1 e er
al haar menuet-passen voor, zij was kinderlij k blij en verwonderd zoo mooi to zijn . Toen nam zij J e a n n e op met
critischen blik . „Je ziet er ook heel goed uit," eindigde
zij haar beschouwing „heelemaal niet provinciaalsch meer .
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Men kan wel zien, dat je wat ouder bent dan ik, maar
dat komt ook, omdat je donkey bent" .
J e a n n e knikte, zichzelf ook bekijkend . Haar donkere
oogen, vond zij, kwamen mooi uit sedert haar haar zoo
gepoeierd was, en zij bedacht zich, dat zij mooier clavecimbelspeelde dan A d e 1 e.
Gehaast kwam deze op zekeren avond haar kamer
binnenloopen, waar de kamenier haar voor den derden
maal kapte dien dag . Zij zag opgewonden .
„Benn je gauw klaar ?" vroeg zij. „Ik heb je jets heel
bijzonders to vertellen ."
„Nog eenige krullen moeten er in," antwoordde Jean n e,
bij kaarslicht iedere beweging van de kamenier volgend in
den kapspiegel voor haar . „En dan mijn japon nog ."
„Verschrikkelijk !" zeide A d e 1 e, gelaten neerzinkend
in een stoel . Er zweefde een lachje op haar kindergezicht .
Zij trachtte het vijf minuten nit to houden, maar het was
haar to veel . „Wat tent je toch, Anne," klonk het ongeduldig, toen de kamenier langzaam een tweede rol in het
haar legde. „Ik kan me niet begrijpen, dat er zooveel
werk aan is . Je bent zeker al wel een half uur bezig."
„Als mademoiselle d' Y v ran niet mooi gekapt is,
denkt men, dat ik het niet kan," antwoordde A n n e onverstoorbaar . Zij zag wel, hoe mademoiselle A d e 1 e nauwlijks
het nieuws wist to verzwijgen, en zij hoopte zoo lang met
J e a n n e' s toilet bezig to zijn, dat zij jets hooren zou .
Maar A d e 1 e, spelend met den borstel, dan kijkend in een
gebedenboekje, dan J e a n n e vragend of zij er niet tegen
opzag dien avond in den salon to zingen, moist zich in to
houden,
„Eindelijk !" riep zij nit, de deur achter Ann a nog
vaster dichtdrukkend . Zij keerde zich blozend, met stralende
oogen n aar haar nichtj e : „Nil luister goed, Jeanne . Over
eenigen tijd zullen er hier groote feesten zijn om to vieren ...
m jn huwelijk !"
„Je huwelijk !" riep J e a n n e uit . ,,En met wien ?"
„Met monsieur le comte Philippe du Br uysard .
Van den tak Bruysard d'Avecourt," legde A .dele
0 . E . VII 11
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uit. „Zijn vader heeft Papa om mijn hand gevraagd . Mama
heeft me zooeven alles verteld . Hij is een eenig kind en
heel rijk al, door zijn moeder, die gestorven is . Ik ben
ook eenig kind ; het is een heel goede alliantie, bet kon
niet beter, zeide mama : d ii B r u y s a r d d' A v e c o u r t, en
Montreui1 ."
„Hebt je hem al eens gezien ?" viel J e a n n e nieuws-

gierig in .
„Hij zal vanavond op de soiree komen met zijn vader .
Papa kept zijn vader heel goed, en hijzelf heeft bier ook

wel visites gemaakt, maar tot nu toe waren zij voor de
jacht op Avecourt, daarom hebben wij ze nog niet gezien ."
J e a n n e luisterde stil, terwijl haar nichtje voortratelde
„Hij is heel rijk, zooals ik je al gezegd heb . En als ik
getrouwd ben, zal ik aan 't hof gepresenteerd worden, en
een loge in de opera hebben, en mijn eigen meiden en
knechten en mijn koetsen en paarden . Ik zal precies kun-

nen doers, wat ik wil ."
„Geloof je ?" zei J e a n n e . „Toch niet altij d ." Zij dacht
aan de lessen, die haar moeder aan M a r g u e r i t e had mee-

gegeven toen deze trouwde, strenge ernstige woorden, op
Saint-Cyr geleerd.
„O ja, zeker," vast overtuigd . „Hij moet erg goed
zijn, zei mama . Natuurlijk zal ik ook wel zijn pleizier
doers maar hij zal niet veel eischen hebben, die ik vervelend vind, denk ik . Want als hij uit wil gaan, zal ik
bet heerlijk vinden met hem mee to gaan ."
Dien avond verscheen hij, een lange blonde jongen
met een vriendelijk goed gezicht . In de groote zaal vol
gasten wijdde hij al zijn aandacht en beleefdheden aan

.,AA d e 1 e, die zijn hulde blij tevreden aannam, terwijl zijn
vader en haar ouders even tevreden elkander verzekerden
dat zij een volmaakt paar vormden . Jean n e vond bet ook .
En meer deelden er die meening, zoodat niemand zich
verwonderde toes den dag daarop bet engagement publiek
werd, en een week later in de kerk werd afgelezen : Ii y a
promesse de manage entre Haut et Puissant Seigneur
Philippe Henri du Bruysard d'A .vecourt et Haute
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et Puissance Demoiselle A d e l e L o u i s e Marie d e M o nt r e u i 1, flue mineure de cette paroisse .
In een roes van visites, boodschappen, uitzoeken van
scoffers, versieringen voor de zalen, en feesten verliepen de
tiers dagen voor hot huwelijk, en leefde J e a n n e slechts om
to dansen, to zingers en charades to spelen . A d e 1 e was
de bruid, de koningin, maar Mlle d'Y v ran had men noodig
voor de planners, Mlle d'Y v ran, die zoo mooi danste, zoo
mooi zong, zoo vroolijk en vlug in hear antwoorden was,
die zoo lachen kon met hear donkere oogen . Hoe jammer
dat Mlle d'Y v ran goon bruidschat had als Mlle d e M o nt r e u i 1 en dat hear vader maar een arm officier was
geweest .
Maar dear was er een, een oudere neef van den bruidegom, Ben d u Br u y s ar d, stamhouder van den tak
B r u y s a rd-Pro u ill y, die dit scheen to willen vergeten,
en die onveranderlijk, wear hij hear ontmoette zijn hulde
bracht aan die freule uit de provincie.
Niet alleen de schitterende bruiloft van A d e l e d e
M o n t r e u i l bracht de Parijsche wereld in beweging in
$die dagen ; er volgden er verscheidene van anderen, in la
Presentation gekende meisj es.
„En nu trouwt B e 11 e 1 a L o y ook", zeide A d e 1 e
die stralend in hear nieuwe waardigheid als madame la
comtesse d u B r u y s a r d, in hear eigen karos J e a n n e
had afgehaald om met hear eon tour to rijden : „Ik zou jo
radon, ma mie, hear voorbeeld to volgen . Weet jo we], dat
jo al bij na negentien jaar oud bent!"
„Ik ken hot niet ontkennen," antwoorddo Joanne
droog.
„Bijna al je tijdgenooten zijn al getrouwd . Hot is ook
:zooveel beter . Eon jong meisj a moot zich aan zooveel
moor convenances storen . Hot is zoo prettig em heelemaal
vrij to zijn, zooals ik . Maar nu is mijn man ook h~~1
vriendelijk" en zij kreeg eon kleur van blijden trots, zichtbaar zelfs onder de rouge, waarmede hear kindergezicht
was opgemaakt. Iedere getrouwde vrouw gebruikte rouge .
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„Maar flu moot ik wel zeggen," vervolgde zij deftig, .
,.dat hot met gemakkelijk is to trouwen, als men geen geld
heeft . 1k sprak er verleden nog met mama over . Zij zeide
ook, dat zij je zoo graag een mooie partij zag doers, maar
je hebt geen bruidschat, en zonder bruidschat trouwt een
meisje bijna nooit ."
„Neon, 't is een moeilijk geval," zeide Jean n e, maar
met een lachj e op hot lieve gezicht keerde zij zich naar hot
portierraampj a om to zien welke wandelaars en karossen zich
dear in hot zonnige meiweer bewogen door ies Champs Elys~es .
De woorden van haar nichtje wondden haar niet . Zij
wilt immers bij ervaring, dat niet altijd een arm meisje
over hot hoofd wordt gezien in gezelschap ; en wanneer
hot gebeuren mocha, dat zij ook eons statig in haar eigen
karos, her zou rondrijden, dan zou er in haar goede partij
moor eer liggen, dan in die van A d e 1 e, die haar huwelijk
alleen aan haar positie had to danken .
„Dear wordt een bal champetre gegeven" vervolgde
A d e l e, die nog met hare gedachten bij B e 11 e 1 a L o y
was . „Ga je er ook heen ?"
„Als je moeder zoo vriendelijk is mij mee to nemen .
1k weet, dat de invitatie is gekomen" .
„0, Mama doet hot zeker. Anders zal ik hot haar wel
vragen . Hot zal z66 mooi zij a ! Als hot donkey is, al dielichtj es aan de boomers" .
Mevrouw d e M o n t r e u i l ging, en nam haar nichtj e
mee. Doze was 's morgens al gekleed en gekapt geworden,
had uren stiff in een stool gewacht, en de rit naar hot
buitenhuis der L a L o y' s was lang en vermoeiend, maar
then de karos voor de stoop stilhield, ontdekte zij, onder
de vole gepruikte heeren hot scherpe, ietwat zwaarmoedige
profiel van Monsieur d e P r e u i 11 y en met een bloc op haar
wangen en een glens in haar oogen wipte zij achter haar
tante uit hot rijtuig, en volgde haar, de treden van de
stoop op . Hear pleats was bij haar, en zij bleef er, zich
steeds op den achtergrond houdend met die zekere waardigheid, die van haar had doers zeggen, „qu'elle 6tait
joliment fiere".
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Men was op hot terras verzameld . vredig lag de
avondschemering over hot landschap ; alleen de Seine, die
zoo rustig voortstroomde, blonk nog, weerkaatsend hot
wegstervende licht van den westelijken hemel . Maar op
hot grasveld word hot donkey, en toen weerklonken de
toners der muziek .
Ouvrons tong flog yeux
A 1'eclat suprOme
Qui brille do ces lieux

hoorde J e a n n e den ouden markies 1 a L o y lachend zeggen, toen hij voor madame d e 1' 0 r m e bong, om doze naar
hot dansterrein to geleiden ; hij en zij waren jong geweest,
in de dagen toen die stukken van M o lie r e en vogue waren .
Monsieur d e P r e u i 11y kwam haar balers . Saar bij
de hand houdend, daalde hij met haar de trappers van hot
terras af. Rechts omslaande zagen zij opeens hot grasveld
under de boomers welker takken met tallooze lichten waren
behangen. Een zacht schij nsel scheen op de dansende
paren, die daar bijna onhoorbaar bogen en draaiden en
keerden, heel statig, op teere muziek .
Onwillekeurig bleef J e a n n e staan .
„Hot is als eon droom" zeide zij bewonderend .
„Waaruit ik nooit zou wenschen to ontwaken," antwoordde Rene de Preuilly .
„Ma chore" zeide mijnheer de M o n t r e u i l plechtig, bij
zijn vrouw komend, die in haar salon zat . „Ik bon blij,
dat ik je alleen vind . Ik bon d' AA v e c o u r t tegengekomen .
en hij heeft mij gesproken over zijn neef Pre u i l 1 y, in
verband met je nichtj a Jean n e."
Mevrouw d e M o n t r e u i 1 zag snel, verrast op . „Heeft
hij om haar hand gevraagd ?" vroeg zij verheugd.
„Neon, niet bepaald, ma chore," en mijnheer de M o nt r e u 11 kuchte eons, terwijl hij plaats nam . „Toch was
hot wel over die questie . Hij heeft mij gezegd, dat hij er
niet aan twijfelde, of P r e u i 11y dacht er ernstig over ."
„Waarom ook niet ?"

190

„UNE DEMOISELLE"

„En d' .A v e c o u r t zou het natuurlijk heel aardig
vinden, dat dubbele huwelijk in de familie, het zou hens
oo een eer zijn . . . ."
,,Yv ran is dan ook heel goed ."
„Zeker, zeker." Mijnheer de M o n t r e u i 1 maakte een
afwijzend gebaar met zijn welverzorgde hand, waarover de
kanten lubben hingen . Pit was de vraag immers niet .
Y v ran was natuurlijk goed ; hoe kon het anders familie
zijn ? „Maar laten wij het niet mooier waken, dan het is,
ma chere, daar is geen geld ."
„Hij is rij k gen oeg."
„Dat is het juist, hij is niet zoo rijk . Daarbij is hij
zeer in de gratie aan 't hof, hij is knap, handig, men zegt,
dat hij wel een post bij de ambassade zal krijgen . TJij moet
om zijn carriere dus wel een bijzonder mooi huwelijk doen .
D' A v e c o u r t heeft mij dit alles uitgelegd en mij in vertrouwen verteld, dat hij daarom al in 't geheim is toegewezen aan mademoiselle d e S o i s s o n s, de dochter van
Jacques de Soissons ."
„Nog een schoolkind.
„Ja, zij is nu nog in Panthemont . Maar zij zal over
eenige weken thuis komen, en dan zou het huwelijk dadelijk
publiek worden. P r e u i i l y schijnt er zeer wee ingenomen
to zijn geweest, totdat hij J e a n n e ontmoette ."
„Zij is dan ook charmante," zeide mevrouw d e M o n t r e u it tevreden . Want toen zij destijds in de eerste opwelling van medelijden en goedhartigheid haar zuster beloofd had als goede peettante voor haar peetkind to zorgen,
hadden haar man en vele harer kennissen het overdreven
gevonden, dat zij het arme nichtj e uit de provincie een
gelijke opvoeding liet geven als haar eigen dochter, hoewel
niemand kon zeggen, dat de d' Y v ran s niet oud en goed
genoeg waren, maar echte landadel en zoo arm als kerkrotten, alleen hun naam hadden zij nog ; en zij zegevierde
toen iedereen bekennen moest dat J e a n n e bepaald
„accomplie" was . Zij zou niets liever zien, dan dat zij een
schitterend huwelijk deed . P r e u ill y was haar daarom
heel welkom geweest.
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„En zij zou heel goed een hooge positie kunnen innemen," liet zij er op volgen .
„Maar als P r e u i 11y met haar trouwt, krijgt hij geen
hooge positie," antwoordde mijnheer de M o n t r e u i 1 wat
ongeduldig . „Behalve, dat hij er dan geen fortuin mee
wint, krijgt hij d e S o i s s o n s tegen zich, en zij hebben invloed genoeg om hem in ongenade to doen vallen . Neen,
als Jean n e zijn vrouw wordt, wordt hij een landedelman
op P r e u i 11y, en een heel gewoon landedelman ook, want
grand train zal hij niet kunnen voeren . D' A v e C O u r t zag
het werkelijk donkey in . Je moet ook niet vergeten, dat
P r eu ill y de stamhouder is van dien tak der Br u y s and s,
en van hem hangt het af, of zij zullen blijven wat zij zijn,
of door tegenspoeden en d~clin g eraken ! ! "
„Maar wat wil d'Avecourt dan ? Ms Preuilly om
J e a n n e' s hand komt is er toch geen reden om hem to
bedanken . En ik zou zeggen, dat hij oud en wijs genoeg
is, om zelf to decideeren."
„Oud wel . Wijs is wat anders nu . L'esprit est tojours
la dupe du coeur, en d' A v e c o u r t ziet aankomen, dat dit
ook zoo bij hem zal zijn. Hij is nu buiten, maar binnen
een paar weken komt hij terug, en daar mademoiselle d e
S o i s s o n s dan ook van school gaat, zal hij spoedig tot
een besluit moeten komen . Het zou daarom goed zijn als
hij J e a n n e hier niet meer vond, als zij dan bij haar
familie in Normandie was . Zij is er niet meer geweest ; het
wordt tijd, dat zij er eens heengaat ; niemand zal er zich
over verwonderen ."
„Neen, maar de refs ! Pont-Rille ligt niet aan de deur ."
„Op die refs zullen wij wel iets vin.den . Desnoods
geven wij haar eenn knecht en een meid mee ; enn dan kan
zij per diligence reizen ."
Mevrouw d e M o n t r e nil keek besluiteloos voor zich
nit . Zij voelde zich als een kind aan wie onder veel betoogen een gelief koosd speelgoed wordt afgenomen . Zij
vond, dat zij veel moest opgeven ; zij was verre van overtuigd .
„Ik begrij p niet" zeide zij onwillig, „waarom wij om
P r e u i 11 y moeten denken ."
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„Je vergeet, dat het d' A v e c o u r t is, die het vraagt,
en beteekent het dan niets dat zijn zoon met onze dochter
is getrouwd, mevrouw ?" De stem was plechtig, maar daar
kwam iets verlegens in zijn oogen . Zijn fortuin was ook
niet meer, wat het geweest was, en daar was meer tusschen
d' A v e c o u r t en hem over de uitbetaling van de bruidschat zijner dochter voorgevallen, dan zijn vrouw wilt .
„En dacht je dat de S o i s s o n s het ons niet kwalij k zouden
nemen ? 1k kan je zeggen, ma chere, d' A v e c o u r t heeft
het mij openlijk gezegd, dat meerdere families met het oog
op hunne zonen niet aangen aam vinden, dat J e a n n e in
hue kringen is gepresenteerd, juist omdat zij zoo accomplie is ."
„Maar als zij het niet was, had ik haar immers nergens
meegenomen," flapte mevrouw d e M o n t r e u i 1 er ge
ergerd uit.
„En je kunt het die families toch niet kwalij k nemen,"
en er kwam een triomfantelij k lachj e op zijn onbeduidend
gezicht, „want ik herinner mij heel goed, ma chere, dat je
zelf zoo dikwijls erover geklaagd hebt, dat je zuster zulk
een dwaas huwelijk had gedaan met dien edelman zonder
geld . En hij heette toch Y v ran ."
Zijn vrouw keek beteuterd neer, spelend met een der
kwasten van haar rok .
„Maar hij was niet goed voor haar," zeide zij toen .
„Dat is de questie niet." Mijnheer de M on t r e ui 1
stoud op, gewichtig, omdat hij het laatste woord had. „Dit
alleen wil ik je wel zeggen, dat ik mij niet om J e a n n e
met half Parij s wil brouilleeren . Niemand zal zeggen, dat
wij een arm nichtje hebben opgedrongen, En vergeet ook
niet, dat ik je altijd gewaarschuwd heb, dat het moeilijkheden zou geven ."
„Maar we moeten haar niet in den steek laten ; zij
moet weer terugkomen . 1k heb haar beloofd, dat ik altijd
voor haar zorgen zou ."
Zij vond het onbillijk, hard, dat J e a n n e wijken moest .
Zelf in armoede grootgebracht, later op Saint Cyr opgevoed, kende zij het levee van den verarmden adel . haar
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hot had bij haar kort geduurd . Een erfenis van een peetoom had gemaakt dat zij een goed huwelijk deed, en hierdoor in de Parij ache kringen kwam . Zij had zich weinig
met haar famille bemoeid totdat de brief van haar zuster
haar aan zorgen en ziekte en verdriet was komen herinneren, en zij had zich gehaast haar taak van peettante to
aanvaarden, omdat zij dan moist, dat haar petekind hot goed
had, dat zij haar plicht deed, en zij niet moor aan al die
droefheid behoefde to denken . Die mocht zij dan vergeten .
„Monsieur d e R u v i e r e toonde verleden zoo'n belangstelling in haar," dacht zij, toen haar man haar salon had
verlaten. „Ik zal haar nog wel kunnen uithuwelijken,"
trooste zij zich. En misschien geeft P r e u i 11 y niet toe
aan zijn famille ."
Maar dit scheen haar bijna onmogelijk toe .
Onverwacht hoorde mij nheer d e M o n t r e u i l, dat familieleden der 1 a L o y's naar A.lecon gingen, en dozen verklaarden zich bereid Mademoiselle d' Y v ran onder hun
hoede to nemen tot Dreux, waar men haar gemakkelijk
uit l'A.igle kon komen halen . Jean n e was even verwonderd, toes haar dit plan zoo onvoorbereid word meegedeeld . Zij had juist den tijd haar komst op Pont-Rifle
aan to kondigen ; eon week na aankomst van haar brief
zou zij or waarschij nlij k zelf al zijn . Zij was heel blij en
toen heel dankbaar. Zij dacht hot zich niet in, met welk
een groot verlangen zij vroeger gehoopt had eons naar
huffs to molten gaan, en hoe er toen nooit een reisgelegenheid scheen to zijn . Zij had er ook nooit over durven
spreken ; zij had immers niets to eischen .
Nu had zij eigenlijk hover moat gewacht . Zij had zich
menigmaal als zij uren fan g, gekleed en gekapt, moest
wachten, dat haar tante klaar was, den tijd verkort met
zich voor to stellen, hoe hot zijn zou als zij op
Pont-Rifle zou komen als Madame d e Pre u ill y in haar
eigen karos met zes paarden en een postillon en welk eon
indruk haar man zou waken en hoe J e a n G i r a n, die
sedert den dood zijner grootmoeder op la Feuill~e woonde,
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zijn opwachting zou komen makers . En dan dacht zij met
een glimlach, hoe hij haar vroeger het hof maakte, in dien
tijd, toen zij nog een meisje op de leerkamer was, nog vddr
haar schooljaren
En dan zou haar man ook getroffen
worden door B 1 a n c h e' s schoonheid, en zij zou deze meenemen, en haar ook een mooi huwelijk laten doers, vroeger
in haar kinderjaren, had zij haar altijd voor Paul G i r a n
bestemd, maar Pan 1 werd geestelijke .
Nu, heel vroeg in den morgen, verliet zij Parijs in de
karos van mijnheer en mevrouw d e Pont o u l, en in Dreux,
wear om twaalf uur gegeten werd, vond zij haar zwager
1 e March a i s met de reiskoets van la Feuillee : „Ons
rij t uig was juist bij den wagenmaker" legde hij haar uit ;
„en dit is ook lichter. Als wij even vlug rijden, als ik gisteren,
behoeven wij niet zoo last aan to komen . Ik had eerst
gedacht de diligence van Caen to nemen, maar de uren
kwamen zoo slecht uit" .
Niet in haar eigen karos als la Comtesse d e P r e u i 11 y
reed zij dien middag langs de bebouwde velden en de
boomgaarden near Normandie terug, maar in de reiskoets
van J e a n G i r a n . Zij dacht her echter niet over . Zij
stelde zich alleen voor welk een bedroefd, eenzaam schoolmeisje zij was geweest, toen zij voor het eerst op die bank
had gezeten, plichtmatig aan een tapisseriewerk bezig, met
de oude mevrouw G i r a n naast zich en dien .s kamenier
over haar to sschen veel bagage . . . en hoe zij n u was une
femme du monde . Zij moist dat het zoo was . Pat haar
zwager haar ook zoo vond . Zij bemerkte het aan de eerbiedige manier waarop hij tot haar sprak en voor haar zorgde ;
hij die vroeger zijn kleine schoonzusters altijd als kinderen
had behandeld .
In verneil werd halt gehouden en van paarden gewisseld .
De wegen waren vrij goed, maar toch daalde de zon
reeds echter de heuvels en vergulde de korenvelden, toen
l'Aigle nog niet zichtbaar was . De avond was gevallen toen
de poort werd bereikt en zwaar ratelend d e karos de stad
binnen rolde.
Jean n e de handers rustend op haar schoot, keek uit,
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stil, zwijgend, omdat er zoovele herinneringen wakker
werden . Zij zag de bekende gevels voorbijgaan, toen de dour
van de kerk, die weder openstond . Sommige menschen
kwamen er nit met gebedenboekjes in de hand en toen hot
rijtuig stilstond voor hot bestelhuis van Pont-Rille, waar
1 e M a r c ha i s eenige pakjes moest ophalen, hoorde zij
in de stille avondlucht de tonen van de kink zwaar en
rustig hot uur aangeven, ook dat was hetzelfde . . . en
toes zij verder reden, zag zij hot oude huffs, dat was ook
hetzelfde ; en toch veranderd omdat zij moist, dat daarin flu
vreemden woonden ; zij hielden er ook niet op, zij reden
voorbij . Bittere smart vervulde haar ziel ; en even verweet
zij zich, dat zij in haar leven niet moor, niet dieper dacht
aan de doode. Maar daar was ook de zekerheid als een
troost, dat zij altijd haar best gedaan had, to doen zooals
haar moeder gevraagd had : gehoorzaam en dankbaar to zijn .
Als eon golf was al die weemoed over haar ziel heengegaan ;
heel stil zat zij daar, met brandende tranen in haar oogen,
maar . . , zacht vloeide die droef heid weder weg, toen zij
dacht aan degenen, die haar wachtten, en plotseling ongeduldig kook zij nit in de donkerheid. Koel voelde zij de
buitenlucht tegen haar bonzend hoofd . Zij hoorde hot
kabbelen van de :Rule, en zag als zwarte schaduwen de
boomen staan aan zijn karat .
Bijna dadelijk daarop reden zij den korten oprit van
hot kasteel op, en hot rijtuig schommelde weldra de poort
door, de binnenplaats in . Van alle kanten werden deuren
geopend, stemmen weerklonken, een paar lantarens, hun
onzeker schijnsel vooruitwerpende, kwamen snel naderbij
en toen de karos voor hot huffs stilhield, viol uit de geopende voordeur een lichtstraal op de stoop . Het silhouette
van den ouden mijnheer van Pont-Rule met zijn staartpruik was zichtbaar. Hij daalde de treden of en hielp
Jean n e uitstappen . In de vestibule stonden Marguerite
en B 1 a n c h e . Zij vielen haar om den hals . „Wat een
lange tocht, hebt je gehad ! Ben je niet moo? Wij zijnn
toch zoo blij, dat je er bent ! Kom toch binnen," en zij
namen haar mee naar de groote eetkamer, met haar donkere
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hoeken wear de tafel gedekt was, verlicht door een pear
kaarsen . Ret was bij dit schijnsel, dat Jean n e, toen
alien zich voor bet avondeten hadden neergezet, rustig de
welbekende gezichten kon opnemen . Mar g u e rite was
niets veranderd, alleen wet zwaarder geworden ; zoo vroolijk
en vriendelij k keken haar heldere oogen haar aan ; daar
was zoo jets frisch in haar gezicht, „zonder rouge," merkte
zij op, verwonderd . Ret was toch wel heel eenvoudig om
geen rouge to gebruiken . Maar daar lag jets eenvoudigs,
jets strengs over alles ; bet was geheel anders dan in Parijs.
B l a n eke ook, met haar teer gezicht en groote blauwe
oogen, miste in haar kleeding en in haar routs jets, dat
haar gelijk deed ziju aan een uitgaand Parijsch meisje, en
toch was zij mooier dan velen barer ; zij miste, wet zij,
J e a n n e, wilt dat zij had in de kunstige rouleaux van
haar haar en in bet snit van haar nauw lijfje en wijden
rok . Zij voelde zich als uit een andere wereld .
„Wat zie je bleek," zeide Mar g u • e r i t e, „en zoo getrokken . Je bent zeker doodmoe . Je moet maar gauw
naar bed."
,,We slapen weer semen," zeide B 1 a n ch e, toen zij
haar met een kaars voorlichtte op de trap . „En je hebt je
eigen bed van vroeger. Ret was bier op de logeerkamer
gekomen, maar ik heb heb bet laten versjouwen naar mijn
kamer . Ret is zooveel gezelliger semen to zijn ."
J e a n n e knikte, maar zij besefte niet half welk een
moeite bet gekost had bet zware bed met de gordijnen over
to brengen . Hear zuster hielp haar met uitkleeden . Ret
was vreemd geheel zonder kamenier to doen . Uit gewoonte
knielde zij even op haar bidstoel, bad, maar zonder aandacht, en klom toen in bet hooge bed, doodmoe, blij zich
uit to kunnen strekken .
B l a n c h e was nog lang bezig, opruimend, uitpakkend .
Toen werd bet stil .
„Ben je klaar ?" zeide Jean n e dommelig .
Geen antwoord krijgend, sloeg zij even de oogen op .
Hear zuster lag op haar bidstoel geknield, bet blonde
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hoofd gebogen, tegenover haar tegen den gewitten muur
hing een donkey crucifix . Zij bad lang .
„Wat zijn buitenmenschen ook veel devoter," dacht
J e a n n e slaperig, terwijl haar oogen dichtvielen .
Den volgenden morgen liet men haar uitslapen . „Het
is al elf uur !" zeide Blanch e then zij de blinders kwam
openers, waardoor bet zonlicht in de slaapkamer stroomde,
maar Jeanne gewend aan de late Parijsche urea was er
niet zeer van order den indruk . Na bet ontbijt ging zij
met Mar g u e r i t e de kinderen zien . Rob e r t lag nog in
de wieg ; kleine J a c q u e 1 i n e, weinige dag en na den dood
barer grootmoeder d' Y v ran geboren en naar deze genoemd,
drukte zich angstvallig tegen de oude T r i n e t t e, die met
een stralend gezicht haar diepste neiging had gemaakt voor
„mademoiselle J e a n n e", maar G ui 11 a u m e trad onverschrokken naar voren en bong voor zijn nieuwe tante .
Then mocht hij zijn muts opzetten en met haar uitgaan .
Zij wandelden over bet terras, dat door de Rille bespoeld
werd, bewonderden het uitzicht aan d'overkant van de rivier,
ginger de duiven zien, die boven de poort burs til hadden,
en eindigden met den boomgaard, een groene hof, waar de
zonnestralen door bet gebladerte van de kromme appelboomen op bet hooge gras speelden. De hoefslag van een
paard dreunde op den zandweg, en de steekhoed van een
miter was even zichtbaar boven de beg.
„Mon cousin de la Feuillee !" riep G nil 1 a u m e nit,
naar bet hek loopend, en then diep teleurgesteld : „Hij
komt niet bier, hij rijdt weg . Hij heeft me zeker niet
gezien . Verleden mocht ik op zijn paard rijden ."
Inderdaad was bet J e a n G i ran, die op zijn grijze
merrie voorbij was gedraafd . Hij had zijn reef 1 e M a r c h a i s gesproken diep morgen . Deze had hem verteld, hoe
Jean n e was opgegroeid, en nu was hij naar de stad gegaan, om een nieuwen strik voor zijn staartpruik to koopen
en zijn knecht had strenge bevelen over bet uitborstelen
van zijn nieuwen rok gekregen .
Hij ging diep middag last een visite op Pont-Rille maker .
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De geheele famille zat in de zaal met de ramen wijd open
naar het terras en de rivier . Blanch e zag dadelijk, toen hij
binnenkwam, welk een zorg hij aan zijn kleeding had besteed, en zij begreep wel wie dit gold . Onwillekeurig keek
zij naar J e a n n e . Deze ontving zijn diepe buiging met
haar beminnelijksten glimlach . Zij bedankte hem voor het
leenen van het rijtuig, herinnerde hem aan haar eerste
tocht hierin, roerde even den dood van zijn grootmoeder
aan . . . terwijl haar donkere oogen hem onbemerkt opnamen . Hij was breed en zwaar geworden . Zijn jas zat
hem slecht . De handers, die nit de hel groene opslagen van
zijn nzouwen to voorschijn kwamen, waren zoo grof . Hij
had ook iets verlegens, en hij was onhandig gaan zitten .
Met eerbiedige bewondering, bijna verwondering, rustte
zijn blik op haar fijn gezicht, zoo smal onder het gepoeierde
en opgemaakte haar. Hij vroeg zich af, of er wel iemand
kon zijn, die niet onder den indruk van haar bekoorlijkheid kwam en die kalm met haar kon praten, als met een
gewoon meisje ? Het liefst had hij stil naar haar gekeken
en naar haar geluisterd, maar zij praatte ook tot hem, en
hij moest wel antwoorden, en hij moist niet moat, en hij
voelde zich onhandig en verlegen .
Zij zat ook niet ledig, zij knoopte een zijden beurs .
Hij was overtuigd, dat geen meisje dit zoo handig en zoo
vlug kende als zij, en zij deed het al pratende ! Levendig
vertelde zij van den langen warmers tocht van den vorigen dag .
„De landbouw stood overal mooi", merkte 1 e Marc h a i s op . „Men kan wel zien, dat wij eenige jaren van
vrede achter den rug hebben." Hij vond, dat het flu wel
tijd werd la capitation op to heffen. Die was toch oorspronkelijk alleen om de oorlogskosten ingevoerd ; „de taille"
bracht al genoeg op . De termijn voor „de vingtieme" op
de Rij ksgoederen verliep het volgende jaar . Of J e a n n e
ook gehoord had, dat die opgeheven zou worden ?
Maar Jean n e wilt er niets van .
Zij schudde vroolijk het gepoeierde hoofdje . Op de bals
en de soirees waar zij danste en zong, in de salons, waar
zij gepresenteerd werd en haar r verences maakte, werd met
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een jong meisj a over andere dingen gesproken, dan over
de belastingen, die den landbouw drukten .
Alleen toen het gesprek gebracht werd op den politieken
toestand van Europa, en haar gevraagd werd of men vreesde
voor oorlog met Pruisen of Qostenrijk, antwoordde zij met
een zekere beslistheid, dat er zeker een bondgenootschap
tot stand zou komen met eerstgenoemd land en dat le
comte d e P r e u ill y, eon neef van haar nichtj e A d e 1 e
misschien met een opdracht zou belast worden . . . . en zij
glimlachte even. Bereidwillig vertelde zij verder van haar
Parijsche leven en Jean G i r a n verwonderde zich stilzwijgend over zulk een groote societeit, zooveel kennissen,
zooveel salons, zooveel luxe . „Natuurlijk is zij er een
koningin," dacht hij eerbiedig, „en zij heeft veel aanbidders !"
Hoe kon het ook anders ? o ! hoe kon het ook anders ?
Maar toen hij dien avond last naar huffs ging (10
March a i s speelde graag kaart en had hem voor het souper
gehouden) en hij in gepeins verzonken door het laantj e
voortwandelde, wa ar de maan scheen, bedacht hij, dat hij
toch meer was dan al die aanbidders, omdat hij haar zooveel langer kende en liefhad . Niet alleen nu, dat zij zoo
mooi was en „accomplie" wijdde hij haar zijn hart, zooals
die anderen
maar toen zij nog eon meisj a op de leerkamer was, in het eenvoudige huffs in l'Aigle, had hij haar
liefgehad en haar al gezegd, dat hij op haar wachten zou .
Die anderen waren niet provinciaalsch, zooals hij, zij waren
ook aan meer luxe gewend, zij waren geestiger, amusanter .
Zij hadden alles voor . Maar hij kende haar al zoo lang
en hij had haar al zoo lang lief .
Hot gaf hem opeens eon kalm gevoel van meerderheid
en terwijl hij daar voortliep, in dien stillen, zoelen zomernacht, dacht hij, dat hij nooit meer verlegen of onhandig
in haar tegenwoordigheid zou kunnen zijn, alleen heel
eerbiedig.
Hij zag haar veel in de weken, die volgden . Hij was
gewoon veel op Pont-Rule to komen . En dan telkens overviel hem dat onzekere . verlegen gevoel tegenover haar .
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Hij wilt nooit wet zij wilde, wet zij dacht . Zij was zoo vriendelijk
opgewekt ; het was alsof zij heel tevreden buiten was ; maar
dan opeens voelde hij, dat zij er op neer zag, met haar
geestig lachje . Hij begreep het niet . „Men" ging zomers
naar buiten, ook de Parij zenaars hadden hun buitenhuizen .
„Zeker" en zij lachte, maar welke buitenhuizen ! bestaande
nit pavillioens en zuilengallerijen, in mooi aangelegde
parken, met terrassen, en vij vers, en fonteinen, wear berceaux naar tempeltjes voerden, wear de boschjes namen
hadden als le bosquet d'.A.mour, de Venus . . . . Gemakkelijk
waren die buiten s to bereiken, iederen dag werden soupers
en soirees gegeven . Jean G i r a n moest erkennen, dat
het anders was dan bij hem, maar bij hem behoefde het
niet zoo to blij ven en dagen lang liep hij opmetingen to
makers bij la Feuillee, om to zien wear hij berceaux kon
aanleggen, beelden plaatsen, misschien een vij ver graven .
En hij kon ook weleens een souper geven . Hij opende
lang gesloten kasten om zijn glaswerk en zilver na to zien,
ontdekte allerlei stofvlekken in zijn salon-ameublement en
spinragen in de hoeken, zette zijn geheele personeel ears
de schoonmaak en schrikte zijn keukenmeid uit haar gewone
sleur op door haar een ingewikkeld menu voor to leggen .
Stofwolken vlogen op in de suite en ramen werden gewasschen . De tuinman zag het toe nit de verte, en keerde
langzaam aan zijn werk terug, verzekerd, dat hij zich met
de verfraaiingsplann .en van mijnheer voor nieuwe lanen en
perken maar niet haasten moest, want het was maar de
jeugd van mijnheer, die hem zoo maakte, en het zou wel
even gauw voorbijgaan, als het gekomen was . Dear was
niemand anders in de buurt, die de heer van la Feuillee
inviteeren kon, behalve monsieur le Cure ; en de Marc h a i s kwamen dus alleen en G nil 1 a u m e en de kleine
J a c q u e l i n e mochten meekomen . Men wandelde nn in
de lanen van la Feuillee road in pleats van die van PontRule, en zette zich dear op een bank neer in pleats van
op het terras aan het riviertje en Jean G i r a n legde z n
planners uit voor zijn park : ,,Over een maand zullen wij
al heel wet verder zijn," wide hij hoopvol .
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„Het spijt mij, dat ik het dan niet meer zien zal,"
zeide J e a n n e, „want ik denk, dat ik over drie weken
vertrek ."
Hij was zoo verbaasd, dat hij haar verschrikt aanstaarde.
,,Over drie weken al !"
„Ja, en dan bee ik er hier al zes . Ik heb een brief
van mijn nichtj e A d e 1 e, die mij zegt, dat de P o n t o u l a
tegen dien tijd terugkeeren, en dat zij mij weer graag
zullen meenemen ."
„Maar wij laten u niet graag gears," zeide hij bijnaa
ameekend . „Ik dacht, dat u den geheelen zomer zou blijven ."
„Dat is toch nooit het plan geweest, is het wel ?'
Ik kwam alleen maar kijken, hoe alle oude kennissen
het maakten !" Haar stem was zoo vroolijk, haar oogen
lachten . De brief van AA d e 1 e was vol geweest van kleine
Parij sche nieu wtj es, van beschrij vingen van feesten ; zij had
haar dringend gevraagd, wanneer zij haar „lieu d'exil
dacht to verlaten, haar gezegd dat zooveel kennissen near
haar vroegen . Zij was z66 blij dat zij binnenkort near dat
drukke levee terug mocht gears, dat zij nog maar kort
dat stille regelmatige levee op Pont-Rule behoefde to
leiden, wear M a r g u e r i t e en B1 a n c h e zoo kalm haar
dagen verdeelden tusschen huishoudelijke bezigheden, armenen kerkbezoek ; en 's avonds clavecimbelspelen en zingers
voor de huisgenooten, Jean G i r a n en monsieur le Cur6,
of met dezen kaart spelen .
„Het is alsof ik morgen ga", zeide zij vriendelijk,
kijkend near zijn gebogen hoofd . „Drie weken is nog een
geheele tijd, monsieur G i r a n !"
Ja het was nog een geheele tijd ; maar hij had zich
voorgesteld, dat zij nog meanders zou blijven, en dan zou
hij tegen het eind van dien tijd, als hij haar een verbeterd
Feui116e kon aantoonen, tot haar gezegd hebben : „zie,
dat alles ken her zoo mooi worden, en dat alles wil ik
nog verbeteren ; wilt U niet blijven ? voor goed blijven ?"
En nu was die tijd opeens dear, zoo overweldigend dichtO . E . VII 11
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bij . Zij zou geen tijd hebben hem goed to leeren kennen ;
het zou alles zoo gehaast zijn .
„Vindt u het prettig, dat het zoo gauw voorbij is ?"
vroeg hij, bij na verwij ten d .
„Maar 't is nog niet voorbij ! Laat ons nog van die
drie weken genieten, monsieur !" Zij zag hem lachend aan
„En ik moet zeer geamuseerd worden, want het moet tegen
Parijs opwegen, wil ik het naar vinden daarheen terug to
gaan !" En tegen monsieur de P r e u ill y, dacht zij, opspringend van haar plaats om G u i 11 a u m e to vangen, die
net zijn tante Blanche verstoppertj a speelde om eenige
boomers .
A.an het souper hield zij de gesprekken gaande . Het
was zeer geanimeerd, zoodat Jean Gi ra n, die luisterde,
tevreden uitmaakte, dat hij een goedgeslaagden avond gaf .
Ook werd zijn zilver bewonderd en Mar g u e r i t e roemde
de kunst van zijn keukenmeid ; zijn geheele gezicht straalde
van voldoening en dankbaarheid .
Nog maar drie weken ! Hij liet harder werken aan den
tuin van zijn buiten, reed zel f voortdurend rood op zij n
merrie ; en kwam dan uitrusten op Pont-Rule . 's Avonds
kwam hij geregeld. Heel stil luisterde hij dan naar J e a n n e' s
muziek, als zij bij het licht van twee kaarsen aan bet
davecimbel zat, en haar heldere stem zich verhief boven
41e wat rammelige toners van het instrument .
Van „Philis" zong zij dan, of van Philomele .
Pourquoi, plaintive Philomele,
Songer encore a vos malheurs
Quand pour apaiser vos douleurs
Tout cherche a vows marquer son zele ?
Helas ! que mes tristes pensees
M'offrent des maux biers plus cuisants !
Vous pleurez des peines passees
Je pleure des ennuis presents .

Op zoo'n oogenblik, ale hij naar haar aangebeden stem
3nocht hooren en naar haar aangebeden gezicht mocht zien,
lag heel zijn levee in haar macht, gaf hij haar zijn geheele
hart, tot de verhevenste idealen kon zij het opvoeren en
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met het warmste enthousiasme vervullen ; geen strijd zou
to zwaar zijn, om hear to volgen, geen teed to groot : . .
als een trouwe schildknaap knielde hij voor hear neder . . .
Maar zij zag niet, hoe dear een ziel in hear hand was gegeven . Zij zag alleen hear jongen provinciaalschen aanbidaer, die zoo verlegen kon doers .
Mijnheer van Pont-Rule kon nooit nalaten to lechers
ads hij hem zag binnenkomen . Hij was voogd over de
zusters van zijn schoondochter Marguerite ; en het verwonderde hem niet, then na veertien dagen Jean G iran
hem vroeg to spreken, en bij hem aanzoek deed om J e a nn e' s hand .
„Ik zou je graag met hear getrouwd zien", antwoordde
hij, „maar de vraag is, of zij wit. Het is geen buitenmeisje .
Ik geloof niet, dat la Feuillee hear zeer aantrekt" .
„Neen, neef, en ik weet ook wet, dat het tang niet
mooi genoeg voor hear is. Maar ik dacht, dat het misschien
een versehil voor hear zou makers, als zij wist, hoeveel ik
van hear houd" .
Maar 't maakte geen verschil voor hear . Mijnheer van
Pont-Rule drong er zeer bij hear op aan, en Mar g u e r i t e
wees hear op J e an' s „goed trouw karakter", maar zij wilt
heel zeker, dat zij het nooit zou uithouden op la Feuillee,
en zij diet monsieur J e a n G i r a n zeggen, dat zij, hoe gevoelig ook aan zijn aanzoek, dit moest afwijzen .
„Het is ook maar beter zoo", zeide 1 e March a is,
die herem op ging zoeken, „als zij niet genoeg van je houdt" .
„Neen, zeker zeker", antwoordde hij treurig . „Zij
heeft geen schuld ." Hij keek voor zich uit . „Zij is veel
to goed, veel to mooi, veel to knap voor mij . Ik kon wet
nagaan, dat het her op moest uitloopen . Je zult het ook
wet heel dwaas van mij hebben gevonden, A r man d",
en hij zag even near hem op met zijn eerlijke oogen .
„Maar zie je, ik had hear al zoo tang lief en ik wa,chtte
al zoo tang op hear" .
„Neen, 't was niets dwaas", sprak deze haastig tegen .
„J e a n n e mag wenschen dat zij nog ooit iemand vindt
al s jij".
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„Hij zal tenminste niet meer van haar kunnen houden,"
antwoordde de arme J e a n . „Maar je moet haar niets verwijten . Zij had recht to weigeren" .
Dit had hij zichzelf steeds herhaald en dit bleef hij
zeggen, ook toen hij dien avond, in plaats naar Pont Rule
to gaan, rondwandelde door de lanen van la Feuillee en
ging rusten op de bank vlak bij de plaats wear hij een
berceau zou aanleggen en wear hij gedroomd had een vijver
to graven . . . . alleen voor haar .
„Zij had het recht," dacht hij . Alleen . . . ." en hi,
maakte den zin niet of bij zich zelven, een snik reel op in
zijn keel en hij bong heel diep het hoofd, alsof hij keek
naar de figuren die hij met zijn wandelstok in het zand
had getrokken, maar hij zag ze niet, tranen verduisterden
ze voor hem en langzaam gl eden die tranen over zijn Wang .
Zij had het recht ; alleen, hij had haar zoo lief, zoo lief p
En eenzaam bleef hij dear jangen tijd zitten, achter
hem de stijfgeschoren „bocage de Philomele", zoo genoemd .
naar het lied, dat zij zong .
(Slot volgt .)

UIT DE FOLKLORE VAN ROME
DOOR

Dr . J. F. L. O R B A A N .
I.

Eene herinnering aan N e r o , wien Rome zijn snoodheid nog niet vergaf, in het taaleigen en den geest van
het tegenwoordige Romeinsche yolk verteld en getrouw
opgeteekend door iemand, die van het „Romanesk" zijne
bizondere studie gemaakt heeft 1), plaats ik her vooraan .
De folklore van Rome is zeker in ons land weinig
bekend, N e r o daarentegen, is niet alleen echt Romeinsch,
dock ook een figuur van de wereld-letterkunde, van de
algemeene folklore der Latijnsche beschaving . Zijne korte
„geeste", in zijn eigen stad bewaard, geeft ons dus een
eigenaardig staal, dat gemakkelijk overal beoordeeld kan
worden . Het verliest
evenals de andere verhalen die ik
her ga opdisschen
noodzakelijkerwijs, in de vertaling.
Lang niet alle wendingen van een volkstaal laten zich in
vertaling weergeven en het zou van geen nut zijn ook
maar to beproeven, de dialectvormen van het Romanesk
met afgesleten woorden van onze taal to vervangen .
1) Tradizioni popolari Romane . Volume primo .
Novelle, favole a leggende Romanesche raccolte da Giggi Zanazzo .
Torino Roma -- Society Tipografico-Editrice giy Roux a Viarengo, 1907 .
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De „toren van Nero," een zware book middeleeuwsch
metselwerk, herinnerend aan een van de onvoltooide kerktorens bij ons, van Dordt bijvoorbeeld, localiseert hot verhaal. Reeds in de middeleeuwen, op de oude kaarten van .
Rome, staat de naam van N e r o op de plek to lezen . De
voorstelling, dat N e r o van den top van dies toren zijn
brand van Rome aanschouwd zou hebben, kan naar menn
aanneemt, in de volksverbeelding ontstaan zijn, door eene
eenvoudige redeneeriug . Hot bouwwerk is van de meeste
uitzichtspunten van de stad good to zien . Omgekeerd moot
dat ook opgaan . N e r o die tusschen al zijn wreedheden
en dwaashedeu een zekere nuchterheid bewaard moest
hebben wij zullen straks hot voorbeeld zien, dat de
keizer ook aldhs in de legende voortbestond
koos die
plek met hot onverhinderd uitzicht .
De legende zegt zelfs
„die toren hoot van N e r o, omdat hij haar liet bouwen
voor zijne kosten,"
en zegt verder
„en toen die kannibaal er lust in kreeg om heel Rome
in brand to steken, wat deed hij ?
wel N e ro was eon Romano di Roma, en als die voor
zijn genoegen uitgaat, doet hij net wat N e r o deed
„Hij nam zijn guitaar ; on King hot schouwspel van
den brand daar van boven genieten ."
Op eon zeer natuurlijke wijze is in hot verhaal vervlochten de overlevering van de muzikale liefhebberijen
van den imperator, tevens eon laatste echo van hot applaus,
dat hij van zijne Romeinen vroeg . . . maar ook van hot
kabaal in zijnen grooten schouwburg Rome
„En terwijl de stad verslonden word door de vlammen
van hot vuur en de arme Romeinen in verschrikking uit
hunne huizen vluchten om niet hot levee to besluiten als
San Lorenzo, was hij, hot moot toch eon gemeene vent
behalve eon gek geweest zijn, bezig to zingers als een dichter
en hij begeleidde zich daarbij op zijn guitaar ."
De moraal, menschelijk gezien en met moor geschiedenisrelieken
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hij had den barbaarschen moed gehad zijn moeder dood to
slaan en dat zegt alles !"
De andere Romeinsche legende over N e r o toont ons
hem in een sprankje licht van een beter gevoel, dat de
volksverbeelding niet zonder moeite in het duister van zijn
wreed gemoed meende ontdekt to hebben . Er is ook een
weinig van den humor in, die het ontwaken van de zachtere
gevoelens vergezelde.
Ret verhaal moet met het contrast tegen de loopende
openbare meening over den keizer, vijand der Romeinen,
grooten indruk gemaakt hebben . De laconieke opmerking
die het besluit : „De tijd is voorbij dat B e r t a sp on" leeft
nog in de volkstaal van Rome voort . Zeker heeft het verhaal een deel van zijne populariteit to danken aan de
tweede persoon, Bert a. In haar sarcastische vrijmoedigheid om aan eenen machtig heer to zeggen wat haar voor
den mood komt, herkende het yolk een van zijne algemeen e
karaktertrekken, die het zelfs onder een bewind hetwelk
voor de ontwikkeling van dergelijk optreden niet zeer
gunstig is, bewaarde .
Berta dan, ,,was eene arme vrouw, die niet anders deed
dan spinners, want daar was zij knap in .
„Eens, onderweg
(men lette op dit kleine trekje, zoo juist gezien, van de
vrouw die al loopende, den stole met het pale vlas onder
den oksel loopt to spinners)
„komt ze N e r o den Romeinschen keizer tegen en zei
tegen hem
„Dat God je zooveel gezondheid geve, dat je er duizend
jaar mee kunt levers ."
(je, het tu, nog in de provincie van Rome bij de landlieden tegenover iedereen in gebruik) .
„Nero, hoe een gladakker ook, kon niet zien dat
iemand anders het ook was, en hij bleef als van gigs met
dat hooren van een, die hem duizend jaar levee wenschte
en antwoordde haar
„En waarom, vrouwtje, zeg je me dat zoo ?"
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„Wat eon durf ! Maar och bet verwonderde niemand .
„Omdat er nooit een slechtere dan jij is gestorven ."
N e r o leidt dan zijn antwoord in met een tusschenwerpsel, prachtig op zijn plaats en volkomen in den Romeinschen stiji en in den rol . Zijn „Mbe" (van ebbene) ongeveer
bet Fransche eh bien, maar met een specifick Italiaansche
lijdzaamheid tegen wat iemand to machtig is, plaatst hem
daar beteuterd, overduveld, zoekend tusschen een opkomende
vlaag van woede en een scheut verwonderde bewondering
voor den mood van bet vrouwspersoon, naar eon tegenzet .
Hij heeft z'n inval :
„Mbe, al de draad, die je maakt van non tot morgenochtend, breng me die in mijn paleis ."
„En hij grog weg .
B e r t a, onvervaard, gaat door .
„B e r t a, terwijl ze spon, zei tegen zichzelf :
,,Wat wil hij doen met dozen draad, dien ik spin? Ads
hij er mij niet mee worgt, morgen als ik hot hem breng,
zal het mooi zijn ! Het is zoo'n felt ."
Het eerste bedrijf. Als de verteller, de cantastorie, de
Moeder de Gans her even ophoudt, heeft hot publiek den
tijd to denken, dat eene eenvoudige hoofdelijke executie
bier toch niet hot eind kan zijn, dat or wat moor on wat
beters komt en vat goede hoop op voor B e r t a in hare
nachtwake.
Bij wijze van randteekening, om de situatie nit to
leggen, als een leesteeken, dat hot mijmerend zwijgen van
den overgang aandnidt on meteen als aanloopje voor hot
tweede bedrijf, eon „abbasta" (basta met eon anlaut nit de
spreektaal), een „hoe hot ook zij" ; „wel flu dan"
„AA b b a s.
t a den volgenden morgen meldt zij zich
punctueel aan hot paleis van N e r o aan . Hij last haar
binnenkomen en aan hem al hot vlas gegeven, dat zij
gesponnen had ; daarna roept hij eon dienaar on zogt
tot hem .
(hot „palazzo" van N e r o heeft natuurlijk een „mastro
di casa", eenen majordomos, als bij alle Romeinsche prinsen)
„Zeg aan den mastro di casa, dat aan doze vrouw moot
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worden gegeven, uit mijn naam, zooveel land als de draad
lang is, dien zij gesponnen heeft" .
Bert a bedankte en hoeft niet moor to spinners, want
flu is zij eene dame.
Het verhaal herinnert tot hier aan allerhan de voorbeelden uit de klassieke oudheid en uit nieuwere volksverhalen . Hot heeft echter nog eon verlengstuk aan hot slot,
zeer toepasselijk voor de situatie en voor de hoofdpersoon,
die eons le beau role kann spelen, maar dan ook zegt
Abbasta!
Hot yolk denkt waarschijnlijk dat er ook in de tijden
van N e r o eon kraut is geweest als tegenwoordig de Messagero . .Het buitenkansje van B e r t a zou daar ook in kleuren
en geuren, met naam en toenaam, ook met den bijnaam
tusschen haakjes, leeftijd, uiterlijke kenteekenen, huisnummer en verdieping (dour rechts of links) van de betrokken personen verteld zijn . En dus
„Toen doze zaak over Rome bekend geworden was,
(eon zaak, zoo veel voordeeliger dan eon uitverkoop,
eon leg aat met bruidschatten voor eerlij ke jongo dochters,)
toen kwamen alleouwen
vrn die den dag door erwten
aan boonen reien (levers van erwten en boonen ; eon
vaste aardigheid ook op hot volkstooneel, de mangiafagiolo,
de booneneter) zich bij N e r o aanmelden hopend dat zij hot
zelfde geschenk zouden krijgen als B e r t a . Maar N e r o
antwoordde ze
„Nun e pih or tempo the B b e r t a filava."
De herinnering aan de eeuwen die op hot Romeinsche
keizerrijk volgden is bewaard in wat hot yolk weet van
hot Colosseum . De aandacht heeft zich daar, evenals van
kinderen, op eon kleinigheid gericht, n amelij k op de boorgaten, die eons gedien d hebben om de bron zen of koperen
stangen, de wortels, van hot klij f der marmoren platen in
to ankeren . Hot goede metaal, dat hebben de Romeinen
er al lang tot onder in hot wortelkanaal uitgeboord ! Uit
al de oude monumenten . Dat moot al zoo lang geleden
klaar gespeeld zijn, dat de tegenwoordige Romeinen hot
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heelemaal konden vergeten . Nu geven zij van die gaten
een andere uitlegging. De rotsmuur van het Colosseum
met zijne regelmatige boorgaten, dat ziet er juist uit als
een steengroeve . Helaas was het Colosseum dat maar al
to vaak . Quod non fecerunt barbari . . . . ! Het yolk denkt
echter niet aan de Barberini, maar peinst over het vreemd
geval, dat de attaque, gereed gemaakt voor de springmiddelen, gaaf bleef. Dat zou echter T i v o 1 i, langs de Via
Flaminia ; wear men maar rotsen klein maakt in de buurt
van Rome niet gebeurd zijn ! En dear springt den ineens
de herinnering aan de Barbari near voren . Die hebben het
willen doen, die hebben de gaten geboord, de mijnen gelegd, de lonten aangestoken . Het kruit is ontvlamd, maar
het Colosseum heeft „geen hear verwogen ."
Een Romeinsch vader, die met een trots uit de tijden
van T i t u s dateerend aan zijn zoos deze verwonderlijke
„piazza forte" toont, leert hem meteen het noodlots-rijmpje
„Finn ch'er Culiseo durera
(zoolang als het Colosseum het zal uithouden)
Puro Roma su stare
(zal ook
pure
Rome rechtop staan)
Quanno er Culiseo caschera
(als het Colosseum zal vallen)
Puro Roma ha da casca
(heeft ook Rome to vallen)
Quanno Roma finira
(als het met Rome zal uit zijn)
Tutt'er monno s'ha dda scapicolla
(heeft heel de wereld teals-over-kop to vallen .)
(s =ex ; capo, hoofd ; collo, teals ; met den uitgang are,
Romanesk verkort tot a, tot een werkwoord gemaakt .)
Van een ander groot bouwwerk van het oude Rome,
in beter toestand bewaard den het Colosseum, is aan het
yolk eene eigenaardigheid, opgevallen, die ook vreemdelingen altijd treft . Hoe komt in het dak van het Pantheon
het zuiver ronde lucht- en lichtgat ? Waar wij nog over
dat wonder van techniek staan na to denken en de elementaire kracht van de bouwmeesters bewonderen, die het aan-
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durfden daar maar zoo kloekweg een wijd gat naar den
blauwen hemel to laten, waar een bundel zonnestralen door
ken vallen, om zich als een lichtende zuil rood to kegelen
door den reuzen-cylinder ; waar ook, de dagen dat de
Romeinsche lucht zwaar van regen hangt en de scirocco
den dampkring lauw en klam doordringt regen door mag
slaan, omdat het tech niet hindert aan al dien travertine
en warmer
.
. Daar heeft het yolk eene gereede uitlegging
voor het verwon~erlijk venster in het gewelf van de
„Ritonna", de rotonda, de ronde (de vaste naam voor het
Pantheon, bij de echte Romani di Roma) . De Rotonda is
immers een kerk, Santa Maria ad Martyres, en daar kunnen
beter en gemakkelij ker mirakels gebeuren . Een pans
om
maar niet den eerste-de-beste to nemen
merkte op, teen
het gewelf nog gesloten was, dat het stikdonker was in
het Pantheon . Een teeken des kruises, en het dak van
den tempel opende zich, flier is het „Roma ex ethnica
sacra" in een enkel hieratisch gebaar aangegeven . De
duistere heidensche tot een nit den hemel wel verlichte
kerk van de nieuwe leer gemaakt ! Ret is niet ondenkbaar,
dat de uitlegging steunt op een of ander oud verhaal, dat
men in levensbeschrijvingen van de eerste pausen of ingevlochten in eene legende van martelaren zou moeten zoeken .
Meer waarschijnlijk komt het echter voor, juist omdat de
gegevens zoo eenvoudig zijn, dat de op hare manier redeneerende yolks-intelligentie een van hare spitsvondigheden
vertoont . De invloed van het schouwspel der groote omvorming van de stad der Caesars tot de stad der pausen,
welke het yolk voor zijn oogen heeft zien afspelen, is
echter onmiskenbaar, ook kan in de omstandigheid, dat
een pans het wonder even verrichtte, eene aanwij zing van
den ouderdom van het verhaal liggen . Indien de pans er
niet alleen genomen is, omdat het geed staat een potentaat
het werkje to laten verrichten, maar met het denkbeeld
dat pausen wel de eerst aangewezen personen zijn om
mirakels to voorschijn to roepen, dan meet het verhaal
heel oud zijn. De tijd, dat het yolk van. Rome vaardig
wonderwerken aan zijn bisschop toeschreef, ligt ver terug
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naar de middeleeuwen. Na dien tijd zijn ze schaarsch
geworden.
De Barbaren, die vergeefs hot Colosseum trachtten
op to blazon hebben nog een spoor achter gelaten in de
Romeinsche folklore . Niemand minder dan Attila verschijnt
op hot tooneel van hot klein theater der yolks-geschiedenis .
Hoe hij aan Porta San Paolo kwam
altijd een van de
bedreigde poorten van Rome, naar de zeekust toe ; de
Saracenen kwamen van dien karat !
en daar, toen hij al
van plan was Rome uit to branden en beg to plunderer,
in den hemel verschenen Sint Pieter en Sint Paulus met
getrokken zwaarden, om hun stad to beschermen . De geschiedenis van twee apostelen speelt zich trouwens in eon
dramatisch oogenblik in de naaste omgeving van genoemde
poort af. Halverwege tusschen de poort en de basiliek,
die beide naar Sint Paulus heeten, is eon kapelletje met
eon eenvoudig bas-relief in den gevel : hot afscheid van de
twee schutsheiligen van Rome, de een gaat naar „Tre
Fontane" de ardor naar „San Pietro in Montorio," zooals
elk Romein weet .
Een oude legende speelt in Sint Jan in Lateranen,
om eenen pans, die in de middeleeuwen voor een magier
gold, riot zonder suspicie van met den duivel in verband
to staan . Evenals V e r g i l i u s dankte hij aan den roep van
eon buitengemeene kennis doze twijfelachtige eer. De legende is genadiger dan bijvoorbeeld de kroniekschrijver M a rt in u s Polo n u s . Zij is zelfs uitbundig in lof en legt hot
vreemd gebeuren na den dood van dien pans op de vriendelijkste wijze uit . Na eerst op den gis, en geheel mis
bovendien, de plaats aangeduid to hebben van hot graf
hot graf bestaat riot moor, alleen hot grafschrift bleef bewaard
de vraag
„En weet jelui hoe hot is dat die pans zich daar bevindt ?"
„Als jelui hot niet weet, dan zeg ik hot nou."
„Je moot weten, dat or eon pans was zoo good, zoo
good, dat jo or goon denkbeeld van kunt maker .
„En kijk daar wordt me die pans ziek en hij verergert
on komt op hot uiterste to liggen ."
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Wij zijn bier op bet punt van bet verhaal dat in de
chronique scandaleuse gansch anders ingeleid is . Ret verbond met den duivel, ruim vier jeer to voren gesloten .
Met de slimheid, die des duivels is, had hij den pans voorspeld dat hij lang zou leven als hij niet in Jeruzalem kwam .
De pans liet zich vangen . . , in de kerk van Santa Croce
in Gerusalemme, kreeg daar bet visioen van zijn naderend
einde, bekende coram publico zijne vele zonden en gaf de
laatste beschikkingen, die wij ongeveer in de volkslegende
zullen terug vinden . Ret is wel vreemd, dat de episode
van Santa Croce nit bet verhaal weggevallen is, tenzij wij
moeten aannemen, dat de legenden-makeude gemeente niet
van de inmenging van den duivel gediend was en er Keen
weg op had geweten zijn compromitteerend gezelschap
door bovenaardsche bemiddeling to vervangen . De gedachtenbrug van San Giovanni naar Santa Croce kan niet gemakkelijk gebroken worden . De twee kerken liggen kort
bij elkaar en worden vaak in een adem genoemd . Bij bet
graf in San Giovanni hoorde als bet ware Santa Croce
voor bet visioen .
In de legende gaat dit alles naar behooren, zoo als
de bevolking bet met vele andere pausen heeft zien gebeuren .
„Eer hij stierf, zei hij tegen de kardinalen, die hem
vroegen wear hij wilde begraven wezen
„Wanneer ik dood ben, leg me op een kar getrokken door vier ossen en last ze Keen, zonder dat iemand
ze stn urt, wear de ossen stilstaan, daar wil ik begraven
wezen."
A.ldus ook in de andere lezing, maar met bet verzoek
vooraf zijn lijk in stukken to verdeelen, hetgeen reeds in
de verbeelding van den laatsten gang een afschrikwekkende
vertooning maakt . Ret zal slecht eindigen denkt men . De
ossen . . , de hemel weet wear zij den gevierendeelden panss
ter ruste zullen leggen . Inderdaad treden de hemelsche
machten op . A.ls een stichtend voorbeeld, hoe aan de
ergste zondaars bun kwaad vergeven kan worden, leiden
zij bet vierspan naar Sint Jan in Lateranen, in welks ge-
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wijden grond bet stoffelijk overschot van S i l v e s t e r 11
mocht bijgezet worden .
De 1 egende, die van den pans Keen kwaad weet, plaatst
de begrafenis in bet gunstige licht van een even blij als hart verhe lFend mirakel . Zelfs de vier ossen doers, ter vermeerdering der plechtigheid, mee . Het kinderlijk geloof van de
middeleeuwen, dat somtijds bet redeloos dier eerbeid voor
verschillende godsdienstige handelingen toeschreef, leeft
hier werkelijk nog voort . Een golden eenvoud, die bet in
glans niet tegen de Gouden Legende aflegt .
0 m bet nog interessanter to makers
„beginners de ossen rood to dwalen door Rome tot ze
de richting namen van Sint Jan in Lateranen ."
„Dat loopt maar door, loopt maar door tot ze aan de
hoofddeur van de kerk komen .
„Ze zijn nog niet eens op de laatste trede aangekomen
of de deuren gaan, zonder dat iemand ze aanraakt, open
en de klokken luiden.
„Ondertusschen gaan de ossen de kerk binnen, tot aan
hoofdaltaar,
staan stil en knielen .
bet
„Nou, daar waar de kar stilstond is nu bet graf van
dien pans ."
De yolk-geschiedenis van Rome maakte van den magier
een kerkvorst gestorven in eenen lichten reuk van heiligheid, toonde N e r o in een van zijn beste bu ien . Zij geeft
aan de histories en de geschiedkundige gebeurtenisst~n,
welke zij kept, een zeer welwillende interpretatie . Uit eerie
goedhartigheid en een a1 hemeene vergevensgezindheid ? Elk
misdadiger heeft bier een kans op eerherstel, ten minste
in de openbare meening . 1k zal mij niet in de vraag verdiepen, hoeveel bier moet worden toegeschreven aan een
achteloos gevoelen dat ~enen schuldige treft wat veler deel
zoa moeten zijn ; hoeveel er in is van den zuurdeesem der
genade verstrekkende kerk van Rome. Zeker maakt zij bet
openbaar geweten minder zwaar voor misslagen-en-erger
van anderen, met berouw beleden of ten minste niet herhaald. Dood kept gees recidive . Na eeuwen lijkt bet een
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grondig berouw, dat recht heeft op erkentenis met een
zachter oordeel, een brief j e van goed gedrag, den schemer
van een aureooltj e .
Hoe zou anders een A l e x and e r VI B o r g i a er in
de volks-kronijken van Rome zoo goed kunnen afkomen ?
Het eenig a wet zij nog vertellen, knoopt zich, als een
touwladder van R o m e o, aan de Dorische „loggetta" van
een paleis bij de kerk San Pietro in Vin coli vast . Alex a nd e r VI wordt daar een sentimenteel Romein . Van het balkon
wuift Van ozza Borgia,
moeder van Lucretia
Karen minnaar toe . De schande moest het leekendom ontstellen . Maar, bij Pieter en Paulus, schutspatronen van
Rome, wie me daar near die loggia keek
uitnoodigend,
driest als een flitsende blik van een pear vrouwenoogen die kon het zijne heiligheid haast vergeven, zijne pontifikale vensterparade met l'amante del papa aan het balkon . . .
De folklore van Rome kept niet alleen vergeven sgezindheid voor fouten lang geleden, maar ook blijvenden
wrok over gepleegd onrecht . De geschiedenis van de
Beatrice Cenci, altijd „la Belle Cenci" genoemd, is
daar een zeer sprekend voorbeeld van . De gebeurtenissen
zijn nog zeer levendig in het volksgeheugen . Overlevering
is toch een hoogst merkwaardig proees van gedachten door
verscheidene generaties Keen . Het is als met verscheidene
ambachten . Breng een timmerman die zijn werk goed verstaat aan het praten over een of anderen handgreep van
zijn yak. Hij zal den met gemak de overlevering hanteeren,
voorbeelden van zijn grootvaderstijd aanhalen en als er een
oud stuk werk, dat wij met een bizonder gevoel, als een
antiquiteit beschouwen, bij de hand is, het zonder meer in
zijn betoog en voor uitlegging gebruiken . De kunstmatige
dam, dien wij met onze scheiding tusschen tegenwoordigen
en historischen tijd aanleggen, bestaat voor dien man niet .
Het oude is voor hem veel minder oud, vooral niet wet
ons XVIde eeuwsch Nederlandsch zoo scherp : „oud-vreemd"
noemt . Ik herinner mij eens
ik step op het gebied wear
het handwerk reeds onder het domein der kunsten ligt
met een bekwaam kopergraveur, die, de techniek van het
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yak volkomen meester, alleen geen eigen winding had en
geen hoogere inblazing kon krij gen, over zijn yak aan bet
praten geraakt to zijn . En daar grog hij mij onze oude
meester van het burijn oproepen, alsof ze achter de deur
op ons hadden staan to wachten . „G o 1 t z i u s lei de koperen
pleat op een hard speldekussen, mijnheer, en zoo kon hij
de graafnaald laten krullen en zwieren en diepe kerven in
een haarfijne dread laten uitloopen."
Ik moet weak aan deze onmiddellijke voeling met bet
verleden van menschen met verstand, opmerkingsgave en
liefde voor Fun yak, dock zonder gestudeerdheid, denken,
als ik echte Romeinen over den goeden ouden tijd boor
spreken . In September van 1599 werd de B e 11 a C e n c i
op de brug voor den Engelenburcht door beulshanden omgebracht . voor bet yolk is zij een slachtoffer van de
justitie van zeker niet meer dan een pear geslachten her .
Een huffs hoeft er werkelijk niet oud nit to zien om voor
„bet huffs van de B e 11 a C e n c i" to gelden . Hoewel bet
palazzo der familie C e n c i zeer wel bekend is heeft men
meer dan eene mooning, in Trastevere, naar hen genoemd .
De lotgevallen van B e a t r i c e C e n c i waren er wel
naar om de volksverbeelding met geweldige indrukken to
treffen . De wader F ran c e s c o C e n c i, die zijne dochter
B eat r i c e moil verleiden en door hear, met hear moeder
en hear verloofde vermoord wordt
aldus in bet yolksverhaal . (De geschiedschrijvers vechten nog om de zuivere
waarheid .) Uit geidgierigheid van den fiscus wordt bet
C e n c i-complot voor de rechters gedaagd . De aangeklaagden
in den Engelenburcht opg esloten . (Men toont daar nog
bet levensgroot portret van Fun advocaat, die nit een
deurtje aanwandelt .) Allen veroordeeld, ook een onmondig
broertje, dat van de kwelling en van bet schavot bet
schouwspel en niet weinig leed aan zijn lij fj e meekrij gt .
Beslag op de rijke goederen, die vooral aan de nepoten
van den pans komen .
Het relaas van de bloedschande is met echt-Romeinsche
uitvoerigheid en realisme voorgedragen . Nog hoort men
barre feiten in onomwonden termen vertellen . De volkskranten
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geven in schril-gekleurde beschrijvingen den welbespraakten
„popolani" (menschen nit bet yolk) maar weinig toe . 4ok
voor het zinneleven heeft de Romein een zeer vrijmoedige
zegging
De Engelenburcht, de vaste burcht van Rome, door
de geschiedenis bet tooneel van een trite van groote gebeurtenissen, is onder bet yolk wel bet meest bekend ale
bet gevang van B eat r i c e C e n c i . .A .lleen loopt zij nu gevaar
van door de personen uit bet laatste bedrijf van de zeer
populaire opera van P u c c i n i : de Tosca verdrongen to worden. Ret libretto van een opera gaat er bij de Italianen,
met verhaal en de woorden van den tekst recht in . Een
paar van de meest geliefde passages van de Tosca spelen
zich boven op den Engelenburcht af, zooals elk Romein, de
melodieen n aneuriend, weet . Toch zal hij zich nog altijd
de cel van B e l 1 a C e n c i laten wijzen en er meer aandacht
aan schenken dan aan die van B e n v e n u t o C e 11 i n i
Men moet, dunkt mij, aannemen dat B e n v e n u t o C e 11 i n i
geesn volksheld in Rome geworden is, omdat hij een Toskaner en Keen Roman o di Roma was . Roe zou anders zijn
kostelijk figuur, die zich gemakkelijk en vrij in bet openbaar bewoog, aan de aandacht ontsnapt kunnen zijn ! Van
eenen Toskaner, 'n gladden Florentijn willen de Romeinen
bet maar niet voor goede munt aannemen . Knappe namaak
van jets edits, bet eenige echte degelijke dat zij in bun
eigen stad vinden .
De B e l 1 a C e n c i is een zeer geliefd figuur aan den wand
van bet Romeinsche burgerhuis . Ret aantal gegevens voor
de oleographie in Rome,
helaas ook bier de meest geliefde
volkskunst
is niet groot : eenige bekende motieven uit
opera's van Verdi en R o s sin i, nu met een paar betere
uit de Boh~me van P u c c i n i ; C o l u m b u s die zijn reisverhaal voordraagt ; T o r q u a t o T a s so, aan bet hof van
Ferrara . B e a t r i c e C e n c i is voorgesteld in haar cel,
poseerend voor G u i d o R e n i . Dit geval gaat terug op een
bekend schilderij in de verzameling Barber i n i, aan G u i d o
R e n i toegeschreven en bet portret der C e n c i genoemd .
De nieuwere critiek wij st bet werk aan den leerling van
0. E. VII 11

14

218

UIT DE FOLKLORE VAN RODIE .

G u i d o R e n i : C a g n a c c i toe en neemt aan dat het suj et
geen portret, maar een in dien tijd zeer gewone voorstelling
van eene Sibylle is . De Romeinsche muses geven daarvan
een rij voorbeelden, waar onze G era r d H o n t h ors t
G h e r a r d o d e 11 a N o t t e -- ook onder m ee geteld mag
worden .
Er is uit de kleine Galleria Barberini nog een schilderij
in het museum van de folklore terecht gekomen . Niet
minder dan de Fornarina van R a f a e 1 . Het relaas plaatst
hem in zijn werk in de Farnesina, het elegant palazzo dat
zijn Mecenas Chigi aan den Tiber tegenover palazzo Farnese
liet bouwen . Daar ziet R a f a e 1, in een huffs, nog door de
vertellers aangewezen, de schoone bakkersdochter . Hij werd
„inamorato cotto" (gekookt verliefd) .
„En daar ook hij een mooi jongmensch was paste hij
haar en zij begonnen eene vrij age .
„Maar wat een vrijage ! Pat mocht nog eene vrijen
heeten .
„Ze zeggen, dat hij om de haverklap het werk in den
eteek liet, en ze maakten een afspraakj a en gingen ale twee
kinderen onder langs de rivier wandelen .
„Ze zeggen zelfs dat de „padrone" van de Farnesina,
ale hij hem niet zag, iemand zond beneden langs de rivier
zeker dat die hem daar zou vinden met z'n Fornarina" .
De episode besluit met eene laconieke opmerking .
R a f a e 1 gebruikte langen tijd ale eenig model zijne For- .
narina .
„Derek dan eene op hoevele altaren zij de Madonna
voorstelt ! De menschen die daar gaan bidden, weten
niet, dat zij to doen hebben met een gewone dochter van
een bakker !"
lit de Farnesina eigent de folklore zich eene andere
anecdote minstens even oud ale de dour souvenirs der
Fornarina toe. Natuurlijk kon het alleen R a f a e l daar
gebeuren, met M i c h e 1 Angel o ale tegenhanger en deelgenoot. De yolks-kunstgeschiedenis kept die twee kunstenaars, wat voor de wetenschap van een yolk al een heel
ding is, en gebruikt hen waar het to pas komt, weet niet
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eene dat er eene critiek bestaat, gevaarlijk tegengift van
de speelschheid der folklore !
De nieuwere onderzoekingen over de fresco's der Farnesina komen tot de slotsom dat een reuzenkop, vreemd
in een van de lunetten geteekend, van de hand van B a 1dassare Peruzzi is, een Alexander verbeeldt en de
reg elmatige voortgang van het schilderwerk van S e b a st i a n o d e 1 P i o m b o daar was komen verstoren .
In v erre gissingen noch in dramatiseering van de gegevens begeeft onze nuchtere uitwendige kunstgeschiedenis zich .
Van eenen Sebastiano del Piombo, of eenen
B a 1 d a s s are P e r u z z i weet de gewone gemeente niets .
Zij houdt zich aan het verhaal, dat, ale ik het wel
heb, V a s a r i reeds opteekende . M i c h e l Angel o dringt
verm omd in de Farnesina door, klimt op den steiger, dies
R a f a e 1 een oogenblik to voren verlaten heeft, neemt een
stuk houtskool en teekent daar fluke den veel meer dan
levensgrooten kop . R a f a e l, terug toen M i c h e l A n gel o
juist ontsnapt was, herkent de teekening als z'n werk en
last haar ter plaatse ale een eeuwig aandenken
dat men
or nog kan gaan zien .
De anecdote komt in eenigszins gewijzigde vormen
herhaaldelijk in de kunstgeschiedeuis voor . Geen twijfel of,
-onafhankelijk van eenige overlevering, kan deze aardige
geschiedenis dikwij is door meesters van een sterk sprekend
persoon lij k talent opgevoerd zijn . De teekening in de
Farnesina valt op door haar wonderlij ke plaatsing tusschen
het affresco-werk en door hare groote proporties . Zonderlingheid en eene neiging voor breedheid pasten uitstekend in
de voorstelling, welke het yolk van den meester van de
Sixtynsche kapel bewaard heeft .
Eene menigte overleveringen groepeert zich om de
persoonlijkheid van pans Six t u s V . Nog is de uitdrukking „un Sisto quinto" voor een streng meester even
gebruikelijk, ale „un Nerone" voor eenen, die in streng
heid zich to buiten gaat, tot hij een wreedaard wordt,
Hoover ale men in onzen tijd het Romensch keizerlijk voor-
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beeld kan navolgen. Voor S 1 x t u s V is er niets onvriendelijks in bet leenen van zijn naam . Het yolk van Rome
heeft erkend al hot goods, dat de doortastende pontifex
maximus, tusschen al zijne handigheden door voor de stall
gedaan heeft . Zonder moeite herkent hot zijnen naam en
begrijpt hot eon en ander van den inhoud van de Latijnsche
opschriften, in mooie Romeinsche hoofdletters, wear
Pantheon en Forum de modellen voor gaven, op de bouwwerken van den pans geplaatst . De gelijkenis met bet
Italiaansch helpt bier de familiariteit, die de Italianen in
de kerk met bet Latijn krijgen voldoende, dat zij eon stuk
van den zin er nit halen . Fonteinen en de bogen van
waterleidingen, die eenen weg in de Campagna doorlaten,n
gaven eene uitstekende gelegenheid de gedenkstukken in
warmer to plaatsen . De pausen hebben hot aan doze duurzame documentatie van hunne werkzaamheid voor bet nut
van hot algemeen evenmin laten ontbreken, als de consulsen keizers voorheen . Met eenige moeite kan de Romein,
die op eenen warmen dag even de poison verfrischt in hot
bekken onder eon fontein, lezen, dat hot heerlijke water dear
gebracht is door eon herstelde waterleiding, zoo en zooveel
mijlen door de Campagna Romans . Of dat er eon plek
ontdekt was, wear vole bronn en borrelend nit den grond,
samenzongen en hoe hear levende frischheid near Rome
gevoerd was . Hoe velen zullen or niet langzaam aan, terugkeerend van eon jachtpartij inn bet open weld of eon bezoek
aan de wingerden onder F r a s cat i gestudeerd hebben op
hot inschrift van de Ports Furba ? En wet zij or ook van
begrepen en wet or bun voorbijging, de naam, die zoo
duidelijk en kapitaal zelf, uitspringt, blijft hangen, voegt
zich bij de „Sisto quinto" on leidt tot gevolgtrekkingen, . .
welke semen van dozen pans eene werkelijke „beats memorial vormen .
In eon echt folkloristich lijstje staat opgeteekend, .,
hetgeon bet yolk van den „fabriekmeester" Six t u s V
weet : ,,in vijf jaar dat bij geregeerd heeft, herstelde bij
vijf bruggen en vijf fonteinen, richtte bij vijf obelisken .
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op en hij liet vijf millioenen in een brandkast op den
Engelenburcht na."
wij bezitten gelukkig, behalve al de geschreven documenten en gedrukte werken, ook eenen belangwekkenden
cyclus vann duidelijke voorstellingen van de „Bauthatigkeit"
van Six t u s V. Er komt daar veel meer voor den dag,
lan in den volkscatalogus . Elk bezoeker van het Vatikaan
Lal zich de pronkzaal der bibliotheek herinneren, met da
groote vazen, het Farnesiaansche uurwerk en de verbluffende tentoonstelling van handschriften,
toch maar een
klein staaltj e van de schatten der Vaticana ! Maar gewoonlijk wordt men to vlug door den raffelenden beambte rondgeleid om behalve een vluchtigen blik aan de ruime wandschilderingen aandacht to geven aan de boogvullingen
erboven . Toch is daar de heele bouwgeschiedenis van het
pontifikaat van S i x t u s den vijfde in vogelvluchten, in
architectonisch schilderwerk en in hoogst aantrekkelijke
voorstellingen van het straatleven van het Rome van zijne
dagen weergegeven . De pauselijke schilders hebben zijnen
roem daar beter vastgelegd, dan de folklore dien overleverde,
zonder de herleiding tot vijf, vijf, vijf.
Een afzonderlijk yak, in de voorkamer van de groote
biblotheek-zaal, bewaart ons in fresco eene moment-opname
van de oprichting van den obelisk voor Sint Pieter . Over
dien eenen van de vijf heeft trouwens de yolks-historie
zich wel iugelicht gehouden .
Geen wonder dat de overleveringen van Rome die gebeurtenis levendig herinneren . Het yolk zeker en wij,
mannen, toch allemaal hebben altijd nog iets van den jongen in ons . Tegen dat het gevoel van belangstelling voor
een heipaal die keurig loodrecht den grond ingaat of een
brandkast, die met vereende krachten eene derde verdieping
bereikt, uitgedoofd is, zijn wij gruwelijk pedant geworden .
De belangstelling in de balans of in boeken en blaren kan
het ons toch niet teruggeven . Deftigheid is lang niet zoo
een voldoening, ale bij gelegenheid nog eene een handje
mee to helper om een kar tegen een hoogen brug op to
krijgen . Men geniet daarbij ook van zijne schranderheid
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van scheef over het hellend vlak, en de hef boom met den
langen arm, een nawerking van eenige natuurkunde, toegepaste natuurkunde en techniek, wet willen wij meer ?
Het technisch probleem opgelost, dat is toch een van onze
meest intieme belangstellingen .
De oprichting van den obelisk voor Sint Pieter is een
gebeurtenis op technisch gebied geweest, als in onzen tijd
de bouw van den Eiffeltoren . De reuzenmonolith, flu direct
uitpuntend boven de colonnade van Bernini, had de middeleeuwen door naast de basiliek gelegen, waarschijnlijk daar
wear hij in de renbaan van N e r o was omgevallen .
D o m e n i c o F o n tan a, 's pausen bouwmeester, wilt het
granietblok tot midden voor de kerk van Bramante en
Michel-A.ngelo to schuiven . Voor de oprichting was eenn
vernuftige helling en stelling gebouwd door dozijnen windassen, met touwen en takels ; in beweging gesteld door
een koor kruiers en een circus paarden .
De of beelding vertoont on s den obelisk half onderweg,
al het houtwerk krakend onder den last, manners zwaar
gebukt en paarden met gespannen verzenen . Alles met een
militaire orde, zooals ze daar bij voorbeeld den kabel, netj es
afrollen van een sierlijken tulband, en de Zwitsers van den
Paus in zwierige houdingen een cordon makers !
Met dit spannend oogenblik van de moment-opname
begint het volksverhaal :
„Ze zeggen, dat toen ze den zuil op het plein van
Sint Pieter oprichtien, dat toen S i s t o quint o zei
,,Aan den eersten die spreekt, dien last ik het hoofd
afsnijden ."
„Je kunt je voorstellen wet een stilte, geen vlieg vloog .
„Maar jewel daar beginners me de touwen van de
werktuigen die den zuil optrokken to rooken, want ze liepen
gevaar in brand to raken ; toen riep een handwerksman
„A.cqua a le corde !" (water op de touwen .)
„En ze deden er water op en de zuil kwam terecht .
„En als het niet zoo afgeloopen was, den was de arme
drommel om hals gegaan !"
Een verhaal, dat S a 1 v a t o r R o s a tot een schilderij
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of J a c q u e s Call o f tot een reeks kleine etsen had kunnen
waken, vertoont ons den pans, als kluizenaar vermomd, to
midden van eene rooversbende die in het Colosseum huisde .
Kostelijk in al zijne kleine trekjes, met iets van het schurkenromantische, dat het amphitheater van F l a v i u s voor het
yolk beheld .
„Ze zeggen, dat in dien tijd de roovers niet meer of
minder dan zich genesteld hadden in het Colosseum, en
ze deden daar wat ze in het zin kregen .
„De soldaten waren niet in staat hen to arresteeren
en ondertusschen werd de bevolking dag en nacht geplunderd .
„Sisto quinto zei toes
„Last 't aan mij over!"
„En wat doet hij me? Hij kleedt zich als kluizenaar,
neemt onder zijn arm een groote veldflesch wiju met opium
en zachtj es aan gaat hij op weg naar het Colosseum
„Het was nacht en de briganten waren bezig hun
avondmaal to bereiden .
„Een was bezig boven een gloeiend kolenvuur een
lekker geitj a aan het spit geregen to roosteren .
„Toen de kluizeuaar verscheen zeien de bandieten
„Heerbro~r,, goeien avond .
Wat nieuws breng
je wee?"
„Ik heb zoo lang geloopen en ik weet niet waar ik
zal gaan slapen . Wilt ge mij voor vannacht opnemen ?"
„Graag
zei de hoofd-roover
ga maar zitten .
Als we gegeten hebben, gaan we aan den dut . Weet je
wat
help een handje ; draai 't spit !"
Het geval is uitstekend gesteld . Een heremiet kon
's avonds heel goed in de buurt van het Colosseum zwerven .
De kluizenaars woonden toen in allerhande grotten en
holen . Onze landgenoot B r ill, die op het einde van de
X.VIe eeuw de modeschilder was in Rome, heeft er menigeen
bijv, naar teekeafgebeeld. En de ruines van het Colosseum
ningen van andere Nederlanders -- moeten er voor zoo'n
kluizenaar van B r ill zeer verlokkend, als weldoortimmerde
buitenverblijven uitgezien hebben .
Het geitje aan het spit gebraden is nog eene lekkernij
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voor de hedendaagsche Romeinen . Ret levee is bier elementair gebleven, kolenvuurtjes en braadspeten, als bet
spinrokken van Bert a . Ret publiek behoeft niet eerst
met een historische uitweiding in bet levee uit den tijd
toen Moeder de Gans een huwbare dochter was, ingeleid
to worden.
De heremiet was thuis in bet Colosseum, de bandieten
vonden hem niet anders dan een vrij willigen paria . De veldflesch zullen ze aanhalen . Ondertusschen moet hij bet
eenige werk doers, dat een roover in zijn vrije urea doet
bet eten klaar makers.
En Sisto quinto draait bet spit.
„En ze zeggen dat hij, terwijl hij bet spit draaide, zei
„Nun annera ssempre accusi !"
(bet zal niet altijd zoo gaan) .
„Wat zeg je, heerbroer ?"
„Ik zeg dat bet niet altijd zoo zal gaan, ik meen dat
als jelui zult eten van dit geitj e, dat je er mij ook een
stukje van zult geven ."
„Natuurlij k ! Weet je dan niet dat wie in zijn eentj e
eet in de brokken stikt ."
„Dankje" .
„En in die fiasca, heerbroer, wat heb je daar voor
goeds in ?"
„Een drupje fijne wijn, een vrome vrouw heeft mij dien
gegeven."
,,We willen dien van avond bij bet eten eens probeeren !"
„Met plezier. Vooral omdat ik toch geheelonthouder
bee" (sic .)
En Sisto quinto gaat voort bet spit to draaien, zeggende
„Nun annera ssempre accusi !"
Ze eten, drinkers rijkelijk van den wijn en vallen
in slaap .
„Toen Sisto quinto zag dat ze alien goed weg waren,
zei hij :
mijn beurt ; ik zei immers Nun annera ssempre
accusi !"
De sbirren komen binnen, ze binders elken bandiet „als
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eenen Christus" en den volgenden dag hinges ze alien to
bengelen op Ponte Sant' Angelo .
Een galg staat opgericht aan het eind van bijna elk
verhaal over Sisto quinto . Vandaar zijne reputatie tot op
den huidigen dag . H.et was van hem echter gees Neronische
wreedheid, maar een onvermijdelijke gestrengheid, terwille
van het gemeene best . Dat blijkt voor het yolk uit zijne
persoonlijk optreden tegen de rooverbende in het Colosseum
en wordt ook aangetoond in een andere geschiedenis : over
de mates van den wijn .
De echte Romein last het zich met genoegen meer dan
een s vertellen . Hij denkt bij zich zelf, als hij achter zij n
halves liter zit, wel geijkt met een in het glas gegoten
gestempeld looden staafje, dat Sisto quinto
heeft hij de
loodjes niet ingevoerd ?
terug mocht komen om die
rakkers van waarden to leeren den mast tot den kerfstreep
boven in den hall to vullen !
Sisto quinto ging, in het welbegrepen belang van zijne
Romeinsche burgers, er zelf op uit, weer verkleed als
kluizenaar, een geheimzinnig costuum, eene Tarnkappe van
de eenvoudige folk-lore .
„En wat doet hij? Hij gaat stilletjes uit zijn paleis en
gaat op sjok door Rome .
„llij komt eerie osteria binnen, gaat zitten en zegt aan
den waard hem eenen halves liter to brengen .
,,In plaats van dies op to drinken, leegt Sinto quinto,
toes juist niemand keek, den halves liter in eene fiasca die
hij onder zijn habijt verborgen had .
„Toes hij 'm leeg had, riep hij den waard terug en zei
„Nog een halves liter ."
„De waard, die voor halve litertjes, honderd maal op
eenen dag in den kelder moest gaan en er al meer dan
zijn buik vol van had, begon op to spelen .
„Maar Sisto quinto goot vlug den halves liter leeg in
de fiasca en riep hem terug .
„Breng me eenen anderen halves liter !"
„En hier barstte de waard los .
Sisto quinto wachtte daarop . Hij was het immers
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geweest die de maten had ingevoerd, omdat de waarden,
in het debiet bij-het-glas den burgers to kort deden. Het
kostte moeite hen aau den nieuwen regel to houden . Zij
gehoorzaamden alleen onder eenen vloed van verwenschingen
tegen de knellende bepalingen .
„En hier barstte de waard los
„De moord steke hem die ze heeft ingevoerd . Naar
de we rga met de liters en de halve liters en met wie ze
heeft uitgevondeu !"
Maar de pans, voet bij stuk
„Signor waard, geef me een anderen halve !"
„En de ander verzwaarde de dosis, vloekende tegen de
liters, den pans en het Hallelujah (!).
„De pans ging toen hij hem flunk hoorde opspelen
naar zijn paleis . . , en goeden nacht, want het was nacht .
De scene van den volgenden dag kon uit onzen
Rein a e r t gelicht zijn . Men lette op
„En zie den volgenden morgen toen de waard zijn
zaak ging openen, daar was op het plein, voor zijne osteria
een galg klaar gezet .
„En hij zegt
„Mooi zoo ! Vandaag is hier feest . De plechtigheid is
al voorbereid ."
„Eu bij zich zelf overleggende, dat er eene menigte
menschen zou komen om den gehangene to zien, dacht
hij dat het niet kwaad was flunk wat in to slaan om al
den aanloop to kunnen bedienen .
„Zoo deed hij en ondertusschen begon hij to bezemen
en zijn lokaal stofschoon en aan kant to waken .
„Het plein was volgeloopen en alien vroegen
„Wie zijn beurt, wie zijn beurt zal het zijn ?"
„En de waard, ook benieuwd wie die kwade beurt
zou krijgen, stak van tijd tot tijd zijn hoofd buiten de
deur en dan ging hij weer terug aan zijn bezigheden .
„Maar ineens daar vallen me in zijn zaak bezel en
beulsknecht en zeggen
„Mooie jongen, aan jou !"
„Aan mij ? Wat heb ik dan gedaan ?"
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„Vraag 't aan den pans!"
„En zonder veel complimenten word hij gebonden en
een twee drie, daar hing hij voor mirakel midden op hot
pleintj e ."
Op de romantische toevoegsels en de dik opgelegde
kleuren na behooren de verhalen over S i s t o q u i n t o al
moor tot de geschiedenis den tot de eigenlijke folklore. Of
beter gezegd de geschiedkundige voorstelling van de gebeurtenissen van zijn pontifikaat, wear hij de hoofdrol bij
speelt, dekken de overleveringen, van de geslachten die
V i a S i s tin a zagen aan ieggen tot bij voorbeeld de menschen, die daar nu kamers verhuren, mondeliug overgebracht. Wij mogen echter niet aannemen dat hot eerste
van de XVIde eeuw voor hot yolk, onbewust, den horizont
vormt : aan gene zijde sagen ; binnen den gezichtseinder
nuchtere werkelijkheid. Want or spookt door de volksfantasie nog eene Romeinsche dame, Donna O l y m p i a
P a m f i 1 i, met den roep van eene nieuwerwetscho Messalina en hare beste dagen liggen in hot midden van de
zeventiende eeuw. Hear paleis : ,,was vol sluipgaugen on
moordgaten" waarin de schoone jongolingen, die haar lust
van eon oogenblik waron, droevig bet leven eindigden . De
voorstelling wordt in de volksverhalen met allerhande bizonderheden toegelicht, zeker onder den invloed van bloedige,
geheimzinnige lectuur stuiverromans on altijd eon bootje
klooster, eenigo nonnen in de versukkeling
daar hot
yolk tuk op is . Om eon vrouw van haar rang, en met
zulke uitdagende loszinnigheid, raakt de geschiedkundige
waarheid weor aan hot gisten . Hot spookt ! Hot kwam zoo
„Toen haar verwant de pans op sterven lag, wachtte
zij tot hij den laatsten adorn uitblies, om twee groote kisten
vol goud weg to dragon, die hij onder zijn bed verborgen
hield.
„Zij liet die in haar rijtuig brengen en bevel den koetsier, de zweep op de paarden to leggen en or als eon dolle
van door to gaan .
„Ze zeggen dat de kisten zooveel wogen, dat de paarden den wagon bijna niet voort konden krijgen .
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„En flu n og, als je precies om middernacht door de
Lungara (den straat van Sint Pieter naar Trastevere) gaat
hoor je het lawaai van het rijtuig dat op hol is en
als je het naloopt den heuvel op naar San Pietro in Montorio, dan hoor je het Porta San Pancrazio uitgaan en in
Villa Pamfili aankomen, en diep achter in zie je paarden
en rijtuig over den kop gaan en in een groote vuurvlam
verdwijnen ."
Er is in dezen wilden nit, om middernacht nog van
de ros-vlammenden, in amber en smaragdenglans glorie-rijk
verstervende avondstonden achter Villa Doria Pamphili en
ook als een schemering die daar nit de verre zee optrekt
voor het jongste wonder van eeuwen her .

CURAQAO IN 1803-1804
DOOR

P . A. E U W E N S O . P. i).

Bij het vredesverdrag van Amiens van 27 Maart 1802
werd de kolonie Curacao aan de Hollanders teruggegeven . Het eskader, bestemd om naar de West-Indien
to vertrekken en de kolonien over to nemen, zeilde den
5den A.ugustus 1802 uit Holland . Hot bestond uit 2 fregatten, de Proserpina en de Kenau Hasselaar, van 32 stukken
en 200 koppen ; de korvet Hippomenes van 16 stukken en
80 man, de kotter The Rose en do schoener De Serpent.
Alleen de Kenau Rasselaar en The Rose waren voor Curacao
bestemd Z) . Den 13den Januari 1803 nam C . H . B u s c h m an,
kapitein ter zee en commandant van 's lands fregat Kenau
Hffasselaar, hot eiland van de Engelschen over . De jongste
leden van den bestaanden Raad, C o r n e 1 i s B e r c h en
A bra h a m d e V e e r 3), werden door Bus c h man als pro1) Bit artikel verscheen in 1903 en 1904, in zijn oorspronkelijken

vorm, als feuilleton in den Amigo di Curacao. Daar het dientengevolge

hier to lands niet, althans nagenoeg niet bekend is en het alleszins verdient in ruimer kring bekend to worden, heeft de Redactie gemeend eene

uitzondering to moeten waken op den algemeenen regel, niet op to nemen

Rat` reeds elders vers cheep .

2) Jhr . Mr . J . C . d e Jon g e . Het Nederlandsche Zeewezen . V . bl . 528 .
3) Deze A b r a h a m dd e V e e r was de zoom van den vroegeren Gou-

verneur J o h a n n e s d e Veer . (Zie over Abr . d e Veer : Handelingen

en (eschrif ten van het Indiech Genootschap to 's C ravenhage . 6e Jg . 1859,
bladz . 78 .)
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visioneele regeeringscommissarissen met de leidin g der
civiele aangelegenheden belast, daar hij zich zelf alleen in
politieke zaken wilde betrokken zien .
Uit een aanteekening van het Memorial 1), dat den
9den Februari 1803 de kapitein van het oorlogsschip aan
de pest bezweek, meen ik to moeten opmaken, dat hiermede
B u s c h man bedoeld is, hetgeen nog bevestigd wordt door
het feit, dat hij den 21 step Januari voor het laatst de vergaderin g van den Raad presideerde, en dat later J, v a n
N e s genoemd wordt als kolonel en kapitein ter zee en
commandeerende de Bataafsche navale macht in deze haven,
terwijl J. S lot e n d ij k vermeld staat als commandant van
het Bataafsche fregat Kenau Hasselaar 2).
In zeer moeielijke, ja hachelijke tijdsomstandigheden
stonden dus de beide commissarissen alleen aan het hoofd
van het gouvernement.
Met eere molten de namen dezer mannen genoemd
worden . Gevormd in de harde leerschool der vorige jaren,
treden zij in den loop dezer geschiedenis op als mannen,
die aan strenge haudhaving van het gezag een fielder inzicht en beleid moisten to paren, die alien voorgingen in
moed en onbezweken vertrouwen, die zich door niemand
lieten voorbij streven in vurige vaderlandsliefde . Trouw
werden zij ter zijde gestaan door raadsleden, met denzelfden geest bezield, wien voor alles het welzijn van hun
eiland ter harte ging. Velen waren to vergeefs voor dezen
weinig benijdenswaardigen post aangezocht . Niet onwaarschijnlijk was het eerambt van Raadslid dezen veeleer een
hinderlijke belemmering in hun koopmansbelangen ; zeker
kon zich niet ieder de opoffering van zooveel tijd en persoonlijke belangen getroosten . Te meer verdienen de mannen, die met voorbijzien van alle eigenbelang, zich lieten
1) Memorial der geschiedeniese op 't Eijland Curacao . Deze aanteekeningen, to book gesteld door een tijdgenoot, B a r th o l o m e u s
S e n o r, kapitein van hat corps der vrije mulatten, loopen van fiat jaar
1795 tot 1830 . Het berust in manuscript in fiat archief van fiat Apostolisch Vicariaat van Curacao .
2) Notulen van den Raad 1803--1804 . 27 Juni.
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bewegen in den Raad zitting to nemen, onze oprechte hulde
en bewondering .
Het waren de Heeren C . A . v a n E c k, boekhoudergeneraal (administrateur van financien), en J a c o h S t e eling, G . Duijckink, A . A . Beutner, Louis Schlemm
als gewone leden en bovendien B . A . C a n c r ij n en C . W.
Jutting als geassumeerde [buitengewone] leden 1). De
vorige gouverneur J. R . L a u f f e r was van alle deelneming
aan hot bestuur uitgesloten, daar hij reeds terstond bij de
overneming van hot eiland geschorst was om zich ter gelegener tijd in Holland to verantwoorden omtrent de overgave van hot eiland aan de Engelschen . Eerst den 14den
Mei 1804 vertrok hij met dat doel over Amerika naar hot
Moederland .
Men make zich seen illusies omtrent de zegeningen,
die de vrede van Amiens over dit eiland uitstortte . „Doze
vrede bleek spoedig nog noodlottiger dan de oorlog, hij
was een dwaallicht op den weg van den koopman ." Sinds
lang vbbr 1795 was seen enkel Hollandsch koopvaardijschip moor op Curacao aangekomen, zoodat dra na hot
sluiten van den vrede weer tal van vaartuigen hierheen
werden uitgerust . De meeste bereikten hunne bestemming
niet, want ter nauwernood waren zij uitgezeild, of
zij werden, bij hun doortocht door de Monapassage tusschen San Domingo en Puerto Rico door de Engelsche
kapers opgewacht en buitgemaakt . Tengevolge van hot
driest optreden deter zeeschuimers kon een nieuwe verstoring van den vrede tusschen Engeland en Frankrijk
niet uitblijven . Zonder twijfel moest terstond ook de Bataafsche republiek met haar kolonien daarin betrokken worden .
In de Raadszitting van den 6 Mei 1803 deelde de commis-saris C. B e r c h d e geruchten mode, „die alom loopen van
een oorlog tusschen Engeland en Frankrijk ." Zoodra hot
1) Zie Koloniaal Archief. Notulen van den Raad, 19 Januari 1803.
Later komen nog J . H . Q u a a t, P . U . H . Beutner en David
B a r k m e ij e r vo or, die ala Commissariaeen van „minders quaeatien en
sgeachillen," ala geassumeerde Radon sitting hadden .
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gevaar voor oorlog met den dag dreigender word, had de
Regeering van hot Moederland zich gehaast, ook de kolonien
op dit gevaar opmerkzaam to maken. In hot laatst van
Lentemaand 1803 vertrok de schoev er de Wolf, onder
kapitein-luitenant S wed e n r ij c k C a r p, met dit doel naar
Suriname en Curacao . Op zijn tocht deed hij nog Lissabon
aan en zette daarna zijn rein naar West-India voort . In
den kortst mogelijken tijd bracht hij den bestuurders deter
kolonien de bevelen van hot Staatsbewind over en keerde
daarna terstond naar hot vaderland terug . Op zijn terugtocht hoorde hij reeds met zekerheid hot uitbreken van
den oorlog, en nam daarom de kans wear, zich van vole
groote Engelsehe koopvaardijschepen meester to maken 1).
Doze S wed e n r ij c k Carp moot dus wel de overbrenger geweest zijn van hot pakket brieven, gedateerd
van 15 Maart 1803, waarvan de Commissaris in de Raadszitting van 24 Mei meedeelde, dat bet de kennisgeving van
hot Staatsbewind der Bataafsche Republiek inhield : „van
de onaangenaamheden tusschen de Fransche republiek en
Groot-Britannia, met de orders in alles de middelmaat to
houden, op zijn hoede to zijn, niemand to vertrouwen, en
altoos defensief to handelen ." Het scheen dus wel, dat de
vredebreuk onvermijdelijk was. Werkelijk vernam men
den 24 Juni van eon schipper van Barbados, dat dear
reeds eon publicatie van den oorlog tusschen Engeland en
Frankrijk verschenen was. Den 27sten Juni word dit door
eon particulieren brief uit St . Thomas bevestigd .
Doch van ofccieele zijde word men lang in eene pijnlijke
onzekerheid gelaten. In Den Haag had de publicatie den
28 Juni pleats, maar ofcieel word men op (Juracao eerst
den 29 November hiervan in kennis gesteld 2).
Terwijl dus hot bestuur reeds van hot begin van zijn
optreden elken straal van hoop op betere tijden met
den dag tag verdwijnen, eischten de omstandigheden gebiedend, hot eiland in staat van verdediging to brengen .
Maar hoe?
1) D e Jon go . Het Nederlandsehe Zeewezen . V. bl . 632 .
2) Kol. Arch. Notulen 29 Nov. 1803 .
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Men kan zich nauwelijks voorstellen, in welken diep
treurigen en jammerlijken toestand ons eiland verkeerde in
het jaar, dat B e r c h en D e V e e r het bestuur overnamen . 1,
Het was totaal uitgeput. De handel was vernietigd .
De inwoners waren door den langdurigen oorlog, plundering
en stilstand van de zeevaart tot armoede vervallen . De
koloniale kas ondervond nog de naweeen van de enormeX
uitgaven in hot afgeloopen tijdperk. 2) Er wachtte nog een
schuld van bijna 34,000 pes . op of betaling, terwijl de
gouvernemen tskas ledig was . 3,
De eerste zorg was hierin verbetering to brengen . De
Raad besloot reeds den 21 Januari tot een gezamenlijk bedrag
van 50,000 pes. (a 40 stuivers de pes.) gelijkstaande met
100,000 gld . Holl . courant, wissels to trekken op den Raad
der Amerikaansche Kolonien der Bataafsche republiek . Toen
ook dit bedrag weldra was uitgegeven, moest men den 8aten
Mei er toe overgaan opnieuw een som van 30,000 pes, in
wissels op het moederland to negotieeren, daar 's lands,
kas niet bij machte was het meest noodzakelijke to be-kostigen, terwijl or contantenn moesten zijn ter aanschaffing
van hetgeen ter defensie van het eiland vereischt Nerd .
Aan afdoening der oude schulden kon niet eens gedacht
worden . Reeds den 8sten Sept . kwam in den Raad het
voorstel ter tafel, „wegens de exorbitance uitgaven voor de
herstelling der fortificatien, voor den aankoop van vivres,
van kleeding voor het garnizoen" enz. wederom geld tegen
wissels op de Bataafsche republiek op to n .emen, en daartoe
1) Doch ook het moederland had geducht to lijden gehad . „Gedurende
dezen 7-jarigen oorlog, die bealoten Nerd bij den vrede van Amiens, had
de Bataafsche R,epubliek niet minder dan 64 schepen verloren, door de
Engelschen vermeesterd, waaronder 21 linieschepen van 56 tot 74 atukken
en 22 fregatten of korvetten van 22 tot 44 atukken, hieronder nog niet
eens begrepen de in beslag genomen en prij s verklaarde schepen."
(Zie Jhr . Mr . J . C . d e Jon g e . Het Nederlandeche Zeewezen.)
2) Vgl . Hamelberg. Een veelbewogen tijdperk, in bet Eerste Jaarlijksch
Versiag van het Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig Genootschap,
gevestigd to Willematad (Curacao), Amsterdam, J . H, de Bussy, 1897 .
3) waar gees andere bronnen genoemd worden, is steeds uit de
Notulen van den Raad, 1803-1804 geput.
O. E . VII 11
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1e ingezetenen nit to noodigen, aan hot Gouvernement
100,000 gld. Holl . cour . to bezorgen, waarbij degene de
voorkeur genoot, die de peso tegen den minsten prijs zou
aanbieden. 1)
Er waren inderdaad ontzaglijke sommen noodig om in
Glen dringenden nood to voorzien .
Er was gebrek aan alles, zelfs aan hot meest n ood'zakelijke. Den sden Mei, bij de eerste geruchten van oorlog,
deelde do regeeringscom missaris B e r c h mode, dat hot
eiland letterlijk niets had, wat de defensie betrof . Hot
bezat ternauwernood geweren en munitie . „Op de batterijen was goon enkel affuit of rolpaard in staat om in
cas van nood gebruikt to kunnen worden ." Gelukkig had
men eon maand vroeger den kooplieden verboden, munitie
nit to voeren om hot aan rebelleerende negers op
Haiti to verhandelen . 2) Nu word hen bovendien opgave
gelast van den voorraad kruit, in hun magazijnen voorhanden . 3) Met Jan v a n d e r M e u l e n word eon contract
gesloten, voor hot Bestuur 400 geweren uit Noord-Amerika
to ontbieden . 4)
Tot vermeerdering der ellende was or terstond bij de
iaankomst van hot fregat Kenau Hasselaar in Januari eon
hevige pestziekte (gele koorts ?) uitgebroken, die onder de
bemanning van dit schip, en hot detachement troepen,
tegelijkertijd her aangekomen, zulk eon menigte slachtoffers
maakte, dat reeds bij de eerste raadszitting den 13 Jan .
word medegedeeld, dat de wachtposten niet moor naar
behooren konden worden betrokken, gelijk voor de overgave
under hot Engelsch bestuur gebruikelij k was geweest .
Zelfs J o h n S c o t t on R . S c h m i d t, reap . luitenantkolonel en maj our van hot 8ste bataillon jagors, hier in
garnizoen, vielen als slachtoffers . b)
Uit hot Memorial (pag . 11) blijkt, dat in Februari
1) Zie tot toelichting hiervan noot 2 op bl . 236 .
2) Public . 1 April 1803 . No. 19 en 20.
3) Id . 28 Juni No, 28 .
4) Notulen . 6 Mei 1803 .

b)

Public .

1803 . No. 171 .
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achtereenvolgen s de kapitein, de dokter en de secretaris van
het fregat door de ziekte werden weggerukt. „De sterfte onder
de militairen, alsmede onder de bemanning van bet schip
is ontelbaar. Want er is een pest over bet land gekomen .
Dag en nacht sterven er voortdurend menscben aan ."
Om dit tekort der troepen aan to vullen, werd den 27
Juni den Raad in overweging gegeven, „nu door de vele
overleden militairen vele traktementen voor de Bataafsche
R epubliek waren uitgewonnen, daarvoor andere lieden to
werden, om op de batterijen dienst to dues ."
Voorloopig zou men trachten 100 man aan to nemen
tegen 15 pes. 's maands zon der meer .
Doch den 8aten A.ugustus hadden zich nog slechts 56
vrijwilligers aan gemeld.
Doze vrijwilligers vormden het „nieuwe corps Dragonders", wien het veroorloofd was, „om bij attacque gezamentlijk met de militairen to ageeren ." Achtereenvolgens werden
P h . J . R o e d e r e r tot kapitein commandant, A . . A . W ij s
en P h . L . B r i o n tot luitenants en J . H . Q u a s t tot adjud ant over dit corps aangesteld 1).
Donkerder nog liet de toekomst zich aanzien, dewijl
het eiland zoo schaars van levensmiddelen voorzien was .
De laatste jaren waren buitengemeen droog, de oogst goring geweest 2), terwijl flu door de vrees voor de kapers
en den dreigenden oorlog de handel gestremd was, en de
invoer dus goon gelijken trod meer hield met hot verbru2k der voedingsmiddelen . Den Eden Mei rapporteerde de
Heer C . F. R o m e r, aangesteld over 's lands magazijnen,
dat er slechts voor 4 woken proviand aanwezig was, en
besloot men oogenblikkelijk, tegelijk met de goweren, voor
minstens 3 maanden provision nit Noord-Amerika to bestellen .
Toen de geruchten van oorlog in Juni steeds dreigender aangroeiden, word terstond eene bepaling uitgevaardigd,
Public . 1803 . No . 38 en 176 .
2) Public . 1804 . No 26 ; id . 1804-1805 No . 33 en 42 ; Reque8ten
11804, No . 58 en 60 .
1)
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om den kooplieden to verbieden, op straffe van confiscatie
van schip en lading, mondbehoeften van hot eiland uit to
voeren 1).
Voor hot garnizoen was toen niet meer dan 950 ponders
spek in voorraad . De kooplieden zagen echter in die toenemende schaarschte eon welkome gelegenheid, goede zaken
to makers en den prijs der levensmiddelen op to voeren .
Toen hot Raadslid G . D u ij c kin k hierover zij n beklag
deed, besloten de beide Commissarissen tijdig den noodigen
voorraad voor hot land aan to koopen en persoonlijk daarvoor „een genereusen prijs vast to stellen ."
Dientengevolge word den handelaars gelast, binnen 3
maal 24 our eene nauwkeurige opgave to verstrekken van
hors voorraad provisie, en voorloopig in de eerste drie
woken hot witmeel niet du order to verkoopen dan tegen
11 zilveren patienjes 2), hot roggemeel hoogstens voor 7,_
hot spek voor 20, hot gezouten vleesch voor niet meer dan
15 zily . pat, hot vat 3) .
Onder zulke benarde omstandigheden wachtte hot;
eiland vol angst en zorgen Engelands booze planners af .
Want dat E+ ngeland een poging zoo wagers, daaraan twijfelde niemand . Maar hoe de vijand zijn aauslag zoo beramen,
had zeker niemand kunnen vermoeden .
1) Public . 1803. No . 24 .
2) Gelijk nit hot bovenvermelde Raadsbe sluit van 21 Januari 180
blijkt, was de nominale waarde van de peso in den wisselhandel mett
hot moederland f 2 .- . Feitelijk was de waarde ervan veel minder, gelijk
reeds kan opgemaakt worden nit hot Raadsbesluit van 8 Sept .
Uit hot appoinctement op een Request van 29 Oct . 1804 staat hot vast,
dat destijds de zilveren patienje gelijk was aan 1 pee .
Dit komt overeen met hetgeen M . D . Teens t r a zegt (I, p . 207),
dat in die dagen de rondo zilveren patienje [zijnde de oude Spaansche
pilaardaalder of Spaansche mat] op Curacao een koers had van f 2 .50
Nederl . De reeele waarde van de peso was toen 1 .66-x . Eeret bij koninklijk besluit van 10 Mei 1826 word de waarde van de peso tot 1 .33* ena
van de pat, tot f 2 gereduceerd .
3) Public . 1803, No . 25 .
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I.
DE EERSTE AANSLAG DOOR TUCKER, COMMANDANT VAN DE
ENG . OORLOGSKORVET „S U KIN A ME ."

In het begin van Mei 1803 (dus voor nog de Bataafsche
republiek in oorlog gewikkeld was), had kapitein R o b e r t
T u c k e r, commandant van de Engelsche oorlogskorvet
Suriname op de westkust van Aruba, onder het bereik der
forteres, jacht g emaakt op de golet l'.Esp rance, van kapitein J e a n Pug e t, varend onder fransche vl ag . Toen de
kapitein na een snaphaanschot nog niet wilde bij draaien,
Was hem een kanonschot nagezonden, waarna de golet werd
buitgemaakt en voor goeden prij s verklaard 1). Doch P u get
liet zich deze vrijbuiterij niet welgevallen on protesteerde
terstond bij Pie t e r S p e c h t, den corn mandeur van Aruba
tegen T u c k e r' s handelwij ze, zich beroepend 1 0. op zijne
Hollandsche zeebrieven, 2° . dat hij voor rekening voer van
de Curaraosche kooplieden C a n c r ij n c Jutting, 3°.
van Curarao onder Hollandsche vlag was uitgevaren en
sedert 6 jaar inwoner was van dat eiland . Ter beslechting
van het geschil naar Curacao verwezen, werd deze golet
met Engelsche vlag en wimpel in top den 29sten Mei door
de oorlogskorvet in deze haven binnengebracht . Na eon
nauwgezet onderzoek verklaarde de Raad den lOden Juni
zich incompetent om in dezen eon beslissing to nemen, en
verwees beide partijen naar het fransch Gouvernement van
San Domingo, aangezien P u g e t, 1° . fransch onderdaan
was, 2°. eigenlijk fransche zeebrieven had (de holl . brieven
had hij onlangs op Curacao slechts uit voorzichtigbeid
genomen, omdat de fransche al to oud waren, bovendien
was zijn schipper Jan Mar ten reeds in A.ux Cayes (Haiti)
met de holl . zeebrieven van boord gegaan toen P u get
daar de fransciLe vlag liet waaien), 3 ° . voer l'Esperance, toen
hot prijs verklaard werd, onder fransche vlag . Tot de
fransche rechters uitspraak gedaan hadden, moest de golet
aangehouden worden .
1) Notulen van den Raad 1803 1804 ; Requester 1803, 3 Juli en
8 Juli ; Sent, en Resol. 1803, No . 29 en 33, en II . No . 10.
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Blijkbaar had Tucker niet veel goeds in den zin . Eerst
verzocht hij den Raad, de beslissing nog eenige dagen
uit tie stellen, hetgeen hem geweigerd werd. Evenmin kon
de Raad, flu de zaak eenmaal naar het Gouvernement van
San Domingo was verwezen, op de vroegere beslissing
terugkomen en aan het verzoek voldoen, schip en lading
ter plaatse to mogen verkoopen. Eigenmachtig haalde
Tucker flu de golet langs zijde en maakte een aanvang
met de lossing der lading, die, voor zoover deze nit
koloniale waren bestond, aan boord van zijn korvet Sunname werd overgebracht . Hetgeen minder bruikbaar was,
zooals dakpannen enz . liet hij met behulp van Jam a a
Jones, een Engelschen bewoner van Curacao, in verschillende pakhuizen opslaan en onderhands verkoopen .
Dezelfde Jam e s Jon e s hield die golet onder zijn
beheer, en liet het vaartuig aan de klip op de werf van
o o n n & C o . herstellen en daarin willekeurige veranderingen
aanbrengen, „die ten nadeele waren van de commercieele
oogmerken, waarvoor Pug e t het schip noodig had ."
Op de vraag van de Commissarissen aann den fiscaal
Mr. J . B . Stark e n b o r g h, waarom hij die lossing der
lading niet belet had, antwoordde hij, dat het schip de
Engelsche vlag en wimpel in top had en hij dus het recht
miste daar aan boord een visitateur to zenden . De Raad
hield voet bij stuk, en protesteerde den 20gten Juni tegen
deze lossing, omdat 1° . zij geschied was zonder voorafgaande inklaring, 2° . ook al was l'Esperance lek geweest,
toch vooraf de toestemming van het Gouvernement
noodig was, 3° . de lading eerst behoorlijk had moeten
geinventariseerd worden ten overstaan van en officier van
elke partij, 4°, het vaartuig nog niet gecondemneerd, dus
nog geen prijs was, en 5°, dat, ook na de uitspraak van het
Gouvernement van San Domingo, bij den verkoop van de
lading op Curacao de verschuldigde invoerrechten zouden
moeten betaald worden . Op dit protest antwoordde T u c k e r
den volgenden dag, dat hij gedwongen was geworden tot de
ontlading van l'Esperance, omdat het lek was, en hij daarom
ook last gegeven had het to repareeren . Voor zoover deze
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lossing in strijd was met 's lands wetten, was dit buiten
zijn schuld, daar deze locale wetten hem onbekend waren . 1)
Twee dagen later verandert de Engelsche commandant opeens
van taktiek, en geeft den Raad kennis, dat hij wenscht to
vertrekken, dock v66r de haven zou blijven liggen tut de
golet van P u get hersteld was . De Raad boodschapte eenvoudig en geheel consequent, dat hat T u c k e r volkomen
vrijstond to vertrekken, wanneer hat hem goeddacht, dock
zonder de golet, waarvan bovendien eerst een inventaris
moest opgemaakt worden, ten overstaan van beide partijen .
Wat was er intusschen gebeurd P Tegelijk met een
Engelsch officier For e s t, was M a art e n V i s s e r, een
Curacaosche schipper, van Barbados hier aangekomen .
Daze laatste had met eigen oogen gezien, dat daar een
llollandsch vaartuig, komende van Suriname met bestemming voor Curacao, was opgebracht, met de Engelsche vlag
in top en twee Engelsche officieren aan boord. Ook was
daar een publicatie verschenen van den oorlog tusschen
Engelan d en de fransche republiek, en een oproeping om
kaperschepen nit to rusten .
Waarschijnlijk was F ore s t overbren ger van een geheime instructie voor T u c k e r. Want bijna terstond daarna
was hij wear uitgezeild . De zaak kreeg nu een geheel ander
aanzien . De Commissarissen ontveinsden zich den ernst van
den toestand niet . Den 24sten Juni riepen zij een buitengewone Raadszitting bij elkander, waarbij eveneens waren
uitgenoodigd : J. v a n N e s, colonel en kapitein tar zee, commandeerende de Bataafsche navale macht in deze haven, J .
Slot e n d ij k, luit .-colonel en kapitein tar zee, commandant
van hat bataafsche fregat Kenau Haeselaar, verder nog P.
T a z z a r o n i d e S c h wart z, kapitein-commandant van
1) J a m e a J o n e a ward door P u g e t wegens hat onrechtmatig besohikken over sohip en lading gerechtelijk vervolgd en den 23sten A ug ,
veroordeeld tot teruggave in natura van hetgeen volgens inventaris bij
de prij sneming der golet aan boord was, tot schadevergoeding van bet
ontbrekende volgens taxatie van twee neutrale kooplieden en verder in
de kosten van bet geding, (Sent . en Resol . 23 Aug . 1803, No. 10.) Ook
hat vaartuig zelf ward aan Pug e t teruggegeven . (Notulen 8 Sept .)
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het 8ste bataillon Bataafsche jagers en I . J . Din g e m a n s,
luitenant ter zee, commandeerende de bataafsche kotter
The Rose 1 ) . Eenparig was de gecombineerde Raad Z) van
gevoelen, dat ook de Bataafsche Republiek, om hare
nauwe betrekking met Frankrijk, ongetwijfeld in dezen
oorlog zou betrokken worden . Ook T u eke r, de commandant van de Engelsehe oorlogskorvet Suriname, was in
den Raad ontboden . Met ernst werd hem afgevraagd, wit
hem nopens den oorlog bekend was . Zijn autwoord was,
dat hij geen tijding van oorlog had, en dit onder eede Iron
levestigen. Doch de Raadsleden names met deze verklaring
geen genoegen, meenend in zijn haast om weg to komen,
on het niet aannemen van de uitnuodiging om bij van
N e s to dineeren, genoegzamen grond to hebben, om hem
to wantrouwen . Daarom verbood de Raad hem to vertrekken, voordat F ore s t zou teruggekeerd en op zijn eerewoord verklaard had, wit hij van oorlog en van het opbrengen van het Hollandsch schip op Barbados afwist . Het
schijnt wel, dat dit antwoord T u c k e r leelijk in het nauw
bracht, want

hij

werd hierover z66 gramstorig, dat de

Commissarissen zich verplicht zagen, hem buiten de Raadkamer to laten brengen en in een aangrenzend vertrek aan
de bewakin g van twee offlcieren toe to vertrou wen .
Commandant v a n N e s was van gevoelen, dat
F o r e s t weer vertrokken was, blijkbaar om to voorkomen,
eenige verklaring over den oorlog to moeten afleggen, of
bij valschen eed zijn reputatie als offlcier to verliezen .
Daarom raadde hij aan, het oorlogskorvet Suriname to
stoppers, zijn zeilen en buskruit to ontschepen en aan boord
over to brengen van de Kenau Hasselaar, en de Suriname
to gelasten, zijn vroegere ligplaats v66r het Waaigat weer
op to zoeken . Er was geen twijfel meer aan, of T u c k e r
1) De kotter The Rose was door luitenant I . J . Binge mane self
den 13den October 1800 op de Eems bij de batterij van Wattum, to zamen
met den luitenant J a n N o o y op de Engelschen veroverd en to Delfzijl
binnengebracht . (Be J o n g e, Het Nederlandsche Zeewezen . V, bl. 514) .
2) Wanneer er in het vervolg sprake is van een gecombineerde
$aadszitting, nemen dezelfde vier genoemde heeren daaraan deel .
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voerde booze plannen in zijn schild. Volgens v a n N e s
zou hij zich uitgelaten hebben, dat, ingeval de oorlog nitbrak, twee Engelsche linieschepen en twee fregatten herwaarts zouden komen om een aanval op Curacao to ondernemen ; ook zou hij gedreigd hebben, wanneer men zijn
schip zou stoppen, de stad in brand to schieten of zijn
schip in de lucht to laten springen . Vooral om deze redenen
drong de Raad er met kracht op aan, terstond het buskruit van boord, to ontschepen . Behalve om T u c k e is
dreigementen had de Raad voldoende aanleiding om de
Suriname voorloopig in arrest to houden, ook als represaillemaatregel wegens het opbrengen van het Hollandsch schip
in Barbados.
Het bevel om weer v66r het Waaigat to gaan liggen,
had blijkbaar de bedoeling de Suriname meer onder het
bereik van het geschut van het fort Republicq (nu Oranje
Nassau) to hebben, wanneer T u c k e r zijn booze plannen
wilds uitvoeren .
Toen aan T u c k e r deze resolutie van den Raad werd
rnedegedeeld, weigerde hij hieraan to gehoorzamen ; hij
werd daarom in arrest gehouden, totdat de Raad zelve
de maatregelen, waartoe besloten was, had uitgevoerd .
Drie dagen later werd andermaal een gecombineerde
Raad belegd . In den loop der zitting verscheen de Heer
J. P h. K r aft in de verg aderin g en las een brief voor,
dien m orgen uit Sint Thomas ont van gen, waaruit bleek,
dat de oorlog door Engeland aan Frankrijk en de Bataafsche
republiek verklaard was, en dat den I9den Juni reeds een
dergelij ke publicatie op het eiland Antigua was afgekondigd .
Onder den invloed en den druk deter berichten werd bijna
de geheele morgenzitting van den Raad door besprekingen
over de defensie van het eiland in beslag genomen .
De Commandant der marine v a n N e s maakte een
opmerking over den zwakken staat der „Nationals Guards"
en achtte het volstrekt noodzakelijk de buitenposten to
bezetten . Maar Commissaris d e V e e r had reeds zijn
maatregelen genomen . Want aan den commandeerenden
officier van de beneden-contreie had hij last gegeven,
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terstond naar zijn post to gaan en alle blanken en „lieden
van de couleur," alien, zoowel planters als anderen,
aan to zeggen, des nachts op de batterijen to komen,
om ingeval van een aanval deze to verdedigen . V a n N e s
drong er nog op aan, in het begin door to tasters en a la
rigueur to handelen, en dengene die op zijn post ontbrak,
met den dood to straffen, om zoo het eiland bij een plotselingen aanval in behoorlijken staat van verdediging to
hebben. Ook raadde hij, het corps der Burgerij onder
commando van kapitein S c h wart z, een deskundig opperhoofd, to stellen . Uit vrees echter, dat de Burgers zich
hiertegen zouden verzetten, durfde men er niet toe overgaan. Verder werd besloten tijdig eene waarschuwing to
zenden, „om in cas van aanval den Brandaris op to steken . 1)
Daarna deed Commissaris d e V e e r het voorstel, het
fort van de St . Michaelsbaai, als eenn strategisch punt van
belang, to bezetten .
In dezelfde zitting werd eveneens besloten tot werving
van het corps vrijwilligers, en tot aankoop en vaststelling
van den prijs van de voedingsmiddelen, welke punters wij
reeds in onze inleiding bespraken .
I3oewel de berichten omtrent den oorlog dien dag zoo
stellig bevestigd waren, durfde de Raad nog niet ingaan
op het voorstel van Commandant V a n N e s om het Engelsch
oorlogscorvet Suriname prijs to verklaren. Wel besloot men
op aanraden van het Raadslid S t e e l i n g alle geweren,
pistolen en andere wapens van boord van de Suriname weg
to halen en T u c k e r en zijn officieren onder eed to nemen
1) Gelijk men weet is de Brandaris de hoogste (254 M, hooge) berg
van Bonaire, die zelfs met het bloote oog bij helder weer op Curacao,
vooral op den (rooten berg en aan de noord-oostkust duidelijk zichtbaar
is . Wat met het bovengenoemde bevel bedoeld wordt, blijkt duidelijk nit
de instructie, die aan J o h a n n e s P a 1 m H z n ., den nieuwen vice-commandeur van Bonaire, den 29 Oct . 1805 gegeven werd (art . 15) : „Hij zal zorgen
de Brandaris, zoo boven als beneden altoos van het noodige hout to voorzien, om dezelve bij een aannadering van vijandelijke echeepen to kunnen
in brand steeken, niet alleen tot waarschuwing van dit Eiland, maar ook
voor de gaande en komende vaartuigen ." (Public . 1805 . No . 65 .) .
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dat zij zich verbonden, in geval van een aanval zich rustig
to houden . De garnizoenscommandant S c h wart z werd
belast een formule van een dergelijken eed op to stellen .
Hiermede eindigde deze langdurige morgenzitting .
Dienzelfden dag nog veranderden de omstandigheden
in die mate, dat des avonds to 5 uur opnieuw een gecombineerde vergadering belegd werd . Uit de informatics van
Din gem an s bleek, dat de Engelschen van de Suriname
een aanslag op het fort Republicq beraamden .
Er was jets van dit plan uitgelekt, door een briefwisseling van een der matrozen, welke door T u eke r of een der
officieren onderschept was . De verrader was er voor met een
duchtig pak slagen afgestraft. Onmiddellijk werd de secretaris
D. G a e r s t e afgevaardigd, T u eke r en zijn officieren to
verzoeken in den Raad to verschijnen . Zelfs nu flog werden
zij met eenige onderscheiding behandeld . De bode kreeg
de opdracht, stoelen voor hen gereed to zetten . Toesn aan
T u c k e r en zijne beide officieren de Engelsche vertaling
van den bewusten eed werd voorgelegd, hadden zij er veel
bezwaar in, dezen to onderteekenen . Wel beloofde T u eke r,
zoolang hij hier lag, de orders van het Gouvernement to gehoorzamen, en mocht het oorlog zijn, zich met zijn geheele
equipage aan die orders to zullen onderwerpen en zich als
krijgsgevangenen aan to geven . Na lang tegenstribbelen
stemden zij toch ten laatste toe, en teekende T u c k e r met
zijn beide of cieren de formule van den eed . Uit het vervolg
blijkt, dat de houding van den Engelschman dubbelzinnig,
en zijn toeleg was den Raad door een gewone belofte to
verschalken, dock de eed bond hem als man van eer de
hander en maakte hem machteloos . Om door een hardnekkige weigering geev kwade vermoedens tegen zich to
verwekken, legde hij den gevorderden eed of en moist daarmede de goede trouw der Raadsleden op een dwaalspoor
to brengen . Het schijnt, dat het Gouvernement, door dat
eerewoord van den Engelschman gerustgesteld, een ruime
vrijheid liet aan de bemanning der Suriname, en dat
T u eke r en zijn off .cieren zulk een ruim gebruik maakten
van die vrijheid, dat zij zich van tijd tot tijd zelfs de weelde
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van een buitenverblijf veroorloofden en bij beurten eenige
dagen op de plantage „Welgelegen" doorbrachten, vanwaar
zij uitstapjes maakten in de omstreken. Ook de manschappen gedroegen zich onbehoorlijk, en gaven aanleiding tot
veel onaangenaamheden .
Tengevolge dezer moeilijkheden, near aanleiding ook
van het verzoek van T u eke r om levensmiddelen voor zijne
equipage, waaraan zij gebrek hadden, en dear bovendien de
geruchten van oorlog steeds aanhielden, stelde V a n N e s
in den gecombineerden Raad van 8 Sept . voor, eenvoudig
den knoop door to hakken, het Engelsch korvet to condemneeren, ten overstaan van beide partijen een inventaris van
hetgeen zich ears boord beyond to laten opmaken, en de
geheele bemanning near Jamaica op to zenden . Mocht het,
tegen alle waarschijnlijkheid in, toch vrede zijn, den kon
men het schip weer komen opeischen . Het rechtvaardigheidsgevoel der andere leden kwam hiertegen echter in opstand .
Zoolang de oorlog voor hen niet ofcieel vaststond, meenden
zij hiertoe geen recht to hebben . Daarom stelde S c h wart z
een middelweg voor, ongeveer 25 man der equipage aan
boord van de Suriname to laten en de overigen, nog ruim
75 man, near Jamaica to expedieeren, om aldus aan het gevaar
to ontkomen, dat bij een plotselingen vijandigen overval,
zoovelen zouden deserteeren, en de krachten van den aanvaller versterken .
Tot dit middel zelfs konden de andere Raadsleden niet
besluiten . Zij vonden het beter alles voorloopig nog to laten
zooals het was . Op het gezegde echter van kapitein
Din g e man s dat, toen onze oorlogsschepen in den vorigen
oorlog to Cork in Ierland krijgsgevangen lagers, de bemanning dear hear eigen onderhoud had moeten bekostigen,
oordeelde men het billijk, dezelfde praktijk ook flu op de
Engelschen toe to passers .
Hetzij T u c k e r van het in den Raad besprokene kennis
had gekregen, of dat hij met zijn planners zoover gereed
was, het bleek dat hij intusschen niet stil gezeten had .
Den 10den Sept . was de golet Sarah, gevoerd door en
het eigendom van I s a a c J e s u run Pinto, in de Michaels-
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baai aangehouden. De kapitein, tegelijk met een jonkman
Johan George Schuler en den welbekenden James
Jon e s daar aan boord, werden door een commando, daartoe
afgezonden, in hechtenis genomen . Onder voorwendsel daAr
ballast in to nemen, was de golet de haven uitgezeild,
dock kennelijk met het oogmerk uit die buitenbaai
des avonds onder begunstiging van de duisternis heimelijk
zee to kiezen . Jam e s Jon e s was zonder paspoort . Onder
de papieren, bij hem bevonden, was een niet gesloten brief,
een recommandatie van kapitein T u c k e r, gericht aan Sir
T h o m a s D u c k w o r t h, den Engelschen admiraal in Jamaica,
benevens een gesloten pakket met verschillende Engelsche
brieven aan D u c k w o r t h, hem eveneens door Tucker ter
hand gesteld . In twee deter brieven lichtte hij den admiraal
in, hoe gemakkelijk het eiland Curacao kon bemachtigd
worden, en gaf hij van zijn voornemen kennis om zich
bij verrassin g of ge weld van het fort Repub lzcq en dat aan
de St . Michaelsbaai meester to makers .
In een buiten gewone g ecombineerde zitting van den
Raad deden de Commissarissen mededeeling van het gebeurde .
Op voorstel van Commandant v a n N e s werd terstond een
of cier bij T u c k e r aan boord gezonden, om hem vanwege
het Bestuur aan to zeggen, dat noch hij, noch en zijner
of cieren of mindere manschappen zich voorloopig van
boord begeven, noch door pontjes of anderszins eenige
communicatie met den wal mocht onderhouden . De luitenant ter zee Q u a r t e 1, met deze boodschap belast, kwam
terug met het bericht dat kapitein T u c k e r beloofd had,
zijn schip met to verlaten zonder een schriftelijke order van
het Gouvernement . Maar T u c k e r was even haastig om
zijn beloften en eeden to schenden als om zijn eerewoord
to geven . Zijn eerewoord had bij elke gelegenheid geen
anderen tin, dan de goede trouw van het Bestuur to misleiden, om to geruster en veiliger zijn planners nit to voeren .
Weinige oogenblikkenn later had hij reeds een middel gevonden om ongemerkt van boord weg to komen .
Ten gouvern em entshuize werden intu sschen de beraadslagingen voortgezet . Men kwam overeen, nog v66r zons-
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ondergang kaptein T u c k e r, met zijn officieren en matrozen,
binnen de hoofdforteres in arrest to brengen, in tegenwoordigheid van 2 ofcieren van elke partij een inventaris van
de Suriname to laten opmaken en eon Hollandsche wacht
aan boord to plaatsen, de koffers van T u c k e r en zijn
officieren door Din gem a n s en Q u art e 1 nauwkeurig to
laten onderzoeken en alle daarin to vinden papieren aan
de Commissarissen in to leveren . De Fiscaal word gemachtigd
den verrader Jam e s J one s near de Halve Maan, eene
zeer ongezonde en vochtige gevangenis, over to brengen
en ook tegen de beide andere crimineel gedetineerden
Pin t o en S c h u l e r de gerechtelijke instructie to openers .
Den officieren P f e i f e r van de landmacht en V e r v e e r
van de marine word opgedragen met doze resolutie van
den Raad den Engelschen Commandant in kennis to stellen,
en dien middag to 3 uur de officieren en matrozen
in hechtenis to nemen . Men stelle zich echter de ontgoocheling van de vroedschap voor, toen P f e i f e r en Verve e r
in de raadzaal terugkeerden met hot bericht, dat T u c k e r
niet aan boord was, en dat de late officier geantwoord
had, in goon geval hot schip to zullen overgeven, voordat
de commandant aan boord was teruggekeerd, ja nog eerder
hot schip to laten zinken, den hot eigenmachtig over to
leveren . Verder dacht hij niet,dat Tucker nog dien nacht
aan boord zou terugkeeren, en hij toonde zich evenmin van
zinc hem dadelijk eenig bericht to zenden,
De Raad vermoedde wel, wear T u c k e r zich ophiold .
Want terstond word eon commando soldaten onder bevel
van den 2den luitenant C . M . d e L a n g e 1) near de plantage
Welgelegen gezonden met de opdracht, Tucker den volgenden brief van den Raad ter hand to stellen
„De Gecombineerde Raad gelast bij dozen Capt .
T u c k e r (alzoo hij schriftelij ke order van ons begeerde),
om op ontvangst deezer direct, met zijn bijbehoorende
1) Deze was eerst den ilden Febr, van cadet-sergeant tot 2de luitenant bevorderd. (Public. 1803, No . 193 .)
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manschappen aan boord van zijn schip zich to begeven,
en to obedieeren aan de orders, die aan hem door de
Commissarissen van dezen Raad zullen gegeven worden ."
Voor bet geval T u c k e r hieraan niet wenschte to voldoen, moest hij met geweld gearresteerd worden .
Nauwelijks was deze troep op weg, toen C ran e v e 1 d t,
kapitein der „Nationals Guards" met nog een ander of cier
den vergaderden Raad rapporteerde, dat men zoo even
het geschut van het Engelsche oorlogskorvet Suriname
binnensboord gehaald en geladen had. Weinige oogenblikken daarna vroeg een . Engelsche marine-officier in den
Raad toegelaten to worden . Hij verzocht nit naam van
T u c k e r to mogen weten, welke boodschap zooeven aan
dezen gezonden was . De Commissarissen waxen zoo slim
deze officier hieromtrent in hot onzekere to laden door
hem of to schepen met to zeggen, dat T u c k e r nog nader
antwoord zou ontvangen . Het is niet onwaarschijnlijk, dat
dit antwoord den bevelvoerenden officier van Suriname in
twijfel bracht of hij de orders hem door T u c k e r vb6r
zijn vertrek gegeven, zou uitvoeren . Althans het schijnt
bij bet dreigement van bet laden van bet geschut gebleven
to zijn .
Intusschen was luitenant d o L a n g e met zijn soldaten
op Welgelegen aangekomen . Hoe zich bier alles in bijzonderheden heeft toegedragen, is niet na to gaan . Zooveel is
zeker dat, terwijl de luitenant de trappers van bet landhuis
besteeg, om zijn brief to overhaudigen, T u c k e r plotseling
zijn pistool op hem aanlegde en hem een kogel door hot
hoofd joeg. Daags daarna vinden wij T u c k e r weer aan
boord van zijn schip . 4f hij na bet lezen van den brief
zich vrijwillig aan boord begeven heeft, of dour bet Commando met geweld daarheen is gebracht, wordt niet vermeld. Bij visitatie van bet landhuis werd nog een kistje
kruit gevonden.
Den volgenden morgen, Zondag 11 September, werd de
gecombineerde Raad in buitengewone zitting bijeengeroepen,
om to beraadslagen, wat i u de gegeven omstandigheden to

248

CUBA AO IN

1803-1804.

doers stood. Het voorstel van Commandant van N e a,
wear de raadsleden zich bij aansloten, luidde : „Dear het
wegens zijn gedrag van den vorigen dag, meer den duidelij k
is, dat Tuck e r kwade bedoelingen heeft, hem in alien
ernst to verzoeken met zijn officieren in den Raad to verachijnen en bij weigering hem to herinneren aan den eed,
dien zij afgelegd en onderteekend hebben, en moeht hij
ook hieraan niet voldoen, den zonder uitstel de noodige
maatregelen to nemen om het eiland in rust to houden en
hem met geweld to dwingen . En dear nog dagelijks steeds
nieuwe geruchten van oorlog komen, daarom voorloopig
op de Suriname beslag to leggen." De Secretaris G a e r s t e,
met de overbrenging deter boodschap belast, kwam met 4
Engelsche officieren terug, die alien de opdracht hadden uit naam van T u c k e r den Raad to berichten, dat
de kapitein zijn schip niet wilde noch kon verlaten, en,
mocht de Raad het schip opeischen, schriftelijke order
met opgaaf van tijd en uur moest tenders . Die gevraagde
schriftelijke order liet niet lang op zich wachten
„Wij hebben uwe commissie gehoord en nemen
dear goedkeuring in. Hedenn namiddag om 2 uur
zullen er twee off.cieren van den commandant der
marine gezonden worden, om uw schip over to nemen .
Wanneer UEd. aan land komt, zal men UEd, en
officieren de huizen aanwij ten, wear UEds . i n kunt
logeeren . Uwe manschappen zullen om 2 uur ook
afgehaald worden ."
Hiermede was het gevaar voor den verraderlijken
aanslag bezworen . De Engelsche officieren worden in eenige
huizen van het fort Amsterdam in arrest gebracht . Toch
was het hun toegestaan buiten hun wooing in het fort
(behaive op de wallen) to wandelen . Later werd op hun
verzoek bewilligd, dat zij ook buiten de hoofdforteres
mochten gaan, op belofte „geen hostiliteiten to doers, of
eenige politieke gesprekken to houden of oproerige samenrottingen to smeden en des avonds vbor 8 uur weer binnen
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het fort to zijn teruggekeerd." Van al deze gunsten was
kapitein T u c k e r uitgesioten .
In de Raadsvergadering van 15 September deelden
de Commissarissen hun plan mede, de bemanning van
de Suriname naar Jamaica op to zenden . Twee goletten, de
HenrieUe, groot 40 ton, van kapitein C. P e 11 e g r i m V o e t
en de Diana, groot 29 ton, van kaptein E v e r t d e V ij i d e r')
waren reeds voor den billijken prijs van 160 Johannissen 2)
voor dit doel afgehuurd .
In diezelfde zitting leverde het raadlid v a n E c k een
volledige akte van beschuldiging tegen T u c k e r in, om to
betoogen, dat men niet op dezelfde wijze tegen T u c k e r
als tegen zijn officieren en verdere manschappen kon optreden, omdat hij de oorzaak van alles is, die : 1°. Zich
schuldig gemaakt heeft aan het breken van zijn woord van
eer ; volgens zijn handteekening en zijn eed had hij met
zijn off.cieren bij het beslagieggen op de korvet Suriname
plechtig beloofd, geen hostiliteiten hoegenaamd tegen het
eiland to ondernemen, leverde daarop al zijn buskruit en
zeilen aan ons nit, dock heeft desniettegenstaande nag
genoeg buskruit aan boord weten to krijgen, om zijn
schelmsche anderneming tegen ons uit to voeren . 2° . Het
fort Republiek (Oranje Nauau) heeft zoeken to overweldigen
en, ware hem dit gelukt, het fort aan de St . Michaels-baai
eveneens . 3° . Ziju natie met sterke hand tegen ons heeft
ingeroepen, om dit eiland to bemachtigen ; hetgeen blijkt
nit eigenhandig geschreven brieven, verzonden en nog to
verzenden naar den admiraal van Jamaica en daartoe als
zijn werktuig Jam e s Jon e s heeft omgekocht . 4°. De
obedientie, aan het Gouvernement verschuldigd, geschonden
heeft door het laden van het geschut aan boord van de
Suriname, om zich met geweld tegeu ons to verzetten .
5°. Zich persoonlijk schuldig gemaakt heeft aan moord op
luitenant d e L a n g e .
1) Public. 1803 . No . 202 en 203 .
2) Eon Johannis was een gouden muntatuk, dat
waarde had van 11 pea . en 2 realen .
0, E, VII 11

in die dagen
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Om al doze redenen werd besloten een proces-verbaal
op to waken van hot geding van T ii c k e r en dit tegelijk
met de Engelsche equipage als krijgsgevangenen naar
admiraal D u c k worth in Jamaica op to zenden .
Ook T u c k e r zou deel uitmaken van dit transport,
evenwel niet als krijgsgevangene dock als „een crimineel
arrestant, die wegeus zijn wangedrag van hot recht van
uitwisseling niet zal kunnen jouisseeren, omdat hot voor
ons en voor alle nation schandelijk zou zijn, schelmen voor
eerlijke lieden uit to wisselen ."
Bij reader inzien vond men hot echter verstandiger
den raad van Maj oor S c h w a r t z op to volgen en Tucker
nog niet weg to zenden, maar hers als gij zelaar hier to
houden, tot de Hollandsche ofcieren, die hot transport
zouden overbrengen, waren teruggekeerd, om aldus moor
zekerheid to hebben, dat zij door hot Engelsch Gouvernement to Jamaica zouden gerespecteerd worden .
Doch dit plan van den Raad viol in duigen door
de halsstarrigheid der Engelschen . Toen den 17den Sept .
de beide goletton gereed waren om hen naar Jamaica over
to voeren en zij opgevorderd worden op hun eerewoord
zich to verbinden, ingeval de oorlog van Engeland met de
Bataafsche Republiek reeds was uitgebroken of binnenkort
zou uitbreken, niet de wapenen tegen die Republiek op to
vatten, voordat zij als krijgsgevangenen van de Bataafsche
Republiek ieder volgens hun rang tegen anderen waren uitgewisseld, en dat zij, bijaldien zij anders handelden, in ongenade
zouden vallen en volgens de krijgswetten onderworpen zijn
aan de straffen op de woordbrekers,
toen weigerden zij
beslist hieraan to voldoen, voorgevend, dat zij, door zich
aldus to verbinden, verantwoordelijk zouden zijn voor hun
Gouvernement of A .dmiraal .
De luitenant van de marine Verve e r werd belast,
tegelijk met de mindere manschappen van de Suriname ook
de missives van hot Curacaosch gouvernement aan den
Engelschen A.dmiraal Sir T h o m a s D u c k worth to Jamaica
over to brengen .
Do Engelsche officieren bleven alzoo achter . Wegens hun
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eedsweigering werden zij beschouwd als vijanden, behandeld
als krijgsgevangenen en de wapenen, die hun eerst op hun
eerewoord waren teruggegeven, weder van hen opgeeischt .
Karakteristiek is wel hot antwoord van den Engelschen
,admiraal, dat luitenant V e r v e e r den 4den November terugbracht. Van een „amende honorable" is in dozen brief volstrekt goon sprake . In al zijn termen en uitdrukkingen is
hij opvallend terughoudend, en last hij niet hot minst doorschemeren van zijn verdere plannen . Ziehier de vertaling
van dien brief
Aan boord van Z . B. M . Schip „Shark",
Port Royal, Jamaica 25 Sept . 1803 .
Mijue Heeren !
Ik hob uwen brief van den . 17den deter ontvangen
to gelijk met de ingesloten stukken no . 1 tot 7, welke
betrekking hebben op hot gedrag van Kapitein. T u c k e r,
kommandant van Z . M . Schip Suriname, dat volgens
uw verhaal den 29sten Mei in de haven van Curacao
voor anker is gekomen, na alvorens den schoener
Esperanto als buit to hebbenn binnengezonden . Doze was
hot eigendom van den heer J e a n P u get, wonende
-op Curacao, aan wien voorzeide schoener tenn laatste
bij overeeukomst word teruggegeven, nada .t de Raad
had beslist, dat men de Fransche Regeering moest
hooren over de al of niet wettigheid zijner papieren .
Ofschoon ik over de noodzakelijkheid van dit hooren
der Fransche Regeering niet durf beslissen, valt er
toch niets op to zeggen, als hot tot voldoening van
beide partijen afloopt.
Wat betreft de aankomst
van eenn schoener van Barbados op den 24sten Juni,
welks kapitein u kennis gaf van hot felt, dat men op
dat eiland beslag had gelegd op schepen, die toebehoorden aan de Bataafsche Republiek, hetgeen U deed
besluiten tot hot nemen van dergelijke maatregelen
met de Suriname, daarvan kan ik niets zeggen ; maar
wat mij ernstig aangrijpt, dat is hot tafereel, dat U
xnij schildert van hot daarop gevolgde gedrag van
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Kapitein Tuck e r en nog meer bijzonder de buitengewone moord, die, naar U zegt, gepleegd is op luitenant d e L a n g e, terwijl hij de trapper t besteeg van
het huffs, waarin kapitein T u c k e r woonde ; nochtans,
voor de eer van ons land en van het menschdom, durf
ik hopes, dat het een gevolg was van een Coeval en
geen opzet . Desniettemin moet ik bewonderen en prijzen de gematigdheid, door uw gouvernement aan den
dag gelegd, en die zeker zal bij dragen om den roem to
verhoogen van de personen, waaruit het bestaat .
Welke redenen er kapitein T u c k e r en zijne
o cieren toe kunnen geleid hebben, to weigeren de
parool to onderteekenen, waarvan U mij een afschrift
No. 7 toezendt, dat zou ik U niet kunnen zeggen,
daar het toch schijnt, dat ze geheel overeenkomstig is
met den gewonen algemeen gebruikelijken norm . Daar
ik bevind, dat er gedurende den afgeloopen oorlog
geen vast cartel bestond, dan dat wat voortsproot uit
het wederzijdsche vertrouwen, dat de vlag van andere
natien gerespecteerd zou worden, wanneer ze in geweten den dienst vervulde, acht ik mij niet bevoegd,
met luitenant V e r v e e r andere regelin gen to treffen,
alvorens ik 's konings ministers geraadpleegd heb .
Echter zal deze ofcier, die door zij ne manieren aanspraak heeft op beleefdheid van mijuen kant, U de
verzekering geven, dat aan uwe vredevlaggen alle
mogelijke respect zal betoond worden, en ik, Mijne
Heeren, heb de eer met hoogachting to zijn
Uw zeer onderdanige en dienstwillige dienaar,,
J . T . DUCKWORTH,

Schout-bij-nacht van het Red Esquadron
en kommandant, etc . etc .
Jamaica.
Aan het Commissariaat, belast met
het beleid des bestuurs enz., enz .
Curacao.
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In een publicatie (No. 45) deelden de regeeringscommissarissen dien dag (4 Nov .) aan de bevolking den indruk
made, dien daze brief en de mondelinge mededeelingen van
luitenant v e r v e e r op hen gemaakt hadden en maanden
zij alien tot omzichtigheid aan
„Nademaal wij (hoezeer nog geen officieele tijding
exteert) zoo uijt de door ons ontfangen missive van
den Britschen Admiraal Sir T h o m a s D u c k worth,
commandeerende de Engelsche Navale Macht to Jamaica,
als uit deszelfs gedrag, omtrent de door ons van her
afgezonden Parlementair met de Equipage van 't alhier
aangehouden Engelsch corvet Surinaine en meer andere
bijkomende omstandigheden, ten voile verzekerd zijn,
dat een vreedebreuk tusschen de Bataafsche Republicque en de Kroon van Groot-Britannia plaats heeft,
zoo is 't, dat wij niet hebben kunnen afzij n onze
goede in- en opgezeetene daarvan bij deeze kennisse
to geeven, ten eijnde op hun hoede to zijn en bij
voorvallende geleegenheeden daarna to kunnen reguleeren ."
Nog enkele maanden heeft hat geduurd, voor T u eke r
met zijn of 1cieren warden uitgewisseld . Steeds bleven
zij weigerachtig den verlangden eed of to leggen . Wel
gaven de Comm .seII hun tot straf wader arrest binnen de
hoofdforteres, wel kwamen er klachten in over de hoogloopende onkosten aan hun onderhoud verbonden, dock hat
schijnt nog tot begin Januari 1804 geloopen to hebben
voor de „principiale off .cieren" naar Jamaica verzonden
warden . 1) De onkosten voor hun onderhoud hadden in hat
geheel 1891 pesos bedragen 2).
Nergen s von d ik meer van T u c k e r melding gemaakt . Hat is genoegzaam zeker, dat hij tegelijk met de
oflicieren vertrokken is 3). vreemd mag hat heeten, dat
Raad hem niet in arrest held om dezelfde reden,
1) Notulen van den Raad, 1804 . 12 Jan .
2) Notulen van den Raad 1804 . 29 Maart.
3) Berichten 1804 1806 . Vg l . 20 Nov. 1804 .
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waardoor men zich bij de veroordeelin g van J a m e s Jon e s

liet leiden .
Erger liep hot of met J . Jones, I . Jesurun Pinto
en S c h u 1 e r, de drie verraders, die met de golet Sarah

Tucker in zijn boos opzet waren behulpzaam geweest .
De golet Sarah word geconfisqueerd en ten voordeele
van den laude op publieke vendu verkocht 1) .
De beschuldiging tegen Pinto luidde : semen met
James Jones de golet van Ridchard Bateman L loyd

gekocht en na tot waarborg 50 Johannissen afgegeven en
slechts 30 Joh . van de geheele koopsom betaald, zonder
de koopbrief gepasseerd to hebben 2 ), met dit vaartuig
Jam e s Jon e s tot hot plegen van zijn verraad near
Jamaica op een heimelijke wijze to hebben willen over-

voeren, zoo hij dear niet bijtijds in verhinderd was geworden .
S c h u 1 e r, de minderjarige zoon van den chirurgijn
J . C . S c h u 1 e r, was aangeklaagd zich aan T u c k e r to
hebben aangeboden, den Engelschen bij hun landing „den
weg near hot fort op den berg" to zullen aanwij zen . 3)
Bij raadsbesluit van 6 October 1803 werden Pint a
en S c h u 1 e r veroordeeld tot verbanning uit de kolonie
voor den tijd van 6 jaar . Bijaldien na hot einde flier 6 jaar
de Bataafsche Republiek nag met Engeland in oorlog was,
zou die straf blijven voortduren tot de oorlog geeindigd
is . Den 26sten October werden beide met hot Deensche
vaartuig Experiment van Curacao verzonden .
Hot proces tegen Jam e s Jon e s wekte algemeene

1) Notulen van den Raad 1803 . 26 Oct.
2) Notulen 1803, 15 Sept.
3) Requester 1803, no . 89 . Uit oude koopbrieven is mij gebleken,
dot de chirurgijn J. C, S c h u 1 e r eigenaar was van de plantage Sandrocle
gelegen aan den Rooden Weg, en tegenwoordig een gedeelte uitmakend
van de plantage Welgelegen. Hot ligt due voor de hand, dot T u c k e r, ten
tijde dot hij op Welgelegen doorbracht, bij zijn wandelingen in den omtrek,
met den jongen S c h u 1 e r in kennis gekomen is en dozen, natuurlijk met
alle wegen in den omtrek good bekend, voor zijn planner gewonnen heeft .
Het fort op den berg is due hot fort Waakzaamheid op den berg Cortijn,
aan den Rooden Weg . Bij den inval der Engelschen in Febr . 1804 is flit
plan feitelijk uitgevoerd .
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belangstelling . De openbare meening sprak zich uit, zoowel
v&Sr als tegen hem . Maar het scheen, dat minder patriottische
drijfveeren in beweging gezet werden, om de openbare
meening to bewerken .
Bij die wisseling en verdeeldheid der meeningeu moet
het volgend ernstig woord der beide regeerin gs-commissarissen, waarbij zij een beroep deden op de vaderlandsliefde
der Raadsleden, een machtigen en diepen indruk gemaakt
hebben .
In een buitengewone zitting werd de Raad den 29sten
September bijeengeroepen . Toen deze als naar gewoonte
met gebed geopend was, gaven zij de beweegreden deter
oproeping door voorlezing van het volgend document
„Wij hebben noodig geoordeeld deeze Extraordinaire
sessie to doen beleggen, ten Eijnde aan UEd . Achtbare
voor to dragen de dringende noodzakelijkheid welke
er is, om zoo spoedig mogelijk een einde to maaken
met de zaak van de wegends Hoogverraad Crimineele
gedetineerden James Jones .
Met Leedwezen hebben wij moeten ondervinden
en ziju reeds bij officieele berichten geinformeerd 1)
dat op de naburige Eijlanden den allerhaatelijkste en

nadeeligste blaam niet alleen aan ons Gouvernement,

maar zelfs aan deze gansche Colonie word aangewreeven ;
Even als of niet wij maar ook zelfs in het algemeen
alle de ingezetenen van dit Eiland, niets meer verlangden dan naar de gelegenheid om deeze Colonie aan de
Britsche natie over to leveren .
Welke de aanleidende oorzaak tot deeze verspreide
geruchten geweest ziju, zal niet moeilijk ziju to ontdekken, indien men de bij de gedetineerden Jam e s
Jon e s gevon den dep~ches van den captein T u c k e r
aan Ad miraal Duck worth slechts wil inzien .
Wij behoeven UEd . Achtbaren niet to zeggen,
1) tit de Notulen van 16 Juli 1804 sohijnt to blijken, dab D u n y,
de fransohe Commissaris van San Domingo en Guadeloupe, die lasterpraatjes
op ziju geweten had .
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dat de vertraagde afdoening deezer zaak bij de reeds
tegen ons Gouvernement verspreide geruchten, eenen
zeer nadeeligen indruk zo op de gemoederen der Ingezetenen, als vooral bij de naburige vreemde Gouvernementen moeten maaken .
UEd. Achtbaren kunt hieruit van zelve begrijpen,
walk een belang wij voor de ear van 't Gouvernement
verplicht zijn to stellen in de spoedige en behoorlijke
afdoening deezer zake,
door 't welke alleen de
tegen ons Gouvernement verdigte lasteringe daadzakelij k
gelogenstraft kunnen worden.
Wij hebben ons dus verpligt geoordeelt Edel
Achtb . Heeren, can uw Achtbne to moeten voordraagen
en hierop insteeren wij, dat in deeze zaaken met die
accelatie en expeditie van justitie mag worden geprocedeert, welke den cart en bet gewigt der zaak vorderen .
Ook hiermede in verband en om de vale praatjes die
over den beschuldigde de ron de deden, verzocht de fiscaal
Mr. Starkenborgh in de zaak van Jones zijn eisch en
conclusie to mogen nemen „publicq en met open deuren ."
In de zitting van 10 November werd hat vonnis tegen
Jam e s Jon e s uitgesproken . Ten eeuwige dage werd hij
verbannen van daze eilanden en op doodstraf verboden
her wear to komen . Som mige raadsleden waren er voor,
hem tijdens dezen oorlog nog zoolang gevangen to houden
en hem in arrest to brengen op Caracas-baai of hem near
Bonaire of Aruba to transporteeren .
Wegens ziekte moest hij korten tijd daarna reeds near
de meer dragelij ke gevangenis „onder de poort van de hoofdforteres" worden overgebracht . Inmiddels werd beslist, dat hij
gedurende dezen oorlog her in arrest zou blij van, „omdat hij
een t-e gevaarlijk persoon was, die zeker wrack zou nemen ." 1)
1) Een jaar later was J o n e s nog in arrest . Niettegenstaande hij
toen zelfs can dysenteric lead en doodzwak was en een bewijs hiervan
van Dr . W a t e r F o r b e s werd overgelegd, werd hat verzoek van den
Fiscaal (21 Nov. 1804) om Jon e s uit de gevangenis to ontslaan en near
Amerika to zenden „gedeclineerd" .
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Eenige meanders later gaf hij reeds bewijzen, die dat vermoeden meer den voldoende bevestigden .
Om ons verhaal niet telkens to onderbreken, bleef tot
toe onbesproken, welke maatregelen het Gouvernement
in den loop van dit jaar n am, om het eiland in staat van
verdediging to brengen .
Behalve het vermelde in onze Inleiding, vindt men over
dit jaar weinig meer vermeld omtrent gebrek aan levensmiddelen . In den Raad van 15 Sept . deelden de Commissarissen d e V e e r en B e r c h mede, dat zij nog 1000 ponders
brood hadden aangekocht voor rekening van den laude ;
wel een bewijs, dat er nog geen overvloed, en het gevaar
voor gebrek nog geenszins geweken was . Tot werkelijk gebrek schijnt het in dit jaar niet gekomen to zijn ; wel
bleven de prijzen hoop . De schepen, die voortdurend door
de fransehe kapers buitgemaakt en to Curacao binnengebracht worden, vulden vermoedelijk steeds den geringen
voorraad voedingsmiddelen aan .
Doch het was onvoorzichtig op dergelijke buitenkan sen
to blijven rekenen . Er moest op meer afdoende wijze
voorzien worden, voor de vijand de haven kwam blokkeeren .
Eene bijlage van de Notulen van 16 Nov . 1803 bevat
een uitgewerkt plan om het eiland van proviand to voorzien. Near het handschrift to oordeelen, schijnt het door
Commissaris d e V e e r ontworpen to zijn . Doch in de zittingen van den Raad is het niet besproken
flu

Mijn gevoelen tot victuailleeren van het Eilaud
zoude zijn
Al het meel, dat aangebracht mogt worden, diende
door het land to worden opgekocht en na [dat] de
particulieren hun meel kwijt wearers geraakt (of van
hun verkogt was) weder voor dezelfde preijs verkogt
met de impositie van de 3 lb per vat voor de Fiscaal en 1 it voor den pakhuismeester voor zijn moeite .
Iiet is na to gears, dat wanneer het land van een
behoorlijke overvloed van meel voorzien was, de preijs
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van hot z.elve altoos zoude verminderen ; due 's maandelijks een overslag diende gemaakt to worden, wet hot
meel hot eene, door hot andere geslagen, op primo
kwam to staan, om hot zlvlven voor die prijs to kunnen
verkoopen.
Een algemeen verbod aan de particulieren tot den inkoop van meel moest afgekondigd
worden . $et oudste meel moest near hot gezonde
vernuft hot eerst verkogt . Geen meel word van hot
land affgeweezen en tot aanmoediging hetzelve alhier
to brengen, [beloofd] een behoorlij ke prijs (liever een
$ to veel ale to min) daarvoor to betaalen ; volstrekte
uitvoer van alle levensmiddelen verboden .
Vleesch, boter, spek, kaas aanbesteden voor een
vast gestelden prijs ; zooals mede alle levensmiddelen,
die dagelijks zoo voor hot garnizoen, ale scheepen verkocht worden .
Indien 's lands kassen onverhoopt geld mogte to
kort komen, om de benoodigde provision in to koopen,
konde men een belasting leggen, voor hot montant van
de zomma, daartoe vereischt en daartoe de maatregelen
near elk zijn vermogen genomen worden
alzoo zulks
tot algemeen beste geschied ."
Ook de zorg voor hot herstel der forten ontsnapte
niet aan de aandacht van hot Bestuur .
De tijdsomstandigheden, hot gebrek aan geld, en de
overhaasting verontschuldigen de primitieve wijze, waarop
die maatregelen genomen worden . Den 25sten Juni verscheen er een publicatie, waarbij alle metselaars en timmerlied~n zoowel blanken (op een boete van 200 pesos),
ale „lieden van de couleur" en eleven (op lijfstraffen) bevolen worden om mede to helpen aan hot herstel der fortificaties. Tegen den volgenden Maandagmorgen to 6 uur
worden allen opgeroepen met hun gereedschappen to verschijnen ten Gouvernementshuize om dear nader over den
aard der werkzaamheden en hot dagloon to worden in gelichtl) .
1)

Public. 1803 No, 23 .
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Nog meer doortastend was de volgende curieuse en
typische oproeping van 2 dagen later i)
„Nademaal wij noodig hebben handlangers, om
gebruikt to worden tot herstel der fortificatien van dit
Eijland, zoo is 't, dat wij goedgevonden hebben ; alle
de in- en opgezetene van dit Eijland op 't ernstigste
to ordonneeren en gelasten, ijder een slaaf, voorzien
met een tobbe, bakje of schildpadschil op morgen to
ses uuren to zenden voor de Hoofdfortresse deezes
Eijlands, ten eijnde zij aldaar de noodige orders kunnen
ontvangen, zullende die geese welke in gebreken blijven
een slaaf to zenden, voor desselfs reekening een gehuurt
worden teegen vier realen daags ."
Een dergelijke oproeping ging eveneens naar de planters
(op een boete van 50 pes ., ten profijte van de gereformeerde
Diaconiearmen), om mede to werken tot herstel der versterkingen in het Middendistrict. De zorg en nader toezicht hierover was opgedragen aan den Commandant van
dit district M o r d e c h a y A 1 v a r e z C o r r e a 2).
Om bij het naderen van den vijand terstond alle posters
to kunnen bezetten en van de noodige troepen, munitie
en proviand to kunnen voorzien, moesten bij het alarmsein
onmiddellijk
„alle pontes, tentponten, watercano's, visserscano's, en doijris, booten, sloepen, en mitsgaders alle
andere kleine vaartuigen, hoe ook genaamt, welke tot
het overvoeren binnen de haven kunnen geemployeerd
worden, en welke op het doers van dit alarmsein binnen deeze haven, het Schottegat, Waaigat of de Kreek 3)
gegevonden zullen worden, aanstonds
bragt worden v66r het fort of aan de Waterkant v66r
de stadt. En verder alle vissercano's, die aan de kusten
1)
2)

3)

Public. 1803 No . 29 .
Public . 1803 No. 39.

Aldus werd destijds het Rifwater geuoemd .
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visschende zijn, op dat schot terstond binnen de haven
of de naastbijzijnde baai binuenkomen ." 1)
Ook de verschillende compagnieen van de „Nationals
Guards" werden opnieuw georganiseerd . Vele kooplieden,
die n og niet bij een dier corpsen waren ingedeeld, ontvingen de aanzegging binnen 8 dagen zich bij een dier
compagnieen op to geven 2). Deze compagnieen moesten
bij een eventueelen aanval van den vijand de volgende
posters bezetten : de late Comp. op de batterijen van de
stadswallen, de 2de op de batterijen van de Crommelijn 3)
de 3de en Ode Comp, op het nieuwe Waterfort . 4) Alle manschappen, tot de compagnieen behoorend, moesten elken
Woensdagmiddag to 4 uren op hen aangewezen plaats zijn,
om in de bedien ing van het geschut geoefend to worden .
Den werklieden, aan de werven verbonden, moest daarom
op dat uur vrijaf gegeven worden zonder korting van loon . 5)
Op het fort Fuyk was een nieuwe commandeer J. H .
8chubar, en op het fort St. Croix Antony Bareth,
beiden met den titel van sergeant, aangesteld, die o . m .
verplicht waren bij het aankomen van 's lands oorlogsschepen
de geheime signalers van verkenning behoorlijk en getrouw
to observeeren en aan niemand to openbaren . s)
Bij a11e maatregelen, tot nu door het Gouvernement
genomen, had het eenigszins verlammend gewerkt, dat nog
steeds geen ofccieele tijding van de oorlogsverklaring uit
het moederland ontvangen was .
Zoodra dan ook den 29 Nov . 1803 dat ofcieele bericht
aankwam, werd nog meer de strijdhafte geest over het
bestuur vaardig . Overbrenger van dat bericht tegelijk met
een pakket documenten van het staatsbewind der Bataaf1)

2)

Public. 1803, No. 27.

Public . 1803, No. 38 .

3) Deze batterij lag oostelijk van de hoofdforteres aan de strand.

zijde ongeveer ter plaatse, waar tegenwoordig hot Raadhuis staat .
4) Het „nieuwe Waterfort",

waarvan hier geeproken wordt, is in

1827 gealecht, en terzelfder plaatse het tegenwoordige Waterfort opgetrokken.

5)

Public. 1803 No. 40.

6) Public. 1803 No. 150 & 152 .
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ache Republiek en van den Raad der Amerikaansche kolothen was (Jo r n e l i s G e r a r d u s E v e r t s 1). Tegelij kertij d
treedt deze flu in het vervolg in pleats van v a n N e s op
als Commandant van de Bataafsche Navale Macht in deze
haven . Het prijsverklaarde Engelsche oorlogskorvet Swriname,
rinds 15 November in reparatie, werd op verzoek van
E v e r t s in staat van defensie gebracht, om daarmede den
algemeenen vijand der Bataafsche Republiek alle mogelijke
of breuk to doers en aan v a n N e s het commando daarover
toevertrouwd 2). Ook werd besloten tot uitgifte van lettres
de marque, d. w . z. kaperbrieven, en alle zeevarenden opgeroepen tot dienstnemen tegen de Engelschen, hetzij voor
de kaapvaart of aan boord van de nationals oorlogschepen 3) .
Aan Carel van der Meulen en Mathias 5chotb o r g G z n., administrateurs van de 1% kaapvaart casse
werd in gemeenzaam overleg met luitenant D i n gem a n s
door den Raad de opdracht gegeven, spoedig near een
goed snelzeil end vaartuig uit to zien, om dit ten dienste
van den lands voor de kaapvaart uit to rusten. Met dit
vaartuig, de golet de Draeck, waaraan men voor aankoop
en bewapening 8244 pea . had ten koste gelegd, ging Dingem a n s tegen de Engelschen op avontuur uit 4).
Luitenant J . S 1 o tend ij k met 's lands schoener De
V lisgende Visch kruiste in den omtrek. Toen hij in Februari
voor Aruba vernam, dat een vijandelijk eskader de haven
van Curacao blokkeerde, tam hij haastig met zijn schip
de wijk near Maracaibo 5).
Nog gingen beide Commissarissen met het plan om,
tot aanvulling van het zwakke garnizoen, een corps van
200 artilleristen to werven, maar het kwam niet tijdig tot
uitvoering 6).
1) Notulen 1803, 29 Nov. & 6 Dec . -- Public. 1803 No . 47 .
2) Notulen 1803, 6 Dec.
3) 1803, 15 Nov . & 1 Dec. ; -- Public. 1803, 11 Nov.

4) Notulen 1804 . 10 J anuari ; Sent. & , Reaol . 1803, No . 84 & 100,
Berieh-ten 1804-1806 .
5) Notulen 30 Mei 1804 .
6) Notulen 1804. 1 Maart.
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Den 30sten Januari 1804 deelden de Commissarissen
den Raad, in buiteng ewone zitting vergaderd, mede, dat zij
in de uiterste noodzakelijkheid waren (maar gelukkig ook
in de gelegenheid), van L e v i n Jones, kapitein van een
A.merikaanschen koopvaardij vaarder, een partij buskruit,
snaphan en en vuursteenen to koopen . Daar de noodige
penniugen tot betaling dezer oorlogsmaterialen ontbraken,
was men gedwongen geld tegens wissels op het moederland
to negotieeren 1). Spoediger dan men vermoedde, zou het
blij ken, dat deze koop nog juist op tij d gesloten was . Toen
den volgenden dag, Dinsdag den 3lsten Januari 1804, de
eerste stralen van de opgaande zon de zee verlichtten, lag
het Engelsch eskader reeds vb6r de haven . Tuck a r' s
wraakzucht had de veroveringsplannen der Engelschen bespoedigd .
1)

Notulen

1804, 30 Jan. en 1 Maart.

(Wordt vervolgd .)

VERZEN
DOOR

U.E.V.

OP HET GEITENWEITJE .
Op het geitenweitj e

Staat het kleine geitje
Bij de groote geit .

Geiteke, wat moet je
Met je fijne snoetj e,
Dat zoo klaaglijk schreit ?
Met je bleeke bekje ?
Geiteke wat rek je,
Trek je aan het touw ?
Sn uffende aan mij n mouwen . . .
Met je lief vertrouwen
Op zoo'n vreemde vrouw !
In mijn handen stop je
Nu je jonge kopje

Zeg, wat moet ik doen P
.
Op het geitenweitj e
Staat het kleine geitje,
Ads een wittigheid j e
In het prille groen .

LANGS DE WEIDEN .
Laat mij langs de weiden rijden
Op het wiel,
Laat mij glijden langs de wegen,
Na de regen,
Die Binds dagen nederviel,
Opgehouden heeft to stroomen,
En de zon is doorgekomen,
Stralende tot in mijn ziel .
Bei mijn oogen van de dijken
Reiken tot den horizont,
Waar de wolken henen wijken,
Die hun schaduwen doers strijken
Langs den grond,
Naar de blauwe boomenranden
,A.ls vann verre droomenlanden,
Nevelig bezond .
Tot de haven komt verschijnen
Van het kleine
Zeegehucht,
Waar de dichte schepenmasten
Fijne, lichte strepen krasten
In de refine lucht,
Waar de paarlemoeren vlakte
Onder bleeke hemelstrakte
Rustig openglanst,
En de blanke schitterschijn der
Zon een pad schiep naar den einder,
Waar het licht al deinend danst .

ZOMERDAG .
Nu, voor het eerst van heel den natten zomer
Ligt op de velden zomerzonneschijn,
En zomerschoonheid doet de oogen loomer,
Trager tot scheiden zijn .
Nu voor het eerst op maaiensrijpe landen
Ligt vol de zonneweelde uitgestort,
Tot blauw en geel en zwart van dennenranden
Eon effen vreugde wordt . . . .
Zou flu ook mij de weelde nog gebeuren,
De voile rij pheid mijner vreugdedracht ?
Of komt alree de gouden najaarspracht
Met sterven stint mijn lent verlangen kleuren,
Eer nog in zoelheid van den zonnelach
Mijn al to ijle zang zal rijpen mogen,
En door mijn lied de volheid komt getogen
Van zulk een zomerdag ?

IN HET HOOT .
1k lag in het hoof,
De hemel was mooi,
Mijn bed zacht en goed,
En het geurde zoo zoet .
Ik keek met een zucht
Van genot naar de lucht .
Mijn geluk was als dat
Van een spinnende kat .
En ik dacht : „Zoo meteen
Moet ik op, moet ik heen --Maar ik weet nog niet, hoe
Ik dat kan, ik dat doe .
Als
Mij
Had
Dat

nu spelenderwij s
de Man met de Zeis
gemaaid, als het gras,
dit hoof eenmaal was,

Ik behoefde niet op
Meer to staan, niet rechtop
Meer door 't leven to gaau ...."
En dat lachte mij aan .

TOEN

1

K

EEN

KIND

WAS.

Toen ik een kind was, voor een schooners dood
Hadde ik deze aarde gaarne willen geven ;
Boven het lange, glorielooze levee
Scheen mij het glorierijke sterven zoet.
Binds heeft de dood zijn luister ingeboet
En 't levers heeft me een liedeken doers hooren . .
Alleen dit rij ke land van most en koren,
.Ik gaf het voor een glorieloozen dood .

BEDE.
Klinkt daar, Vader, in mijn zangen
Geen verlangen
Naar U ,ov aangezicht ?
Min ik meer het effen duister
Dan de luister
Van Uw eeuwig licht ?
Meer de onbewogen ruste
Dan de lusten
Van den morgenstond ?
Meer het slapende vergeten
Dan het weten
Van der dingen grond ?
Is daar in mijn hunkrend wachtent
Geen gedachte
Aan beloofd genot ?
Kan mijn peinzen zich niet heffen
Tot beseffen
Van Uw liefde
God ?
Houdt tot U mij u schuwe oogen
Opgetogen,
Zon, die ongedoofd,
Mij de aarde en hemel beide
Zou verblijden,
Zoo ik beter had geloof d .

JOHAN DE Will IN DE EERSIE JAREN
VAN ZIJN STAATKUNDIGE LOOPBAAN
DOOR

Dr. N. J .A.PIKSE.

Men beseft eerst recht, hoe het to betreuren valt, dat
F ruin geen levensbeschrij ving van J o h a n de W i t t gegeven heeft, nu de gelegenheid bestaat om kennis to waken
met het eerste gedeelte van het materiaal over den raadpensionaris en zijn tijd, door hem bijeengebracht . Een aantal
cahiers met excerpten nit De Wit i s correspondentie en een
verbindende tekst, ettelijke min of meer samenhangende
aanteekeningen over allerlei onderwerpen bevatten een voorwerk, zooals niet dikwijls verricht wordt, misschien wel wat
de hoeveelheid, maar niet wat de methode betreft, waarmede het geheel aangelegd is . Want hierin schuilt, wat
het meest tot bewondering stemt . „Ik had liefde voor mijn
yak, lust in het werken en de n oodige werkkracht, en een
goede methode bovendien, die ik van mijn leermeesters
en van enkele uitstekende mede-studenten had afgezien ."
Een van de beminnelijke bescheidenheden uit de afscheidsrede. Maar al gelooven we F ruin, die zich zelf zoo goed
kende, op zijn woord onvoorwaardelijk, we bedenken er
bij, dat het minder op het leeren kennen van een goede
methode dan op hare consequente toepassing aankomt. Deze
stelde hem in staat zich in het bijeenbrengen zijner Witti-
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ana van het begin tot het einde gelijk to blijven . Alleen :
de arbeid werd niet volbracht . Een gedeelte bleef aan De
Wit t 's correspondentie ontbreken, meer nog aan het excerpt
uit de bronnen, die voor een goed begrij pen van het geheele
tijdvak 1) daarnevens bestudeerd dienden to worden.
Waarom het werk afgebroken is en waarom een boek
over den raadpensionaris niet verschenen ? Citeeren we om
een antwoord to vinden nogmaals de afscheidsrede : „A.au
hot uitwerken (ben ik) meer dan eens begonnen . Maar dan
heb ik, als de colleges Weer aan den gang waren, het
schrilven al spoedig gestaakt. Immers, niets dat z66 geschikt
is om van gestadigen arbeid aan en groot onderwerp of
to leiden als college-geven ." Volgt een uiteenzetting van
de onderzoekingen, waartoe de voorbereiding van de colleges hem steeds Weer placht to brengen, overeenkomstig zijn
aard en neigingen, mogen we er aan toevoegen 2).
De Commissie, die zich met de zorg voor F ruin 's
wetenschappelijke nalatenschap belastte en die haar task
met zooveel pieteit en toewijding vervuld heeft, heeft de
gelukkige gedachte gekregen ook het apparaat voor D e
Wit
tijd door uitgave voor alle belangstellenden beschikbaar to makers . De hoogleeraar Kern k amp, die bereid
bevonden werd de bezorging der uitgave op zich to nemen,
he,eft aan deze gedachte een begin van uitvoering gegeven
door de publicatie van het eenige maanden geleden verschenen eerste deel der brieven van De Wit t . Wij zullen
niet in bijzonderheden verslag doers van de wijze, waarop
de heer Kern k amp het werk heeft aangevat ; men kan
deze in de inleiding tot het eerste deel uiteengezet vinden .
Wij willen alleen mededeelen, dat, wanneer de nieuwe
uitgave eenmaal voltooid zal zijn, men haar zal moeten
gebruiken naast de achttiende-eeuwsche, die alleen brieven
van diplomatieken aard bevat en dus een aanvulling alles-

is

1) Waarvan F ruin zich 1650 als uitgangspunt dacht : Verspreide
Geschriften, IX, blz 153 vlg.
2) Cf. B 1 o k in F r u i n's Levensbericht, blz . 40 en 49, en ook Museum,
XIV, blz . 345 .
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zips noodig had 1). Terecht heeft de heer Kern k amp de
methode gevolgd om deze in eon verzameling bij elkander
gedrukte brieven niet opnieuw op to nemen ; wel echter de
andere, die in verschillende publication verspreid waren .
Het eerste deel brengt behalve de brieven van vbbr 165
die uit de eerste moeilijke jaren van hot raadpensionarisschap tijdens den oorlog met Engeland en uit den daarna
langzaam intredenden beteren, immers meer standvastig
schijnenden toestand . Maar midden in eon tijd van nieuwe
spanning, gevolg van den Noordschen oorlog, breekt hot
af. Het zou ongetwijfeld wenschelijk geweest zijn in dit
deel door to gaan tot 1660, hot einde van de eerste periode
van De W i t i s tijd en daarom ook hot einde van hot
eerste gedeelte van F r u i n's excerpten . Alleen op technischen
grond is hot afbreken in 1657 to verdedigen : hot book
beslaat reeds eon 600 bladzijden . Maar flu verwachte men
in de volgende bladzijden, naar aanleiding van hot eerste
deel geschreven, dan ook goon afgeronde schets van hot
eerste stuk van De Wit i s staatkundige loopbaan . Wij
willen vooral op zijn persoon en zijn positie in den staat
uitgaan .
Onmiddellijk na den dood van Prins Will em II
ontstond er in de Republiek eon zeer krachtige, van
Holland uitgaande reactie tegen de regeeringsbeginselen
van den overleden stadhouder . Spontaan kwam ze op,
voortspruitende uit de bij de meeste Hollandsche staatslieden innige overtuiging, dat de wagon van staat op eon
andere wij ze gereden moest worden dan W ill e m II
gewild had . Diens zoo niet agressieve dan toch dreigende
allures vertoonende buitenlandsche politiek maakte voor
1) Een vergelijking van de beide uitgaven valt natuurlijk in bijna
alle opzichten ten gunste der 20ste-eeuwsche uit . Allggn : de laatste mist
in de inleiding eon uiteenzetting van de beteekenis der uitgave, eon bezwaar,
dat slechts gedeeltelijk ondervangen wordt door den verbindenden tekat,
dien men naar F r u i n's methode tusschen de brieven zelf vindt . Wij missen
deze uiteenzetting to meer, omdat zij j uist van K e r n k a m p's hand van
groot belang had kunnen zijn .
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een beslist vredelievende plaats. Binnenslands werd de
militair-monarchale idle, waarvan W ill e m II wilde
uitgaan, de „tyrannycke" regeering, waarmede bij naar
veler opvatting de Republiek bedreigd had, neergedrukt
door hot „vrye, republij ckse" ideaal, wat in de praktij k
tot de regeering der gewestelij ke, zich als souverein
beschouwende Staten leidde ; deze, hoofdzakelijk uit de
stedelijke oligarchieen voortkomend, voor een deel vervuld
met grooten afschuw tegen het opnieuw boven zich
stellen van eon „eminent hooft" in de persoon van een
stadhouder en kapitein-generaal . Het natuurlij k gevolg
van het meer op den voorgrond komen van het federatief
beginsel, aan de Tinie ten grondslag gelegd, was het streven
van Holland naar het overwicht . Zonder veel tegenkanting
volgde de meerderheid der andere gewesten de door de
Hollandsche staatslieden met groote zelfbewustheid aangegeven gedragslij n : ook zij hadden niet don onder pressie
W i 11 em's politiek gesteund . In werke]ijkheid keerde
men zoo terug tot de maxi mes, die in O l d e n b a r n e v e l i s
tijd gegolden hadden, vbordat M a u r i t s politieken invloed
gezocht had . Maar met en hoogst gewichtig verschil :
de nieuwe koers van 1650 wierp de Oran j evaan weg en
bestond hot dus een in het volksbewustzijn diep ingewortelde traditie to breken . De daad was verklaarbaar na
het optreden van den laatsten stadhouder. Zij bleef
vermetel, zooals iedere handeling, waarbij met een belangrijken ontwikkelingsgang Been rekening gehouden wordt .
De reactie tegen de beginselen bracht er een teg en
de personen, die hot meest in het oog loopend Will e m
II gesteund hadden, mede . Griffier C o r n e l i s M u s c h
ruimde uit eigen beweging zijn plaats ; C o r n e l i s AA e r s s e n
v a n S o m m e 1 s d ij k werd nit de zijne in de Hollandsche
Staten-vergaderin g
gestooten ; Hen d r i k T h i b a u it,
Zeeuwsch gedeputeerde ter Staten-Generaal en evenals de
beide genoemde Hollanders een zeer ijverig voorstander
van 's Prinsen staatkunde, zag zich door den minder
Prinsgezinden Ad r i a a n V 0th ter zijde geschoven. Doze
personen-wisseling opende zeer spoedig na W i 11 e m's
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dood voor D e W i t t de staatkundige carriere ; was de
Prins blij ven leven, zou dan de zoon van J a c o b de Wit t,
den gevangene van Loevestein, den uit de Dortsche regeering
gebannene, zich die ooit ontsloten gezien hebben ?
Na M u s c h' zelfmoord haastte Holland zich het
griffiersschap van de Staten-Generaal opnieuw aan een
Hollander, maar flu iemand van de rechte beginselen, to
brengen . Het had, vooral door den Utrechtschen gedeputeerde R e e d e v a n R e n s w o u d e krachtig ondersteund,
volledig succes . Reeds twee dagen na den dood van M u s c h
(15 December) werd N i c o l a, a s R u y s c h tot zij n opvolger
benoemd, get had God geliefd, meende een Loevesteinsch
pamfletschrijver 1), „de plaets van den grootsten yveraer tot
onse slavernye" to doen innemen door „een persoon, die ick
hou voor en van de grootste yveraers voor onze vryheid"
en „soo inderdaet een schelm in een eerlijck man binnen
drie daegen tijds" to veranderen . R u y s ch' plants in Dordrecht
werd zeer kort daarna aan De Wit t vergeven, die reeds
21 December 1650 den pensionaris-eed aflegde .
Op dit oogenblik was de nieuwe staatkunde in hoofdtrekken aangegeven . Dordrecht had daaraan ijverig medegewerkt. De nieuwe eerste ambtenaar van de stad zou tot
plicht hebben er mede zijne schouders onder to zetten,
„ale een eerlijk man, liefhebber van 't vaderlandt ende van
de diergecochte vryheyd van dien" 2). Hoe buitengemeen
krachtig die schouders zich juist hiertoe zouden leenen,
heeft toen nog wel niemand voorzien . Een talent van
beteekenis moge De W i t t reeds bij zijne juridische
studien en bij zijne autodidactische beoefening van wiskundige vraagstukken getoond hebben, het blijkt in geenen
deele, dat hij zich op eenig gebied bij zonder onderscheiden
had ; op staatkuudig gebied in elk geval moest hij zijn
1) Tie 1 e's Catalogue van de pamfletten-verzameling van F r e d e r i k
M u 11 a r, no . 3915 ~ik ontleen het cilaat aan F r u i n's pamflet-excerpten, ms .).
2) Zoo noemde De W i t t zelf den man, dien hij in 1654 ale
pensionaris van Haarlem noodig achtte (Brieven, ed . K e r n k a m p, I, blz .
234 .)
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eerste proeve nog afleggen . Een school hiertoe had hij
evenmin als de meeste andere Nederlandsche staatslieden
van dien tijd doorloopen ; bun voornaamste voorbereiding
moot gelegen hebben in de regentenomgeving, waaruit
zij op een enkele uitzondering na voortkwamen . Deze
oorsprong, niet in de eerste plaats zijne capaciteiten, gaf
De Wit t zijn pensionaris-plaats . Eenmaal daarin, behoefde
hij niet lang to wachten om to toonen, wie en wat hij
was ; niet zoo zeer in Dordrecht, maar moor in Den Haag,
waar hij van bet begin van zijn optreden als pensionaris
of met de Dortsche gedeputeerden ter dagvaart verscheen
en waar toen juist hoogst belangrijke gebeurtenissen,
voor De wit t overrijk in leering, voorvielen .
Daar waren bet „werck" van de Groote Vergadering,
gericht en uitloopend op een bevestiging der Hollandsche
beginselen ; bet vraagstuk, hoe de verhouding tegenover
de in bet begin van 1651 erkende Engelsche ,,Commonwealth" wezen zou ; de maatregelen tot beveiliging van de
zee en daarmede in nauw verband die tot versterking der
finantion . Deze alle taken, die ernstige deliberation in de
Hollandsche Staten en met de gedeputeerden der andere
gewesten noodig maakten, waaraan De W i t t zijn aandeel gehad moot hebben, zonder dat wij vermogen aan to
wijzen, welke de mate van zijn invloed was . Toch zeker
niet onbelangrijk . Inderdaad zien we den toen pas vijfen-twintig-jarige spoedig een bijzondere positie innemen,
boven hot gros van de pensionarissen . Bepaaldelijk was
dit hot geval van hot oogenblik af, dat J a c o b C a t s
hot ambtelijk levee vaarwel zei en A d r i a a n P a u w,
beer van Heemstede, een man van de nieuwe koers,
reeds vroeger door Holland op de eerste-ministersplaats
genet, maar toen om zijn to grooten onafhaukelijkheidszin
door F red e r i k H e n d r i k daaruit gedrongen, als raadpensionaris optrad . P a u w, bij zijn ambtsaanvaarding in
October 1651 al over de 65 jaar, is van den beginne
of door De Wit t feitelijk geassisteerd geworden ; de
laatste voerde eon zeer belangrijk gedeelte van de correspondentie, die tot bet domein van den raadpensionaris
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behoorde . Doze voorbereiding kwam hem van pas, toen
P a u w na de bekende ontmoeting van Tromp en Blake
in hot Kanaal inderhaast naar Engeland gezon den werd om
de daar reeds vertoevende buitengewone ambassade to versterken en zoo mogelijk den vrede to handhaven . Gedurende zijne afwezigheid moest De Wit t als pensionaris
der eerst-stemmende stad hem vervangen, wat zich in den
loop van 1652 om andere redenen nog een paar maal herhaalde . Kon P a u w zeif hot ambt waarnemen, dan bleef
D e Wit t hem bij voortduring assisteeren : zijne correspondentie werd steeds uitgebreider ; ook resolution schij nt hij
toen reeds een enkele maal geextendeerd to hebben . De
practische oefenin g, die hij op doze wij ze verkreeg, moest
hem, toen de raadpensionaris in Februari 1653 vrij plotseling stierf, wel voor opvolger in aanmerking doen komen .
En zeker niet minder de eigen schappen, die hij in de
rum twee jaar tijds, sedert zijn intrede in de staatkundige
wereld verloopen, getoond had to bezitten . Eon scherp en
holder in zicht, hot vermog en en ook de wil om, zooals hij
ergens schrijft, „my in saecken van gewichte alles by tijdts
voor to stellen, dat ick eenichsins can imagineren, daeromtrent ten alderarchsten to connen voorvallen",
en ook
hot gemak om die zaken op logisch beredeneerde wijze
uiteen to zetten . Zijne brieven, die men bijna nooit tweemaal behoeft to lezen om ze to vatten, zijn dikwijls modellen
van helderheid niettegenstaande de doorgaans weinig verzorgde stijl, die zonder veel verheff.ng, met bitter weinig
variatie in betoogtrant en zinswending, slechts hier en daar
den man verraadt, die zich ook in letterkundigen arbeid
vermeid had . Maar wij nemen gereedelijk can, dat iemand,
die zich schriftelijk zb6 klaar moist uit to drukken, groote
kracht van „persuasie" bezat, ook wanneer hij in de Statenvergadering hot woord moest voeren, al kunnen we moeilijk
gelooven, dat hij naar onzen smack „een van de welspreekendste mannen deeser eeuwe" 1) geweest is . „Persuasie"
ging to eerder van hem uit, omdat hij ook in zijn staat1)

B r a n d t, Leeven van D e R nit e r, blz . 67 .
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kundige overtuiging betrekkelijk een gematigd man was .
Zeker, hij beschouwde het Hollandsche stelsel van den
beginne of als het eenig ware, was zelfs diep van de voortreffelijkheid er van overtuigd, maar bij zijn krachtigen wil
om het voor to staan, wist hij tot op zekere hoogte met
de omstandigheden to rekenen ; in niets herinnert hij aan
een overijid drijver, aan een dweper . Op den drempel van
zijn intrede in de staatkundige carriere ligt het eerste bewijs
naast zijn vader was hij een der voornaamste bewerkers van
de amnestie, niettegenstaande veel tegenstand in Holland
door de Groote Vergadering over de gebeurtenissen van
1650 uitgesproken 1). Deze eigenschap heeft D e Wi t t er
altijd naar doen streven uitersten to vermijden : „1'homme
fertile en expedients", zooals D' E s t r a d e s hem noemt ; zij
stempelt hem tevens trot een echten Hollander evenals ook
zijn koelbloedigheid, haast tot onverschrokkenheid toe,
zooals hij die vooral toonde op zijn tending naar Zeeland
in 1652 om her opkomende Orangistische bewegingen tegen
to gaan . Vergeten we eindelijk zijn groote werkkracht en
werkzaamheid niet, minder opmerkelijk nog om de veelheid
zijner prestatien als pensionaris en als assistent- of waarnemend-raadpensionaris tegelijk, dan wel om het methodische er van. Het ordelievende element in den arbeid
onderscheidt, onder invloed van wiskundige studien naar
het schijnt, verschillende staatslieden nit D e Wit is tijd
als 001 b e r t, C r o m w e 11, van hunne voorgangers, die er
indien a1, dan toch veel minder bewust van gebruik gemaakt
hebben . D e Wit t is er als van doortrokken 2) ; het heeft
hem bij een viugge afhandeling van taken goede diensten
bewezen . Ten slotte : groote activiteit onderstelt groote
toewijding, die D e W i t t zeer zeker ook bezat, evenals
een er ook dikwijls mede gepaard gaande rechtmatib e
eerzucht, uit zelf bewustheid voortkomend .
Inderdaad maakte het meerendeel deter eigenschappen
onzen man als geknipt voor het raadpensionarisambt . Wij
veroorloven ons om dit waar to waken een korte uitweiding
1)
2)

G e d d e s, I, p . 185 en 186, noten.
Een zeer curieus voorbeeld : Brieven, I, blz . 85 .
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over de „becommerlijcke charge", ook om den aard van de
positie, die zij verschafte, to doen verstaan . De raadpensionaris was met de leiding van de Staten-vergaderin g
belast. Deze „directie", oorspronkelijk na 1572 beurtelings
aan edelen en steden in een bepaalde volgorde opgedragen,
was weidra door de vergadering aan haar eersten ambtenaa,r
overgelaten. De wijze, waarop hij hierbij moest to werk gaan,
was hem vrij nauwkeurig voorgeschreven . Hij moest de to
behandelen zaken, in de keuze van de volgorde waarvau hij
niet geheel vrij was, voorlezen, en edelen en steden in de
gelegenheid stellen hun advies to geven en toe to lichten,
zon.der iemand to „interrumperen" of zijn eigen advies,
tenzij er om gevraagd werd, to berde to brengen . „Ende
ten eynde de vergaderinge
niet en werde opgehouden
met noodeloose redenen ende tedieuse rediten", was hij gehouden „de leden, buyten redenen prolixe ende reditueux
adviserende, serieuselijck to vermaenen haere opinien kortelijck to willen uyten"
een prijzenswaardige aansporing
tot viugheid, in 1651 voor het eerst voorgeschreven, die
even ook in ons hedendaagsch parlement niet onbekende
kwaal veronderstelt ! Nadat de adviezen gehoord waren, had
de raadpensionaris „te verkiaren, wat de meeste stemmen
of opinien sijn", ten einde in overeenstemming hiermede,
ten minste in zaken, waarin eenparigheid niet bepaald vereischt was, to concludeeren en de resolutie op to stellen .
Hoe imperatief deze omschrijving van de directie klinke,
in de praktijk liet ze vrij wat ruimte van beweging, die
den raadpensionaris, ofschoon ambtenaar, op een voorzitter
naar onze opvatting deed gelijken . A.ls leider moest hij er
wel toe komen pogingen to doen om uiteenloopende adviezen
tot elkander to brengen, de leden „te disponeren tot de
meeste eenparigheid", wat hem sedert 1658 ook uitdrukkelijk voorgeschreven werd. Hem was bovendien eon zekere
mate van vrijheid gelaten in het beoordeelen van de gevallen, waarin alleen met eenparige stemmen een beslissing
genomen mocht worden, omdat dit nergens in bijzonderheden vastgesteld was .
Eon dergelijke, hoewel minder invloedrijke plaats name

278

JOHAN DE WITT IN DE EERSTE JAREN

de raadpensionaris in de Staten-Generaal en in de Gecommitteerden Raden van het Zuider-kwartier in, wear hij gehouden was „ordinarie" to verschijnen, zonder echter meer
den „voix deliberative" to bezitten . In het eerste staatslichaam, wear het er op aankwam „alle saecken ten beste
van de Geunieerde Provincien in het generael ende de
provintie Hollandt ende West-vrieslandt in 't particulier"
to helpers beleiden, werd hij als woordvoerder der Hollandsche deputatie feitelijk tevens dier hoofd, maar daarom
toch nooit de leider van de vergadering .
Naast deze reeks van werkzaamheden, die den raadpensionaris het meest als eig enlij k Hollandsch minister kenmerken, staan andere, die hem uit dit kader brengen . Wij
bedoelen zijne correspondentie, in de eerste pleats met de
Nederlandsche gezanten, die hem, moist hij van de gelegenheid gebruik to makers, een gewichtig aandeel ears de
buitenlandsche politiek verzekerde . Old e n barn e v e l t
had dit aan het ambt gebracht en er hierdoor een nieuwe,
ongekende beteekenis aan gegeven ; het was als van zelf
gegaan door zijn ongemeene persoonlijkheid en in overeen.stemming met de omstandigheden na Prins Will em's dood,
zonder dat het voorshands iemand schijnt getroffen to hebben, dat de nieuwe functie den raadpensionaris in het
eigenlijk karakter van zijn ambt geheel uit zijn evenwicht
bracht . Maar na O l d e n barn e v e it's val werd het aangegroeide deel van den werkkring afgesneden . Een handlichting van het absolute verbod van correspondentie met de gezanten bleek voor O l d e n b a r n e v e l t' s opvolgers wel spoedig
geboden, maar van een wezenlijk aandeel aan de buitenlandsche politiek kon tijdens F r e d e r i k H e n d r i k en W i 11 e m
II voor hen geen sprake zijn . Toch doofde de oude glares
niet geheel nit . IIet wags, dat hem verduisterde, trok op,
zoodra de omstandigheden opnieuw veranderden . Toen
.Holland sedert 1650 in de buitenlandsche politiek den toon
begon aan to geven, kreeg zijn eerste minister een kans
om Old e n barn e v e it's positie to heroveren . Niet P a u w
echter deed dit, maar D e Wit t, die immers ook reeds
tijdens P a u w het leeuwenaandeel der correspondentie ge-
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voerd had. In zijn instructie
en nog niet in die van
zijn voorgauger, ofschoon ook bij diens optreden een niet
onbelangrij ke instructie-wij ziging pleats had
werd de
raadpensionaris gemachtigd met de gezanten „van tijd tot
tijd to corresponderen, omme dezelve bequamer to waken
tot uitwerckinge van de intentie van de regeeringe" en
hun daartoe „specialijck" alle resolution en voor hen belangrij ke voorvallen mode to deelen ; tevens werd hem spoedig na
D e W i t i s optreden veroorloofd diplomatieke betrekkingen
met in Den Haag geaccrediteerde gezanten to onderhouden .
Zoo ergens, den blijkt her de invloed van de persoonlijkheid
van den jongen staatsman in doze eerste jaren van zijn loopbaan. Maar vergeten we niet : de schepper van de dubbele beteekenis van hot raadpensionarisambt als zuiver Hollandsch
minister en als minister van buitenlandsche zaken van de
Republiek zonder generaliteits-aansteliing is Old e n b a rn e v e l t geweest ; D e Wit t heeft alleen hernomen en, wet
voor hot verschil tusschen de beide grootste Hollandsche
staatslieden der zeventiende eeuw ook opmerkelijk is, hij heeft
hot herwonnene in zijne instructie uitdrukkelijk doen vastleggen, terwijl in die van Olden barn eve 1 t goon woord over zijn
correspondentie en wet er mode samenhing gevonden wordt .
Toch heeft D e Wit t, misschien juist door zijn minder den
die van Olden barn eve l t ailes overwegende persoonlijkheid,
aan hot ambt zijn blijvende groote beteekenis verzekerd ;
na zijn val bleven zijne opvolgers tot hot einde der Republiek toe als minister van buitenlandsche zaken werkzaam,
hoewel den meestal onder oppertoezicht van den stadhouder .
Het ambt van Duitsch rijkskanselier, verbonden als
hot pleegt to zijn met dat van Pruisisch eersten minister,
eischt, near verluidt, wegens de overdrukke werkzaamheden
een ij zersterk gestel . Dat van Holland's raadpensionaris,
waarmede hot eerste onder veel verschil en met inachtneming van de noodige distantie een onmiskenbare overeenkom st vertoont, stellig niet minder . Men hoore near de
dagverdeeling, die de instructie voor een good deel aangeeft .
's Ochtends 9 uur opening der Statenvergadering, indien de
Edel Groot Mogenden bijeen waren, wet ieder jeer vier a
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zes keer gedurende eenige woken geschiedde ; om 11 uur
afbreking hiervan, opdat de leider zich naar de StatenGeneraal, wier vergadering dan begon, kon spoeden ; daarna
's middags 4 uur tweede vergadering van Holland zonder
tijdsbepaling voor hot einde ; voor den aanvang der beide
bijeenkomsten bezoek aan de Gecommitteerde Raden om
van dezen de taken, die zij aan de Staten wenschten voor
to stellen, to vernemen . Waren de Edel Groot Mogenden
niet bijeen, dan bleef hot verschijnen ter Staten-Generaal
en in Gecommitteerde Raden, maar nu gedurende dier
geheele vergaderingen, over . Men voege hierbij de conferention van verschillen de commission ad hoc, waarvan de
raadpensionaris vole melon d eel uitmaakte ; zijn bezoeken
aan gedeputeerden, die D e Wit t meestal in de vroege
ochtenduren bracht, om hen voor eon of andere teak gunstig to stemmen, en die aan verschillende gezanten ; zijn
schriftelijk work, waarin D e Wit t door eon commies en
eon pear klerken bijgestaan word : extensie van resolution,
correspondentie, waarvoor niet anders dan de avonduren
beschikbaar kunnen geweest zijn . Lijkt hot inderdaad niet
op „slavernye", hoewel dan „verguld", niet door hot inkomen
van „drie duysent Caroli guldens", maar door de positie,
die hot ambt verschafte ? De Engelsche gezant, die in veel
lateren tijd V a n d e S p i e gel alleen daarom benijdde,
omdat zijne werkzaamheden dezen vrijwaarden voor stijve en
slechte diners, toonde daarmede goon kwaad inzicht .
Onze uitweiding stelt ons tot eon vergelijking in staat
D e Wit i s capaciteiten en de eischen voor de vervulling
van hot raadpensionaris-ambt . Men oordeele . Wie zou niet
gaarne, had hij er de gelegenheid toe, zijn stem aan den
Dortschen pensionaris geven ? Tegen zijne benoeming konden alleen niet Loevesteinsch-gezinden eon volkomen gewettigd bezwaar opwerpen en natuurlijk hebben ze hot
gedaan ook. Een merkwaardige brief van D e Wit t aan
zijn vader van 24 Februari 1653 last dit duidelijk zien
Een Staten-vergadering was tegen 18 Februari uitgeschreven, maar de Dortsche burgemeester R u y s c h had
den pensionaris niet „op den geprefigeerden dach" naar
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Den Haag willen laten vertrekken, hem zelfs bevolen niet
v66r den 25oten of 26sten to gaan ; „waernaer ick oock
soude hebben moeten vertoeven, ten ware voorgevallen was
geweest, dat de Heere van Heemstede, op Saturdach voorleden ende acht dagen [den 15eu] wet onpasselijk geworden
sijnde, ende syn.e sieckte hem bijgebleven jwesende, syne
Ed . derhalve de besoignes van de vergaderinge niet en
conde waernemen, ende dat mitsdien den Reere Secretaris
Beau m o n t, met communicatie ende op aenraedinge van
eenige welgeaffectionneerde, niet gaerne siende dat, mite
myne absentie, de directie van de vergaderinge gevallen
soude hebben in handen van den heere Pensionaris Ru y 1, 1)
die van de voorschreven 18de of alhier present was geweest,
daerover geschreven hadde aen den Reere Borgemeester
voornoemt, off ick niet op 't allerspoedigste herwaerts
diende to comers ; op welck schryven ick aenstonds naer de
receptie herwaerts aen verreyst ben, hebbende middelerwylen de voorschreven wel geaffectionneerde Heeren door
heere directie sooveel to wege gebracht, dat de convocatie
van de presence leden by de Gecommitteerde Raden tot
myne overcomste is gedilayeert" . . . . „Verscheyden van de
ordre van de Ridderschap" hadden pogingen aangewend
„ter contrarie" ; „welcke debvoiren ende instantien d'aenwesende welgeaffectionneerde Heeren vertrouwden des to
meer gedaen to wesen, omdat de sieckte van den welgemelten Heere van Heemstede niet sonder perykel scheen
to wesen, ende dat oversulx oock dies to meerder consideratien vielen op de voorschreven provisionele directie"
die, nu de vergadering begon bij aanwezigheid van Dort's
pensionaris, „naer gewoonte" door de edelen aen dezen
aangeboden werd .
Zoo kwam D e Wit t met behulp van zijn vrienden
voorloopig in het zadel, zooals blijkt vooral tegen den zin
van een Hoed deel der edelen en misschien van enkele
andere leden . Dezen hadden Ru y 1 gewild, die, ofschoon
hij tot de Loevesteinsche gevangenen behoord had, Oranj e1)

Van Haarlem, de na Dordreoht stemmende stad.
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gezind of ten minste volstrekt niet geprononceerd voorstander der Hollandsche maximes was
en die ongetwijfeld
ook capaciteiten bezat . Maar de meerderheid der Staten
vormden zij niet . De vraag klemt meer, waarom de Loevesteinsche meerderheid vrij lang gewacht heeft, vbbrdat zij
tot de definitieve aanstelling van „soodaenich persoon, aen
welckers goede maximes, oprechten yver ende volcomen
vasticheyt geene de minste twijffelinge zy ende daerop men
volcomen gerust sal mogen wesen", overgegaan is . De
waarneming toch heeft tot einde Juli, dus bijna een halfjaar geduurd . Het antwoord ligt, meenen we, in de tijdsomstandigheden, die voor den nieuwen koers uiterst bedenkeli, k waren. Onder invloed van het ongunstig beloop
vann den Engelschen oorlog, in 1652 niettegenstaande de
uiterste pogingen van de Staten om hem to voorkomen nitgebroken, kwam op verschillende plaatsen, meer flog in
Zeeland dan in Holland, een sterk verlangen, bij de menigte
vooral, tot uiting om een „eminent hooft" aan to stellen
in de persoon van den Prins van Oran j e . „Naeuwlij ck den
l000en mensch van 't gemeyne gepeupel (is) van die opinie
vry", meende D e Wit t, die dit alleen aan opstokerij toeschreef, maar de kracht der traditie vergat, evenals de pamflettist 1), die schreef, dat het „namaals niet to gelooven
(zal) zijn, dat strijdbare volcken in verlegeuheyt heyl hebben gesocht by een kleyn jongetje, dat de luyeren n och
niet ontgroeid was ." Het kwam tot oproeren tegen de
regenten hier en char ; sommiger veiligheid liep gevaar
op Jacob d e Wit t werd een aanslag gedaan ; gaat toch
's avonds niet zonder geleide nit, waarschuwde C o r n e l i s
zijn vader en broeder 2). De waarnemend-raadpensionaris
zelf achtte in Juli „de gestaltenisse van ons alg emeyne
lieve vaderlandt"
,,in seer becommerlycke ende bynaer
in desperate pointers, sijnde gelijck a i ls beseth ende belegert" .
Handel en visscherij leden zwaar. De prij zen der eerste
levensmiddelen begonnen „dapper to steygeren" . De vloot,
naar het oordeel van alle bevelhebbers niet bestand tegen
1)
2)

T i e 1 e, t .a .p ., no . 4214 (ook aan I' r u i n' s exoerpten, ms, ontleen d) .
Gedde~, I, p . 329.
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*de Engelschen, zou zonder een flinke versterking van
„cloecke schepen
die TIE, lichtelijck kan oordeelen, in
sonderheyt by gebreck, immers by schaersheyt van finantien niet van de boomer to werden geschudt"
„menschelycker wyse worden geruineert" . De Staten van Zeeland,
reeds lang aarzelend, besloten onder den voortdurenden
volksaandrang ter Staten-Generaal de designatie van den
Pries tot kapitein-generaal en admiraal to does voorstellen
met de aanstelling van W i 11 e m F r e d e r i k, den Frieschen
stadhouder, tot zijn voorloopigen plaatsvervanger . Inn die
van Holland verwachtte D e W i t t „alle daegen" een
voorstel van Haarlem in denzelfden geest, waartoe de
adviezenn en de „contenantie" van R u y 1 hem reden gaven .
Maar toch kwam bet niet z66 ver . Juist in dezen tijd van
groot gevaar begonnen de vredesonderhandelingen to
Westminster, tot de voorbereiding waarvan de waarnemendraadpensionaris, een bizonder diplomatiek talent ontwikkelend, zeer handig geageerd had . En onder invloed van de
eerste berichten van de gezanten, waaruit bleek, dat men
de Oranj e-beweging en in En geland om begrij pelijke redenen
zeer ongaarne zag, gelukte bet D e Wit t R u y l in een
ernstig gesprek to does beloven, dat hij er to Haarlem op
zou aandringen „de voorgeroerde propositie noch eenigen
tijdt to werden opgehouden, omme to letter wat uutslach
de negotiatie aldaer semen sal" . R u y 1 hield zijn belofte
en de beweging, ook, naar men weet, verzwakt door de
disharmonie onder de voornaamste leden van bet Oranjehuis, kwam onder de Holiandsche magistrates inderdaad
tot staan .
Kort daarna volgde D e Wit t' s benoeming . Zelfs
geschiedde ze, wat men niet zou verwachten, met „eenparige-stemmen" . Er wares wel andere candidates voorgesteld, niet minder dan negen zelfs 1), maar gees banner
schijnt zich ernstig als mededinger ingespannen to hebben
„a cause du perilleux temps" zegt A i tz e m a ; niet ook,
omdat bet mededinger met D e Wit t een vrij wanhopige
1) Res .

Staten Holland 23 Juli 1653 .

284

JoaAN DE WITT IN DE EERSTE JAREN

zaak mocht heeten, vooral nn de lange waarneming dezen
in staat gesteld had zijn geschiktheid duidelijker nog dan
voorheen to toonen ? De benoemde vroeg tijd van overleg r
hij moest de regeering van Dordrecht spreken en er diende
familieraad gehouden to worden . Toch gelooven wij niet,
dat D e Wit t er maar een oogenblik ern stig over gedacht
heeft het ambt to weigeren . Ook zijne superieuren to Dort
en zijne „bloedtvrienden" animeerden hem zich niet to
onttrekken . De eersten dispenseerden hem voor vijf jaar, .
den tijd, waarvoor een raadpensionaris sedert 1619 benoemd
werd, van „eedt ende plight" in hunne stad, zoodat hem
bij nieuwe regeeringsverandering een retraite in zijn eerste
ambt open bleef. A .an de Staten van Holland vroeg hij,
evenals Pan w gedaan had, een acte van indemniteit, die
hem toegezegd werd . Daarop legde hij 30 Juli den eed
af. Zijn eerste werk was het optreden tegen het gedurende
zijne afwezigheid door Zeeland gedane voorstel betreffende
den Prins . Hij stelde een deductie samen, de eerste van
de vele, om de voortreffelijkheid van het Hollandsche
systeem

aan to toonen en

vooral ook het ontijdige van

en had succes . Zeeland evenmin
het Zeeuwsche plan
als en der andere gewesten drong voorloopig verder aan .
Maar het ,,ydel geluydt van den naem van een kindt"
en de „twee weduwvrouwen" bleven ; met elkander wierpen
zij voortdurend een donkere schaduw op D e W i t t' s
positie, die nooit geheel verdween .
Met D e Wit t' s definitieve benoeming veranderde er
in zijn werkkring niet veel . Zijn correspondentie breidde
zioh wat uit, werd van nu of geregeld met alle Nederlandsche gezanten gevoerd : met den den wat drukker dan met
den ander, al naar het belang van den post, dien de gezant
innam . Aan den anderen kant hielden zijn bezigheden als
pensionaris op . Maar de meeste wijziging ondergingen zijn
uiterlijke staat en zijn particulier leven . Wat hieromtrent
in de nieuwe uitgave opgenomen is, verleent er een bizondere
aantrekkelijkheid aan, omdat we het tot nog toe nergens
zoo volledig bij een vonden . Het zou onvergeeflij k zijn,,
indien we de gelegenheid verzuimden onzen man van deze
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zijde to benaderen, flu we hem staatsman van beteekenis
hebben zien worden .
Eenvoud is het kenmerk van onze beste manners in
Nederland's grootsten tijd, dat vooral buitenlanders sterk
trof. Ieder kept H u y g e n s' mededeeling over zijn bezoek
aan D e R u y t e i s vrouw en T e m p l e' s verbazing over
D e Wit t' s huiselijke omstandigheden . Maar, daarom
schuwden ze, voorzoover hunne positie het medebracht, de
representatie niet . Nauwelijks raadpensionaris geworden en
daardoor gedwongen tot voortdurend verblijf in Den Haag
en het opzetten van een eigen huishouden, schafte D e
Wit t zich equipage aan . De familie assisteerde druk bij
een en ander, maar hij zelf liet niet na aanwijzingen to
geven, sours tot in bijzonderheden toe. Zoo bij het koopen
van paarden, waartoe twee ooms to hulp geroepen werden
behalve over den to besteden prijs vond D e W i t t gelegenheid een hunner over de „sere van de paerden" to onderhouden en hiertoe het oordeel van zijn koetsier mede to
deelen, waarom het „beter is ruynen ofte meeren to hebben
ads hengsten", met bij voeging evenwel, dat het hem aangenaam zou zijn, „dat, in cas beter slack van hengsten
ende tot civilder prijs als wel ruynen ofte meeren to becomen sijn, UEd . deselve hengsten incoope" . Zijn zuster,
Mevrouw van Z w ij n d r e c h t, die hem met het huishouden
op streek hielp, kreeg den raad laken voor de kussens, ,,in
UEd. koetse leggende", mede to brengen, „alsoo eenige
plaetskens van de voorschreven kussens, door de mot t'
eenemael opgegeten, beginners door to breecken" . En vader
D e Wit t mocht v oor den wijn zorgen, die in Dordrecht
in betere kwaliteit en goedkooper to krijgen was . Of papa
den zoon op een bezendin g tracteerde ? Wij mogen het
voor den laatsten hopen, want niettegenstaande de accuratesse, waarmede hij zijne particuliere taken beheerde, waren
zijn inkomsten uit ambt en een klein vermogen niet in
staat zijn uitgaven to bestrijden . Hij hield bij alle deftigheid en gemetenheid, die hem zelfs een „behoorlijcke dancksegginge voor de bedaene notificatie" bij de geboorte van
een kind van zijn broeder in de pen gaf, van gezelligen
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omgang en was in de eerste plaats tegenover zij ne talrijke
familieleden zeer gastvrij . En ook was hij niet gewoon zich
in zijn „comptoir" en zijn huffs op to sluiten . Hij leefde,
maar ongetwijfeld op zeer gematigde wijze, het „society"leven van Den Haag mede, trail als „chevailler" in de
„ordre de l'union de la Joye", waarvau zijn „envie de rire,,
danser, gambader et ce r~jouir" hem het lidmaatschap had
doen waardig keuren . Zijn vaardigheid in de danskunst,
waarmede hij nog in lateren tijd de bewondering opwekte,
is ook van elders bekend evenals die in het bespelen van
verschillende muziekinstrumenten . Wij •a chten hem tot
pretmaken op zijn tijd tevens gaarne in staat . Hij „snackte
als een vischje naer 't waeter" om een feestje to mogen
meemaken, schreef hij in 1653 . 1) Men beschouwe zijn portret
uit dezen tijd : het is in 1652 door A d r i a an H a n n e man,
gezien Haagsch schilder en leerling van van D ij c k, geschilderd en wordt thans in Boy m a n s bewaard . De trekken
vrije oogopslag, hoekige, scherpe gelaa,tsvorm, dikke lippen
vertoonen zeer veel overeenkomst met die op het in D e
W i t t' s latere jaren gemaakte en veel meer bekend geworden portret van Net s c h e r . Maar hierin overheerscht
de magistraat geheel ; het eerste geeft een hoog st ernstige,
ietwat droefgeestige, maar lang geen stroeve uitdrukking .
Men kan er den indruk van medenemen, dat de man in
een jolige omgeving zich niet misplaatst gevoeld heeft, dat
hij zelfs aan de feestvreugde een levendig aandeel kon
nemen, al verwachten we er geen helderen, gullen lath van .
En zijn uiterlijk is stellig geen beletsel geweest hem in den
kring der vreugde-ridders op to nemen : zijn kop heeft,
vergeleken bij die van de meeste regenten, iets gedistingueerds,
mist geheel het ronde, forsch-geprononceerde burgertype
van den tijd ; zijn kleedij van zwart fluweel, waartegen de
donkerbruine, er golvend op neerhangende Karen heel voordeelig uitkomen, de helder witte, opstaande kraag met de
kwastjes naar de mode er koket onder nit, de omgevouwen
manchetten op de zwart-satijnen mouwen zijn er borg voor,
1) Bij C, A, van Sypesteyn, De Witt en Brederode (Vaderl.
Letteroefeningen, 1869, blz . 426) .
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dat hij zich voor H a n n e m a n uitgedost heeft, zooals hij
op de bijeenkomsten van de orde en de feesten bij B r e d er o d e placht to verschijnen .
Wij noemen deze beiden in en adem, want zij omvatten
denzelfden kring . Van de dames van de hoog aanzienlijke,
een zeer grooten staat voerende familie B r e d e r o d e toch
gin g de „Union de la joye" vooral uit ; & n der dochters,
barones De S lava t a, was „grande-maitresse", hare zuster, de
nog ongehuwde AA n n a T r a j e c tin a, stood haar waarschijnlijk as „coadjutrice" ter zijde . In dew kring waren vooral,
hoewel niet uitsluitend, die aanzienlijken van de Haagsche wereld bijeen, die zich niet zonder baatzuchtige bedoelingen met min of meer gratie aan de heerschende partij
aanpasten en ten gevolge hiervan tot het Oranj e-huffs in
een minder goede verstandhouding gera,akten, hoewel de
meesten den band hiermede nooit geheel verbraken . Ook
leden van het grafelijk huffs van N a s s a u ontbraken er
niet. „J'espere que vous contin uer~s par vostre bienvylliance
a une maison qui ne ce nomme pas Orange mais Nassau",
schrijft &n van dezen, Sophia Margaretha van
N a s s a u, zuster van M a u r i t s den Braziliaan . 1) Voor D e
Wit t kan het niet onaangenaam geweest zijn een deel van
den adel aan zijn zijde to zien, een reden to meer om denn
kring niet to vermijden . Hij was er den en al hoffelijkheid
„S'il estoit loisible a un chetif chevailler qui ne faict
que recevoir vostre ordre par un estrange bonheur que le
ciel my a envoys ties inopinement, de juger et de dire son
sentiment des actions de sa grande Maistresse, je dirois
que vous faites tort a vostre grandeur d'user des termes
de supplication envers celuy que vous avez droict de commander, et par cela je croirois que vous doutassiez de ma
promptitude d'obeir a vos commandements, si je ne craignois que ceste creanee fit tort a vostre justice et equite
ordinaire, qui ne peuvent aucunement permettre que vous
ayez une telle opinion au prejudice de ma fidellite et tout
contraire a la verite" . 2)
1) Bij Van S y p e s t e y n, t.a .p ., blz . 436, noot 3 .
2) Bij V a n S y pest e y n, t .a .p ., blz . 486, noot 3 .
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Zoo en nog veel sneer in dien geest schrijft hij, als
de barones D e S 1 a v a to zich met een verzoek tot hem
gericht heeft. Met twee van de dames, de „coadjutrice" en
de freule v a n N a s s a u, kwam het tot jets meer dan
„courtoisie" . De eerste verklaarde hij „toute ma vie redevable du bonheur de l'ordre et des autres benefices que
j'ay receu de sa benignity". Van de andere bewaarde hij
,, , jamais ce que je vows d~robay a la nuict de joye
que dernierement nous passames ensemble" ; aan haar
zond hij voor „myne lang belooffde kermisse" een „horologie", toen zeker een kostbaar en tevens practisch cadeau .
Maar aan opgaan in dezen kring door er zich een levensgezellin to zoeken, zooals men wel verondersteld heeft, is
door D e Wit t wel nooit ernstig gedacht, evenmin als de
B r e d e r ode s en andere edelen zonder eenig voorbehoud
Loevesteinsch geworden zijn ; de aarzelende houding, die
de oude Bred e r o d e, hoe voorkomend en hartelijk hij
zich tegen over D e Wit t uitte, bij de behandeling van de
acte van seclusie in de Staten van Holland aannam, bewijst
dit voldingend .
Zoodra D e W i t t een vrouw zocht, kwam hij bij de
regenten-dochters terecht en niet op de minste viel zijn
blik : juffrouw Bernard, een rijke koopmansdochter ;
M a r g a r e t h a, dochter van den beroemden geneesheer en
burgemeester N i c o l a a s T nip ; eindelij k : W e n d e l a
B i c k e r. Op haar is onze raadpensionaris sedert den herfst
van 1654 ernstig verliefd . Of zijn gemoedsrust er ook door
gestoord was? Stellig was hij slecht gemutst, toen de
Gecommitteerde Raden hem om een buitengewoon samengeroepen Staten-vergadering naar Den Haag opontboden,
nadat geen minderen dan de Amsterdamsche burgemeesters
hem reeds tweemaal tevergeefs hadden aaugespoord zijn
verblij f in de Beverwijk, waar de geliefde buiten vertoefde,
to oil derbreken . De zaak, waarom de Staten en hij, die
zich „noch eenige daegen vermeynde to vermaecken", waren
bescheiden, had zooveel last heelemaal niet noodig gemaakt,
gromde hij flog den dag na zijn terugkeer in Den Haag .
En van nu of ging hij alle vrije dagen, aan het einde van
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het jaar zelfs „drie weecken aen den anderen" naar Amsterdam, waar hij toen bij Mevrouw T ri p logeerde, die in
de verte tot zijn familie behoorde, en waar hij de „nichten
H a 1 e w ij n" heel wat „ongemacken" deed lijden : „indien
ick haer somwylen des avonts wat over d'ordinaris uyre
hebbe opgehouden, dat zy hetselve jegenwoordich met
vroech to bedde gaen wederom willen inhaelen, boven 't
gene zy albereydts met lang slaepen hebben goedtgemaeckt,"
liet hij burs later schalks aanraden . Maar Wen d e 1 a nam
vrij lang bedenktijd, verbood hem zelfs „door een rigoureus
commandem ent
't welck voorwaer op geen andere reden
is gefondeert als op de souveraine wille van haer, die
waerlijck is myne souveraine
", zooals D e W i t t bet
vertolkte, haar to schrijven . Is bet wonder? De dochter
van den sedert ruim een jaar overleden burgemeester J a n
B i c k e r en A g n e t a d e G r a e f f was nog geen negentien,
toen de tiers jaar oudere D e W i t t met zijn aanzoek kwam .
Zou zij zonder eenige aarzelin g hebben kunnen besluiten
een rij k, onbezorgd levee to verwisselen voor een onbekende
toekomst, die stellig meer zorgen zou brengen en haar
naar een andere stall, nit haar groote familie, zou leiden ?
Eerst na de intrede van bet nieuwe jaar en nadat zij zelf
in haar t wintigste gekomen was 1), ging de kogel door de
kerk . Nu mocht D e Wit t, in Den Haag terug, ook
schrijven . En zijn eerste minnebrief mag gelezen worden .
Er is wat veel „onverduldich verlangen" in naar „'t volle
genot van de onbegrypelijcke vreuchde, die tot accomplissement staet to volgen", maar ook werkelijke teederheid
en fijn gevoel .
In den nieuwen familiekring van de Bickers en de
D e G r a e f f s, waarin hij to Amsterdam verkeerde, toont
D e Wit t wat minder vormelijke hoffelijkheid dan bij de
B r e d e rod a s . Hij beweegt zich vrijer, vooral in zijne verhouding tot J o h a n D e u t z, pas W e n d e 1 a's zwager geworden, een welbekend Amsterdamsch bankier, die bijzonder
in zijn smack viel. Tot hem wendde hij zich om inlichtingen,
1)

Geboren 30 December 1635.
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toen hij zich, als altijd accuraat, op de hoogte wilde stellen van het benoodigde voor het aanteekenfeest, „insonderheyt ten reguarde van die zaecken, die v66r date van den
voorschreven solemnelem dach moeten gereedt wesen, 't
zy van wijn, van zuycker, van hypocras ende generaelijck
van alle 't gene by UEd . onlangs in gelycke gelegentheydt
bestelt is geworden" . Na het aanteekenen in het einde van
Januari volgden bruiloft en huwelijk in Februari 1655 .
Hiertoe waren een groote schare van familieleden en vrienden genoodigd . V a n B e v e r n i n g k, in dezen tij d wel iets
meer dan een politiek vriend van D e Wit t, fungeerde als
speelnoot ; hij zal zich niet onbetuigd gelaten hebben om
een vroolijke stemming op to wekken . Ook V a n B e un i n g e n ontbrak niet en liet natuurlijk de gelegenheid
tot een flirt niet ongebruikt ; in dit geval was een van
Wend e 1 a's nichten de uitverkorene . Bred a rod a en
„desselfs byhebbende compagnie" kwamen eenige dagen
v66r „de soete verseegelinge" gelukwenschen . Een bruiloftsvers werd door niemand minder dan V o n d e 1 gezonden ;
het is evenmin als andere verzen van het genre inn hooge
mate aantrekkelijk en het onthult ook niet, wat we zoo
gaarne wilden weten, of de groote dichter en de groote
staatsman elkander persoonlijk gekend hebben . Trouwens,
wij achten het niet waarschijnlijk . D e Wit t heeft evenmin
als de meeste regenten meer dan mode-belangstelliug voor
literatuur (behalve misschien de Latijnsche) en beeldende
kunsten getoond en toch was juist dit noodig om den slagboom tusschen den maatschappehjken stand van een V o n d e 1
en een D e Wit t to daen opheffen . Een afstand van
winkelier, met hoe zeldzame begaafdheid dan ook s en
regent to overbruggen, was alleen voor enkele universeel
aangelegden als G rot i u s mogelij k . Bovendien was V o n d e 1
Katholiek en D e Wit t had redenen, in zijne positie gelegen, om omgang met Katholieken zooveel mogelij k to
vermijden .
Een paar weken na het huwelijk kwam het echtpaar in
Den Haag, waar W end e 1 a in haars mans levee geen overgroote plaats zou innemen . Een za,chtmoedige, lichamelijk
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niet zeer sterke vrouw, weldra moeder, was zij en zorgzaam
voor de huishouding ook, maar bet ontbrak haar aan jets
meer dan een zeer gewone ontwikkeling . Zich to gewennen
aan haar nieuwe leven in een zoo geheel andere omgeving
dan bij moeder thuis, naast een man, wiens hoofd bijna
voortdurend van staatszaken overvol was, zal haar stellig
moeite genoeg gekost hebben . A.an hoeveel meisjesdroomen
zou het niet beantwoord hebben ? Haar werkelijk innige
liefde alleen heeft haar in staat kunnen stellen tot een
stille berusting, met een vereerende bewondering gepaard ;
hare minderheid was zij zich diep bewust. Nog jaren na
haar huwelijk hoopte zij, dat bet haar eenmaal zou gelukken „my in alle voorvallende saecken gerust (te) houden,
hetwelck ick meer en meer van UEd . geleerd hebbe" . Of
D e Wit t in haar vond, wat hij in zijn echtgenoote
wenschte ? Wie zal bet met geheele zekerheid zeggen, al is
bet huwelijk zeker niet ongelukkig geweest ?
Evenals voor zijn intrede in den echtelijken staat bleef
de raadpensionaris ook flu afleiding buiten zijn ambt zoeken .
Wel schijnt, ook ten gevolge van bet overlijden van
B r e d e r o d e in 1655, bet bijwonen van feesten als de
straks genoemde en de omgang met hoog adellijke geslachten
niet meer to zijn voorgekomen, maar het ontvangen en
brengen van familiebezoeken, waarbij bet sours heel vroolijk
toeging, bleef voor D e Wit t een aangename bezigheid ;
belangstelling bleef hij ook aan den dag 1 eggen in de
huishoudelijke taken, zelfs in „bet slaen van ossen ende
een varcken" en dergelijke . En stellig heeft hij geen gelegenheid laten voorbijgaan our zijne vrouw een genoegen aan
to doers
: het hoogtepunt was een uitstapje met zwa,ger
D e u t z en vrouw naar Belgie. Dergelijke afleiding kon
bet jonge paar zich gemakkelijk veroorloven . W e n d e 1 a
toch was een rijke erfdochter : zij bracht een halve ton mee
ten huwelijk en na den dood barer moeder (Maart 1656)
werd zij de gelukkige erfgenaam van nog ruim een ton .
De opbrengst hiervan, gevoegd bij D e Wit is inkomsten,
reeds vermeerderd met die uit hem v66r zijn huwelijk door
zijn vader afgestane landerijen op Putters, verschafte bun
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een van finantieele zorgen vrij leven. Natuurlijk werd de
man de beheerder van hot vermogen van zijne vrouw en hot
behoeft haast niet gezegd, dat zijne accuratesse hem ook
her niet in den steek liet. Toch deed hij bet zonder schrielheid . Bij hot leenen van een duizend golden aan papa D e
Wit t gaat de boodschap mede, dat er goon haast is bij de
„restitutie" . Krijgt hij met zijn brooder eenig geschil over
hot door hem to betalen gedeelte van voor gezamenlij ke
rekening gekochte paarden, dan toont hij zich zeer faciel
em to schikken ; dit was ook wel noodig om schoonzuster
Maria v a n B e r c k e 1, die, naar men zegt, de brook van
haar man overgenomen had en een dubbeltje moor dan
noodig was omkeerde, to vriend to houden . Gelukkig behoorde hij niet tot de klaploopende gemeente : hij is er op
gesteld zijn gerecht aandeel aan den Belgischen tocht to
betalen, als zwager D e u t z, die in n og heel wat beter doen
was, hem bij do afrekening to royaal wil behandelen .
Zeer opmerkelijk is de wijze, waarop D e Wit t hot vermogen van zijn vrouw belegde. Hot werd, voorzoover hot
in vaste goederen bestond, voor een groot deel „ten gereeden gelde" gemaakt en „aan 's lands kantooren belegt
en vertrouwt", waarmede O u d a e n, die dit in zijn „Haechse
Broedermoord" vertelt 1), bedoelt, dat hot in obligation van
Holland en later ook wel in die van de Generaliteit gestoken werd . Met doze handelwijze zocht D e Wit t niet
alleen een vrij voordeelige geldbelegging, hij had er ook
een ideeele bedoeling mede ; hij wilde zijn „welvaren"
daardoor aan dat „van den Staat onscheydelijk verbinden
en er als eene zelve van waken ." In hoeverre hij zoo tevens
zijn persoonlijk voordeel behartigde, valt moeilijk met volkomen zekerheid to zeggen, omdat wij niet weten, hoe hot
vermogen van zijn vrouw eerst belegd was . Wij achten wel
zeker, dat hij door hot tegen 4 % nit to zetten de globale
opbrengst er van niet verminderde : de groote hoeveelheid
kapitaal, hier to lande aanwezig, maakte hot niet zoo gemakkelijk em zijn geld op bijzonder voordeelige wijze to beleggen,
1) N,1 . in zijn bestrijding van Lamb e r t van den B o s (achten
hot treurspel voorkomend), blz . 18 en cf. blz, 155.
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al moot D e Wit t dan ook door zijne A.msterdamsche
relation beter dan de meesten een kans daartoe gehad hebben .
Wij meenen echter ook, dat hij zich evenmin door hoop
op buitensporig gewin liet leiden ; zelfs heeft zijn grout
aandeel aan de Hollandsche schuld hem niet verhin derd in
latere jaren een rente-reductie van 4 op 3- - % voor to
staan, zooals hij in 1655 ij verig medewerkte our die van
5 op 4 % tot stand to brengen . Maar de wij ze, waarop hij
bij doze finantioele transaction to work ging, schijnt niet
zonder eenige bedenking . Zijne brieven aan D e u t z, zijn
bankier, die ook van veel belang zijn voor den aard van
de staatsschuldbrieven nit die dagen, geven daarover welkom
licht . Het groote crediet van den Nederlandschen, bepaaldelijk den Hollandschen staat, maakte, dat bij inwisseling
van obligation, die door de houders ten alien tijde a pani
kon gevraagd worden, er steeds lief hebbers, under hen ook
buitenlanders, waren our ze over to neuron, zelfs „met
avance van 5, jae op eenige (comptoiren) van 6 ende 7
ten hondert". Het last zich dus vermoeden, dat er in die
obligation toen ook al handel gedreven word,
een „verhandelinge" overigens, waarvan D e Wit t zich „avers"
betoonde . Maar hij was er niet of keerig van zich persoonlijk in verbinding to stellen met enkele ontvangers, zoo
J ohan van Berckel, vader van Maria, zoo Utenbog a e r t, zeer in de verte ook nog in de familie, our zijn
golden geplaatst to krijgen . En, to oordeelen naar de belangrijke bedragen, die hij binnen korten tijd aan die heeren
deed toekomen, sours eerst, zooals gebruikelijk was, under
„recepisse", bewij s van in deposito gegeven geld, waarvoor
bij gelegenheid obligation geleverd worden, soma direct
voor obligation, kan hot wel aan goon twijfel onderhevig
zijn, of zij zijn den eersten minister van hun gewest gaarne
ter wille geweest. Op hun beurt konden zij dan een beroep
doern op de welwillendheid van hun collega, indien doze
hun to pas kon komen. Menschelijke zwakheid ! Toch worden
wij er bij D e Wit t onaangenaam door getroffen, moor dan
bij anderen hot geval is, juist omdat hij in vole opzichten
moreel zoo ver boven h et gewone niveau staat. Of hij er
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door op een „hellend vlak" geraakte, zooals de uitgever
der correspondentie meent ? Wij zouden deze vrij sterke
uitdrukking in dit geval niet gebruikt h ebben .
Hiermede dienen we van D e Wit i s particuliere levee
afscheid to nemen. Zijn huwelijk brengt ons van zelf in
zijn politiek bestaan terug, want hij was niet zonder hiermede voeling to houden op het zoeken van een vrouw
uitgegaan, en het was niet toevallig, dat hij in Amsterdam
gezocht en gevonden had . In bet patriciaat van de machtige stad een steun to vinden voor zijn positie moest voor
een raadpensionaris zeer aanlokkelijk zijn . Old e n barn ev e 1 d t had het ondervonden, hoe bitter gevaarlijk het was
de Amsterdammers tegen zich to hebben . D e W i t i s keuze
was in dit opzicht lang niet ongelukkig . W e n d e 1 a's oom,
Cornelis de Graeff van Zuidpolsbroek, was in den
eersten tijd na 1650 de invloedrijkste regent . Om hem heen
stood een schare van verwanten, die alien zijn leiding grif gehoorzaamden ; fungeerde hij zelf niet in burgemeesterskamer,
dan nam en hunner zijn plaats in, zonder dat zijn invloed
verdween. Het was een man van ander kaliber dan de regenten,
die het verzet tegen de stadhouderlijke politiek tenn tijde
van Frederik Hendrik en vooral van Willem II geleid hadden ; juist zoo anders als het verschil in omstandigheden noodig maakte . Het voeren van oppositie vordert
en na
andere talenten dan het leiden van de regeering
1650 was Amsterdam meer op het laatste dan op het eerste
aangewezen . Een plooibaar man en niet iemand, die op
zijn beginselen doorholt, was de heer van Zuidpolsbroek,
bovendien van groote ontwikkeling en voortreffelijk inzicht ; op den duur naar den zin van de regeerende partij
wat to veel genegen het huffs van Oranj e niet geheel to
verstooten, wat in de eerste jaren na 1650 nog weinig uitkwam. Het aannemen der acte van seclusie werd ook door
Amsterdam zeer krachtig voorgestaan, wat geheel natuurlijk was, omdat het belang van de stad dat van den Pries
in dit geval geheel achteraf drong . her viel de stedelijke
politiek van Amsterdam ook geheel met die van de meerderheid van Holland samen . Maar dit was lang niet altijd
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zoo. Meer dan eenige andere stall had Amsterdam de
neiging in zich zijn belangen naar voren to schuiven, zonder
eenigszins rekening to houden met die van andere Holl.andsche steden of met die van het geheele gewest . her
lag een rijke bron tot conflicten van allerlei aard en D e
Wit t' s tack was het om in en natuurlijk ook buiten de
Staten-vergadering de bemiddelaarsrol to spelen . Dat hem
een familiebetrekking met den machtigsten Amsterdamschen burgemeester bijzonder van pas kwam, spreekt van
zelf en zij kon ook niet dan bevorderlijk voor het algemeen
,zijn, waar D e Wit t zijn zelfstandigheid van oordeel niet
prijs gaf. Ongetwijfeld gaf hij groote ruimte aan Amsterdam's opvatting, zooals met de macht van de stall volkomen
strookte. V66r het begin van een Staten.-vergadering, waar
Z u i d p o l s b r o e k tegenwoordig zou zijn en een belangrijke
sang elegenheid behandeld moest worden, wilde hij met Oom
gaarne confereeren ; een anderen keer schrijft hij : „UEd .
(kan) sick oock volcomentlijck verseeckert houden, dat ick,
soo inn de voorschreve saecke als in alle andere voorvallende
gelegentheden van g ewichte ende importan tie, in myne
,geringe directie het ooge altijdts singulierlijck sal hebben
op de stadt van Am stelredam ende 't sentiment van die
van de regieringe aldaer ." Maar dit nam niet weg, dat hij,
inn geval Amsterdam naar zijn oordeel to ver grog, flunk
daartegen durfde optreden . Zoo, toen de stall op eigen
gelegenheid het last- en veilgeld was gaan opheffen, toen
ze „private aucthoritate" in een ernstig geschil met Frankrijk de Fransehe schepen to Amsterdam wilde in beslag
nemen en vooral, toen ze er zich zoo goed als alleen
tegen verzette om de stall Munster in een twist met Karen
bissehop bij to staan . Dit laatste geval deed hem en zijner
welsprekendste brieven opstellen, waarin hij de zelfzuchtige
Amsterdamsche politiek er, geducht van langs gaf . Gewoonlijk, hoewel niet altijd, kwam het in dergelijke conflicten
tot een schikking : de aard van de beide personen, oom en
neef, wier particuliere verhouding zeer goed was, kon deze
niet anders dan inn de hand werken .
Evenals met Amsterdam onderhield D e Wit t nauwe
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relatien met Dordrecht. Zijn geboortestad, waar hij voor
zijne kinderen het burgerrecht bedong, ging hem zeer ter
harte ; kon hij haar belang behartigen, dan deed hij het
gaarne : toen het verplaatsen van den stapel der Engelsche
,,merchant-adventurers" van Rotterdam naar Dordrecht oppositie, ook bij .Amsterdam, verwekte, held hij klaarblijkelijk de
zijde der Merwe-stad . Omgekeerd rekende hij ook in de eerste
plaats op haar steun in de Staten-vergaderin g, waar hare
houding van grooten invloed kon zijn, omdat zij de eerstadviseerende en stemmende stad was . In een zeer ernstigen
brief hield D e W i t t het aan zijn vader voor, welke gevaarlijke
gevolgen een niet kloek optreden van Dordrecht kon hebben,
toen bij de beraadslagingen over de acte van seclusie de
Dortsche gedeputeerde Dire k B e r c k zich door de bedreigingen der Oranje-gezinden z66 liet intimideeren, dat hij
niet alleen zelf buiten de vergadering bleef, maar zelfs
Govert van Slingelandt, den door De Witt hooggeachten pensionaris, bewoog zijn voorbeeld to volgen . Maar
dit was uitzondering. Gewoonlijk kon de raadpensionaris,
ten minste in de algemeene politiek, op den steun van
Dort, dat niet z66 geprononceerd als Amsterdam een eigen
politiek kon drij ven, rekenen, evenals ook op dien der
meeste andere Hollandsche steden en van een deel van
den adel, op welker verhouding tot hem wij hier niet
kunnen ingaan . Alleen van Haarlem en Leiden, Oranj egezind als ze waren, was hij minder zeker . Wel werd de
keuze van Adriaan van Strijen als opvolger van Ruyl
to Haarlem in 1654 door D e Wit t toegej uicht, maar zijn
eigen candidaat, de Brielsche pensionaris A d r i a a n v an .
A 1 m o n d e, had het toch moeten afleggen : er was onder
meer tegen hem aangevoerd, dat hij met den raadpensionaris
„te familiair" was en door dezen gerecommandeerd werd .
Aan recommandeeren van partijgenooten voor vacatures
of van hunne belangen in ander opzicht deed D e Wit t
heel druk. Om het Haarlem sche voorbeeld nog met een
enkel to vermeerderen : bij het benoemen van V a n B e v e rn i n g k tot thesaurier-generaal der Unie, bij het bewijzen
van gunsten aan B r e d e rode . Op het eerste gezicht schijnt
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dit vreemd. Zijne instructie verbood hot hem uitdrukkelijk .
Hoe kwam hij hier tot zondigen, waar hij zich elders zoo
nauwgezet ears zijn voorschriften hield ? Vooral de vergelijking met eon ander verbod, hot aannemen van geschenken,
waaraan hij zich haast al to letterlij k held door hot
weigeren van zelfs de kleinste attention van familieleden,
dringt zich op. Maar hier stood 01 d e n b a r n e v e 1 i s
schim to wacht, bij hot verbod van de recommandatien
was goon waarschuwend voorbeeld . En bovendien : hij kon
eigenlijk niet anders . De recommandatien waren vleesch
en blood van de regenten, wier heerschappij zonder hear
en de kuiperij als hear noodzakelijk gevolg niet zou kunnen
bestaan . Wilde iemand D e Wit t om doze overtreding
hard vallen, hij zou moeten vergeten, wet wij vooropstelden,
dat D e Wit t als partij man hot eigenaardige ambt van
raadpensionaris kreeg en dat zijne factie van hem mocht
eischen, dat hij alle middelen tot hare versterking aanwendde . De sophistisch schijnende bewering last zich verdedigen, dat hij moreel verplicht was zich in dit opzicht
niet aan zijn instructie to houden . Niemand van zijne
superieuren heeft hem, voorzoover wij weten, dan ook ooit
over dit verzaken van zijn plicht to rode gesteld .
Anders dan met hot recommandeeren van partijgenooten
is hot geschapen met dat van familieleden, bepaaldelij k de
Dortsche, in de eerste pleats vader, brooder en eon met
den raadpensionaris gelijknamigen verren neef J o h a n . De
raadpensionaris heeft aan hot bevorderen van doze familiebelangen eon zeer levendig aandeel genomen . Gemakkelijk
ging hot niet altijd, zelfs niet to Dordrecht, waar tusschen
de drie invloedrij kste families Van B e v e r en, R u y s c h
en D e Wit t, die n a hot einde van eenige in hare gevolgen
niet zeer belangrij ke gildenbewegingen in de eerste jaren
van J o h a n's raadpensionarisschap hot heft in handers
hadden, heel wet geharrewar bestond . Vooral tusschen den
ouden heer D e Wit t, eon ongemakkelijk man in zijn
goeden tijd, en de verre neven Cornelis van Beveren,
heer van Strevelshoek, en A bra h am, heer van Barendrecht,
boterde hot niet altijd, al was B a r e n d r e c h i s brooder
0 . E . VII 11
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J a c o b, heer van Zwijndrecht, in de familie D e Wit t
getrouwd . De oude D e Wit t vergaf het den Van
Bever en's niet, dat ze hem in 1650 tijdens zijn Loevesteinsche gevangenschap uit het college van de Gecomnitteerde Raden gedrong en hadden, zonder hem later de
plaats daar weer in to ruimen . Het duurde zelfs tot
1654, vbbrdat hij opnieuw de burgemeesterlijke waardigheid m ocht vervullen . Maar van dit jaar of ging het
vlotter. Vader D e Wit t kreeg weldra uitzicht op het
ambt van rekenmeester van de dom einen van Holland,
zag echter van de sollicitatie of om C or n e1 is de verwervin g van het ruwaardschap van Putten g emakkelij ker
to waken : het was dan namelijk mogelijk hiertoe den
steun van den Leidschen burgemeester Will e m P a a t s,
schoonvader van den griffier R u y s c h, to winnen, die dan
zelf het rekenmeestersambt hoopte to bejagen . Inderdaad
werd C o r n e l i s d e Wit t ruwaard zonder echter zijn lidmaatschap van den oud-raad to Dordrecht op to geven .
Evenmin deed dit vader J a c o b, .toen hij in 1657 bij een

:nieuwe vacature in de rekenkamer hierin zijn intrede deed .

Vooral de wijze, Waarop dit in zijn werk ging, is voor het
ambtsbejag in de Republiek zeer leerzaam . Men kan het
l.ezen in een uitvoerigen brief van den raadpensionaris aan
zijn vader, hoe hij het met de sollicitatie moest aanleggen
en hoe daartoe bij alle leden der Hollandsche Staten familie,
vrienden en kennissen bewerkt moeten worden . Pit is
J o h a n van de smalle zijde : zijn ijveren voor familiebelangen,
al loopt het de spuigaten niet nit, toont een gebrek aan
ingetogenheid, om niet van onbaatzuchtigheid to spreken,
dat to meer opvalt, omdat hij wel degelijk het bezwaarlijke
zijner hand.elwijze in dezen gevoeld heeft ; hij hoopte, schreef
hij eenmaal, de er aan verbonden „klippen" to „vermyden" .
Maar het is hem niet gelukt, en aan deze praktijken kleeft
voor ons om dezelfde reden een hatelij k karakter als waarom
wij de bevoorrechting, die hij zich bij zijne geldelijke transaction liet welgevallen, betreurden .
Behalve met hot versterken van de regeeringspartij als
zoodanig was D e W i t t van den beginne of ijverig in de
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weer een andere macht in den staat, waarmede elke regeering
toen meer dan flu rekening to houden had, voor het nieuwe
systeem to winners of ten minste haar to overtuigen van
de voortreffelijke bedoelingen der nieuwe regeerders to
haren opzichte : de kerk namelijk . Maar her lag een groote
moeilijkheid . Oranj a en de staatskerk waren sedert M a u r i t s'
partij kiezen in de godsdiensttwisten van het Bestand nauw
verbonden. Ook van W iii e m I I hadden de rechtzinnige
predikanten de beste verwachtingen gehad ; aan hem, die
niemand bevorderde dan „bekende oprechte en orthodoxe
gereformeerden", herinnerde Trig 1 a n d den zoon bij zijn
optreden als stadhouder in 1672 . „Want", voegde hij er
bij, „die los sijn in de religie gelijck alle secten, hoe kunnen
die Godt en het landt getrou sijn ?" 1 ) Zou de kerk dan na
1650 den bond opzeggen ? Het was niet to verwachten en
het is niet gebeurd ook, al hebben de Staten haar nu met
vrij wat meer consideratie behandeld dan in de dagen van
Old e n b a r n e v e it . Een hernieuwd verbod tot uitoefening
van den katholieken godsdienst, al werd de wensch der
Noord- en Zuid-Hollandsche synodes om de „Roomsche
mispriesteren ends alle andere snicks geestelyke personen"
nit het land to verwijderen niet verhoord,
en een verbod
aan de philosofen om het gebied der theologie to betreden
moesten ten waarborg strekken, dat de kerkelijke politiek
dezelfde zou blijven, als toes er een stadhouder was . Inderdaad was zij, ten minste in deze eerste jaren van D e Wit t,
niet anders. Maar evenmin was het resultant voor de kerk
grooter, want ook flu werd aan dit snort verbodsbepalingen
niet streng de hand gehouden . Voorloopig werd een zekere
harmonie tusschen overheid en kerk wel bereikt : de Prins,
beden ke men, was nog jong . Alleen de resolutie der Staten,
genomen naar aanleiding van de houding van sommige
predikanten tijdens den oorlog met Engeland, waarbij hun
gelast werd de gemeente de plicht van gehoorzaamheid aan
de regeering in to prenten, was oorzaak van eenige „mur1) Bit schrijven bewust in het familie-archief B e Wit t, flu in het
bezit van Mevrouw B e y e r m a n to Utrecht .
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muratie" . Begrijpelijk ! Ernstige moeilijkheden echter verwekte ook zij nog niet .
Deze kerkelijke politiek vond in D e Wit t een ijverig
voorstander . Heeft zij ook zijn eigen geestelijke opvatting
bevredigd ? Deze vraag stellen is gelijk het opwerpen van
een uiterst lastig probleem . D e Wit t sproot, dit weten
we, uit een zeer kerkelijke familie en nam zijne kerkelijke
plichten trouw waar. Was dit laatste hem een behoefte of
vervulde ook hij, als zoo menigeen, er een formaliteit mede ?
Nergens in zijne tot dusver uitgegeven brieven gust hij
on s een blik in zijn godsbegrip. Wij durven aannemen, daf
hij de katholieke kerk Been goed hart toedroeg ; anders
zoo hij zelfs aan een predikant niet geschreven hebben over
„de oeffeninge van de Roomsehe superstitie
die tot verderif van vele zielen ende tot grooten schandale van de
vromen nu eenigen tijdt herwaerts zeer licentieuslijck is.
gepleecht" . Maar welke niet-Katholiek beschouwde in dien
tijcl de Katholieke kerk met welwillenheid ? Een dergelijke
gezindheid to Karen opzichte echter behoefde waarlij k niet
nit groote ingenomenheid met de staatskerk voort to komen .
Het zwaartepunt van onze vraag ligt elders : in P e Wit is
verhouding tot de philosofie van zijn tijd . Was hij het er
inderdaad mede eens, dat de theologie voor haar verboden terrein moest blij ven ? Maar hoe dan to denken over
zijne betrekkingen in lateren tijd tot S p i n o z a, die nog
wel niet in elk opzicht fielder zijn, maar waarbij toch niet
alles verdichtsel kan wezen ? Ret is zeer to hopen, dat de
volgende deelen der uitgave op deze vraag een duidelijk
antwoord zullen kunnen geven . Voorloopig zullen wij beter
doers ons oordeel op to schorten . Wat hij als politicos
noodig achtte, is in elk geval duidelijk genoeg : het voorkomen van „alle onruste ende aversie der gemoederen
tusschen de politijcquen ende ecclesiastijcquen, ten beste van
Godes heilige Kercke ende de vrome leden van dien", het
tegengaan van wij sg eerige uitingen, die ergern is konden
wekken . „Het heeft my bedroeft", schreef hij aan He y d an u s, toen to Leiden aanstoot-ge vende stellingen verdedigd
zouden worden, „dat luyden, die professie does van de
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rechte philosophic, ende sulx lieffhebbers behooren to sijn
van wijsheyt ende waerheyt, door haeren onmaetigen yver
haer selven ende de saecken, die sy willen voorstaen, tegens
haer eygen begeerte meer naedeel toebrengen als diegene,
die, ter contrarie geporteert wesende, sulx gaerne sien ende
van herten wenschen ." Dit is de grondtoon van de politick, waardoor de Staten blijkens hunne genoemde besluiten
zich, ten minste in deze eerste jaren, in deze moeilijke
materie l ieten l eiden .
Eenheid bevorderen, rust bewaren is de allereerste indruk, waartoe een beschouwing van D e W i t t' s politick
leidt . Daardoor alleen konden alle krachten van Holland
als „souveraine respublica" zooveel mogelijk samenwerken
our Holland's belang voor to staan . Was het machtigste
gewest eensgezind, den hadden de bondgenooten, ieder voor
zich ook een „souveraine respublica" vormen d, zijne leiding
to volgen : in de buitenlandsche politick, in de houding
tegenover het huffs van Oranje
our maar alleen de twee
belangrijkste zaken to noemen . Welk succes D e Wit t
hier, hoewel sours met moeite - want Holland was niet
altijd eons van zin , behaalde in zijn eerste jaren, kunnen
wij flu niet verder uiteenzetten . A1 gebood de her voor ons
beschikbare ruimte geen halt, wij zouden toch aarzelen de
beide belangrijke onderwerpen, in hun onderling verband
en in verband met de Hollandsche politick tegenover dee
andere gewesten, to behandelen, omdat zij met zooveel
anders best in hun geheel en niet in een brokstuk overzien
willen worden, vooral wanneer het our een appreciatie van
D e Wit t to doen is . Daarom hebben we er ons toe bepaald
hem in de eerste pleats in zijn positie in zijn gewest voor to
stellen. Van hier heeft de man geageerd ; hier moet men
hem gadeslaan, wil men kans hebben hem to leeren kennen
en tot een billijk oordeel over hem to geraken . En dit zij
ons uitgangspunt voor alle nadere kennismaking : in zijne
positie werkte hij voor zijn aanzienlijk deel vol moed en
met ijzeren volharding er toe mede our het bewijs to leveren,
dat de nieuwe regeerwijze niet alleen levensvatbaarheid
bezat, maar van meer nut en meer in het waarachtig belang
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van den staat was dan de in 1650 afgewezene . Reeds in
1654, toen de zware strijd over de acte van seclusie nog
niet eens geheel afgeloopen was, begon hij op een goeden
uitslag to vertrouwen : „Myne opinie is, dat luyden van
oordeel beginners to zien, dat het andere volxke, 't welck
weleer de nLeester placht to spelen, jegenwoordich een desperaete parthye wort" . De optimist !

ONZE LEESTAFEL .
Meelvergiftigingen : Beni-beri, pellagra, kriebelziekte,
erwtenziekte, polaranaemie enz . door E . v a n D i e r e n,
Arts to Amsterdam . -- Amsterdam, S c h e l t e m a& H o 1k e m a' s Boekhandel, 1907 .
Sedert twintig j aren ongeveer verdedigt de hear v a n D i e r e n
zijne stellingen, in hoofdzaak aldus luidende : „beri-beri en dergelijke ziekten ontstaan door hat gebruik van slecht voedsel, vooral
van slechte rijst." Het thans door hem in hat licht gegeven work
(462 biz) is eene herhaling, aanvulling, uitbreiding, nadero toelichting en verdediging van hetgeen hij vroeger schreef .
Hot ligt voor de hand, dat wij de beoordeeling der aangevoerde argumenten aan de deskundigen moeten overlaten . Toch
mogen wij niet verzwijgen, dat, naar ons leekenoordeel, de hear
v a n D i e r e n -- last ons met hot meeste voorbehoud spreken !
wel eons gelij k kon hebben . Reeds in 1880 waren er onder de
officieren in Atj eh verscheidene, die, om gezond en met name van
beri-beri en koortsen verschoond to blijven, hat gebruik van rijst
finaal hadden afgezworen, en daarvoor in de plaats aardappelen
quit de Padangsehe Bovenlanden) en by . eons per week bruins
boonen nuttigden . Zij bevonden er zich uitstekend bij en hadden
de op hunne ervaring gegronde overtuiging, dat de gezondheidstoestand heel wat beter zou zijn, wanneer hun voorbeeld algemeen
ward gevolgd .
Men zal begrijpen dat wij, met dergelijke herinnering, veal
voor v a n P i e r e n' s theorie voelen, en van meaning zijn dat hot
nuttig zou kunnen wezen indien do deskundigen, meer dan tot
E. B. K.
nu toe, daaraan hunne voile aandacht wij dden .
De positie van den Officier van gezondheid bij hot lager
in Ned .-India, door 0 m o n g T r o e s . Baarn . Hollandiadrukkerij, 1907 .
Pit geschrift, van eon anonymus, leidt op eon dwaalspoor .
Als ons daarin verhaald wordt wat de bozoldiging is van de militaire
geneesheeren, wordt zorgvuldig verzwegen dat doze beschikkon
over eene vrije mooning (moat, financieel, in India veal moon beteekent
dan in Nederland) en over eene waste „civiele" toelage van
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150,- de hoofdofficieren van f 100,
's maands . Het geschrift
getuigt verder van animositeit tegen hooger en lager geplaatste
officieren van bet Indisch lager, die zeer onaangenaam aandoet .
Met dat al geeft het wel aanleiding, de tegenwoordige „positie"
der militaire doctoren reader to overwegen . Het is een feit, dat men
vrij wel voortdurend moeite heeft gehad bet korps eenigszins voltallig to houden, en meermalen zijn toevlucht moest nemen tot de
aanwerving van vreemdelingen, omdat die van Hollanders niet
vlotte . En kleine tractementsverhoogingen, ook formatie-wijzigingen
die dienen om den hoofdofficiersrang eerder bereikbaar to make ;
zullen niet helpers .
Laat men eindelijk erkennen, dat de officieren van gezondheid
hun aanzien ontleenen aan hun welenschappelijken titel, niet aan een
aan hun werkkring geheel vreemden militairen rang . Hot is met
zuiver militaire verhoudingen onvereenigbaar, dat een luitenant een
kapitein of majoor, garnizoensdoctor, bij zich ontbiedt ; doze komt,
waar hij geroepen wordt, niet als officier of hoofdofficier,
eenvoudig als geneesheer .
Er zouden werkelijk vole bezwaren vervallen, wanneer men de
toekenning van militaire rangers achterwege hot, en slechts had
een korps militaire arisen, wier bezoldiging en pensioen alleen geregeld word naar hot aantal dienstjaren . Zij, die dare in dienst
treden, weten juist wat de toekomst hun brengen zal, en de Staat
kan die toekomst zoo maken, dat hij aan kundige manners nooit
gebrek heeft .
Hot komt ores voor, dat in die richting de oplossing ligt .
E .B .K .
P . L . M u 11 a r . (geschiedenis van onzen tijd sedert 1848 .
Vierde Book, Eerste en Tweede stuk, voortgezet door Mr .
W . H . de Beaufort . Haarlem . Tjeenk Willink, 1907 .
Het veelszins voortreffelijke book van den Leidschen hoogleeraar word door den nieuwen bewerker met groot talent voortgezet met de behandeling van de staatkundige geschiedenis na
1859, waarbij ook aan de toestanden in Amerika en Azie eon ruime
plaats word toegekend . De „verdere opening van Oost-Azie", de
geschiedenis van China on Japan omstreeks 1860, is hog van de
hand van M u 11 e r - hot laatste gedeelte, dat hij hog heeft kunnen
bewerken ; de geschiedenis van den Amerikaanschen vrij heidsoorlog
en die van M a x i m iii a a n' s keizerschap in Mexico word door
den beer D e B e a u f o rt geschreven in den aangenamen en be-
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vattelijken stiji, dien wij kennen en waarin wig ook de verdere
hoofdstukken van dat belangrijke boek hopes to zulien genieten .
P. J. B.
B . de G a a y F o r t m a n . Gijsbert Karel van Hogendorp
en de Grondwet van 1814. Amsterdam . Port i e 1 j e, 19G7 .
Deze aan de Vrije Universiteit verdedigde dissertatie gaat de
ontwikkeling na van V a n H o g e n d o r p' s denkbeelden omtrent
de vernieuwing van den Nederlandschen staat. Zij geeft een getrouw overzicht dier denkbeelden en behandelt verder de verhouding tusschen zijn definitieve ontwerp, de bekende „Schets",
en wat in de Grondwet zelve is opgenomen met aanwij zing telkens
der redenen, waarom de Commissie ten slotte van die Schets afweek,
Met dat al bleef de Schets grondslag, de Grondwet aanvulling
daarvan . De schrijver toonde dit laatste overtuigend aan en daarmede het recht van V a n H o g e n d o r p op den eernaam van
grondlegger van ons nieuwere staatswezen en staatsrecht - lets,
waaraan ook voor hem, naar ondersteld mag worden, niet ernstig
P. J. B.
getwijfeld werd .
Suze la Chapelle-Roobol . Het Japansche Huis .
Roman. Amersfoort . V a 1 k h o f f e n C o .
Aantrekkelijker dan vorig werk van deze schrijfster is voor
ons deze roman . Er is lets noodlottig-tragisch in de blinds liefde
van de j onge vrouw voor haar man, die haar onwaardig is maar van
wien zij gees kwaad vermoedt en dien zij na zijn dood blijft vereeren, ook nadat ze - vooral ter wills van de toekomst der
kinderen - erin heeft toegestemd den ouderen directeur van „Het
Japansche Huis'', het groote magazijn, to huwen . Die tweeds man
west hoe schuldig zijn vroegere compagnon tegenover zijn vrouw
stood, maar heeft zich voorgenomen nooit de illusie der weduwe
to zullen verstoren . Totdat de catastrofe komt, niet ineens, maar
geleidelijk : meer en meer blijkt dat L o t te, die „met haar heels
ziel aan den doode hing" den zoo welmeenenden, braves R e v e r s
niet gelukkig kan makes en zelf met hem niet gelukkig kan zijn : is
zij niet heimelijk verheugd als het kind van hem en van haar dood
ter wereld komt ? Dan komt hij er toe haar to zeggen dat haar
afgod een treurig individu was . Maar - en dit is wel goed gezien,
gegeven nu eenmaal L o t t e' s aard van blind-liefhebbende vrouw
-- die onthulling brengt haar niet nader tot Rev e r s, die altijd
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zoo goed voor haar geweest is, zoolang zijn geheim bewaard heeft,
zooveel altijd van haar heeft gehouden . „Ik west" zegt L o t t e
bij hot afscheid, als R e v e r s strij densmoede haar voor goed gaat
verlaten, „ik west dat ik altijd in liefde aan hem [den eersten
man] zal denken, wat hij ook gedaan heeft, maar hot is vreeselijk ."
In die woorden ligt de sleutel der heels geschiedenis . L o t t e
behoort tot die vrouwen, die niet vragen of de man, dien zij liefhebben, wel die liefde waard is, maar die niettegenstaande alles den
onwaardige van ganseher harts blijven gewijd . En die daardoor
elken anderen man, hoe nobel, braaf, respectabel enz . ook, niet
anders dan rampzalig makers kunnen, to rampzaliger naarmate de
brave inniger van de vrouw houdt en dieper ervan overtuigd is
dat de ander met haar liefde gespeeld heeft .
Nieuw is dit gegeven niet, maar de schrijfster heeft or eon
wel boeiend verhaal van weten to makers en heeft hot geval eenvoudig-weg verteld.
H. S.
Mr. J . H. Jon eke r s N job o e r, Adj .-Inspecteur bij de
Maatsehappij tot Expi . v. Staatsspoorwegen . Gesehied enis
der Nederlandsehe Spoorwegen. - Haarlem. H. D . T j e e n k
Willink en Zoon . 1907 .
Wie dit boek ter hand neemt on de 230 bladzijden doorleest,
zal daarin eon antwoord vinden op tal van vragen, die bij den in
spoorwegzaken belangstellenden Nederlander allicht rijzen, on
waarop hij zelf goon of althans goon volledig antwoord west to
geven : hoe dacht men ten onzent over hot nut van spoorwegen
omstreeks 1830 ; welke bezwaren opperde men daartegen ; welke
verwaehtingen koesterde men ; hoe was hot begin, wat de voortgang
der zaak ; op welke wijze kwam de Hollandsehe en de Rijnspoorwegmaatsehappij tot stand ; wanneer on waarom is die laatste verdwenen ;
welke positie bekleedt de „maatsehappij tot exploitatie van staatsspoorwegen" ; waardoor zijn hot juist staatsspoorwegen die zij
exploiteert ; op welken voet is dit alles geregeld ; in een woord
hoe zijn we in den loop der j area gekomen tot den toestand, gelij k
die thane bestaat ?
Op al doze vragen geeft dit book eon -- naar wij meenen juist on volledig antwoord . Er rijzen natuurlijk voor den in
spoorwegzaken helangstellenden Nederlander ook nog wel anders
vragen die zich vastknoopen aan de bovengestelde : in hoever is
vervuld wat reeds dadelijk velen van spoorwegen voor one land
verwachtten ? in welke mate hebben zij bijgedragen tot de econo-
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mische ontwikkeling van ons vaderland ? hadden zij meer nut
kunnen stichten bij minder atelselloozen aanleg ? heeft men aanvankelij k begane fouten later op de j uiste wij ze hersteld ? En ook
daze vraag : walk oordeel in 't algemeen to vellen over de particuliere exploitatie dezer openbare verkeersmiddelen ?
Het komt ons voorr dat den schr ., die zich ten doel stelde
„een overzicht to geven van de totstandkoming en ontwikkeling
van bet Nederlandsche spoorwegnet", telkens onder hat boekstaven
van de geschiedenis de tweede reeks van vragen voor den geest
kwam ; hat is zeker daaraan to wij ten dat hij hier en daar even
zichzelf in de rede valt om tot een meer critischen arbeid over to
gaan . Doch dit geschiedt zoozeer terloops en zoo vluchtig, dat dit
deal van zijn werk nauwelijks de aandacht verdienen zou, ware
hat niet dat niettemin hierdoor zijn „geschiedenis" den indruk wekt
alsof wij zoo ongeveer voortdurend op een verkeerden wag zijn
geweest en de gevolgen daarvan dan ook niet zijn uitgebleven, .
Dien indruk althans kan de oppervlakkige lezer ontvangen . Wie
jets diaper ziet, dien kan bet niet ontgaan dat er voor de waardeering van hetgeen door ons spoorwegwezen is verricht en is
nagelaten, vrij wat meer bouwstoffen moeten bijeengebracbt worden
dan in dit „overzicht der totstandkoming en ontwikkeling van hat
Nederlandsche spoorwegnet" worden gevonden . Een poging van den
schr . o m materiaal tot waardeering onzer spoorwegpolitiek to geven,
vindt men op blz . 185 v.v ., doch de ongunstige getuigenissen door
den schr. aldaar aangehaald schijnen geen bevestiging to vinden
in hat ook door hem meegedeeld oordeel der enquete-commissie van '82.
Wanneer dan ook aan hat slot van zijn werk de schr ., die de
spoorwegstaking van 1903 en de daarop gevolgde enquete slechts
noemt (niet behandelt), van meaning blijkt to zijn dat „bij de steeds
toenemende bemoeiing der overheid ten opzichte van hat verkeerswezen, ingrijpende wijzigingen to trachten zijn in de verhouding
tusschen den Staat en de spoorwegondernemingen" ; -- wanneer
hij ook tar zake der positie van hat personeel „de noodzakelijkheid
van eene afdoende reorganisatie van bet spoorwegbedrijf duidelijk . . .
aangetoond" acht ; - dan moat toch wel daartegenover worden
opgemerkt dat voor dit alles in zijn boek, in zijn „overzicht der
totstandkoming en ontwikkeling van hat Nederlandsch spoorwegnet" de gronden niet zijn to vinden .
Terloops ook noemt de schr . aan hat slot hat debat in de
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, waarin
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over staatsexploitatie pro en contra gesproken is . De vermelding
der motie-B o s, ten jare 1902 als motie-F o k k e r ingediend, besluit
dit „overzicht van de totstandkoming en ontwikkeling van hot
Nederlandsch spoorwegnet".
Hebben wij, door de mededeeling van wat men in dit werk
wet en wat niet vindt, het onze ter aankondiging gedaan, men
veroorlove ons een enkele teekenende aanhaling . De schr. vertelt
hoe hot wetsontwerp betreffende de Noorder- en Zuiderspoorwegen
ten jare '59 bij de Tweeds Kamer in beraadslaging kwam . In dit
ontwerp was geen sprake van aan to leggen staats-spoorwegen, dock
van aan particulieren to verleenen concessies . En wat deelt de
schr . flu mee ? „ Ferwijl in bet land de spoorwegkoorts tot een
„bedenkelijken graad was gestegen en stapels verzoekschriften naar
„den Haag werden gezonden, heerschte op het Binnenhof niet
,.minder hartstochtelijkheid bij de bespreking van het wetsontwerp,
„dat zoovele gemoederen in beweging had gebraeht. Het leek een
„wedstrijd tusschen de Kasnerleden, wie den grootsten brok nit den
„schotel voor zijne kiezers zou veroveren . . . De meest obscure a fge„vaardigden deden een duit in het zakje voor de eer van hun district,
„en wie den spoorweg daar buiten zag gaan, toornde in fells veront„waardiging op zoo .snood bedrijf der regeering . Men rukte en trok
,,in alts richtingen. De Friezen stonden tegenover tie Drenthenaren,
„de Anasterdamrners, die tangs Kuilenburg een spoorweg wilden hebben,
„tegenover de afgevaardigden der Maasstad, de plattelanders tegenover
„de stedelijke hoogmogenden
" 1)

Wie uit dit werk den indruk mocht hebben gekregen dat de
particuliere spoorwegen ten onzent voor de economische ontwikkeling niet zooveel hebben bijgedragen als de Staat-spoorwegondernemer zou hebben gedaan, die moge in hot bovenstaande aanleiding
vinden zich of to vragen hoe hot b.v . in '59 zou gegaan zijn wanneer hot to doers geweest ware om lijnen, die de Staat aanleggen
en oxploiteeren zou. Den goeden verstaander, saluut !
H. S.
Jacqueline E . van der Waals . Noortje Velt . -Haarlem . D e E r v e n F . B o h n, 1907 .
C etrouw aan onze gewoonte om van novellen, rowans enz .,
die vooraf reeds in Onze Eeuw onder de oogen onzer lezers gebracht zijn on daarna in boekvorm verschijnen, slechts dit feit to
vermelden, willen wij ook flu met de enkele meedeeling volstaan
1)

Door wij gecursiveerd. H. S .
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tat Noortj e Velt van Jacqueline EL van der W a a l s door d e
E r v e n B o h n is uitgegeven . Maar wij molten daaraan toch zeker
de voorspelling wel toevoegen tat daze fij ngevoelde zielkundige
ontleding in ruimer kring nog dan door de opneming in one
maandschrift hat geval was, de aandacht trekken -- en boeien
zal van alien, die niet maar met een al to nuchteren recensent
zullen zeggen tat de schrijfster zich goad teruggedacht heeft in
hat kinderleven en tat hat boek „prettig" best, - maar die de
diepte van tit eenvoudig verhaal zullen weten to peilen .
H. S.
G r a z i a Doled d a . Verzoeking . (Met toestemming der
schrijfster uit hot Italiaansch vertaald door F . Gunning) .
Haarlem . G . F . Gunning 1906.
De physiologische oorzaken doen niet alles ; hot ras, de afstamming, is niet de eenige kracht, waardoor de zielsgesteldheid
van volken en individuen worth bepaald . Ook de opvoeding vermag
wel jets . Hat baste bewijs tot staving van die shelling zijn do
zoogenaamde Latijnsche volken, naties van verschillenden oorsprong
en van gemengd blood, maar welke nogtans daardoor eon gemeenschappelijken stempel vertoonen, tat zij eeuwen lang deelen zijn
geweest van hetzelfde Imperium Romanum en toen dezelfde
geestelijke atmosfeer ale hun meesters hebben ingeademd . Ongelijk
in tat opzicht aan de energieke volken van den Anglo-Saksischen
stain erkennen zij, zelfs in de praktijk, nog een ander recht dan
tat van den sterkste . Zij hebben hunne groote fouten, maar de
kunst van huichelen is hun nagenoeg vreemd . Ook schrij van zij op
vlugger, levendiger, geestiger manier dan de Germaansche volken .
Hat is hun schier onmogelij k langdradig, vermoeiend, wij dloopig
to zijn . Men bespeurt nog thane, tat zij hunne eerste beschaving
aan de eeuwige shad hebben ontleend, tat zij in hun j eugd de
werken der classieken hebben gelezen en bewonderd, tat de voorouders der thane levenden de geestelijke telgen van Rome en dna
ook van Hellas waren .
Doze opmerkingen warden mij door hot book van G r a z i a
D e 1 e d d a in de pen gegeven, tat ik thane met twee woorden
moot aankondigen . Doze Italiaansche vrouw schrijft anders, on,
naar mij n smack, in menig gezicht beter dan de meeste onzer
landgenooten . Nooit tracht zij met de pen eon uitvoerige schilderij
to geven, maar met eon paar vlugge, rake penseeltrekken toovert
zij den lezer voor oogen wat zij wil doen zien . Zij tracht niet
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mooi to doen, maar is steeds eenvoudig en smaakvol . Wanneer
men dozen goad vertaalden bundel novellen, walks alle op Sardinia
spelen, gelezen heeft, dan kept men tamelij k wel hat eiland van
dien naam en zijn meestal doodarme bevolking .
Hat is gears vroolij k boek . Zoo lezen wij in ears der novellen
van een dorp, dat vroeger welvarend was, maar walks bewoners
hunne belastingen niet langer konden betalen, daar zij maar bedroegen dan hun inkomen . Huizen en landerijen warden dus in
veiling gebracht ; daar niemand hood, warden de onroerende goederen aan hat domain toegewezen . Zoo ward langzamerhand hat
geheele dorp staatseigendom. De commissaris van hot domain
drukte de oogen toe, als de uitgezette bewoners wear hun meubeltj es in de huizen brachten en ook voortgingen de akkers to bebouwen, als ware er niets geschied ; voortaan was men van den
rijksontvanger, „dien geesel der menschheid", verlost, en men zou
gelukkig zijn geweest, als men niet van overstroomingen, schroeiende
zonnehitte en malaria zooveel to lijden had .
Vooral van malaria ! Maar wat moeten de dorpelingen dan ook
niet doen om aan den kost to komen ! In hat voor] aar verkoopen
velars de pannen van hun daken to Nuoro ; zullen zij den volgenden
winter hunne armoedige krotten wader kunnen dekken ? Z i a
J a c o b b a leeft van den verkoop van bloedzuigers, die zij vangt
door in hat moeras to gaan staan en de griezelige diertjes van
haar beenen of to trekken, als zij zich daaraan hebben vastgezogen .
Die arms weduwe verliest haar eenige dochter, haar oogappel, aan
malaria . Zij last zich wijs makers, dat hat kind betooverd is geworden en biedt geld aan wie haar de schuldige doet opsporen .
Eon kwaad wijf, belust op de twee uitgeloofde „gouden maantjes" .
zorgt or voor, dat de troostelooze moeder hot beeldj a van eon
meisj e vindt, geheel met stukj es glas en spijkers doorboord, noemt
haar ook de heks, op vie zij zich wreken kan .
Van hot bijgeloof der slecht onderwezen Sardinische bevolking
ontmoeten wij in dit book vole staaltj es . Zoo lezen wij van eon j oogen
schooners roover, die zich door eon seminarist in zijn geestelijk
kleed geld last afzetten voor een bezwering, waarbij enkel iets
voorgelezen wordt nit eon toevallig voorhanden book . Ook van eon
goedliartigen ouden herder, die met een ruk zich de bril van de
oogen, de schooners, de lange jas van hot lijf scheurde en „met
niets anders dan hot bundeltje reliquieen op zijn bloote borst" in
de rivier sprong om zijn „vij and" to redden .
Karakteristiek is de taal, die hier gesproken wordt. Er wordt
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wat hard geklopt ; de meid, die opendoet, zegt lachend tot den
bezoeker : „Moge de duivel j e villen ; is hat noodig de deur in to
slaan om opengedaan to worden ?" D i e g o is ears knaap vol gemeene streken ; zijn allerliefst zusje, een echte j onge dame zegt
„je zult hat zien, mijn tong moge verdorren, als hat met hem niet
verkeerd afloopt" . Een trader eischt zijn dochter op van den rijken
hear, bij wise zij als meid dient, daar die meester al to veal belang
in haar stelt . „Moge de ziel van Uwe edelheid opgehangen worden !
1k zal haar hat hart uit haar hielen trappers, als zij niet vrij willig
meekomt" . De edelman antwoordt, dat hij niet zoo dom moest
zijn aan malls praatjes to gelooven, waarop hat bescheid luidt :
„Wijsheid en domheid is een gave van onzen lieven Heer . Ook west
don A n t i n e wel, dat er twee en dertig soorten van domheid zijn ;
ieder heeft de zij ne" .
Ook de manier, waarop de menschen zich gedragen, is uitheemsch .
De vader van P a s k a was in de gevangenis gestorven, naar hat
zeggen van dat mooie trotsche meieje, onschuldig veroordeeld . Ieder
j car, op den dag van zijn dood, zwoer de dochter op nieuw wrack ;
in tranen badende trok zij zich de muts van hat hoofd en zong
geimproviseerde lij kliederen ; bovendien schonk zij een scudo aan
Onze Lieve Vrouwe van Valverde, opdat zij met vreeselij ke straffen
hem mocht bezoeken, die, door zijn valsch getuigenis, oorzaak van
de veroordeeling van den overledene was geweest . - Een rijke
wees werd door haar oom, die tevens haar voogd was, doodarm
gemaakt . Haar minnaar maakte de handteekening van den voogd
na, en, daar daze veal crediet bezat, inde hij al hat aan hat meisje
ontstolen geld en wachtte toen de gevolgen af. Op den vervaldag
werd de zaak ontdekt ; hij hoopte romantisch voor een held door
to gaan, maar werd gevangen genomen en veroordeeld .
Merkwaardig is hat dat er in hat boek ook godloochenaars
voorkomen . Overigens west G r a z i a D e 1 e d d a de macht der religie
goad to schilderen, gelijk blijkt uit den boerschen, maar edelen dorpspastoor, die in haar roman „Hat Klimop" naast vale andere
personae bij den lezer een levendigen indruk achterlaat . Dit verhaal komt vertaald in vier nummers der „Deutsche Rundschau"
van dit jaar voor . Het is nog boeiender dan de korte novellen en
doet ons eveneens levee in een geheel vreemde wergild . V . D . W.
F r i t i a L e l y v e l t . Van Lieverlede . Bergum . Gebrs .
v . d . Maulers, 1907 .
Dit is hat waarachtige levensverhaal van den sympathieken
droomer E g b e r t, die gehuwd met de mooie, rijke, lieve F r e e r k a
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en wader van twee gezonde kinderen, door hot levers van lieverlede
wordt ontnuchterd en getemd tot een plichtgetrouwen ambtenaar ;
hot is ook een eerlijk boek waar men eigenlijk evenmin jets tegen
ken hebben als tegen hot reeele levers - en toch een boek waarvan
ik niets moot hebben .
Want hot is eon moppig boek, niet schaterend van dolle
grappen, maar vol leuke xenon, van 't droogkomische snort, gedaan
met een knipoogj e : „voel j e 'm ?"
By. E g b e r is wader ,,spoedde zich near huffs langs de raaklijn
van zijn werkkring, door gezonden eetlust voortgedreven" (bl . 9) .
Als E g b e r t tandjes krijgt, hoot „zijn codex alimentarius verechenen in verbeterden en vermeerderden druk" (bi . 11) . Zijn
meester heat S w a en, en „doze S w a e n zwom als meester-voederaar
in den j onge-eendenkom van de aerate klasse saner openbare lagers
school, broeide met geduld en hoop eon j ear lang, pauseerde in de
zomermaand en begon maar.
wear de goede S w a e n was taai
en had veal geduld en daarom was zijn zwanenzang niet zoo spoedig
gezongen als gevreesd was" (bl . 16 7) .
Verder is hot vol metaphoren . ,,E g b e r t s opgewondenheid
was afgerold, tot hot dooie punt van hot besef, dat ook een kwijner
voor zich zijn weggetje door hot levers to vinden heeft, totdat de
dood hot vreemde lichtje plaatsen zou onder de korenmaat van hot
graf." (bl . 78 9) . „Wet moest men toch dat schouwtooneel der aarde
duur betalen in hot geldzakje van de maag" . (bl. 97) . E g b e r t
ziet near een nieuwe betrekking om, en „den met nieuwe schooners
zou hij hears kunnen stevenen near den loefkant van hot woest
bewaaide levers, waar de onbesproken plaatsen waren, die deo
krachtigsten bezetten en betwisten" . (hi . 128). „Zij n tegenzin had
hot onderspit gedolven tegen den tooverlach der liefde" . (bl . 136),
„Later zou de tij d komen als eon dankbare imker, die de raten
van F r e e r k a' s honing inzamelen zou, door mokkenden E g b e r t
near zijn korf gebracht" . (bl . 160) .
Voldoende geciteerd om to doers zion dat doze metaphoren niet dogewone, figuurlijke, verbloemde uitdrukkingen zijn, waaraan zich
zelfs 'n baker in 'n zondagsche, literaire buff tegoed doet, als ze
(zooals hier bl . 145) spreekt van „hot hooge Noorden, de Maasstad,
de hoofdplaats van hot Sticht" in pleats van Friesland, enz . maar
die ingewikkelde, in watten gepakte, op raadseltjes gelijkende
en die 'n mensch zoo ongeduldig makers .
Want den krijgt men 't gevoel eon man op bezoek to hebben
die zoo omslachtig, en zoo verborgen-moppig en geheimzinnig zit
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to vertellen, dat men vermoedt dat hij alleen wil zeggen hoe ongeloofiijk literair hij is, zoodat zelfs de gewoonste dingen als literatuur
nit z'n mond rollers -- natuurlijk dwaasheid, daar in goede literatuur men niet de literatuur maar hat levee speurt .
En 't zou toch j ammer zijn als de auteur dezen indruk maakte,
want hij heeft wel jets to zeggen, en soma zelfs jets heel moois
ook, ik dank b .v . aan de beschrijving der zee op bl . 149 . Doch,
owes, die nog sans overziende, lees jk zelfs daar van „een onafgebroken volksverhuizing van waterbergen" .
Dus laten we zeggen : tot een volgend boek van dezen schrijver !
G .F.H .
A l e x . B o o l e m a n . Sombere Levees . Amsterdam . E m .
Querido, 1907 .
Adendy, Semmie doe de raam dich .
Verrek iii, 't is hier om to barste van de benauwdheid .
-- Dich mot 't, dank je dat jk voor j ou stukkende longs 'n
ziekte wil op m'n hals hale? . . . vooruit doe dich .
Zoo begint daze bundel schetsen van den ongetwijfeld jongen
schrij ver A l e x . B o o l e m a n . En denkt de lezer dat daze platheden flu slechts jonge durf zijn om aandacht to wekken, dan
bemerkt hij spoedig dat daze Joodsche vriendenkring nog heel wat
grover taaltje kan uitslaan . Ook, dat de schrijver zich wel bewust
is wie hij ons voorstelt, want hij merkt zelf op : „Vloeken en
zwijnentaal braakten ze al spelende uit" (bl . 31). En niet minder,
dat de schrijver in die taal en in 'n dikwijls onbegrijpelijk joodsch
bargoensch volkomen thuis is . Terwijl hij daarentegen 't nog niet
met zich zelf sans schijnt, hoever hij van de gewone taal zal afwijken . Want op bl . 206 zegt hij : „Wag rolde kar met doodenvracht door vroegmorgen naar kerkhof . . . . waar B e t s y dien dag
van de stad in een kuil ward gedauwd . . . ." (sic!) en even verder
„Dan douwde (sic!) ze haar zakdoek van eau-de-cologne doorweekt
met egale betdrukjes tegen d'r gloeiwangen aan" .
En wat z'n levensvisie betreft, die wil vooraf heftig zijn,
diep-indringend, ongetwijfeld met de bedoeling om hevig to ontroeren, waartoe ook forsche woorden als „hij wilskrachtte" moeten
dienen - zonder dat dit gelukt . Men krijgt den indruk dat daze
schrijver ongetwijfeld talent heeft, maar to weinig eigen levenskennis bezit, ook dat hij een bewonderaar en navolger van I s .
Q u e r i d o is, maar, zooals een navolger maar gebeurt, ear hot
zwakke dan hot goede van zijn meester overneemt .
G. F . H .
0. E. VII 11
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Annie M. Toe L a e r .
Goethals .

't Vagevuur. Weesp .

D. J .

Ongetwijfeld is daze schrijfster sedert haar vorig, haar aerate
werk Preluden vooruitgegaan, rustiger, zelf bewus tar en daardoor
obj ectiever geworden .
Daarom schijnt 't mij des to verdrietiger dat ze zich list inspireeren door onzen anarchistischen tijd, en niet putts nit de diapers
levensbronnen waaruit en in dezen en in alle tij den kracht en
inspiratie voor frisscher, kloeker levee welt .
G e r t r u d e R e s e m a heeft haar man, 'n stillen dronkaard,
en haar huffs op de Keizersgracht to Amsterdam verlaten, en woont
nu met hue eenig kind E d o in ears benedenhuisj a van de Regentesselaan .
„Met een hand] a vol geld had ze bier alles ingericht, en naar
haar zin : sober moderns meubelen, zachte kleuren, lieve dingen
ale 't insluit-haardj e, de bibelots, de kleine tafeltj es, wat Rozenburg en rood koper" . (bi. 6) . Zoo knusj es-modern, goedkoop-apart
is ook de taal . Als ze naar buiten staart, in ruwen winterdag, vindt
ze 't „echt huisterig" . (bl . 16) . En bij 't intieme avondlicht ziet
ze zich zoo : „ om haar been rustigde bet wittig-stralende licht, dat
blankte tegen de fade groans wanders, alleen met lichtere bossing
afgezet . . . Die vlakke wanders omstonden 't blankend licht als een
strak-vierkant encadrement, beveiligend en beschermend, en ze zag
zichzelf met haar j ongen als twee gewrongenheden, gevangenen
van zich zelf ." (bl . 112) . Volkomen in stijl vraagt E d o, zwak, tear,
zenuwachtig vent] a van zegge elf j aar, straks : ,,Is 't nu goed ? U
is een weinig nerveus, mamaatj a" . (bi. 113) . E d o , vroeg rijp geworden door de scenes tusschen haar en R e s e m a, voelt ook al
't niet geheel behoorlijke van haar overigens uiterst-nette flirtation
met 'n schatrijken, Haagschen automobilist. Dan komt A n n e t t e,
R e s e m a' s zuster, huismoeder van vier gezonde kinderen en vrouw
van den hardwerkenden T e n g b e r g e n, beproeven G e r t r u d e
wear met haar man to verzoenen . Doch wat haar mislukt, gelukt
E do, door doodziek to worden . Want de dokter verklaart : „bier
is een psychisch conflict aanwezig . Medicijnen helpers bier weinig.
't Moet langs psychischen weg" . (bl. 191) . Die weg is dat de nit
Amsterdam gekomen R e s e m a en G e r t r u d e zich aan E d o' s
bedje verzoenen met elkaar . Tot volkomen herstel van E d o gaat
G e r t r u d e dan met hem naar zee, waar ze eerst alleen in 't hotel
een oud heertj a vinden, v a n R ij n, voor goed versomberd rinds
z'n j onge vrouw hem ontrouw ward . Later in 't seizoen komt 'n
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zwakke jonge Duitscher daar 'n badkuur makers . E d o en zij houden
al dadelijk veal van den sympathieken W i 1 helm j ; zij voelt zich
in haar eenzaamheid zelfs tot hem aangetrokken -- en last zich verleiden . E d o begrijpt weer de situatie, van R ij n veracht haar
ze veracht zichzelf en gaat met E d o naar Puttee, in 'n goedkoop
huisje, door R e s e m a gehuurd die 't groote huffs op de Keizersgracht heeft verkocht . Daar levers ze ellendig. „De wind huilde
om 't kleine huisje, waarin ze met hue drieen zaten, ieder voor
zichzelf wegdenkend, elkaar pijnigend, zonder ooit tot eenige troost
en overeenstemming to kunnen komen . Dat was niet meer 't
vagevuur, dat was 'n hel
En R e s e m a treiterde, treiterde
zonder veal to zeggen, zonder zelfs jets bepaalds to waters, enkel
uit instinkt van den man, die alles begrijpt, en die zich nu wreekt
met mokken en toespelingen, omdat hot bewijsmateriaal ontbreekt" .
(bi. 301) . Dan komt 't doodsbericht van ,W i l h e l m i . „Kleine E d o
barstte in snikken uit, en zij rude en beefde van ontzetten, voelde
zich bijna waanzinnig van ellende . R e s e m a met hoogroode kleur
van veal drinkers stood to schelden en to schimpen en sprak 't
woord uit, 't vermoeden, dat aldoor om hem had gezweefd, maar
flu jneens zekerheid was geworden en waarmee hij haar nu kon
folteren, kwellen naar hartelust" . (bi . 302). Zoo eindigt 't Vagevuur.
Volkomen up to date ; zoo zijn or wel in dozen ontwrichten
tijd . En daarbij is 't geval zoo objectief verteld dat 1k vast geloof
dat menschen, die lezen om redeneerstof met elkaar to hebben, or
genoegelijk over kunnen debatteeren voor wie de schrijfster 't
meeste sympathie vraagt : voor A n n e t to, hot brave plichtsmensch,
of voor G e r t r u d e, de gevoelsvrouw .
Liefst zou ik me buiten 't debat houden, in de hoop dat doze
schrijfster in 'n volgend work weer zooveel vooruitgegaan zal zijn
dat ze haar lezers beter dingen weet to verhalen dan dit modegedoe ; ik ban overtuigd dab dan haar taal on stijl ook reeeler en
eigener zijn geworden .
C . F. H .
J. B . III e e r k e r k. De Starrenborg . Rotterdam . M e i ndert Boogaerdt Jun., 1906 .
Dat om 'n novella to schrijven nog lets moor noodig is, dan
in dragelijk Nederlandsch eenige tragische gebeurtenissen to verhalen, die ongeveer wel zoo gebeurd kunnen zijn, bewijst de schrijver van De Starrenborg -- gelijk hij zulks moor heeft bewezen .
En dat de uitgever wellicht met dit work goon slechte zaken
zal makers, bewijst dat bet lezend publiek gemakkelijk bij zijn go-
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achten news is to vatten -- gelij k bet reeds vaak heeft bewezen
zulks niet onaangenaam to vinden . Trouwens hat moat voor menschen, die weinig last van eigen gedachten hebben, prettig zijn
groote, en vooral psychologische vraagstukken zoo zonder aarzeling
met welverzekerde stem to hooren ontvouwen en oplossen als bier
geschiedt .
Want S t a r r e n b o r g is 'n flinke vent, „clank, veerkrachtig,
donkey van haar, met donkere oogen" enz . (bi. 7) die - kon 't
anders ? bet van koloniaal tot generaal brengt . Dus ook ,,was hij
vrijdenker, vrijmetselaar, en dat stak hij niet onder stoelen of
bankers" (bl . 8) natuurlijk niet, zoo iets doet geen flinke vent .
Maar, o, die schalk Amor ! Daar trouwt S t a r r e n b o r g E l i s a b e th
V i d a 1, „protestantsche van ethisch-irenischen aard, de dochter van
den Utrechtschen hoogieeraar in de theologie, V i d al, wiens vrouws
grootvader van roomsch protestantsch was geworden" . (bi. 7, 11, 225)
En nu begrijpt de gezond-verstandige lezer 't reeds : dat moat
hommeles geven, en dat geeft bet in 't kwadraat . In bun kinderen
toch moat „de geest der V i d a is" - ook wel genoemd „de ziekte
der V i d a 1 s ", (bl . 120) - in botsing komen met „den geest der
S t a r r e n b o r g en". C elij k geschiedt in alle lengte en breedte .
E 1 i s a b e t h, in India onder den invloed gekomen van ears voortreffelijken Jezuiet, voedt haar vier kinderen E m iii e, E l i s ab e t h, A d a en A m o s op, in weeke, fantastische vroomheid
S t a r r e n b o r g daarentegen tracht ze to vormen tot flinke menschen,
met een krachtigen wil .
De tragedie begint als A m o s naar Holland op school moat .
Z'n moeder krijgt na z'n heengaan zenuwtoevallen en visioenen waarin ze sterft . S t a r r e n b o r g repratrieert en koopt 'n Veluwsch
buiten, dat hij wear heel flunk omdoopt in De Starrenborg. Daarheen
haalt hij E m iii e, studente in de medicijnen, die echter in plaats
van to studeeren aan de universiteit zich toelegt op bet perpetuum
mobile, en 't schrij van van minnebrieven aan een onbekenden
prins, waarvan ze No . 913 adresseert aan een wachtmeester van
de huzaren die haar leert paardrijden . Ook komt daar A m o s,
die niet kan leeren, veal schreit om moeder, en ziek is . A d a, die
'n ongelukkige liefde voor 'n verdronken indisch zeeofficier beweent,
verlangt naar 'n klooster, en flirt onderwij 1 met C a r e 1, 'n sympathiek j onder uit de buurt . Alleen E l i s a b e t h, 'n S tar r e n b o r g,
en geengageerd met 'n flinken officier V is, staat haar vader farm
terzijde . Daze heeft on.derwijl Nietzsche gelezen, vindt ook dat
de zwakken eigeniijk maar moeten ondergaan, voelt z'n vaderliefde
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daartegen in gaan, zoekt hulp bij psychiaters en troost in de
zekerheid dat deze maatschappij aan 't verworden is, en er ears
nieuwe messias zal komen, waarvan b .v. T o l s t o i en I b s e n de
voorloopers konden zij n .
Hat slot is duidelij k : E m i l i e komt in 't krankzinnigengesticht ;
A m o s verdrinkt zich in den vij ver ; A d a , juist ale ze in 't rij tuig
zal stappen om naar 't klooster to gaan, ziet den wanhopigen
C a r e 1, half verborgen achter een boom, en valt pardoes dood ;
V i s offert z'n schitterende carriers op en besluit met zij n flink e
Eli s a b e t h bij hun armen vader to blij van .
Ook is duidelij k de moraal der geschiedenis : wacht u voor
„den geest der V i dais" ; de kritiek over 't boek evenzeer : poespas !
G .F .H .
Victor d e l a M o n t a g n e . Gedichten met eene Inleiding
van E m m a n u e 1 d e B o m . Nederlandsche Bibliotheek
onder leiding van L. S i m o n s, 1907 . No . XIX .
In eene zeer leerrijke, met sympathieken eenvoud geschreven
Inleiding wijst E m m . d e B o m, ten dienste van one, Noord-Nederlandsche lezers, die grootendeels van de literaire stroomingen zich
sinds '80 in Vlaanderen openbarende slechts eene oppervlakkige en
meestal ietwat verwarde voorstelling hebben, de plaats aan, op
walks onder de Vlaamsche dichters van de laatste kwart eeuw
Victor d e l a M o n t a g n e staat : tusschen den veelzij dig begaafden
Alb r e c h t Rode n b a c h- den „Goethiaanschen j ongeling"
en den „j oligen, vernuftigen en ook wel eene er-maar-op-los deunenden" P o 1 d e M o n t, met walks beiden hij de manners van '80 in
7uid-Nederland licht tot bewuste groepeering en krachtigen vernieuwingsarbeid zou hebben gebracht, indien ni et R o d e n b a c h
zoo vroeg ware gestorven en d e 1 a M o n t a g n e zelf, de zanger
van zoo fijnen en teederen toon, niet een stills in den lands ware
geweest en gebleven, die „door de omringende drukte nog meer
tot ingetogenheid genoopt, zijn stem ale hat ware befloerste, om
zoo weinig mogelijk gehoord to worden" .
De poezie van d e 1 a M o n tag n e, tot wien d e Born met
weldadige vereering opziet, al ontlokt hem die pieteit niet zoo welsprekende bladzijden ale hij in deze Inleiding aan Rode n b a c h
wij dt, verdient inderdaad beter lot dan met Karen dichter, naar
diens wensch „rustig buiten de literatuur" gelaten to worden . In
den keurbundel door d e B o m verzameld is zooveel eenvoudige
teederheid, zooveel dartel levers, zooveel frissche gemoedelijkheid,

318

ONZE LEESTAFEL.

dat de lectuur eene verkwikking moot zijn vooral voor hen die bij
do onbegrepen zangerigheid der allerjongste stemmingspoezie aan
hun eigen vatbaarheid voor dicht-waardeering zijn gasp twijfelen .
Voor vole lezers is d e 1 a M o n tag n e waarschijnlijk boven
alles de dichter van hat oude Liedeken, Jean Rio hop i n naverteld
Tsagh eene eon enape atervensgeern
eon valache, vreede, boose deem .
Sei totten cnape : „hael mi teratont
din moeders herte voor minen hont ."
Hi ging en sloech sin moeder doot
en vluchtte mettet herte root.
Mer twijl hi loopt, stuict oppen steep
en valt, -- dat erme hart meteen .
Al botaen op de harde baen,
vingh plots dat hart to spreken aan ;
Al weenen vinghet to spreken aan
„Och, jonghe, hobs di seer godson 2"

Maar hoe uitnemend hot oude Vlaamsch hier den Fransehen
dichter vertolkt, zachter en diaper roert d e l a M o n t a g n e one
toch ale hij -- zonder dien snerponden toon die gaat door R i c h epin ' s lied -- zijno eigene moeder toezingt in dat lied, dat stilbeschrij vend aanvangt
Moeder, komt ge in mijn gedacht,
zingt zoo waar mijn hart hier binnen . . .
en ik voel, met wondre maeht,
eindloos teeder, naamloos zaeht,
stills weemoed nzij verwinnen . . .
Moeder ! ala in morgenrood
rijst mijn jeugd in licht en luister
'k ata ale kind wear aan uw achoot,
'k hoor uw zoete stem . . . en luiater

on dat na hat teeder-eenvoudig fluisterverhaal der onuitputtelijke
moederliefde welke hem droeg door hot leven, zoo dankbaar jubelend eindigt
Moeder 'k roep u nit de vent',
van uw zijde voortgedreven,
ban ih in den strijd om 't leven,
worstlend tot eon man gehard
'k Ben uw kind, uw kind gebleven,
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Het kan wel zijn dat veal in d e 1 a M o n tag n e' s poezie voor
de eigenlijke „manners van 1900" hare bekoring verloren heeft .
Vroolijke liedekens als „de Deerne"
En de ridder zwaaide de degen blank
en zwoer : mijn is de Deerne. . . .

klinken misschien menigeen to veal in den toon van vergeten
Duitsche balladen in Burger's trant ; en plaatsbeschrij vingen als
„Vrinden"
Machtig zwingt gij, reuzige vest,
Titanenwoon in de rotsen gehouwen,
torens en tinnen in 't hemelsblauwe

laten ook ons vrij koel : wij missen daarin de persoonlij kheid
van den zanger. Maar zeer persoonlijk van conceptie en treffend
tevens door de smart die smeult onder geveinsde koelheid is dit
afscheidslied aan de Liefde
'k Heb zoete liefde verdreven
uit hat ontlooverd nest ;
en als een slot omgeven
mijn hart met wal en vest .
De burgpoort is gesloten,
de hangbrug is gelicht ;
't geheel is overgoten
met mystisch treurig licht .
Of in de voegen schijnen
to bloeien bloemekens blauw,
zij zullen, zij moeten verk.wijnen :
zij derven zonglans en dauw .
Nog zingt in dorrende twijgen
een eenzame nachtegaal .
Dra zal, -- daar de echo's zwijgen verstommen zijn weemoedstaal .
Wel is hat stil daarbinnen,
;
maar 't is er rustig en goad
en nimmer me er blaast op de tinnen
de wachter, met dartele ziunen,
een reizer den welkomstgroet .

Waartoe zou ik meer liederen afschrijven ? De uitgever der
Nederlandsche Bibliotheek legt dit bundeltje voor zeer geringen
prijs in de handers van alien, die dat wenschen Mogen hat velars zijn .
K. K.
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A . B . K.1 a ere k o per . Zionistisch Schetsboek. Bussum .
C . A . J . van Dishoock . 1907 .
„De Telegraaf" is al heel gelukkig geweest met zijn verslaggever van 't Zionistencongres, wiens talentvol geschreven schetsen
nu in een bundeltj a voor mij liggen. Meer nog dan talent treft
ons in daze bladzijden de warmte van gevoel en overtuiging .
Wanneer hij de dagen van dit congres, dat eigenlijk meer een
Joodsch Parlement, Colksvergadering was, beschrijft : de belangrij kste voormannen der beweging, als M a x N o r d a u, den voorzitter W o l f f s o h n, den in Palestine werkenden S c hat z teekent ;
hat belang van de genomen besluiten doet uitkomen, van dien
nieuwen koers om dadelij k krachtig met de kolonisatie van Palestine
voort to gaan, terwijl voorzichtiger stemmen pleitten voor 't verlengen van den tijd der voorbereiding : - dan is dit alles levend en
pakkend . Met hoe groote vereering spreekt hij van den eersten
profeet der beweging, den to vroeg gestorven T h e o d H e r z 1!
Hoe vast gelooft hij aan diens „Judenstaat" ! Hoe gloeit in zijn
bladzijden de geestdrift die op sommige oogenblikken door de zeal
trilde ! Hot boekj o van den hear K1
., hier en dear wet overdadig
met „Stilbliiten", brengt journalistiek van de hoogste snort, en
brengt meer : 't is eon pleidooi on vooral eon getuigenis .
1. S .
Voorts z'jn door de redactie to aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken

J . E i g e n h u i s . De wij sgeer, Tweeds druk . Amsterdam . Nederl .
Bibl . J. Sohreuders .
Upton Sine lair . De Wildernis . Vert . van Mevr. H . Mend e 1 sS t o k via . Amsterdam . Wereldbibl . J . S c h r e u d era .
H . J . Wells . I . De geatolen Bacil . II . Wonderlijke vertellingen .
Amsterdam . J. S c h r e u d e r s .
B e n n o V o s . Kinderverhaaltjes voor groote menschen . Prukkerij
en Uitgevers Maatii "Voorburg", 1906 .
Dr. H . M . van Nes . John Wesley. Nijkerk, G . P . Callenbach .
Prof. Dr . J . W . Pont . Nieuwe bijdragen tot de kennis van de geschiedenis en hat waxen van hat Lutheranisme in de Nederlanden, le deal .
Schiedam, H. A . M. Roelants, 1907.
P~ o en Contra . III 3 . Evolutie. Pro Dr . P. G . B u e k era. Contra
Prof. Dr. H. B a v i n c k .
III 5 . Het recht der vrijziunigen in de N. H . Kerk, Pro Prof. Dr.
B . D . Eerdmans . Contra Dr. J . R . Slotemaker de Bruins . Baarn,
Hollandia Drukkerij, 1907 .
Kerk en Sects. I 6 . De Index en de Boekencensuur in de RoomschKatholieke Kerk door Prof. Dr, S . D, van V e en. Baarn, Hollandia Drukkerij, 1907 .

„UNE DEMOISELLE"
UIT DE 18°E EEUW
DOOR

IGN .A.TIA. LUBELEY .

Den volgenden avond kwam 1 e March a i s met de
boodschap thuis, dat Jean G i r a n voor eenige dagen la
Feuille~ verliet, om in Caen Paul op to zoeken, die dear
was in het Seminarie van de Eudisten .
„Hij verdwijnt, totdat de vijand vertrokken is", zeide
mijnheer van Pont-Rule opziende near J e an n e .
„Dear zijn hier : Deux abyssins !" en verder declameerend
Deux beaux yeux
Grande assassins
A grands coups de traits
De couleur de jail
Donnent de 1'Amour
A toute la Cour,
Et ces noire tyrans
Qui soot si m~chants
N'ont pas encore iringt ane !

J e a n n e lachte, terwijl zij hear speelkaarten waaiervormig in hear hand uitspreidde .
„Ik had hem eigenlijk wel bijtijds mogen waarschuwen,"
plaagde mijnheer van Pont-Rille verder, en hem zeggen
O . E . VII 21
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Its n'aiment rien .
Pauvre arrant
Tenet vows bier !
Lee tigres qu'ils sort
Des amants qu'ils out
Font si peu de cas
Qu'ils ne voudraient pas
Songer a gu~rir
Un pauvre martyr,
N'en coilta-t-il q' un soupir" 1)

„Maar :" verzette Jean n e zich
„Je lea prends sans vouloir lee prendre,
,,Je ne cherche point les moyens
„De lee mettre dare mes liens .
,,Ce sort eua qui viennent s'y rendre !" 2)

Een algemeen gelach rees op . Alleen B l an c n e lachte
niet ; haar hoofd bong zich diaper over haar werk .
„Hat is toch wel hard voor Jean G i r a n," zeide zij
later toen zij met Jean n e in haar slaapkamer was . „Hat
zal gear vroolijke visite zijn, die hij aan P a u 1 brengt ."
Een lack tintelde in J e a n n e' s oogen : „Misschien
trekt hij wel in een klooster, en least men later in de
annales van het geslacht Giran : Jean Didier Claude
G i ran, seigneur de la Feuillee, se fit capucin." Zij zeide
hat plechtig, maar de lack bleef op haar gezicht, ook nog
toen zij reeds to bed lag en hat hoofd tag en haar kussens
legde. Zij ging niet dadelijk slapen . Zij dacht aan hat einde
van hat rijmpje op madame Scar r o n ale g~oliere : „Je
sais comma it lee faut garden" Zij dacht aan dien anderen
„prisonnier," dien zij wel wilde houden, aan dien anderen
.
„pauvre martyr", dien zij niet zoo wanhopig zou maker
en haar geheele gezicht, haar tear gezicht met de donkere
. lachte.
oogen en den geestigen mood
1) Gedicht op madame S car r o n toen zij veal in 't hotel d'Albret
kwam, waar bet gezelschap op de aanwezige personen rijmpjee maakte .
2) Een ander, waar madame S c a r r o n vergeleken wordt bij „une
geOliere" .
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Maar B la n c he, neergeknield op haar bidstoel, bad
danger dien avond voor hen, die eenzaam zijn en in droefheid hun weg gaan .
J e a n n e op haar hooggehakte schoentjes en met een
kanten m utsj a op haar eenvoudig morgenkapsel kwam den
boomgaard uit, then G u i 11 a u m e haar tegemoet holde zoo
gauw als zijn beentjes het hem toelieten . „Een brief voor
u, tante !" riep hij ademloos, hem ophoudend en bijna struikelend overhandigend. „Papa heeft hem meegebracht uit de
stad ! Mag ik dadelijk weer weg, tante ? Ik mocht even op
het paard rijden, ais het zadel er nog op was !"
„Ga maar !" lachte Jean n e . Zij bekeek den brief, die
verzegeld was met het zegel der M o n t r e u i is . Het was
het schrift van haar tante.
„Als het maar niet is, om to zeggen, dat de Pont o u 1 s
overmorgen niet teruggaan," dacht zij .
Niet ver of onder een groote linde stood een bank, en
.zij ging er zitten om het epistel rustig to lezen .
Het was gedateerd van Avecourt, waar de M o n t r e u i l s
bij hun dochter logeerden . Het begon met eenige blijdschapsbetuigin gen over haar spoedige terugkomst . Zij moest
zorgen den volgenden Donderdag bij tijds in Dreux to zijn,
want zij mocht de P o n t o u 1 s n iet laten wachten . Als zij
e chter haar sejour in de provincie nog wat wilde rekken,
mocht zij dat ook doers . Zij moest dan maar een courrier
naar Dreux zenden met het bericht aan haar reisgezelschap,
dat zij niet meekwam. Mijnheer de M o n t r e u i l zou dan
wet zorgen, dat er later iemand ging om haar to halen .
Veel nieuws kon zij haar niet melden . Alleen was
iedereen vervuld van het gehaaste huwelijk van monsieur
de Preuilly met mademoiselle de Soissons . . .
Het was alsof haar hart stilstond . Het papier trilde in
haar bevende vingers, then sloeg het bloed naar haar gezicht, en met een kleur van schrik, verward, haastig las zij
door : „die zoo juist het klooster van Panthemont had
verlaten . Het was nog maar een kind van nauwlijks zestien
jaar. Planners tot dat huwelijk schenen al lang bestaan to
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hebben . De S o i s s o n s waren schatrijk en eene van de
machtigste families uit Frankrijk . Ret was een zeer mooiepartij voor monsieur de P r e u i 11 y, van wien verteld werd
dat hij niet zoo rijk was als men eerst meende . Ret was
zoo besloten, zoo gebeurd. Een Zondag maar hadden de
afkondigingen plaats gehad, den Maandag daarop waren
zij getrouwd . Ret jonge paar was nu op Preuilly .
Ret papier ritselde ; zij kon de trillende letters bijna
niet zien, maar zij las verder, dat, als zij Donderdagavond
in Parijs was, haar oom en tante er ook zouden zijn, om
den volgenden dag naar hun eigen buiten to gaan . Maar
..
„
als zi,~ . . .
Zij liet den brief zakken : dat kon haar op 't oogenblik niet schelen . Zij staarde voor zich nit. Ret was alsof
zij een slag op haar hoofd had gekregen, Zij was duizelig,
verward . Over het grasveld heen, onder de kromme wilgen
door zag zij de Rile glinsteren, en ears d'overkant een
stukj a van het zonniga weiland met koeien . . , het was zoo
warm, zoo rustig om haar heen. Maar zij besefte het niet .
Zij had een gevoel alsof zij eenzaam in donkerheid en koude
was achtergelaten . . . Dear was jets van haar weggenomen .
Zij was van haar plaats weggeduwd door een jong schoolkind, dat heel rijk was . Opeens dacht zij aan hetgeen
AA d e 1 e gezegd had van een meisj e, dat geen bruidschat
had . 0 neen ! het zou niet geholpen hebben, of zij al in
Parijs gebleven was, die weken, dacht zij bitter. Ook herinnerde zij zich nu de harde waarheden van haar moeder,
die haar geleerd had, dat zij niet gelukkiger zou worden ;
dat zij niet to veel moest verwachten, omdat de teleurstellingen den zouden komen . . . En als lets haar tegeuviel,
moest zij het nooit toonen.
Onwillekeurig richtte zij bet hoofd wet hooger op . Zij
zou niet zwak zijn, niemand zou weten wet er in haar was
om gegaan . Zij nam haar brief weer op, om verder to lezen
dat als zij het wenschte zij gerust nog op Pont-Rule
mocht blijven, hoewel haar planners mooi uitkwamen met
die van haar oom en tante .
En daaraan zou zij zich houden . Zij wilde niet blijven,
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zij verborg zich niet . Zij was niet bang de oude kennissen
to ontmoeten. Zij zou ze een vroolijk gezicht toonen, zij
zou levendiger, geestiger, (bijtender, dacht zij) dan ooit zijn .
En dan als zij het meest gevierd werd, zou zij zich mis$chien met waardigheid nit de wereld terugtrekken, en men
zou zeggen, dat zij de wereld moe werd, maar niemand, dat
de wereld hear niet meer aanzag .
. . . . Nog lang zat zij dear onder de linde . De klok
van la Feuillee, die in de verte twaalf slagen deed hooren,
herinnerde hear eraan, dat het etensuur naderde . Zij stop d
op en liep langzaam near huffs . Op de binnenplaats zag zij
B 1 a n c h e, die met een mandje gewapend van ziekenbezoek
terugkwam .
„Wet ben je toch eene chatelaine du bon vieux temps,"
zeide zij vroolijk, „men zal nog later een legende waken
op dame Blanche ."
„Dear is zooveel to doers," antwoordde B l a n c h e met
eeu zucht. „Het is alsof men nooit klaar ken komen .
Weet je wel, dat mevrouw d e Main t e n o n zich ook altijd
zoo over de armen bedroefde . Het is flu al zoo lang geleden, en 't gait niets beter . En de kinderen zijn nog even
dom in het leeren van den catechismus ."
„Dan gaf ik het maar op," antwoordde J e a n n e
luchtig, zonder nadenken . Hear gedachten waren ergens
anders .
„Neen dat ken niet, dat ken niet . Wij zijn dear toch
niet vrij in . De armen zijn ons opgedragen, zegt monsieur
1 e C u r e. Wij moeten maar doers, wet wij kunnen, en
niet verder vragen ."
Maar Jeanne luisterde niet meer. Zij was de stoep
opgesneld, en begaf zich near hear kamer .
Mooier gekleed en gekapt dan ooit verscheen zij weer .
Het was alsof zij het hoofd nog hooger droeg, alsof hear
oogen nog donkerder en schitteren der waren . Zij vertelde
aan tafel bet nieuwste nieuwtje uit Parijs .
„Je kende dien P r e u ill y uogal, is 't niet P" zeide
Marguerite.
„Ja, hij ging veel uit," antwoordde zij kalm, „en hij
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is een Reef van P h iii p p e d u B r u y s a r d, zoodat ik hens
nogal eens ontmoet heb ."
Dien avond, toen daar, buiten de geopende ramen, het
landschap wegdoezelde in avondschemering, zat zij weder
bij het licht der kaarsen aan het clavecimbel en zong
met haar heldere stem .
„Je kunt het zonder gewetenswroeging doers," zeide
mijnheer van Pont-Rule, „daar is nu geen aanbidder, wiens
hart je er door breekt ."
„Neen," antwoordde zij met een lachj e . Maar daar
was jets bitters in . Zij dacht aan P r e u ill y .
„Et quand la nature attentive
Cherche a calmer vos deplasirs," zong zij van P h ilomele,
„11 faut mime que je me prive
De la douceur de mes soupirs ."
Maar voor haar kon daar zelfs geen „douceur" in hggen . Als men zoo verbitterd is, zucht men niet . En zich
zelf beklagen., medelijden hebben met zichzelf, dat wilde zij
niet. Zij keerde daarom ook tot zich zelve niet in
want
dan zou zij het niet uithouden . Naar haar hart zou zij
niet luisteren, zoo dwaas zou zij niet zijn .
Op de reeks festiviteiten op de buitens, waar veel tijd
aan liefhebberij-tooneelspel werd gegeven, volgde de reeks
uitgangen in Parij s .
Ret was in den salon van madame d u D e f f a n d, die
haar appartementen had in het klooster van les Filles de
Saint Joseph de la Providence, dezelfde die destijds madame
de M o n t e s pan bewoon d had, het was hier, dat J e a n n e
op een avond, onder de vele bezoekers, monsieur d e
P r e u i 11y terug zag . Zijn vrouw was er ook, een kinderlijk, tenger ding in zware gebloemde zijde, met veel diamanten in het gepoeierde haar, waaronder een road gezichtj e,
dat met rouge en mouches was opgemaakt .
„Zij heeft slaap," maakte J e a n n e bij zichzelve uit .
Even had er jets getrild in haar oogen, toen zij hens
op eens had terug gezien : zijn scherp donkey gezicht onder
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de staartpruik, zwaarmoediger dan ooit, eigenlijk norsch .
0 ! 't was niet alleen om zijn naam en zijn fortuin geweest,
dat zij eens gehoopt had comtesse d e P r e u i 11 y to worden .
Maar volkomen kalm keek zij met een lachje naar hem op,
toen hij, terwijl zijn vrouw zich met madame d u D e f f a n d
onderhield, op haar toetrad, om haar aan to spreken .
„Monsieur d e P r e u i 11 y," zeide zij met warmte . „Ik
heb u flog niet kunn.en gelukwenschen ! Ik heb u flog niet
ontmoet na die groote gebeurtenis in uw levee ! Ik was bij
mijn zuster op Pont-Rule, toen de tijding mij bereikte . Het
levee is toch vol verassingen !"
Hij zag haar aan, trachtend to raden welke gevoelens zij
verborg achter die stral .ende oogen en dien glimlachenden
mood, maar hij kon niet bemerken hoe pijnlijk haar hart zich
kromde onder den ij zeren greep van haar zelf beheersching .
„Ja," antwoordde hij langzaam, alsof hij haar jets wilde
uitleggen, duidelijk maker : „het levee is vol verrassingen ;
vol onverwachte wendingen. Het komt, omdat wij niet
alles zien, niet alles willen zien. Wij denken het op ooze
manier, en het wordt heel anders . Wij droomen, maar wij
moeten toch ontwaken al zeggen wij flog zoo ernstig, dat
wij dit niet zouden willen, zooals dien keer, mademoiselle,"
en zijn stem daalde, „toen wij op het grasveld onder de
verlichte boomers dansten . . . De avond grog toch voorbij . . . . "
„Ja, droomen gaan voorbij," antwoordde zij onverschjllig,
met hare klare stem, „daarom zegt men ook, niet waar,
dat droomen bedrog zijn ."
Hij hoorde den nadruk op „bedrog ." Hij beet zich op
zijn lippen . Toen lachte zij . „Quelle philosophic, moo cher
comte ! Het is als of wij samen een stuk voor de encyclopaedic moeten maker ! Monsieur d' A 1 e m b e r t", het
hoofd wendend naar dew, die bij den schoorsteen stood to
praten met mademoiselle d e L e s pin a s s e . „Heeft u al
een verhandeling over droomen voor uw dictionnaire ?"
Monsieur d' A 1 e m b e r t ontkende, begreep niet, wat
zij bedoelde .
„Monsieur d e Pr e u i t l y en ik hebben het er over, dat
droomen voorbij gaan
"
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„En wij alleen met de werkelijkheid hebben to waken,"
vulde monsieur d e P r e u i 11 y aan, „dat de omstandigheden
toch sterker zijn den onzen wil ."
„Omdat wij de omstandigheden niet aandurven," dacht
Jean n e, een flikkering in hear oogen, maar zij hield de
woorden terug .
Hij mocht niet vermoeden, hoe bitter het hear gevallen
was hear droomen o p to ge ven .
„Omdat wij deze niet tot werkelijkheid waken," dacht
zij verder .
„Het levee stoort zich niet aan ons," hoorde zij monsieur d e P r e u i 11 y zeggen, en monsieur d' A l ember t
knikkend, bracht het gesprek van toekomstdroomen, lu chtkasteelen, idealen, op zijn theorien over de wis- en natuurkunde, volgens hem de eenige zekere studie, omdat de verbeelding er geen pleats in had en legde nit, hoe het verstand, eindelijk vrij gemaakt van scolastiek, de inquisitie,
de angsten voor godsdienstige bedreigingen, de dingen in
hear ware verhouding zou leeren zien, en de wereld verlichten met hear zeker schijusel .

Midden onder dit gesprek rees mevrouw d e M o nt r e u i 1 op, en J e a n n e nam afscheid, om achter hear
aan in de karos to stappen en near le Theatre Francais to
rijden wear 1' Edipe van Voltaire werd gegeven . Maar zij
hoorde en zag bijna niets . Tot nu toe had er een prikkel,
een opwinding gelegen in het denkbeeld, dat zij R e n e d e
P r e u i 11y, terug kon zien, het was hear eerste gedachte bij
iedere visite, bij iederen rijtoer . En nu was het gebeurd . Nu
hadden zij elkander ontmoet, hadden met elkander gesproken .
En nu gingen zij ieder hue weg, hij ging zijn kant uit, en zij
den Karen . Nu had zij in werkelijkheid gezien, dat hear
droom uit was .
En zij zou nu niet meer droomen . Zij zou geen luchtkasteelen meer waken, niet meer met hoopvolle, lachende
oogen kij ken in een zonnige toekomst . .A.lleen het dagelijksch levee leefde zij nu, het levee van zich kleeden en
kappen, boodschappen, rijtoeren in les champs E1ys~es, visites,
speelavondj es, soupers, dat drukke, jachterige levee ; en zij
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wilde hot zien zooals hot werkelijk was : „want met de werkelij kheid had men toch alleen to waken," en zij kreeg een
spottend lachje our den schijn van al die glanzende dingen,
en maakte zich goon illusies meer .
Daarom verwonderde hot haar niet, toen zij anderhalf
jaar later van Pont-Rille hoorde, dat Jean G i r. a n
B 1 a n c h e gevraagd had en dat deze flu vrouwe van la
Feuil~e zou worden . Zij had zich sours afgevraagd, of hij
trouw zou blij ven aan zijn idealen, meer 't verwonderde
haar niet, dat hij hot niet was . Zij wilt immers rinds lang,
dat hot leven niet was, zooals in de rowans, die zij als
kind verslond, en waarin de ongelukkige aanbidder altijd
eindigde met weg to kwijnen, of een vroegen dood to
sterven . A.lleen herinnerde zij zich met een spottend lachje,
hoe zij hem onveranderd zou vinden, al kwam zij terug :
„met wit haar en diepe rimpels ." Dit gebeurde flu niet.
Maar zij had hem gesteld tegenover een veranderd hart,
en daardoor had zij zijn droom verstoord . Zij verbloemde
hot niet . Zij zag hot heel good in ; zij had hem niets to
verwijten . Koel bezag zij hot leven ; koeler flog, dacht zij
sours, den monsieur d' .A 1 e m b e r t, die niettegenstaande
zijn wiskunde en zijn holder verstand, dat de ware verhoudingen der dingen moist to onderscheiden, den droom droomde
eenmaal hot hart van mademoiselle d e L e s p in a s se to
bezitten . Dat hij zoo lief had tegen alle bezwaren in, zoo
hoopte tegen alle hoop in .
Zij zag hen beiden dikwijls. Zij kwam veel bij madame du Deffand. De jonge Julie de Le spinasse
woonde met deze, en d' A l e m b e r t kwam er dagelijks . In
dien beroemden salon „au luxe sobre tendu de moire, bouton d'or, avec des rideaux de memo nuance" waren altijd tal
van bezoekers, die dear hot laatste book, hot laatste pamflet,
de laatste lezing k warren bespreken en critiseeren, niet
wij sgeerig, niet diepzinn ig, wear even in 't voorbij gaan, on
Jean n e hoorde or menig geestig woord, gezeten in eon
bergere bij den schoorsteen, die bovenin uog versierd was
met hot wapen van madame d e M o n t e span . Scherp en
spottend kwam den hot oordeel van de oude blindo gast-
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vrouw zeive . Het minst hoogdravende of aanstellerige
prikkelde haar, en om philosophische redeneerin gen gaf zij
niet veel ; evenmin om de wereld : „depuis que je me suis
apercue qu'on pourait le deviser en trois parts, les trompeurs, les trompes et les trompettes."
Jean n e vergat dit zelden als zij haar tante volg de op
haar visites en andere uitgangen .
Bekoorlijk en levendig als altijd vertoonde zij zich in
de elegance, voile salons, zat aan aan de soupers en de
speeltafels, waar zij geloovige catholieken hevig de encyclopaedisten hoorde aanvallen en hun kerk verdedigen, terwijl
zij moist, dat zij het groote gebod van die kerk over zelfopoffering, berouw en boete niet dachten op to volgen . . .
waar de roeping van een dochter nit de eerste families werd
besproken, die zich terugtrok in 't klooster, terwij 1 zij moist,
dat het meisje door de pokken ontoonbaar geworden, die
levenstaak alleen had gekozen om nog iets to zijn
en
daar waren de intrigues om een mooi huwelijk, de glorie,
als een bijzondere guest aan het hof was ontvangen, de
beleefdheden en hoffelijkheden jegens elkander, terwijl men
elkander niet vertrouwde, en moat misschien nog erger was !
elkander vervelend vond, en zijn slaap moest bedwingen ! . . .
Zij leerde veel menschen doorzien . Zij amuseerde zich,
als zij hun zwakheden opmerkte, en het lachje om haar
geestigen mood werd sarcastisch, en de blik nit haar donkere oogen hard .

Het was op een winderi gen Septemberavond, d at de
diligence van Alencon op Caen onder hoorngeschal van
den postillon de donkere straten van 1'Aigle doorreed, het
ongelijke hoefgetrappel van de afgematte paarden kletterend op de keien . Voor het posthuis hield ze stil, en de
samengestroomde nieuwsgierigen zagen bij het licht der
lantarens mademoiselle d' Y v r an, die in Parijs woonde,
eruit stappen, geholpen door haar zwager, monsieur 1 e
M a r c h a i s, terwijl een onbekende knecht, een deftige, een
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Parijsche, een pear koffers help afladen en brengen near
de karos van Pout-Rille, die op de binnenplaats atond to
wachten, Niet lang daarna schommelde dit rijtuig de poort
nit en reed de straat op . De knecht bleef achter . Hij
zou den volgenden dag near Parijs terugkeeren . Hij was
alleen meegekomen, om mademoiselle d' Y v ran to brengen .
„Het is to donkey, om jets to zien," zeide J e a n n e,
toen zij en hear zwager verder reden en zij leunde vermoeid achterover . „L'Ai .gle is zeker niet veranderd in die
zeven Saar .
„Neen, niets, behalve, dat de menschen wet ouder zijn
geworden, en de kiuderen groot," antwoordde hij opgewekt,
„dat zult je bij ons ook zien. Je zult de kiuderen niet
herkennen . Je bent veel to lang weggebleven . Wilde je
ons dwingen je to vergeten ?"
„Neen, dat niet ! Maar je weet, hoe het gaat . De tijd
vliegt voorbij . Ieder voorjaar nam ik mij voor to komen,
maar den waren er weer bezwaren, geen reisgelegenheid .
Of de wegen waren to slecht. Trouwens dat zijn ze . Bij
Parijs gaat het nog. Maar hier in de provincie . 't Is
abominable ."
„Ja, wet wil je P met al die oorlogen . Dear is geen
gelegenheid om jets aan ouze wegen en aan omen grond
to doen . Alles wordt verwaarloosd ."
Sedert vijf jeer leefde het land in oorlog met Pruisen .
Niet in bondgenootschap met dit land was het getreden,
zooals J e a n n e in hear wereldwijsheid eens had gezegd,
date gebeuren zou . De koning was met Oostenrijk meegegaan, terwijl Engeland de Franschen nit hun Amerih aansche kolonien verdreef.
„Dear moest een eind aan komen," liet 1 e M a r c h a i s
erop volgen . „Choiseul ken de voorwaarden niet aannemen,
maar bet zou toch goed zijn als die oorlog eens ophield .
Wij zullen toch nog lang genoeg gebukt gaan ouder de
oorlogskosten ."
„Ja, zeker. In Parijs wordt ook zeer geklaagd over
den keer, dien de oorlog genomen heeft, en over den toestand der finantien . Niemand heeft schuld, natuurlijk ."
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Daar lag jets onverschilligs in haar stem, dat hem al
eerder was opgevallen. Hij vond haar veranderd . Onduidelijk had hij haar nog maar gezien bij hot flikkerend licht
der lantarens, maar ears haar geheele optreden, aan haar
toon, voelde hij dat zij goon jong meisje moor was . „Zij is
den ook al 26 jeer," dacht hij .
Een fij ne motregen viol neer, toen de karos op de
binnen pleats van hot kasteel stilhield . Toch teekende de
silhouette van mijnheer van Pont-Rule zich weer of in de
geopende voordeur, waardoor hot flauwe lamplicht viol,
maar eon tengere jongensgestalte in rok, met dog en en
staartpruik, snelde de treden van den stoop af. Het portier
word opengerukt .
,,Ma tante," zeide G u i 11 a u m e diep buigend . J e a n n e
lachte opeens : de heldere lack van vroeger . Snel keerde zij
zich tot 1 e Marc h a i s . „Nu zie ik toch, dat ik oud word !"
zeide zij vroolijk .
Steunend op den arm van „moo neveu" ging zij
de stoop op . Hij was dertien jaar, maar lang voor zijn
leeftij d.
Mijnheer van. Pont-Rule bracht met eon buiging haar
toegestoken hand aan zijn lippen. verder in de vestibule
stood Marguerite, zwaarder geworden nog, donkerder
gekleed, ouder, maar met den ouden glimlach op hot frissche
gezicht, met dezelfde blijde oogen, toen zij haar omhelsde .
„Wat heeft hot lang geduurd !" zeide zij hartelijk. „En
wet kom je nog last vandaag . Ik begon bang to worden,
dat or jets met de diligence gebeurd was . Hebt je eon
goede rein gehad ?"
„Alleen wet geradbraakt . En in Dreux hob ik lang
moeten wachten . Is Blanche or niet ? Hoe is hot met haar ?
Ad
r m a n d zeide : good ."
Marguerite knikte : „zij is wet gauw moo en voelt
zich niet altijd even stork . Zij wilde je vanavond hier opwachten, maar ik hob hot haar afgeraden . Ik begreep, dat
hot last kon worden on die nattigheid is ook niet good
voor haar . Ik was ook bang dat zij zich to druk zou makers,
als je bij haar ging logeeren ; daarom vroeg ik je maar
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hier to komen, tk denk, dat J e a n zoo straks nog wel zal
komen hooren, of je er bent."
Zij zaten alien (behalve de jongere kinderen, die reeds
near bed waren) aan bet avondeten, in de groote eetkamer,
toen er voetstappen in de gang weerkionken . „Zeker J e a n,"
zeide M a r g u e r i t e en Jean n e zag nieuwsgierig near de
deur. Toen zij dien dag reisde en zich voorstelde, hoe zij
alles op Pont-Rille en la Feuili~e zou vinden, had zij zich
afgevraagd, of zij bij bet terugzien van J e a n G i r a n ook
berouw zou hebben over hear weigering . Maar toen hij dear
binnentrad en in bet licht der kaarsen kwam : blozend,
groot, sterk, met dat zekere plompe in zijn figuur, en met
die verlegen uitdrukking in zijn oogen, toen hij hear opeens
zag was hij weer zoo heelemaal „le gentilhomme campagnard" voor hear, herinnerde zij zich zoo levendig weer, hoe
moeilijk hij vroeger hear verhalen kon volgen, dat zij er
een lachj a om kreeg .
„Bonsoir, mon beau-frere," zeide zij vroolijk, hartelijk,
„hoe is bet met Blanche ."
Goed, deelde hij hear mee, vol bezorgheid over hear
refs, en daarom niet willende gaan slapen voor zij moist,
dat zij behouden was aangekomen .
„Komt morgen eten," vond Mar g u e r i t e . „Als ik
moist, dat P a u 1 kon, vroeg ik hem ook . Je weet"
tot
Jeanne
„dat hij sedert een jaar kapelaan is in Moulins .
Hij komt nog al eens hier ."
J e a n meende, dat hij den volgenden avond wel komen
zou . Hij nam spoedig afscheid . Het was al zoo last . Het
geheele souper werd kort daarna opgebroken en J e a n n e
begaf zich near boven, near dezelfde kamer, die zij zeven
jaar geleden met Blanche had gedeeld . De kamenier van
Mar g u e r i t e had reeds bet een en ander voor hear uitgepakt, en bleef om hear to helpers, maar zij was blijde
toen zij zoover was, dat zij hear weg kon sturen . Zij was
zoo moe, dat zij liever alleen was . Toch sliep zij niet
dadelij k, toes zij zich uitgestrekt had in bet hooge bed .
Langs de donkere gordijnen been keek zij de welbekende
kamer rood, wear een nachtlichtje zijn flauw schijnsel ver-
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spreidde, en even rustte haar blik op den bidstoel met het
crucifix erboven . Vroeger knielde B l a n c h e daarneer . Chere
petite B 1 a n c he, zou zij nog zoo devoot zijn ? Zeker wel.
Wat wilt men in de provincie van de redeneeringen, die
zij zooveel in Parijs had gehoord en die al fang alle vastheid van overtuiging bij haar hadden weggenomen ; en toen
luisterde zij naar de windvlagen, die telkens aan de ramen
kwamen rukken . Zij was weer op Pont-Rifle
eindelijk
na zooveel jaren . Bepaald ernaar verlangd, had zij niet.
Toch had zij ieder jaar ero ver gedacht er heen to gaan .
Maar telkens waren er bezwaren geweest, en zeker zou het
ook dezen keer weer tot een anderen zomer zijn uitgesteld,
als B l a n c h e er niet zoo op aangedrongen had .
„Den geheelen zomer," schreef zij, had zij in de hoop
geleefd, dat J e a n n e nog komen zou . Zij was dikwijls
weinig wel, onlangs nog had zij een week het bed moeten
houden, de dokter had gezegd, dat het zwakte was, dat zij
die duizelingen licht terug kon krijgen . Waarom zou
Jean n e flu nog maar niet komen ? al s het seizoen slechter
werd, kwam er misschien niet meer van reiz.en, zou het
onmogelijk zijn . Zij had haar nog niet in haar eigen huffs
gezien, ook nog niet kennis gemaakt met den kleinen
G a s t o n, en wat erger was met haar eigen petekind . Het
was een groote teleurstelling geweest, dat zij ien jaar geleden niet voor den doop was overgekomen, en al had zij
cadeaux en brieven gestuurd en M a r g u e r i t e in haar
plaats doers staan, zoo was het toch niet hetzelfde geweest ."
Er had zulk een verlangen in dien brief gelegen, dat
J e a n n e, noch de M o n t r e u i l s durfden weigeren, en
omdat er geen particuliere reisgelegenheid was, had ze de
rein per diligence ondernomen met een vertrouwden knecht
bij zich .
Heel vroeg in dien morgen, toen de straten nog uitgestorven waren, had zij Parijs verlaten . Zij was zoo moe,
zoo moe . Al haar ledematen waren stiff en pijnlijk. Zij
voelde nog het schokken en bonzen van de diligence en
als zij haar oogen sloot zag zij de landerijen, de heggen,
de boomgaarden, het heuvelland onder den grauwen
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najaarshemel, en de nauwe straten van de kleine plaatsjes
weer aan haar geest voorbijgaan . En toen zij eindelijk in
slaap viel, vervolgden deze haar tot in haar droomen .
Den volgenden morgen was bet weer B l a n c h e die de
luiken van haar kamer opende, waardoor bet heldere zonlicht
van een frisschen winderigen naj aarsdag naar binnen scheen .
Zij had haar donkeren omslagmantel nog om en de wollen
capuchon nog op, en hieronder uit keek haar lachend gezichtje, met een kleur van opwinding naar J e a n n e .
„lk ben toch zoo blij, zoo blij, dat je er bent," z eide
zij. „Ik kan bij na niet gelooven dat bet waar is ."
„Wat is zij op mama gaan lijken," dacht Jean n e en
met jets verontrustends keerde die gedachte bij haar terug,
toen zij dien morgen, na met haar zusters de kinderen in
de kinderkamer opgezocht to hebben (er waren flu in 't
geheel drie jongens en drie Ineisjes op Pont-Rule) met
haar in de zaal zat to praten, en zij zag hoe bleek Blanche's
gezicht was, toen de kleur der opwinding was weggetrokken, en welke kring en zij onder haar oogen had .
„Je hadt niet bier moeten komen," zeide zij haar, „ik
ben zoo bang, dat die wandeling to vermoeiend voor je
geweest is ."
„Wel neen !" en B 1 a n c h e lachte, „ik ben gewend veel
to loopen. En als ik niet ziek ben, zet ik zooveel mogelijk
alles door . En ik voel mij zoo wel vandaag !" en een blosj e
schoot weer over haar teer gezicht .
Zij informeerde naar iedereen, die zij vroeger in Parijs
had hooren noemen, maar zij moist er to weinig van om geheel op de hoogte gebracht to worden, en J e a n n e zelf
had altijd to weinig belang gesteld in de toestanden in de
buurt, om naar jets to vragen . Het gesprek liep dus hoofdzakelijk over de kin deren : over Cx a s t o n en Anne .
J e a n n e R e gin e A n n e was bet kind gedoopt, maar
Anne werd bet genoemd naar J e an' s moeder, die bij in
zijn kinderjaren verloren had, en van wie bij zich alleen
maar kon herinneren, dat zij strikken had op haar keurslijf en parels in bet haar als zij met zijn vader uitging
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naar de soupers en soirees, die de Rouaansche families
elkander gaven . Weinig jaren na haar dood was haar man
gestorven, en waren de twee zoons bij hun grootmoeder
gekomen . Daar was lang over gopraat, of kleine A n n e
ook R~gine zou genoemd worden naar doze . Zij was zoo bemind geweest in de famille, de statige R e gin e 1 e Marc h a is, maar J e a n en P a u l waren overtuigd geweest,
dat zijzelve den naam Ann a voor hot kind zou gekozen
hebben, want zij had veei van haar schoondochter gehouden,
en Blanche had gezegd : „zij was zoo jong en zoo gelukkig, en toen is zij opeens weggenomen, zij heeft haar
kinderen niet groot gezien, Paul was flog maar drie woken,
en ze heeft ze niet kunnen opvoeden . En hot is al zoo
lang geleden dat bijna niemand zich haar flog herinnert
in de famille . Het is wel hard . En flu moeten wij haar
niet vergeten ." En zoo word hot dus : Anne, maar J e a n n e
kreeg de rechten on de plichten van peettante .
Blanch a begon ook eon beschrij ving to geven van
la Feuill~e, maar viol zichzelf in de rode : „Je komt toch
alles zien," zeide zij vroolij k, „vermoei je dus niet met je
eenige voorstelling to waken ."
J e a n n e dacht, dat hot niet veranderd zou zijn, en dat
was hot ook niet, vond zij, toen zij hot dien middag weer
tegen hot goboomte zag liggen : eon flog niet oud, vrij laag
landhuis, regelmatig gebouwd met eon klokkentorentje op
hot leiendak, maar inwendig had hot toch jets anders gekregen, jets gezelligers, omdat hot bewoond was .
„Ben jo eigenlijk niet zeer benieuwd naar Ann a ?"
vroeg B 1 a n c h e, terwijl zij de dour van de kinderkamer
opendeed . „Zij is toch zoo'n boetjo je speciaal eigendom ."
Jean n e lachte, terwijl zij naar bins en gin g, in de
groote vierkante kamer, met den geboenden houten vloer, en
de hooge lambrizeering. Hot licht der westerzon scheen
naar binnen door de kleine ruiten van eon der ramen . Eon
meid met wijde rokken, jak en groote witte mists stood
haastig van haar stool op en bracht met ~~n risk den kleinen G a s t o n op zijn voeten, want niettegenstaande zijn
stiff heerenrokje had hij op den grond zitten spelen . Zijn
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krullen waren met een lint in zijn hale bijeengebonden,
alsof hij een staartpruik droeg, heel plechtig stood hij voor
zijn tante, en nam haar met dichtgeknepen mood en booze
oogen op . „Bonjour," zeide zij vroolijk tegen hem en gaf
hem een tikje tegen zijn wang . Toen keerde zij zich naar
de houten tafelstoel, waarin zijn zusje zat . Ann e' s rood
gezichtj e, omlij st door het baptisten mutsj e, keek uiterst
verbaasd , haar blauwe oogen werden steeds grooter, haar
mondje stood open : zij moist niet of zij huilen zou of lachen, het
was alsof zij in 't midden van haar voornemen bleef steken .
J e a n n e lachte . „Ik hoop dat je een voorbeeldig
petekind zult zijn," zeide zij haar, en over haar hoofdj e
heen, keek zij door de ruiten, om to zien welk uitzicht
men van hier had . Het was op het grasveld met de hooge
laan rechts, waarachter nu de zoo onderging in stormachtige
wolken
en zij zag niet, hoe B 1 a n c h e naar haar opkeek, zeker verwach+end, dat zij nog jets van de kinderen
zou zeggen .
„Op wie vindt je, dat Ann e lij kt ?" vroeg zij haar ;
toen zij samen de deur uitgingen .
„Op jou, lijkt het me . Maar zij is nog zoo klein .
G a s t o n heeft bepaald veel van je, behalve zijn oogen ."
„Die zijn heel anders," antwoordde B l a n c h e met
bewondering, „bijna zwart . Sommigen zeggen, dat hij op
jon lij kt."
Zij had er graag moat langer over uitgewijd, maar
J e a n n e vroeg naar jets anders, en het gesprek over de
kinderen staakte .
In den salon gingen zij zitten . Men had er bijna hetzelfde uitzicht ale boven, het grasveld met de laan, en aan
het eind een boschje waartegen een paar witte beelden
opstaken . Jean n e herinnerde zich dat er links een vijver
had gegraven moeten worden, en verder een berceau aangelegd, maar die waren er niet gekomen . Daar lag jets
ingeslotens, jets eentonigs in dat uitzicht, dat haar verveelde, maar B l a n c h e keek ernaar met oogen vol liefde .
„Ik zie dit grasveld zoo graag," zeide zij, „het is zoo
rustig."
O. E. VII 21

22
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En then na eenige oogenblikken : „Ik ben toch zoo
blij, dat je er bent . Het is toch wel vriendelijk van tante,
dat zij je zoo dadelijk liet gaan ."
J e a n n e lachte hardop : „Ik geloof niet, dat het tante
of ohm eenige zelfopoffering heeft gekost . Ik geloof zelf,
dat zij het nogal een geschikte reden vonden, om mij niet
overal to vertoonen van den winter . Tante gaat zelf veel
nit, en ik ga dan vanzelf mee, maar het is niet alles voor
haar, om steeds een nichtj e uit to J.aten gaan, en haar nog
niet getrouwd to zien, terwijl zooveel meisjes, die veel
jonger zijn, het al zijn, en ieder jaar nieuwe jonge meisjes
en nieuwe jonge vrouwen de salons komenn vullen."
„Ja, zie je," zeide B l a n c h e aarzelend, „het verwondert mij ook wel, dat je niet getrouwd bent . Ik had zeker
gedacht, dat je een mooie partij zou doers ."
„En de bruidschat, klein ding ? Neen, neen, ik ken het
levers nu genoeg ; en ik wil het niet mooier makers dan
het is . Het is heusch heel gel ukkig voor tante, dat ik nu
naar de provincie ben gegaan . Zij had nog altij d gehoopt,
dat ik de vrouw zou worden van den ouden markies 1 a
L o y ; hij was voor den tweeden maal weduwnaar . Maar
dat heb ik niet gewild . Ik ken de hem to goed ; hij is bijna
kindsch . Tante heeft then een lang gesprek met mij gehad,
en ik heb then heel goed begrepen, dat het een groote
teleurstelling voor haar was, dat ik niet getrouwd was ; wel een
bewijs, dat zij mij voor haar eigen geluk niet noodig heeft ."
Daar lag een zekere bitterheid in dien onverschilligen
toon, die Blanche niet ontging .
„Waarom ben je niet eerder naar de provincie gekomen ?" vroeg zij zacht . „Hier hebben wij je wel noodig
voor ons geluk," en J e a n n e, die naar haar opkeek, zag
een bloc van gevoel zich verspreiden over haar teer gezicht,
en een vochtige glans komen in haar groote kinderoogen .
Chere, petite B l a n c h e! Zij zou nooit gevraagd hebben,
of iemand rijk was, of knap of geestig : alleen maar of zij
hen web genoeg kon liefhebben en hen kon helpers . Zij
zou het in Parijs nooit uitgehouden hebben . Wat zou zij
zich over velen bedroefd hebben en hoe verschrikt zou zij

„UNE DEMOISELLE" .

339

.gekeken hebben als zij tegenwoordig ware geweest bij de
spottende gesprekken en snijdende opmerkingen, die in
,zooveel salons gehoord worden . J e a n n e glimlachte erover
bij zichzelve : „Chere, petite Bl an ch e," en een gevoel van
teederheid en bescherming voor haar rees op in haar hart
„Weet je, kleintj e," verbrak zij de stilte, „dat het een
groote dwaasheid is, dat ik niet hier logeer . A.ls je wel
bent, zal mij n tegenwoordigheid je toch wel niet to druk
zijn, en als je ziek bent, dan zou ik je kunnen oppassen ."
B l a n c h e aarzelde. „Ik had je graag hier gehad, maar
M a r g u e r i t e vond het verstandiger, en zie je, het is
vroolijker op Pont-Rille, en als ik flu hoofdpijn heb en in
bed moet blijven, dan hebt je het hier niet prettig . Je
zult het toch wel stil en eentonig buiten gaan vinden . Ik
vind het wel wat egoist van me, dat ik je zoo liet komen ...
maar ik was zoo bang, dat ik weer eens heel ziek zou
worden . . "
„En 't is immers ook heel goed, dat ik naar de provincie ging !"
„Maar als tante om je vraagt," vervolg de B l a n c h e,
„dan moet je her niet blijven . diet is niet goed van me,
om je niet of to staan . In October en November kan men
flog wel reizen ."
„'k

Geloof heusch, dat je al genoeg van me krijgt,"

plaagde J e a n n e, maar met iets bitters rees de gedachte
bij haar op, dat zij wel niet teruggeroepen zou worden in
Parij s .
Toen de schemering neerdaalde op het grasveld en de
witte beelden in een blauw wags wegdoezelden, zagen zij
J e a n thuiskomen met een geestelij ke . Het was Paul .
J e a n n e had hem niet meer ontmoet sedert zij als schoolmeisj a uit 1'Aigle was weggereden, en hij tot de stadspoort
naast de reiskoets to paard was meegegaan, en het was
haar vreemd hem flu in de soutane to zien . Het blonde
van zijn gezicht kwam to duidelij ker uit bij het zwart van
zijn kleeding, hij had flog dat zekere teedere, jongensachtige in zijn trekken, maar daar was een vastberaden nit-
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drukking om zijn mood gekomen, merkte zij op, toen zij
later aan het souper gezeten, hem beter kon opnemen bij
het kaarslicht . Levendig, vol belangstelling vroeg hij naar
de meeningen nit Parij s ; over de predikers, de stemming
onder het yolk (waarvan J e a n n e niets moist) over de encyclopedisten . Hij moist haar to doen praten, terwijl B 1 a n c he,
doodmoe van de emoties van dien dag met een bleek gezicht, zonder veel to begrijpen toeluisterde, heel tevreden,
dat Jean n e blijkbaar genoegen vond in P a u 1' s gezelschap, en J e a n na vergeefs geprobeerd to hebben het gesprek op de jacht to brengen zwijgend zijn souper verorberde
en zich verveelde . Totdat het vraagstuk van den oorlog
werd aangeroerd . Toen wilt hij to vertellen, dat er bijna
geen arbeidskrachten voor den landbouw waren to krijgen,
omdat er zooveel krijgsvolk noodig was, en dat de taille
de overige bevolking zoo neerdrukte, dat zij er bijna niet
boven op konden komen. En B 1 a n c h e, met tranen in
haar oogen, vertelde, dat de eenige zoon van een arme
weduwe, een vroegere werkmeid op la Feuillee, was gesneuveld, en hoe blij M a r g u e r i t e was, dat G u ill a u m e
nog to jong was om nit to trekken, want hij zelf wen schte
niets liever dan zijn leven to geven aan den dienst van
den koning .
„Natuurlijk," wide J e a n kalm, „als het land in gevaar
is, en de koning heeft ons noodig, dan gaan wij allen ."
Mar g u e rite had goed de les geleerd, destijds door
haar moeder van Saint-Cyr meegebracht : dat een huisvrouw
de verantwoording voor al het werk draagt, ook dat van
de boerderij, als zij buiten woont, en zij had het altij d
druk . J e an n e verwonderde er zich over, dat er zooveel
noodig was, om een huishouden op dreef to houden, en
dan nog zonder luxe . In Parijs scheen alles van zelf to
gaan . Daar vond men de diners en soupers klaar, zonder
dat iemand er zich over bekommerde, hoe de oogst van het
koren was geweest, hoe de groenten waren gegroeid, of de
tijd van het vruchten plukken daar was, hoe men de appels
en peren het langst kon bewaren, of hoeveel zorg het kostte
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het vleesch van de slacht to rooken of to zouten, daar brandden alle haarden, zonder dat iemand berekende welke boomen daarvoor vallen moesten en welke nieuwe men planters
zoo . Daar bestelde men de meest ingewikkelde toilettes
bij den kleermaker, zonder zich of to vragen, hoeveel tij d
het naaien in beslag ream . Maar op Pont-Rule schenen
dat dagelijksche belangen to zijn . In Parijs klaagde men
over de duizenden en duizenden, die de oorlog verslond,
maar niemand ontzegde zich er jets voor . Hier als zij wandelde langs de verlaten velden en door de steeds kaler
wordende laantj es, zag zij de armoedige buttes en ontmoette
de havelooze bewoners .
„Ze zijn afzichtelijk van vuilheid," zeide zij eens mjnachtend, maar B l a n c h e verdedigde ze .
„Ze zijn zoo arm," zeide zij . „Ik ken die eene vrouw
heel goed ; zij is nog veel jonger dare ik . Ik heb haar
vroeger den catechismus geleerd. Haar man moet de pacht
opbrengen voor le comte de Mienne in Parijs, en bij houdt
niets voor zichzelf over . Daar is zooveel armoede . Monsieur
d e C u r weet dikwij is gees raad . Derek eraan, dat wij
brood laten brengen aan die oude doove vrouw bij de Rule,
anders sterft ze nog van honger. En vrouw L u b i n moet
een dekentje hebben voor haar kind, die houdt bet anders
niet uit in die tochtige hut ."
J e a n n e knikte . Weer trof bet haar als jets vreemds, dat
er zooveel plichten wares, dat er zooveel van haar of kon
. Op Pont-Rule had zij nog meer buiten die dingen
hangers
gestaan, omdat Mar g u e rite haar hulp niet noodig had,
maar sedert zij uit liefde voor Blanch e, op la Feui1be
haar intrek had genomen, leefde zij dat eenvoudige levee
vanzelf mee .
Op Allerzielen reden zij samen naar Moulins, om de
mis bij to worsen . Het was een mistige donkere dag, gele
bladeren dwarrelden van de zwarte hoomen af, en de karos
vorderde langzaam over den modderigen weg .
„Daar zullen er velen bedroefd zijn vandaag," merkte
B l a n c h e op . „Zoovelen hebben zoons en broers in den
oorlog verloren . We moeten aan velen denken ."
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En weer voelde J e a n n e, hoe reeel de oorlog was, die
toch zoo ver weg werd gevoerd.
De kerk was vol . Vele vrouwen in haar Normandische
kappen knielden dear neer, en ziende near al die eerbiedige
gezichten, bedacht zij zich dat het toch maar gelukkig was,
dat die eenvoudige buitenmenschen, die het zoo hard konden hebben, nog zulk een vast kinderlijk geloof hadden in
de leer van hun kerk . B l a n c h e was ook zoo, B l a n c h e
met al haar liefde en haar gevoel, zou wegkwijnen van
verdriet, als zij niet wilt, dat er voor de aardsche smart
goddelij ke vertroosting was .
Den volgenden avond vond zij Paul op Pont-Rille .
De anderen speelden kaart, maar zij ging bij hem zitten
bij het houtvuur, dat in den open heard opvlamde . Zij
leunde het mooie gepoeierde hoofd tegen de hooge leaning
van haar stoel. „Welk een ferveur, toch dikwijls bij het
yolk," zeide zij complimenteus, „het viel mij gisteren in de
kerk op. Dear was ook zooveel ernst."
„'t Moest ons eigenlijk niet opvallen," antwoordde hij
wet

scherp, „mij verwondert het tenminste niet, dat het

in Parijs in de eerste kringen niet zoo is" (hoewel zij hem
dit niet gezegd had) . „Er staat niet voor niets geschreven
Quam difficile qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt !
Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben in het
koninkrijk Gods ingaan !"
„Hoe streng !" zeide zij, hem met een lachje aanziende .
„Maar het is zoo, het is zoo," antwoordde hij ernstig,
„Steunt hun geheele levee niet op hun geld, op hun luxe,
op hun positie ? Geven zij niet alleen daarom ? A1 hun gedachten draaien daarom, hun geheele hart hangt daaraan .
Het is alles hoogmoed en ijdelheid en egoisme en gemakzncht . Zij kennen alleen de wereld, en zien alleen de wereld .
. . . . Het Koninkrijk Gods zien zij niet."
„En omdat zij het niet zien kunnen," voegde hij er
bitter aan toe, „zegben zij, eat het niet bestaat."
„Hoe zoo ?" vroeg J e a n n e koel . Zijn scherpe toon
over dit punt prikkelde haar .
„Probeeren zij het den niet weg to redeneeren ?" zeide
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hij geergerd . „Praten zij er niet veel over, en sehrijven zij
er niet veel over, heel geleerd, heel verstandig, heel geestig !
Zij hebben eerst hun hart gedood, en nu met hun verstand
willen zij bet begrijpen . Alsof men met bet verstand gelooft !"
Hij keek voor zich nit, naar bet stil brandende roodgloeiende houtvuur, dat zijn gezicht bescheen, en J e a n n e
zag hoe diep nadenkend zijn oogen stonden ., terwijl de trek
om zijn mood minder stroef wend .
„Maar alleen de reinen van hart zullen God zien," zeide
hij toen, „daar wordt niet gesproken van een groot verstand of van een groote geleerdheid . Met bet hart gelooven wij, en hebben wij lief, enn hopen wij . In ons hart ligt ons
levee . En bet was ook in haar hart" voegde hij er eerbiedig
aan toe, „dat de moeder Gods de dingen bewaarde die over
Karen Zoon gezegd werden : „Maria autem conservabat omnia
verbs haec, conferees in corde suo . Doch Maria bewaarde
deze woorden alle to zamen, overleggende die in haar hart ."
J e a n n e luisterde zwijgend, even doordenkende . Maar
toen met die gewoonte die zij geleerd had, over alle diepere
gedachten met een lachje been to glijden : „Waarom wordt
u niet boetprediker ?" plaagde zij . „En komt u in een pij
en op sandalen de Parijsche wereld opschrikkenn nit zijn gouden droomen ? Wie weet, hoevelen tot boete zouden komen ?"
,,Was dat waar," zeide hij vurig.
Verwonderd trok zij de fijne wenkbrauwen op . Wat
was hij toch hopeloos ernstig en in de plooi, zoo heel
anders dan de abb~s, die zij in de Parijsche salons had
ontmoet . En met een spotlachje om de vergelijking-alleen
van hun ijdelbeid, die zij zoo dikwijls doorzien had, en zijn
ernst, rees zij op nit haar stoel, om op verzoek van Marguerite
clavecimbel to gaan spelen . Zij moist hoe die abb~s in minachting
zouden nederzien op diep eenvoudigen kapelaan . ,,Terwijl
hij toch hun meerdere is," dacht zij . Zij was eerlijk genoeg
om to erkennen, dat hij gelijk had gehad in zijn beoordeeling . Zelf had zij die wereld jaren lang met kouden
critischen blik aangezien ; zij wilde dat egoIsme, die ijdelbeid
wel erkennen .
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De bemodderde weg en waren hard bevroren, ij svliezen
waren er tusschen de ongelijke wagensporen, en ijs op de
sloot, waarover de kale wilgenboomen zich bogen . Eentonig grijs strekte de lucht zich over het land uit . J e a n n e
keek ernaar, terwijl zij door het laantje, liep gehuld in haar
omslagmantel met kap . „Wij zullen sneeuw krijgen," dacht
zij en verhaastte haar stag . Zij kwam van Pont-Rule, wear
zij geweest was, our een middel tegen verkoudheid to halen
voor de kleine Ann e, en our tijding to brengen van B1 an c he,
die sedert een week weer ziek was . Zij had Mar g u e r i t e
in de kinderkamer gevonden, druk bezig aan 't naaien aan
een jurk voor kleine Bert h e, terwijl J a c q u e l i n e zat to
breien en AA u r e 1 i e haar lessen leerde . 't Ging altijd wet
gebrekkig met die lessen . „La gouvernante" was niet veel
meer den een meid, die de kinderen lezen en schrijven
moist to leeren, en Mar g u e r i t e zelf had het to druk one
er zich veel mee to bemoeien . En de meisjes naar kostschool sturen was to duur . Dear was al zoo veel noodig our
het huishouden eenigszin s op dreef to houden . G u ill a u m e
zou later landheer worden als zijn vader, hij behoefde zooveel lessen niet to hebben, en voor R o b e r t zou men later
probeeren een pleats in het leger to krijgen, E u g e n e
was nog maar twee jaar oud, daarover maakte men zich
geen zorgen nog, maar daar was flog altijd genoeg en sours
waren er ook tegenspoeden ; een paard had zijn been gebroken en moest afgemaakt worden, een hooimijt brandde af,
of daar kwam een ziekte in het koren . Ret was heel begrijpelijk, dat de meisjes niet meer opvoeding kregen, „Maar
ze weten toch heel weinig," maakte J e a n n e bij zich zelve
uit . „Mama hield er vroeger meer de hand aan bij ons .
Maar Mar g u e r i t e heeft het wel heel druk, en zij heeft
ook nooit zooveel van studie gehouden als ik ." En terwijl
zij zich daar voorthaastte near la Feuillee en dacht aan
haar nichtjes in die eenvoudige, bijna kale kinderkamer
op het oude huffs, kwam het opeens bij haar op, dat zij
nog wel het meest geleerd had van haar zusters . „Ik zou
er gemakkelijk wet aan kunnen does," besloot zij . ,,Maar
eerst moet Blanch e beter zijn ." Zij ging nu den hoek our
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bij de groote laan, en grauw onder de grauwe lucht zag zij
hot huffs liggen tegen de kale boomen . Guur, in vlagen,
dorre bladeren voor zich uit drij vend, woei de wind over
hot grasveld . Zij huiverde en was blijde toen zij de huisdeur bereikt had, en in de vestibule stood buitenn de koude .
De trap opgaande hoorde zij hot dreinende geschrei van
kleine AA n n e . Zij ging naar haar kamer, om haar good of
to doers, en toen zij op haar hoog gehakte schoentj es weer
to voorschijn trad, eon fichu over hot blauw zijden keurslijfje met de nauwe mouwen en do kanten strooken aan
de ellebogen, woerklonk hot kindergehuil haar nog tegen .
„Ze schreeuwt weer," kondigde G a s t o n haar aan toen
zij de kinderkamer binnentrad, terwij 1 hij, flu niet in zijn
deftig heerenrokj a maar in eon kort effen buisj e van eon
stool kwam glijden . „Maar ik hob haar niot aan den gang
gemaakt", vervolgde hij in zijn gebroken Fransch.
Zijn tante lotto niet op hem, „ls mevrouw gaan rusten ?"
vroeg zij aan de meid, want toen zij uitging had zij B 1 a n c h e
in eon grooten stool bij den haard achtergelaten .
„Ja, mademoiselle . Mevrouw was weer zoo moo, en
wilde wat slapen ."
„En met do kinderen bij zich, was dat niet bepaald
mogelijk," merkte J e a n n e op, eon bilk werpend naar
A n n e, die rood van 't huilen in haar bedje lag en zachtjes
voortdreinde .
De meid nam he t kind op : „Zij wil bij me op schoot
zitten", zeide zij, „dicht bij hot vuur", en als bevestiging
van dit gezegde, hield hot geklaag op . „Ik hob hot middel
van mevrouw van Pont-Rille gekregen," vervolgde J e a n n e .
Zij legde uit hoe hot met kokeud water moest aangemengd
worden en verliet toen hot vertrek, om naar haar zuster to
gaan zien . De dour van de slaapkamer stood op eon kier, en
die zacht open duwend, trad zij naar binnen . Het grauwe licht
van den laten winterdag heerschte in de kamer ; in den
haard kwijnde eon houtvuur, flu en dan eon zacht ritselend
geluid gevend . Op haar teenen liep zij naar hot bed en
kook achter hot donkey groene gordijn . Heel bleek en stil
lag B 1 a n c h e daar, de oogen gesloten, en denkend dat zij
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sliep, trok zij zich terug, then de zieke de oogleden opsloeg .
Een lachj e gleed over haar gezicht then zij de gestalte
zag, die als een zwarte schaduw voor het bed stood : „Ik
slaap niet", wide zij, „en ik hoorde je wel. Ik ben wat
gaan rusten ; de kinderen waren zoo druk. Kom je niet
wat bij me zitten ?"
„A is het je niet hindert" .
„0 neen, ik vind het heerlijk" . Zij richtte zich wat op,
our beter haar zuster to kunnen zien, die een stoel bij het
bed schoof, na een blok op het vuur gelegd to hebben .
„Heb je het middel van Marguerite gekregen ?"
„Ja, en ik heb Louise al uitgelegd, hoe zij het klaar
moest waken. . Mar g u e r i t e dacht dat Ann e wel gauw
beter zou zijn" .
„M a r g u e r i t e heeft al zooveel zieke kinderen bijgewoond en zooveel kwalen genezen," wide B l a n c h e bewonderend, „zij weet overal raad op . Zij is al bijzonder flunk,
vindt je niet ?"
„Ja dat is zoo . Maar zij voelt zich ook altijd even
gezon d en sterk" .
„Ja, dat maakt wel een verschil," wide Blanche nadenkend, „ik vind dikwijls da,t ik zoo tegen de dingen opzie,
en mij noodeloos ongerust mask . Maar ik ben sours zoo
woe, zooals vanm.iddag . Ik kon het niet uithouden in de
kinderkamer en toch had ik niets anders to doen dan in
een stoel bij den haard to zitten."
„En kindergeschrei aan to hooren", vulde J e a n n e aan .
B 1 an c h e antwoordde niet . Zij keek nadenkend voor
zich uit en haar zuster za,g hoe op haar bleek gezicht die
pijnlijke uitdrukking van bezorgdheid gleed, die haar zoo
op haar moeder deed gelij ken .
„J e a n n e", verbrak zij opeens de stilte, ,,ik ben heel
zwak . Ik voel het, en sours zie je, heb ik er wel over gedacht, of ik ooit beter zou worden ?"
J e a n n e maakte een afwij zend gebaar . „Maar, petite"
wide zij of keurend, dock de angst leg de zich our haar hart
„zou B l a n c h e ook denken, misschien zeker weten, dat zij
het gestel van haar moeder had ?
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„Neen, je moet niet tegenspreken . Ik zeg ook niet,
dat bet zoo is, ik zeg alleen, dat ik er wel eens over hg
to denken, ook zooeven, voor je binnenkwam, dacht ik er
over, en toen dacht ik dat ik het je toch eens zeggen zou,
en ik wilde je dan meeeen wat vragen" . . . Zij zweeg, en
bet bleef stil .
„Wat dan ?" vroeg J e a n n e eindelij k zacht .
.,Of je, als het gebeuren mocht, dat ik er niet meer
was," zeide B 1 a n c h e voor zich uitziende, ,,of je dan voor
de kinderen zou willen zorgen ? . . • niet alleen voor A n n e
als je petekin.d, maar ook voor G a s t o n ?"
„Dat weet je wel," zeide J e a n n e haar hand liefkoozend
legg end op die van B i a n c h e, die op het dek lag . „Maar
je moet je niet zoo bezorgd makers, je zegt immers zelf,
dat je het niet zeker weet."
„Neen, neen, maar het zou toch kunnen . Als je zoo
stil ligt, dan denk je over zooveel, en dan denk ik dikwijls
aan de moeder van J e an . Zij was zoo jong en zoo gelukkig,
en toen is zij ook weggen omen . Zij heeft Paul nog maar
drie weken gekend . Wat moet dat hard zijn geweest ! En
dan ben ik toch zoo blij, Jean n e, dat we Anne naar haar
genoemd hebben ."
,.Ja" antwoordde J e a n n e, maar haar keel was toeg eschroefd. Zij wilt niet wat zij verder zeggen zou, en weer
bleef het stil in de kamer, alleen het houtvuur knetterde
even . Het grauwe licht trok zich meer enn meer terug, de
kleine ruiten besloegen en nog maar onduidelijk waren de
toppers van een paar boomers tegen de grijze lucht zichtbaar .
„Ik denk flu ook veel aan mama," vervolgde B l a n c h e
haar overdenkingen . „Wat moet zij geleden hebben toen
zij jon had laten gaan, zoo ver, en zij had er nog zulke
pijnen bij . Ik heb nooit begrepen, hoeveel strijd zij moet
gehad hebben, totdat ik misschien ook Gas ton en Anne . . .
zal moeten achterlaten ." Onrustig verlegde zij haar hoofd .
„En dan J e an," zeide zij met jets wanhopigs in haar stem .
„Hij vindt het al zoo stil als ik ziek ben . Wat zal het dan
later zijn ? Ik weet heusch niet, hoe bet zal moeten ! Ik
geloof, dat ik nooit het offer zal kunnen bren gen . . . en
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de kinderen ze zijn nog zoo klein, zoo klein ." Haar stem
brak en J e a n n e moist, dat haar hart verscheurd werd van
droefheid en zorgen .
„Petite," zeide zij teeder .
B l a n c h e kneep krampachtig haar hand : „Zul je voor
mij bidden," vroeg zij dringend, „vragen, dat als bet zoo
is, ik niet zoo moeilijk zal kunnen zeggen : fiat voluntas tua."
„Ja ." Maar B l a n c h e zag niet hoe J e a :n. n e in stilte
zat to schreien, bet gepoeierde hoofd gebogen . Het was
er veel to donkey voor nu . Alleen bij de ramen hug nog
bet grauwe licht binnenvallend door de beslagen ruiten .
Op bet portaal naderden zware voetstappen .
„Daar is J e a n," zeide B 1 an t h e opeens, met duidelij key stem .
De deur werd geopend en zoo voorzichtig als zijn zware
hoog gehakte schoenen bet hem toelieten, trad J e a n binnen .
Onduidelij k onderscheidde hij J e a n n e. „Ben jij bier," zeide
hij tevreden . „Ik kan je bijna met zien . Ik zou een kaars
opsteken, en op bet vuur mag ook wel een blok . Hoe is bet
Blanche?"
„Alleen moat moe," antwoordde zij opgewekt.
„ Ieb je een goede jacht gehad ?"
„Ja, heel goed . G u ill a u m e was ook mee . Hij begint
aardig aan to leeren . .,AA r m and vroeg of ik op Pont-Rule
kwam soupeeren, dan konden wij nog moat kaartspelen . Maar
eerst wilde ik zien, hoe bet met jou was ."
„Een beet] a lui, zooals je ziet," en met een lachj e zag zij
hem aan. „Het is een goed idee, om naar Pont-Rule to gaan ."
„Dan zal ik wel op de kinderkamer soupeeren," zeide
J e a n u e, „dat is heel gemakkelijk. Ik zal Louis a gaan
waarschuwen ."
Maar vbOr zij dit deed, ging zij eerst in 't voorbijgaan
op bet portaal haar eigen kamer binnen, om er haar breiwerk to halen . Het was er koud, en hetzelfde grauwe
licht viel bier door bet venster . In gedachten trad zij op
bet raam toe en keek nit . De eerste sneeuwvlokken dwarrelden veer. De zwarte takken der kale boomers waren
reeds wit belijnd en de donkere paden werden wit . Het
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viel haar op, maar zij realiseerde het toch niet : haar hart
was vol van B 1 a n c h e, haar oogen waren nog brandend
van de tranen : „als het eens wear was," als een kille hand
lag die angst op haar, „als zij eens was als haar moeder?
o, die moeder, die arme, arme moeder !" Een golf van verdriet overstroomde haar ziel, „die arme moeder met haar
knagende pijnen en haar verdriet . Pat eenzame wegkwijnende levers in het stille huffs in 1'Aigle, dat was toch
ook maar werkelijkheid geweest . . .- en nu B l a n c h e met
J e an, en die twee kleine kinderen."
En toen, zij redeneerde niet, maar zij knielde opeens
neer, en haar armen steunend tegen het vensterkozijn, legde
zij haar voorhoofd tegen haar gevouwen handers . Zij zeide
geen woord. Maar zij dacht ears den Gekruiste, die ook
eerst na zooveel strijd en smart „fiat voluntas tua" had uitgesproken, en haar bedroefd hart voelde, dat dit de eenige
troost was, dat Hij, de Man van smarten, n iet mensch
alleen was geweest, een vragend, onzeker hulpeloos men sch,
maar Zone Gods was
van alle eeuwigheid, Die weet de
goddelijke dingen, die dear zijn achter de aardsche, en dus
begrijpt, waarom het alles zoo moet zijn .
Het was & n oogenblik van nederbuigen, & n oogenblik van bidden om troost en ontfermin g .
Toen, na een pons, wet bedaard, richtte zij zich op .
Dear waren bezigheden, die haar riepen . Al tastend
in de schemering, zocht zij haar breiwerk op de tafel, en
verliet het vertrek, om near de kinderkamer to gaan . De
meid zat her nog voor den heard, met A n n e op haar
schoot ; de vlammen van het houtvuur den step op den
muur, en teekenden de schadu wen der meubels reusachtig
of tegen het plafond .
„Het kind is stil zoolang zij bij mij is," zeide Louis e,
„maar het wordt tijd voor het avondeten ."
„Geef haar mij maar," zeide J e an n e . Zij nam Anne
op haar knieen, en dear lag meer teederheid, meer liefde
in haar bewegingen den zij ooit betoond had tegenover
haar petekind . Arme kleine Ann e, die haar zoo bijzonder
was toevertrouwd . Maar G a R ton ook. Zij zocht hem, en
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zag hem in een donkey hoekje stil met zijn stokpaardje
spelen.
„Kom eens her," zeide zij vriendelijk.
Hij kwam gehoorzaam, en zij nam zijn handje in de
hare : „Wet ben je koud," zeide zij, en zich bukkend trok
zij een voetenbankje dichterbij .
„Kom maar naast me zitten, bet is lekker bier bij bet
vuur. Het is veel to koud bij de ramen nu . Weet je wel,
dat bet sneeuwt ?"
Hij knikte . Hij was een beet] e verwonderd over dat
goede plaatsje, dat bij kreeg, maar heel tevreden ook, en
zijn ingenomenheid over alles steeg ten top, toen zijn
tante later met hem soupeerde. Daarna bracht Lou i s e
A n n e near bun moeder, om deze goeden nacht to wenschen
en bij dribbelde mee . Toen bij terugkwam was zijn tante
J e a n n e er nog, maar zij stood toch op, om weg to gaan .
,.En flu ga je near bed," zeide zij, „en den ga ik bij
moeder zitten ."
Hij keek hear aan, alsof bij zag de zekere zachtheid,
die er flu was op die trekken, waarvoor bij anders wet
bang was, alsof bij raadde, dat er jets anders was, jets treurigs,
hief bij opeens zijn armpjes op, en toen zij zich bukte,
sloeg bij beide om hear hall .
„Moi t'aime," verklaarde bij .
„Moeder was heel ziek," werd hem den volgenden dag
meegedeeld, „en bij moest heel stil zijn ."
Hij mocht maar even near hear toegaan : zij lag heel
stil achter bet donkere gordijn, en zij kwam later in 't
geheel niet in de kinderkamer . Zijn tante Mar g u e r i t e
kwam en praatte lang en fluisterend met tante Jean n e
en toen bij eens op een stoel was geklauterd, en door bet
ream keek, zag bij in de besneeuwde lawn een man to
paard aanrijden, en later hoorde bij zeggen, dat de dokter
nit l'A.igle er was .
Heel veel dagen was bet zoo, zoo anders . Ann a was
ook veel stiller, veel zoeter . Het was, omdat zij beter was,
zeide L o u i s e, en toch was L o u i s e niet tevreden en
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vroolijk, en eens then zij naar de kamer van moeder was
geweest, had zij zitten huilen bij den heard . Tante J e a n n e
had het heel druk ; zij bleef niet meer zoo gezellig zitten,
zooals op dien sense avond, maar zij keek toch nooit meer
zoo, dat hij bang voor has r was .
Hij was niet de eenige, die de verandering in haar
gezicht opmerkte . Daar was P a u 1, die eens aandachtig haar
gezicht opuam, then hij haar goedendag ging zeggen in
de eetkamer, waar zij een mandje met etenswaren vulde
voor een arms . Daar was een vermoeide trek om haar mood
gekomen, vond hij, en donkere kringen onder haar oogen .
„U vermoeit u to veel," merkte hij op, „niet alleen
met de zieke, maar met de kinderen ook . ., en de armen ."
„B 1 a n c h e vraagt er altijd naar," antwoordde zij kalm,
terwijl zij het mandje aan den knecht gaf, die er op
wachtte en er dadelijk mee het vertrek verliet . Zij keerde
zich opeens tot hem met een lachj e op haar bleek gezicht
„Ik heb nu geen tijd meer om to redeneeren en om to
critiseeren," zeide zij, even met een tinteling in haar oogen,
„Ik most flu wel met mijn hart levee, mijnheer kaplaan ." (hem
noemend als zijn boeren) ,,Is u niet tevreden ?"
„Hoezoo ?" vroeg hij getroffen .
„Het raakt mij nu van to dichtbij . Ik ken er nu niet
buiten blijven" . Daar trilde iets in haar stem . „Het helpt
nu niet, of ik al beredeneer, dat al mijn angst en bezorgd-

heid de toestand niet veranderen zullen of dat het
dwaas is om to hopen
ik zorg toch en ik hoop toch" .
Hij knikte . O, dat zij moest leeren met haar hart to
levee, omdat dit zoo vol zorg en droefheid was, niet omdat
het vol vreugde was en zij las de groote deelneming in
zijn ernstige oogen . „U komt vanavond zeker nog hooren,"
gaf zij zelf een andere wending aan het gesprek .
,,Als ik eenigszins kan," antwoordde hij, „doe ik het
zeker ."
Hij nam afscheid en ging heen, en zij ging weer naar
boven naar de ziekekamer, waar zij Louis e's pleats innam
bij het bed, gedrukt onder al haar zorgen, het hart vol
medelijden, vol wanhopige vragen en den voelde zij zich
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als een klein kind, dat alleen in koude en donkey is achtergelaten en dat zoekt naar een hand om bet to geleiden .
Zooveel mysteries waren er om haar been, en dan bad zij .
En zij wilt, dat als P a u 1 G i r a n den dienst verrichtte in
de kleine kerk, hij ook bad, en M arguer i t e, als zij
's avonds naar de kinderen ging zien, als zij naar bed
gingen, en in de armenhuisjes v66r de amen gingen slapen,
rillend op bun stroo, dat die alien baden, en zooveel anderen
om haar been, en B 1 a n c h e ook als zij even tot rust kon
komen, vouwde de magere handers op bet dek en bad, bad
voor haar man en haar kinderen en em vrede : in den
naam van den Gekruiste, Die kwam om hemel en aarde to
vereenigen .
Het sneeuwde en bet was al donkey, then Paul dien
avond naar la Feuill~e terugkeerde . Een paar dagen geleden
was bet praatje gegaan, dat een bekende dokter nit Alencon
to Seez bij famille logeerde en le Marchais had zijn kayos
in laten spanners, en was er been gereden . Daar had then
weinig sneeuw gelegen, maar nu zou bet rijden wel bezwaarlijk gaan en er werd dien morgen aan getwijfeld of de
reizenden dien middag al konden aankomen .
Dichtbij de laan ontmoette hij een van de arbeiders.
„Is de kayos van monsieur 1 e M a r q u i s vanmiddag
voorbijgekomen ?" vroeg hij .
„Ja, mijnheer kaplaan" .
„En was er een vreemde beer bij ?"
„Weet bet niet, mijnheer kaplaan ; de ruiten waren
bevroren" .
Haastig liep hij door . A.ls een zwarte massa stood bet
huffs in de donkerheid, bet dak, bet klokkentorentje, de
raamkozijnen wit schemerend door de sneeuw . A.ile luiken
waren gesloten, zag hij, then hij dichtbij kwam, en hij liep
om, om bij de keuken erin to gaan waar men hem zeker
hooren zou. Hij tikte bier tegen de deur . Er werd een stoel
verschoven op den steenen vloer binnen, zware voetstappen
naderden en langzaam werd de grendel verschoven . De
oude huisknecht gluurde om een kier, en de gestalte in de
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soutane herkennend opende hij snel wijder de deur . Een
vlaag wind en sneeuw drong met den geestelijke naar binnen .
,,Is de dokter meegekomen nit Seez", vroeg hij in
spanning.
„Ja, monsieur" .
„En P"
„Ik weet niets anders, monsieur ; het is alles stil bo ven" .
Als het einde eens verwacht werd, de toestand was zoo
slecht dien morgen, als er geen hoop meer was? 0 zijn
broer, zijn arme, arme broer, wat zou hij doen als hij alleen
met die twee kleine kinderen overbleef in zijn eenzame huffs?
Door de flauw verlichte gang vond hij zijn weg naar
de vestibule en wilde in donkey de breede trap opgaan,
then hij het schijnsel van de kaars boven zich bemerkte
op het portaal, en iemand naar beneden kwam . Het was
J e a n . Het licht viel op zijn ontroerd breed gezicht, zijn
stag scheen onvast . Zijn broeder snelde hem tegemoet, de
eerste treden op .
„J e a ii," zeide hij haastig, „ik ben het . Ik kwam nog
even hooren . Hoe is het ?"
„Zij slaapt flu," antwoordde hij met hijgende stem,
„en we moeten heel stil doen ."
„En de dokter?" op gedempten toon, „wat zegt die?"
„Hij vond haar zeer zwak. Hij wilde haar niet aderlaten .
Hij zeide, dat als de koorts wegging en zij rust kreeg, hij
nog hoop had ." De hand, die de blaker vasthield beefde .
„En hij heeft allerlei vragen gedaan, en je weet wel, dat
ik zoo bang was, dat zij misschien het gestel van haar
moeder zou hebben . . . "
„Ja ! wat verder ?"
„En hij heeft gezegd, dat het niets was . . . alleen maar
zwakte en flu een kou."
„En ?"
,.En then is het alsof zij opeens tot rust is gekomen .
Zij is in slaap gevallenn en nu had zij ook bij na geen koorts
meer, en . . . en ." Hij hakkelde, hij kon niet verder gaan .
Groote tranen gl®den over zijn wang . Driftig bracht hij
zijn hand over zijn oogen .
O . E. VII 12
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„Het is zoo dwaas, zoo dwaas," zeide hij, „maar het is,
omdat wij zulke vreeselijke dagen hebben gehad, dit is zoo
onverwacht ."
„Ja," zeide P a u 1 . „Het is van geluk ." Zijn oogen
straalden en daar lag een plans op zijn gezicht . Zijn
gedachten vlogen naar Jean n e . Zou zij weer tot hem
zeggen : „Ik moet nu wel met mijn hart leven, mijnheer kapelaan," maar flu omdat haar hart zoo blij en verlicht was?
En toen ?
Toen het voorjaar was gekomen en la Feuill~e in
de heldere zonneschijn stood to stoven, achter een groen
grasveld, toen schreef J e a n n e aan haar peettante, dat
B l a n c h e hersteld was, en de wegen weer begaanbaar
waren, zoodat, als haar tante dit wenschte, zij de terugreis
kon aanvaarden . Het antwoord kwam twee weken later,
een vriendelijk, hoffelijk antwoord, waarin werd meegedeeld,
dat mijnheer en mevrouw d e Mo n t r e u i 1 binnenkort op
A.vecourt werden verwacht, maar wanneer Jean n e hen weer
tens later op hun eigen buiten wilde bezoeken, zij zeer welkom
Szou zijn . Misschien deed zich dan wel eens een reisgelegenheid voor .
Zij werd dus niet terug verwacht . Zij verwonderde er
zich niet over, toen zij daar voor het venster van haar
kamer staande dien brief had gelezen, en toen langzaam
dicht vouwde ; het tijdperk in Parij s was dus voor goed
geeindigd . Zij herinnerde zich nog zoo goed, hoe zij er
voor het eerst heenging, wel bedroefd om het afscheid nit
l'A.igle, maar het hart toch vol verwa~chtingen, En toen
die droom, als madame 1 a Corn t e s s e in haar eigen karos
met zes paarden en een postillon naar Normandie terug
to rijden . . . . En het oude spotlachje om die dwaze illusies
trilde om haar mondhoeken . Zoo heel anders werd het
leven dan men het zich droomde .
Nu zou zij dus toch voor goed op la Feuill~e blijven .
„En het wordt niet „adieu" maar „salut" veau, vache
cochon, couvee ! bij mij," dacht zij en al die dieren interesseerden haar n iets . De gesprekken over landbouw en de
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jacht verveelden haar ook . Zij moist, dat zij menigen langen
avond zou doorbren gee aan bet speeltafeltj e, menigen dag
grauw en eentonig zou vinden. Maar even goed moist zij
dat als zij naar Parijs teruggekeerd was, haar hart bij
B 1 a n c h e en de kinderen zou zijn, en daarom zou zij wel
gewennen aan die kleine wereld van la Feuillee, aan dat
begrensde grasveld met de witte beelden, aan dat kleine
park, dat haar altijd als een beeld was van den beperkten
kring waarin bier bet levee zich bewoog, en zij zuchtte even .
Maar meteen moist zij ook, dat die eentonige dagen
niet troosteloos en doelloos en verloren behoefden to zijn,
zoo zeker moist zij, dat haar hart troost en wijdin g vond
in bet gebed, en dat er kracht lag in bet geloof in den
Gekruisten en Opgestanen Heer, die beloofd heeft met de
;Zijnen to zijn tot aan bet einde der eeuwen en in Wiens
naam gedaan de aardsche dingen, eeuwige beteekenis krijgen, al is bet maar bet uitreiken van een beker koud water .
Zoo bleef zij dus in de provincie. En zij hielp Blanche
met de opvoeding van de kinderen, en bezocht met haar
d e armen, en naaide kleeren voor ze en onderwees ze den
catechismus . En haar nichtj es op Pont-Rille leerde zij op
de clavecimbel spelen en reverences makers en de menuet
dansen, En zij liet ze stukken uit Esther en Athalie van
buiten leeren, en dicteerde ze uit de „Memoires van Madame
d e Main t e n on," zooals zijzelf als meisje in de leerkamer
in 1'A.igle had moeten overschrijven, om wijze levenslessen
op to doers, en toen zij kwam aan hot gezegde over „le
mauvais riche," trof hot haar opeens, dat al zoo lang geleden dat woord was uitgesproken, en dat evenals in
then tijd zoovelen flog alleen leefden „pour avoir leurs aises ."
En de menschen uit Parijs, als zij zich de mooie J e a n n e
d'Y v ran herinnerden met haar tintelende oogen en geestigen mood, on naar haar vroegen, dan hoorden zij, dat zij
zich in de provincie had teruggetrokken en op weg was
„d vote" to worden . En dan lachten de meesten . Daar waren
er wel meer, die nadat zij de wereld genoeg hadden liefgehad en deze haar teleurgesteld had, den hemel gingen
liefhebben. En moat kon men beter doers in de provincie ?
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Zij zag haar neven en nichten groot worden, en altijd .
bleef zij in hun oogen iets bijzonders : de tante, die toen
zij jong was (zoo heel, heel lang geleden in hun oogen)
in Parij s was uitgegaan, en die daarom nog zulke mooie
rwerences wilt to waken, en zoo streng was op goede
manieren, en die het meest van alien was gesteld op „le
Mercure de France," om nog wat op de hoogte to blijven,
zooals zij zeide. En soma kreeg zij brieven van een nicht,
la comtesse du B r u y s a r d d'A v e c o u r t, en dan moist zij
weer wie er gestorven was en wie getrouwd was en wie in
de salons gepresenteerd zou worden in le grand monde .
En als hun oom G i r a n overkwam uit Evreux waar hij
Curd was, dan praatten zij samen over politiek en om hem
to plagen verdedigde zij de ideeen van de encyclopedisten
omdat tot hen behoorden monsieur d'A 1 e m b e r t, dien zij
zoo dikwijls in den salon van madame d u D e f f and had
ontmoet. En dan kon er zoo iets vroolij ks tintelen in haar
donkere oogen, evenals wanneer zij hem plaagde met zijn
zorgen over de armen, en met zijn gestrengheid tegenover
de ijdelheid en het egoisme van de uitgaande wereld, waarin
hij nooit was gepresenteerd, zooals zij zeide .
Maar dit ontroerde hem nooit zeer . Hij wilt wel, hoe
zij het bedoelde ; hij kende haar en hij zag wel, hoe met
de jaren, toeu zij beiden ouder werden, bij haar het geloof
en de liefde meerder en dieper werden . En eens toen hij
hierover nadacht, kwamen bij }gem de woorden op : „Want
een iegelijk, die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal
overvloedig hebben, maar van degene, die niet heeft,"
(die zijn gave weglegt, die niet bidt, en strijdt en lief heeft
dacht hij) „van dien zal gen omen worden, ook dat hij heeft ."
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Met de grondwetsherzienin g van 1840 was het Nederlandsche staatswezen een nieuw tijdperk ingetreden, waarin
de persoonlijke regeering des Konings onder de werking
der ministerieele verantwoordelijkheid en der meerdere
contrSle van de Staten-r eneraal aanzienlijk zou beperkt
kunnen worden binnen de grenzen van beter omschreven
constitutioneele bepalingen . Maar het scheen, dat er
feitelijk weinig veranderd was : weinig meer dan de persoon
des Konings, terwiji en de staatsdienaren en de vormen van
het staatsbestuur ongeveer dezelfde waren gebleven . Alleen
de staatssecretarie wend (20 Oct .) opgeheven en tot Directeur
van het nieuwe Kabinet des Konings werd in plaats van
v a n D o o r n, die vice-president van den Raad van State
werd, de referendaris A . G . A . v a n R a p p a r d benoemd,
een man van zeer gematigde beginselen en weldra 's Konings
vertrouwde raadsman .
Will e m I I was een geheel ander man dan zijn vader .
Reeds bij de inhuldigingsplechtigheden kwam zijne reeds
bekende voorliefde voor militair vertoon en militaire omgeving duidelijk aan den dag . Ridderlijk en beminnelijk van
1) Een hoofdstuk uit het eerlang verschijnende achtste en laatste
deel der Geschiedenis van het Nederlandsche volk, zonder de noten, die
de bronnen van het beweerde aangeven.
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card, terwille van het vaderland voor Been opoffering terugdeinzend, mededeelzaam en vriendelijk, zelfs tot al to groote
vertrouwelij kheid toe, innemend en goedhartig, levee dig en
opgewekt, zeer gevoelig voor indrukken, man van smack,
vrijgevig tot verkwistend toe, evenmin financier ale staatsman van aanleg, zeer weinig zelfstandig van oordeel en daardoor dikwij is het sla~htoffer van intriganten en slechte
raadgevers, weifelend en zenuwachtig in ernstige dagen,
was de nieuwe vorst, met de beste voornemens, niet berekend
voor de moeilijke omstandigheden, waarin hij zich weldra
geplaatst zag . Zijn innemende persoonlijkheid waarborgde
hem echter eene populariteit, die over hem en zijne regeering
dikwijls een zachter oordeel deed vellen, dare zijn vader ten
deel gevallen was . Zijn fiere gemalin, de russische vorstendochter Ann a Paulo w n a, verleende can zijn schitterend
Hof een nieuwen glares, verhoogd nog door de strenge
vormen der etikette, die thane de plaats innam van den
burgerlijken eenvoud in den hof kring des vorigen Konings .
De voorstanders van een geheel nieuwen koers, de
geringe ingenomenheid van den Boning met den gang van
taken onder zijn vader kennend, hadden gehoopt en verwacht, dat Will e m II dadelijk de oude ministers op zijde
zou hebben genet . Wel geschiedde dit bij het departement
van oorlog, waar de oude generaals S c h u u r m a n en Trip
spoedig het veld moesten ruimen, maar de andere ministers
bleven de regeering voeren ; voorloopig ten minste, want
de Koning wenschte hen niet dadelijk to ontslaan, al leende
hij meer dan eene het oor can V a n d e r C ape 11 e n en
andere verklaarde tegenstanders van het vorige bewind .
Van een „homogeen" ministerie in meer parlementaire
richting, waarop sommigen reeds dadelijk gehoopt hadden,
was echter evenmin sprake ale to voren . Maar lang duurde
het aanblij ven der oude regeeringsleden niet . Na S c h u u rm a n trad nog voor het einde des jaars de leider van het
departement van eeredienst, Van Pall a n d t v a n K e p p e 1,
af, niet gezind om den Koning ter wille to zijn in diens
nieuwe kerkelijke staatkunde : 's Konings bekende geneigdheid om de Katholieken to ontzien en de meeningen van
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andersdenkenden zooveel mogelijk tot haar recht to does
komen, bracht hem namelijk reeds, overeenkomstig eene
aan de Katholieken gedane belofte, in November tot het
instellen eener gemengde staatscommissie om de in den
laatsten tijd herhaaldelijk uitgesproken bezwaren van katholieke en orthodox-protestantsche zijde tegen het bestaande
Lager Onderwijs to onderzoeken .
Vooral van orthodox-protestantsche zijde wares in de
laatste jaren ernstige bedenkingen kenbaar gemaakt tegen
de schoolwet van 1806, in nauw verband ook met het verzet
tegen de in het Hervormde kerkgenootschap zelf heerschende
richting. G r o e n v a n P r i n s t e r e r had in de Dubbele
Kamer zijn stem verheven tegen het „onchristelijk" karakter
dier wet uit den revolutietijd, tegen de algeheele uitsluiting
van den Bijbel van de volksschool, wanneer de Roomscbe
geestelij kheid daartegen bezwaar in bracht, tegen het neutraliteitsbeginsel overeenkomstig de toenmalige denkbeelden
in die wet gehuldigd, waardoor naar zijne meening alle
vormende kracht aan het onderwij s werd ontnomen . Streng
protestantsche huisvaders klaagden, dat de scholen evenzoo
bedorven wares als de kerkeu, en hielden hunne kinderen
thuis of lieten hen door bijzondere onderwijzers volgens
hunne beginselen onderwijzers, wat burs echter door de overheid, wanneer deze bet bemerkte, met geweld belet werd .
De Katholieken van hunne zijde klaagden eveneens over de
met de leerstellingen hunner Kerk strijdige begrippen, die
den kinderen op de staatsschool van V a n d e r P a 1 m en
V a n d e n E n d e werden ingeprent .
De staatscommissie, samengesteld uit den thans invloedrijkenVan der Capellen,Van Wij ckerslooth, bisschop
i. p . i. van Curium, Groen van Prinsterer, Van Hugenp o t h t o t A e r d t, roomsch lid der Eerste Kamer, en de
professoren D e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n, remonstrantsch hoogleeraar uit Amsterdam, en K i s t uit Leiden,
legde hare denkbeelden weldra seder in een verslag, dat
de wenschelijkheid om aan de geopperde bezwaren van
staatswege tegemoet to komen in bet licht stelde . Dit
verslag gaf aanleiding tot bet opzienbarende Koninklijk
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Besluit van 2 Januari 1842, waarin bemoeilijking van bet
bijzonder onderwijs werd tegengegaan door bet openers van
gelegenheid tot beroep op Gedeputeerde Staten, benoeming
van leden der schoolcommissien en van onderwij zers zooveel
mogelijk nit verschillende gezindten werd toegezegd, aan
predikanten en geestelij ken bet recht werd toegekend onderzoek to doers naar de in de school gebruikte leerboeken en
daartegen bezwaren in to brengen . Het besluit, door de
talrijke voorstanders der bestaande schoolwet veroordeeld
als een betreurenswaardige concessie aan bet drijven van,
hen, die bet volksonderwijs weder aan de leiding van den
staat wilden onttrekken om bet aan die der kerkgenootschappen terug to geven, veroorzaakte een hevigen pennenstrijd, die reeds dadelijk den bier to lande zoo gemakkelijk
op to wekken godsdiensthaat opnieuw voedsel zou geven .
Met de gelij ktij dige nieuwe beweging in den boezem
der Nederlandsch Hervormde Kerk hung de thans geopende
schoolstrijd zonder eenigen twijfel nauw samen . De beweging betrof vooral wederom de Vraag, of de Algemeene
Syn ode dier Kerk bet recht had, om, zooals zij in de laatste
jaren herhaaldelij k had gedaan, to weigeren to midden van
den strijd der meeningen omtrent de leervrijheid een ondubbelzinnige verklaring to geven aangaande eene door aankomende predikanten to onderteekenen formule . De Synode,
krachtig gesteund door de Groninger School, had zich onder
de beproefde leiding van den ouden Don k e r C u r t i u s
verzet tegen deze pogingen om de Kerk „twee eeuwen terug
to zetten" en de „kerkleer van Dordt" weder to doers
invoeren ; ook n a den dood van hares grij zers leider in 1839
verliet zij haar standpunt, dat van de organisatie van 1816,
niet. Een aantal adressen gewerd haar in 1841, waarbij door
tal van orthodoxen in haar kerkverband aangedrongen werd
op wederinvoering der oude formulieren van eenigheid en
der oude kerkreglementen ; ds . M o o r r e e s to Wijk bij Heusden verzamelde bijna 9000 names op bet zijne, op de Veluwe
deed zich een sterke beweging gevoelen ; daartegenover
kwamen vooral uit bet toes sterk „groningsche" Noorden
des lands adressen in, die op handhaving van de feitelijk
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bestaande leervrijheid aandrongen als overeenkomstig de
behoeften van den tijd . Ook tot de regeering zelve richtte
zich de ij verig werkzame orthodoxe partij met een adres,
maar deze antwoordde bij ministerieele verklaring koelweg
en voorzichtig, dat zij zich met zuiver kerkelijke zaken niet
wilde inlaten .
Ret merkwaardigste adres was wel dat van zeven haagsche
heeren : Dirk van Hogendorp, Gevers, Capadose,
Groen van Prinsterer, Elout, Singendonck en
V a n d e r K e m p, alien uit den ouden „Bilderdijkschen"
kring, die in 112ei 1842 een lang en merkwaardig vertoog
bij de Synode indienden, waarin zij met klem van redenen
opkwamen voor de wenschen der orthodoxe partij in zake
het gezag der formulieren, de opleiding der predikanten,
het verband tusschen volksonderwijs en Kerk en de wijziging van het kerkbestuur . Zij richtten zich scherp tegen
het „synodale geloofsformulier," tegen de Groninger School
en haar tijdschrift „Waarheid en Liefde," tegen de door hare
voorstanders als „evangelisch" aangemerkte vrijzinnige uitlegging der kerkleer, die, naar zij meenden, integendeel moest
worden gehandhaafd zooals de dordtsche vaderen haar hadden
vastgesteld, tegen de leervrijheid, tegen het staatsonderwijs, tegen de volgens hen onwettige kerkregeling van 1816
en hare gevolgen voor de „Vaderlandsche Kerk," onder
welken naam zij de Nederlandsch Hervormde bij voorkeur
plachten aan to duiden . Geweldig was de sympathie zoowel
als de tegenstand, door dit „haagsche adres" in alle kringen
der protestantsche bevolking gewekt . Brochures en spotprenten, verklaringen en vertoogen volgden elkander op
in onafzienbare reeks . De kerkelijke besturen met verreweg
de meeste predikanten en de overgroote meerderheid der
ontwikkelde burgers in stad en land stonden aan de zijde
van II o f s t e d e d e G r o o t en de vrij zinnigen ; de orthodoxe aristocratic daarentegen gaf hare instemming met
de „haagsche heeren" duidelijk to kennen ; de kleine burgerij
en de boeren lieten zich nog weinig hooren maar toonden,
waar zij dit deden, levendige sympathie voor G r o e n en
zijne vrienden .
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Op het veelbesproken haagsehe adres van 1842 werd
dit en het volgende jaar geantwoord met adressen in tegenovergestelden zin . H o f s t e d e d e G r o o t hield to Groningen een aantal „voorlezingen over de opvoeding des menschdoms door God," die groote geestdrift wekten en weldra
in druk verschenen . Maar de Synode, hoewel voor de vrijzinnige opvatting gestemd, weigerde op den aandrang tot
krachtig partijkiezen in to gaan en besloot uit voorzichtigheid tegenover de opgewekte kerkelijke hartstochten to
blijven bij hare algemeene verklaring over de wenschelijkheid der handhaving van „betamelijke vrijheid van onderzoek en prediking ." Zoo kwam de opwinding allengs tot
rust, al gaven G r o e n en de zijnen hunne agitatie volstrekt
niet op . Zij sloten zich in Augustus 1845 aaneen tot eene
vereeniging van „Christelijke Vrienden," die in Amsterdam
Karen zetel had en waarin B e e t s, Van d e r B r u g g h e n
Capadose, Da Costa, Groen van Prinsterer, Elout
van Soeterwoude, Koenen, baron Mackay,Wormser
en andere gematigde zoowel als scherpere orthodoxen
zich samenvoegden om hunne denkbeelden onder het yolk
to verspreiden en to verdedigen . Hun tijdschrift, de ,,Christelijke Stemmen", nam weldra zeer in invloed toe, gesteund
dikwijls ook door den kring der mannen en vrouwen van
het Reveil, dat zich anders meer op het gebied van praktischen godsdienst dan op dat van het dogma bewoog .
Het Reveil beleefde in dezen tijd zijn schoonste dagen .
In de stemmige zalen der Amsterdamsche patriciers van
Heeren- en Keizersgracht, in enkele aristocratische salons
van Den Daag klonken bij zijne „reunions" de welsprekende stemmen van zwitsersche en fransche predikers
naast die van leeken als Da Costa,DeClercq, Koenen
en C a p a d o s e, van de predikanten H e 1 d r i n g en
K o h l b r ii g g e, in tegenstelling met de door de meeste
predikanten van den kansel verkondigde begrippen een
klein maar aandachtig gehoor onder gebed en gezang
opbouwend in innig „dierbaar" geloofsleven door het lezen
en overdenken van de historisch-epische verhalen uit den
Bijbel, waarbij de handhaving van de kerkleer op den
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achtergrond trad tegenover de behoefte aan voedsel voor den
geest, voor het hart. Het is de kring, waarin na den Bij bel
Z s c h o k k e's „Huisboek" met ziju innige godsvrucht naast
T h o m a s a K e m p is' „Navolging", Vin e is wijsgeerige
geschriften en de preeken van Merle d'A u big n e de geliefkoosde lectuur waren, dikwijls leidend tot een zich ernstig
verdiepen in de macht van de zonde over den mensch en
de worsteling om to komen tot „de verlossing", tot de
„onweerstaanbare genade", die het deel zou worden van
den „tot een nieuw levee bekeerde", zich afzonderen d van
een kring, die een oogenblik dreigde
de „booze wereld"
in gemoedelijk mystiek ascetisme ten onder to gaan, maar ziju
redding vond in ziju gevoel van plicht tegenover de „zondige wereld", die men door evangelisatie, door prediking,
door huisbezoek, door onderwijs op de school, door zendingswerkzaamheid in het algemeen hoopte to bekeeren tot het
„ware geloof" in Christus, de „eerste voorwaarde" van
„werkelijk geloofsleven" . Die laatste richting bracht het
R~ v eil op den weg der weldadigheid en der maatschappelij ke
verbetering, waarvan het asyl voor gevallen vronwen
Steenbeek to Zetten (1848) een der eerste vruchten is geworden en waaraan menige andere stichting van philanthropischen aard haren oorsprong heeft to danken . Vooral
daardoor is het Reveil een verschijnsel van blij vende beteekenis in het Nederlandsche volksleven geworden .
Ook de Groninger School breidde haren invloed uit
en zag hare vertegenwoordigers niet slechts in het Noorden,
maar allengs ook in Holland als predikanten optreden . En
daarnaast legde de nieuwere Bijbelkritiek op het voetspoor
van B a u e r en zijne Tii .binger school bij monde van den
jongen hoogleeraar S c h o 1 t e n to Leiden, wiens scherpe
denkkracht en heldere betoogtrant hem tal van geestdriftige
volgers verschafte, den grondslag voor een nieuwe partij,
nog krachtiger dan de Groningsche richting vooruitstrevend
in de Nederlandsch Hervormde Kerk .
Niet alleen in den boezem dier Kerk woelde en gistte
het in dezen tijd. De tegenstelling tusschen Protestant
en Katholiek, in den gauschen tijd der vereeniging met
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het Zuiden een oorzaak van voor het bestaan des Rijks
gevaarlijke oneenigheid gebleken . kwam na de afscheiding
van Belgie met niet minder kracht aan het licht . In het
noordelijke deel, thane voorgoed afgezonderd van het Zuiden,
had ale vroeger eene katholieke minderheid to kampen met
eene sterke protestantsche meerderheid, ale van ouds weder
geneigd tot verzet tegen de rechtmatige wen schen naar
volkomen gelijkstelling der lang achtergestelde tegenpartij,
die begon to ontwaken uit hare berustende terughouding .
De kansen der Katholieken schenen to rijzen, flu Willem II
koning was geworden, wiens welwillende gezindheid tegenover het katholieke geloof algemeen bekend was en van wien
men moist, dat hij persoonlijk tegen de protestantsche kerkleer
en kerkvormen bezwaren had, met name tegen al to groote
vrijheid op het gebied der kerkleer en tegen het „republikein sche kerkbes tour" ; daartegenover gevoel de hij veel voor
beperkin g van Bij bellectuur, voor meerder rekening houden
bij den eeredienst met de behoefte der men schelij ke natuur
aan zinnelijke gewaarwordingen, aan schoonheid en kunst,
ten slotte voor hierarchische kerkvormen ale in de roomsche en anglikaansche Kerken bestonden .
Reeds tijdens de regeering van koning Will e m I
hadden katholieke schrij vers ale L e s a g e t e n B r o e k,
de bekeerde zoon van een Groningschen predikant en hoogleeraar, in den „Godsdienstvriend", de „Morgenstar", later
in de „Catholyke Stemmen" getracht voor de belangen der
Katholieken in het Noorden op to komen, vooroordeelen
to hunnen opzichte to bestrijden en op het gebied der bijna
uitsluitend in protestantschen zin geschreven vaderlandsche
geschiedenis hun afwijkend inzicht to doen kennen . In
het tijdschrift „De Katholiek" (1842) bezaten zij reeds een
„godsdien stig, geschied- en letterkundig maan dschrift", waarin
zij hunne denkbeelden op wetenschappelijk gebied ontwikkelden onder leidin g van professoren uit de katholieke instellingen van onderwijs to Warmond, Voorhout (Hageveld)
en Katwijk Borret, Broere en Van Vree en van
ij verige leeken ale de advokaten Lee s b erg en M e y 1 ink .
Het tijdschrift prijkte met het veelzeggende motto : „vindi-
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camus haereditatem patrum nostrorum" . Ook de dagbladpers werd tot hetzelfde doel aangewend, vooral sedert naast
den „Noord-Brabander" (1829) het tijdschrift „de Spectator"
order de leiding van de begaafde roomsche letterkundigen
Dr. Cramer en Alberdingh Thijm van een tooneelblad een algemeen letterkundig tijdschrift werd, om in
1846 plaats to maker voor het Amsterdamsche katholieke
blad „De Tijd". Eene „Roomsch-Catholijke Maatschappijj
tot verspreiding van roomsche volkslectuur" had reeds van
1820 tot 1823 bestaan, terwiji de liefdadige Vincentiusvereeniging en de roomsche vereeniging van Weldadigheid
bewijzen waren van toenemende samenwerking der Katholieken op maatschappelijk gebied . Men dacht nu aan de
vestiging eener groote roomsche volksmaatschappij in den
geest van het Nut . Jonge talentvolle manner as Cram a r,
S m i t s en T h ij m stelden zich met geestdrift in dienst van
hun kerkgenootschap, door de meer voorzichtige ouderen
nauwelijks in toom to houden bij hun streven om aan de
Katholieken een ruimere plaats in volksleven en staatsbestuur to verschaffen .
Order de hangende vraagstukken ten opzichte van de
Katholieken ram dat van het nog steeds niet uitgevoerde
Concordant van 1827 een voorname plaats in . De groote vraag
was, of het na de afscheiding van Bel gie nog zou moeten of
kunnen gelden voor de noordelijke gewesten alleen, wat
de regeering van W ill e m I niet betwijfeld had, maar de
Tweede Kamer niet algemeen beaamde en bij de protestantsche bevolking op grooten tegenzin stuitte . De scheiding
der noord-brabantsche, zeeuwsche en limburgsche parochien
van de thane belgische bisdommen Luik en Gent in 1840
en 1841 scheen to doer zien, dat de pauselijke Stoel, gebruik makend van de welwillende gezindheid des Konings,
thane het Concordant ook voor het Noorden wilde toepassen ; in Noord-Brabant en Limburg werden intusschen voorl oopig slechts apostolische vicariaten ingericht . Reeds eene
maand na de inhuldiging van Will e m II lekte uit, dat
men in 's Konings omgeving werkelijk ernstig dacht aan
invoering van het Concordant, hetgeen onmiddellijk aan-
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leiding gaf tot waarschuwingen en zelfs ern stig verzet van
protestantsche zijde tegen de voornemens van „Loyola's
nakroost", tegen bet gevreesde ,,orgelspel der bisschopskerk" . Een aantal anti-roomsche pam$etten verscheen in
bet licht, door een enkel van roomsche zijde beantwoord
met handhaving van bet goed recht der Roomschen op
eene organisatie in bisschoppelijken vorm, dear de Grondwet immers volkomen godsdienstvrijheid verzekerde . Het
bleek, dat van protestantsche zijde de vrees voor „paapsche
stoutigheden" nog verre van geweken was en dat de minste
aanleiding voldoende kon wezen om den ouden anti-roomschen geest weder krachtig to voorschijn to doen treden .
Voorzichtigheid scheen wenschelijk bij de behandeling ook
deter teedere kwestien en zoowel de regeering ale de leiders
der Katholieken zelf zagen dit in .
De regeering ook van Will e m II was echter van gevoelen, dat bet Concordant van kracht gebleven was voor
bet Noorden, en overwoog zelfs de vraag, of bet niet geraden scheen de daartegen gerichte pamfletten van harentwege to bestrijden . Ofschoon zij tot bet verstandige besluit
kwam dit niet to moeten doen, gaf zij in 1841 eene verzameling van officieele stukken betrekkelij k bet Concordant
uit, waaruit hare meening duidelijk bleek . De Koning zelf
ging verder . Hij liet zich bij zijn bezoek aan Amsterdam
in April van dat jeer uit, dat de oude zeven provincien zeker geen bisschoppen zouden krijgen maar dat alleen
to Roermond en Den Bosch die prelaten aangesteld zouden
worden : zoo zou bet verzet van protestantsche zijde
meende men
allengs luwen en de Katholieken eenigstins tevreden gesteld worden, to eer omdat velen hunner
geen bisschoppen voor Nederland verlangden maar op de
oude wijze bestuurd wilden worden .
De bier welbekende mgr. C a p a c c i n i, van oude met
den Koning persoonlijk op goeden voet, kwam weder in
Den .Snag als leider der hollandsche „missie" en pauselijk
internuntius en bracht na onderhandeling met de nederlandsche regeering de teak werkelijk tot stand : den 9den
October 1841 werd een onderhandsche overeenkomst getee-
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kend, waarbij de Koning den wensch to kennen gaf, dat
de Paus in hot rijk en de kolouion goon eigenlijke landsbisschoppen maar alleen bisschoppen i, p . i. zou aanstellen,
en daartegenover beloofde hot Lager Onderwijs to zullen
regelen op „bevredigende" wij ze, terwijl de „j ansenistische"
bisschoppen voortaan niet als zoodanig zouden erkend worden. Op deze wijze werd de zaak voorloopig geregeld .
Ofschoon de Roomschen over den reeds onder W ill e m I
werkzamen directeur der taken van hunnen eeredienst, D e
P e 1 i c h y, niet zeer tevreden waren, omdat hij naar hunne
mooning to veel den ouden sleur volgde en to weinig gebruik scheen to willen maken van de veranderde omstandigheden, bleef deze tot zijn dood in 1844 gehandhaafd .
De internuntius verliet nog in hot jaar der overeenkomst
Den Haag.
Een en ander was evenwel niet tot stand gekomen,
zonder dat van protestantsche en oud-roomsche zijde ernstig
was geprotesteerd tegen deze concession aan de Roomschen,
die men meende to moeten toeschrijven aan de nauwe betrekkingen tusschen den gaarne to Tilburg vertoevenden
Koning en den pastoor aldaar, J o h a n n e s Z w ij s en, die
zich thans tot coadjutor van den apostolischen vicaris van
Den Bosch aangesteld zag en als diens toekomstige opvolger werd aangewezen . De spanning tusschen Roomschen
en Protestanten was blijkbaar nog lang niet geweken en
werkte nog lang na, ook in verband met de staatkundige
omstandigheden, die weldra ook op dit terrein met nieuwe
bezwaren gepaard zouden gaan .
Al waren de ministers voorloopig aangebleven, hot was
niet to denken, dat de Koning lang gebruik zou maken
van de diensten der voormalige dienaren zijns vaders . De
minister van binnenlandsche taken, D e K o c k, trad in Mei
1841 of en werd vervangen door den als liberaal to book staanden baron Schimmelpenninck van der Oye, eon van
de tegenstanders der vroeger gevolgde regeeringsbeginselen .
Baron V e r s t o l k van S o e l e n, die zoo lang de buitenlandsche
staatkunde van hot rijk had bestuurd, zag zich in September genoodzaakt terug to treden, doordat de Koning op
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aandrang der bewoners van Luxemburg geweigerd had de
reeds met Pruisen en den Duitschen Bond afgesproken, en
door den minister met kracht voorbereide aansluiting van
Luaemburg bij het groote Duitsche Tolverbond goed to keuren .
Deze handeling, na gunstig advies van prof . T h o r b e c k e
omtrent hare geoorloofdheid door den Koning in afwijking
van de meening des ministers volvoerd, wekte hevige verbittering bij Pruisen, welks koning, F red e r i k W i 1 h e 1 m
IV, die zeer aan het Tolverbond hechtte, hierin een hoogst
ongepaste daad zag en er zelfs in verband met geruchten
over geheime overeenkomsten een gevaarlijke toenadering
tot Frankrijk in zocht, met het doel om eenmaal Belgie
weder met Nederland to vereenigen .
De weigering des Konings om het reeds overeengekomen verdrag to ratificeeren was bovendien niet alleen uit
een staatsrechtelijk en algemeen diplomatiek oogpunt een
bedenkelij ke daad, maar d e toch reeds weinig vrien dschappelijke verhouding tot het machtige Pruisen werd er niet
beter door . $et Tolverbond toch was niet slechts eon zaak
van commercieel belang voor het naburige gebied dock had
ook een zeer belangrij ken staatkundigen kant, want het
zou blijkbaar een machtige hef boom kunnen worden om
to komen tot het doel, dat den romantischen koning van
Pruisen zelf schemerachtig maar velen zijner staatslieden
in overeenstemming met de leiders van het Duitsche yolk
in de richting van een eenig Duitschland zeer helder voor
den geest stood : de vereeniging van all e duitsche landen,
waartoe Luxemburg zonder eenigen twijfel en ook Limburg,
ja Nederland zelf en Belgie volgen s de vaste meening van vele
duitsche „patriotten" gerekend diende to worden . De Koning
stelde zich dus door zijne weigering tegenover eene machtige
beweging in het naburige land, die onder omstandigheden
tot allerbelangrij kste gebeurtenissen in Duitschland en zelfs .
in Europe zou kunnen leiders en op het lot van ons land
grooten invloed zou kunnen hebben . En het was duidelijk,,
dat deze overwegingen, onder welken drang den ook, op de
daad des Konings beslissend hadden gewerkt .
Er werden scherpe note's gewisseld en in de totnogtoe-
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zeer vriendschappelijke particuliere briefwisseling tusschen
de beide vorsten zoowel als in de openlijke uitingen der
duitsche pers was een zeer scher pe toon niet to miskenn en .
Een ongeveer met deze dingen gelijktijdige samenzwering
van orangistischen aard in Belgie (Sept . 1841) onder leiding
der generaals Van der Smissen en Van der Meere,
en de thans vriendschappelijke verhouding tot het Huis
Orleans in Frankrijk gaf meerderen grond aan de ten opzichte
van 's Konings heimelijke planners gekoesterde verdenking,
to eer omdat men moist, dat de vorst de scheiding der beide
rijken nog altijd zeer ernstig betreurde . Van werkelijke
planners is echter nooit iets bepaalds gebleken, wel van
een gevaarlijke diplomatieke spanning tegenover Pruisen
en den Duitschen Bond.
Die spanning was
zooals onder anderen bleek nit
de weigering van F r e d e r i k W i 1 h e l m I V om op een
refs naar En geland in Januari van 1842 Den Haag to bezoo ernstig en de of keuring der niet-ratificatie
zoeken
oak onder diplomaten zoo algemeen, dat na het aftreden
van V e r s t 01k v a n S o e 1 e n geen nieuwe minister van
buitenlandsche taken kon gevonden worden, totdat eindelijk
de hofmaarschalk baron H u y s s e n van K a t t e n d ij k e
zich bereid verklaarde dat ambt op zich to nemen. Eerst 8
Februari 1842 konden op de terugreis van den pruisischen
koning, ditmaal over Den Haag, voorwaarden worden getroffen, waaronder de Koning-Groothertog ten slotte in de
toetreding van Luxemburg tot het Tolverbond meende to
kunnen berusten ; then hield de gespannen verhouding tegenover Pruisen voor hot oogenblik weder op, ofschoon ook
deze zaak in verband met hot vroeger gebeurde omtrent de
Rijnvaart nog lang zekere ontstemming van die zijde ten
gevolge had en do houding van hot „j onge" Duitschland
tegenover Nederland niet vriendschappelijk maakte .
Nog slechts een der oude ministers bleef thans in de
regeering over : Van M a a n en, ofschoon ook Van D o o r n
sedert 1840 als invloedrijk vice-president van den Raad van
State nog zitting in den ministerraad had. Maar ook Van
M a anon' s dagen als staatsman waren geteld . In hot
0 . E . VII 21
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vroege voorjaar van 1842 heersehte er een zoo groote
ontevredenheid over zijn uiterst conservatief beheer, zijn
afkeer van algemeen noodig geachte verbeteringen, zijn
onmiskenbaar nepotisme, zijn stelsel van tegenstand tegenover de Tweede Kamer, dat hij zich eindelijk tot aftreden
genoodzaakt zag. Hij werd vervangen door den amsterdamschen advocaat F . A, van Hall, die zich had doers
kennen als rechtsgeleerde van groot talent, als handig
redenaar, als man van buigzaam karakter en in het algemeen
van vrij zinnige beginselen .
Zoo was dan eindelijk in den kring der ministers een
afdoende wijziging gebracht en mocht men verwachten, dat
voortaan een andere koers zou worden gevolgd, met medewerking ook des Konings, die reeds herhaaldelijk getoond had
niet of keerig to zijn van verbeteringen, van toegeven aan
de eischen des tijds . Daarbij trokken, behalve de reeds
besproken taken op het gebied van het onderwijs en de
kerkelijke belangen, vooral de financier de aandacht en in
verband daarmede de nog steeds gehoorde eischen van
„liberale" zij de tot verbeterin g der staatsinstellingen op
ruimeren voet dan in 1840 was geschied, met name van de contrSle der vertegenwoordiging ten opzichte der daden van de
regeering. Zoowel op den minister van fin ancien R o c h u s s e n
als op Van Hall was dan ook vooral de verwachting gebouwd.
De bekwame R o c h u s s en, die beloofd had den
financieelen toestand bloot to leggen, deed dit reeds in
December 1840 door aan de Staten-Generaal eenige staten
over to leggen, waaronder behalve een overzicht van de
thane tot meer dan 25 1 2 mill, gestegen rente van rijksleeningen, waarbij nog bijna 10 mill . voor de kolonien kwamen,
het ale „staat B." algemeen bekend geworden „overzicht van
den vermoedelijken toestand der schatkist op 1 Januari 1841",
die ook over het beruchte A .mortisatie-Syndicaat voor het eerst
het voile licht deed schijnen . Dit wegens de financieele onderhandelingen met Belgie voor het publiek nog geheim gehouden
overzicht vond evenwel spoedig zijn weg naar de redactie der
vrijzinnige Arnhemsche Courant, die het uitgaf, en wekte algemeen sensatie, ofschoon het weinig meer bevatte dan wat
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men reeds vroeger uit de mededeelingen van de ministers
B e e l a e r t s en Van G e n n e p had kunnen opmaken . Het berekende het tekort op 1 Januari 1841 op 34 mill ., welk tekort
voornamelijk moest worden toegeschreven aan de kosten van
het verweer tegenover Belgie, aan den statusquo, waardoor
de schuld met 250 mill, was toegenomen, maar ook aan to
grooten omsiag in het staatsbestuur en daarmede samenhangend gebrek aan zuinigheid . De opening van zaken vestigde
echter een gunstigen indruk omtrent den minister, die dan
ook, na eenige niet malsche opmerkingen omtrent de onder
Will e m I gepleegde knoeierij en met de Handelmaatschappij
en het Amortisatie-Syndicaat, zijn financieele voorstellen
alsook dat tot ophef ng van het 8yndicaat door de Tweede
Kamer vlot aan genomen zag . Maar de toestand bleef zorgelij k en in de volgende naj aarszitting werd met kracht aangedrongen op ingrijpende maatregelen van bezuiniging, op
algeheele verandering van financieel stelsel, door verscheiden
leden ook op grondwetsherziening in ruimen zin als de
-eenige voorwaarde van afdoende verbetering . Bij het staatsrechtelijk mondig geachte deei der natie zelve, thans meer
dan vroeger met den werkelijken toestand bekend geworden,
vonden deze denkbeelden meer en meer ingang : financieele
hervorming en grondwetsherziening waxen meer en meer de
onderwerpen van gesprek en onderzoek . Er begon jets to
komen van „publieken geest", van belangstelling in de
zaken van het staatsbestuur, die men met meer of minder
vertrouwen nog altijd aan de „heeren Staten-Generaal"
placht over to laten . Met name in de vrijzinnige pers werd
deze belangstelling voortdurend aangevuurd, al klaagde
T h o r b e c k e nog in het begin van 1843 : „de publieke
geest, hetzij in de Staten-Generaal, hetzij daarbuiten is tot
hiertoe verre van de eenheid eener partij, eene versnipperde,
meer critische en waarschuwende dan regelende macht" .
In den loop van 1842 werd de stemming ten opzichte
van de nieuwe regeerin .gsmannen minder gunstig. Men
klaagde, dat zij niet volgens een vast vooruitbepaald stelsel
to werk gingen maar veeleer hunne kracht zochten in
transigeeren met de wenschen der Tweede Kamer, dat de
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regeering erop uit was om geen ingrijpende verbeteringen
aan to brengen en daarbij to veel gebruik maakte van
„kunstgrepen van lagere staatsmanskunst" . Zij ging, meende
men niet ten onrechte, den n oodlottigen weg van de oude
regeering op, ook door hot ondershands steunen tegenover
de toenemende oppositie in de pers, waarbij zich sedert 1841
d e B o s c h gem p e r s „Tijdgeuoot" was komen voegen, van
organen als hot „Journal de la Haye", dat thins onder leiding
stood van den bij den Koning gereedelijk gehoor vindenden referendaris-journalist H e n r i B ox . Zij handelde
in dew voortdurend nog in den geest van V a n M a a n en,
die nooit versmaad had de pers door subsidies in zijue
macht to houden en vb6r en na den belgischen tij d zelfs
met verschillende oppositiebladen in geheime betrekking
had gestaan ; zij richtte hot „Nederlandsch Nieuwsblad" opp
en bestreed weldra de vrijzinnige en democratische blades
en blaadj es door gebruik to makes van de verdachte diensten van een Van Andringa de Kempenaer en een
obscurers journalist uit Den Haag, V a n T e t r o o d e . Zij
trachtte zorgvuldig alle aanleiding tot verschil to vermijden,
rigid den Koning of zijn thins met de gravin D' O u 1 tr em o n t gehuwden vader in Den Haag to ontvangen, beloofde
tegenover de oppositie allerlei to zullen voorstellen maar
diende geen voorstellen in van moor din gewoon belang ;
zij nam de wenschen der Staten-Generaal met de meeste
welwillendheid in overweging dock zonder hot plan om
daaraan to gemoet to komen, wanneer geen buitengewone
aandrang hair daartoe formeel noodzaakte . Zij trachtte ook
de wrijving to vermijden, die tusschen Katholiek en Protestant dreigde to ontstaan bij de behandelin g van hot
ontwerp eener nog door V a n M a a n e n voorbereide nieuwe
strafwet. Daarin was ook hot van ouds in ooze linden gekende
recht van placet opgenomen, dat bij de Katholieken
in den tijd der vereeniging met Belgie reeds tot ernstig
verzet aanleiding had gegeven en ook ditmaal, zij hot ter
elfder ure, hunne bezwaren uitlokte : katholieke blades
en tijdschriften lieten zich in dozen hooren, terwijl de
minister van roomschen eeredienst, D e P e l i c h y, reeds
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in den ministerraad zijn bezwaren tegenover V a n Hall
ontwikkeld had en de Koning zelf deze deelde . V a n H all
gaf in een lang schrij van eau den Koning als zijn e
meaning to kennen, dat bet recht van placet in de wet
behoorde maar dat men voorzichtig moest zijn tegenover
de op deze punter gevoelige protestantsche meerderheid
des lands, „bij welke de kracht van geld en invloed
berust" ; hij stelde dus voor door eerie wijziging van bet
daarop betreffende artikel de moeilijkheid to ontgaan, hetgeen
evenwel gear van beide partijen bevredigde . Zoo liet
de regeering de zaak rusten en bleef de behandeling van
bet ontwerp steken na hat verslag van de centrale sectie
der Tweede Kamer daarover .
Order de dringende zaken behoorde bet sluiten
eerier eindovereenkomst met Belgie, waarop F a 1 c k, sedert
1839 gezant in Brussel en wegens zijn verzet tegen hot
volharding sstelsel voor dien post bij zonder geschikt, met
kracht aandrong uit vrees, bij nog larger uitstel, voor een
herleven der gevreesde conferentie to London, die deze zaak
ran de beide betrokken landen had overgelaten . De bezwaren kwamen intusschen vooral van Belgische zijde en van
Nederlandschen kant werd alle mog elij ke toegevendheid
betracht, ook van dien des Konings, die zijn persoonlijke
ge voelens en belangen thans geheel op den achtergrond
wenschte to schui aen, allengs meer en meer overtuigd van
de hopeloosheid van verzet tegen de voldongen feiten .
Na eenige aarzeling had Belgie bet traktaat (5 Nov.
1842) voorloopig geteekend maar bet werd dear, ofschoon
bet zeer voordeelig mocht beaten, scherp afgekeurd,
terwijl bet bier to lande, als voor Nederland to bezwarend, evenmin gereede goedkeuring vond . In de Tweede
Kamer warden ernstige bezwaren aangevoerd tegen de
ongunstige bepalingen van bet verdrag, walks inhoud „de
treurige overtuiging" gaf, „dat hot zoogenaamde eindverdrag" van 1839 niet „de eindpaal (was) der opofferingen ."
Men klaagde over de al to groote v oordeelen voor den
Belgischen handel, over de nieuwe vermindering der jaarlijksche rente ten laste van Belgie van 5 mill, tot 4 mill.
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niet de helft der oorspronkelijk bepaalde som over
den lagen prijs van f 400,000 rente op hot Belgische Grootboek, to betalen voor de omvangrijke scheepvaart- en han del svoordeelen . Men zag echter op tegen de noodlottige gevolgen eener verwerping, waarop F ale k niet ophield to wijzen. Na eon beraadslaging in comic&generaal, waarin vary
hevig verzet bleek, werd hot traktaat door de Tweede Kamer
met 38 tegen 18 stemmen goedgekeurd . In. Belgie geschiedd e
ten slotte hetzelfde, eveneens niet zonder moeite . F a 1 c k
kon zoo nog v66r zijn dood (16 Maart 1843) de voldoening
smaken doze zaak beeindigd to hebben, met medewerking
ook van den bekwamen en gematigden N o t h o m b, thans
minister vann binnenlandsehe taken in Belgie en hoofd van
hot Belgische ministerie, dat in een definitieve regeling een
waarborg voor hot voortbestaan van den jongen Belgischen
staat meende to zien en door Engeland werd voortgedreven .
Het tot stand komen van dit traktaat stood in verband met den toestand der rijksfinancien, welker regeling
dringend noodig scheen, maar groote bet waren zou opleveren, omdat van vermeerdering der belastingen bij den kwijnenden toestand der volkswelvaart weinig to wachten was
en de zoo noodige bezuinigingen niet gemakkelijk waren
aan to brengen : door sommigen werd dan ook reeds gesproken van een naderend staatsbankroet, al stonden de
5% obligation nog boven pani en was dus hot staatskrediet
nog voldoende . R o c h u s s en, man van de praktijk, meende
een redmiddel gevonden to hebben in eene conversie der
verschillende 5, 4 en 4% rentende staatsfondsen in een
algemeene staatsschuld tegen een rente van 4%, met aflossing van een deel der schulden aan de Handelmaatschappij,
dekking van hot tekort op de uitgaven van 1841 en 1842
door een nieuwe leening van 9 mill . 630,000 en afdoende
regeling der schulddelging, to beginners met 1846 ; voor
een en ander zou de inschrij ving op hot Belgische Grootboek to gelde gemaakt kunnen worden .
Doze voorstellen wekten hevig verzet . De utrechtsche
hoogleeraar in de staathuishoudkunde A eke r sd y c k klaagde
over begripsverwarring, slordigheid en duisterheid in hot
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voorgestelde ; graaf v a n R e c h t e r e n woes op de mogelijkheid van aanzienlijke bezuiniging in verband met
een gewenschte mime grondwetsherziening ; anderen spraken van onvoldoende kennis van den minister. Doze
kwam aan allerlei bezwaren tegemoet, wijzigde zijn ontwerpen ingrijpend en stelde thane de conversie in een 3%
schuld voor . Maar ook thane viol zijn plan riot in den
smack en bij de openbare discussie erover in Mei 1843
werden harde woorden geuit, niet hot minst door de voorstanders van grondwetsherziening, die met nadruk aan de
tegenstrevende regeering zelve de schuld gaven van de
heerschende malaise, van de toenemende armoede, van de
aangroeiende ontevredenheid ; anderen zagen in de voorgestelde reductie reeds hot staatsbankroet en weigerden
hunne medewerking, ale redmiddel een inkomstenbelasting
of een belasting op de successie in de rechte lijn aanradend .
De ontwerpen vonden ook warme verdedigers, maar hot
slot was na allerlei concession des ministers toch een verwerping met 30 tegen 24 stemmen, waarop R o c h u s s e n
zijn ontslag nam .
Zijn opvolger, de zeeuwsche griffier V a n d e r H e i m
van D u i v e n d ij k e, die een paar jaren to voren den Koning
in dozen van advies had gediend, was riot gelukkiger . Zijnu
voorstel tot invoering eener belasting op de inkomsten nit
vaste goederen, renters en ambten word ongunstig outvangen, door hot publiek zoowel ale door de Kamers, en ook
hij trad reeds na drie maanden op hot einde van September
af, daar hij ook niet steunen kon op de hul p van den steeds
meer invloedrijken V a n H a 11, die hot voorstel van zijn
ambtgenoot een bedekt staatsbankroet had genoemd en ook
van de door dozen weder opgenomen successiebelastin g riot
wilde weten . V a n Hall zelf nam flu op verzoek des
Konings tijdelijk ook hot ministerie van financier op zich
tcn einde de tweejarige begrooting voor 1844 5 in de Kamers
to verdedigers .
Het was een waagstuk, dat hij ondernam, to meer omdat
Schimmelpenninck van der Oye, minister van binnenlandsche zaken, tevens dat van buitenlandsche zaken had
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wear to nemen. Maar niemand durfde den toestand ears
en V a n H all, handig debater als hij was en weinig op
zijn stuk staande, slaagde er werkelijk in om tegenover de
oppositie van allerlei aard, met opoffering van V a n d e r
H e i m' s inkostenbelasting, de begrooting erdoor to halen .
Maar hiermede was nog niet veel gewonnen ; het financieele
vraag stuk moest worden opgelost en al mocht in de troonrede, waarmede de nieuwe zitting der Staten-Generaal geopend
werd, fier verzekerd worden, dat Nederland „zijn verbintenissen gestand (zou) doers" en de „plichten niet (zou) miskennen, welker vervulling even heilig als staatkundig is,"
de weg om daartoe to geraken was allesbehalve gebaand .
Van vereenvoudiging en bezuiniging, van vermindering van
lasten daardoor alleen, van grondwetsherziening zooals sommigen met nadruk weder verlangden zonder meer kon de
redding niet komen, evenmin van de gewenschte „openbaarheid en orde", waarop het adres van antwoord onder bereidverklaring tot „buitengewone offers" wees . Wel regende
het planners, wel trachtte de oud-minister V a n den B o s c h
de gemoederen to winners door nog eens terugkeer tot het
stelsel van koning Will e m I krachtig aan to bevelen,
maar geen van alle raadgevingen en ontwerpen scheen
werkelijk bruikbaar.
Van H a 11 trad in overleg met eenige Amsterdamsche
geldmannen en met den ervaren R o c h u s s e n, nu gezant
to Brussel, die beter dan ieman .d anders den toestand kende
en tot medewerking bereid was . Zoo ontstond op den
grondslag van des ministers eigen denkbeelden eon uitgewerkt plan tot aanzuivering van den achterstand, voorziening in de behoeften van den loopenden dienst en afdoende
verbetering van den financieelen toestand, waarbij V a n
Hall meende to molten rekenen op de hulp van den gewezen
Koning, op de medewerking der Kamers tot het invoeren
eener tijdelijke trapsgewijs afnemende inkomstenbelasting,
eindelij k op eon conversie der staatsschuld . Op hot einde
van October 1843 waagde hij hot koning W i 11 e m F redo r, i k
dringend to wijzen op de wenschelijkheid van diens modeworking om to komen tot aanzuivering van den achterstand,
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immers onder 's Konings eigen beheer en verantwoordelijkheid ontstaan, en vroeg hem een voorschot van 12 a 13
mill. tegen 3% rente . De oude vorst, die nu eindelijk met
zijn gemalin een bezoek aan 's-Gravenhage kon brengen,
liet zich werkelij k overtuigen en stelde den 6den November eene regeling voor zijner nog niet geregelde vorderingen op den staat der Nederlanden betreffende hot
kanaal van Voorne en hot Apeldoornsche kanaal, waarbij hij zou afzien van zijn eischen aangaande de door
hemzelven voorgeschoten 2 mill . 600000 gulden voor hot
kanaal van Terneuzen, zich tevreden zou stellen met 3
rente van de hem voor de beide andere genoemde kanalen
komende 2 mill . 55000 gulden en tevens beloofde 10 mill .
to zullen voorschieten in de voorgenomen „vrij willige"
leening a 3 % .
Toen was de weg gebaand en den 11 den December
bond de regeering drie ontwerpen aan : een tot regeling
van den achters tend tot 1840, een tot dekking der uitgaven
voor 1841 3, een derde tot dekking der to wachten uitgaven
poor 18445 . De beide eerste ontwerpen werden toegelicht
met een korte memorie ; in hot laatsto werd een „buitengewone maatregel" voorgesteld tot aanvulling van den tegen
1 Januari 1844 to wachten achterstand van ruim 21 mill .
300000 gulden, terwijl over 1844 een to kort van 5 mill .
en voor de eerste daaropvolgende jaren van 4 mill . 600000
word aangekondigd, alles to zamen een bedrag van ruim
35 mill, uitmakend . Ads middelen tot afdoende verbetering
van den toestand werd aangegeven een conversie der schuld
ten einde eene besparing van 2 a 21 2 mill. jaarlijksche
rente to verkrijgen en a$ossing der schuld aan de Handelmaatschappij, zoodat de altijd stijgende opbrengst der
kolonien, thans op ongeveer 22 mill . 's jeers berekend,
„zonder korting" in de schatkist zou vloeien . Tevens word
mededeeling gedaan van hot aanbod van koning W i 11 e m
F r e d e r 1k, die weder near Berlijn was vertrokken .
Het bericht van zijn plotseling overlijden aldaar op 12
December wekte niet alleen vole herinneringen on maakte reeds
daardoor diepen indruk, maar hot deed ook eenige onzekerheid
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rijzen over den voortgang der taken, die pas met hem
overlegd waren . Bovendien was flu de vraag gerezen, hoe
het gaan moest met de in het eerste ontwerp behoorende
kwestie der domeinen van pries Fred e r i k, hem in 1816
toegekend tot of koop zijner rechten op het groothertogdom
Luxemburg maar na de verdeeling van dat land in 1839,
naar sommigen meenden, evenzeer weder gedeeltelijk aan
den staat vervallen .
Deze bedenkingen weerhielden echter de regeering niet,
den 28steII December opnieuw drie ontwerpen in to dienen
tot aflossing der schuld aan de Handelmaatschappij, tot
vaststelling eener buitengewone belasting van 1 1 2 % op de
bezittingen en de daartoe herleide inkomsten, tot het nitschrijven eindelijk eener „vrijwillige leening" van 150 mill .
a 3 %. Nog v66r de beraadslaging werden bovendien aanzienlijke bezuinigingen aangebracht, de bijzondere fondsen
nit den tijd van koning Will e m I opgeheven en de instructie
op de Rekenkamer aangevuld, opdat het duidelijk zou
blijken, dat de regeering met ernst naar verbetering streefde .
Groot was de in druk door de zes thans aanhangige
ontwerpen gemaakt . Ret algemeen oordeel was aanvankelijk
zeer ongunstig . Men sprak in de pers van „misrekening,
meineed, zedeloosheid", van een „geopenden afgrond", van
de „monsterwet" . De persoon des ministers, die van koning
Will e m F r e d e r i k, ja het geheele vorstenhuis, werd
gehoond en gesmaad in couranten en spotprenteu, in
brochures en hekelverzen, in volksliedjes en plakkaten ; de
geldmannen zetten een luide keel op ; de voorstanders van
grondwetsherziening lieten zich krachtig hooren ; sommige
schrij vers spraken van All v a en den Tienden Penning,
andere ontzagen zich niet de vuilste taal to voeren . Maar
wat moest er dan andere gebeuren ? Buiten voorstellen ale
deze, eeu nieuwe groote geldleening met daaruit volgende
nieuwe rentelasten of een staatsbankroet zonder meer scheen
geen andere weg to bestaan om aan den wanhopigen toestand
een einde to waken. Ret afdeelingsonderzoek in Januari
bewees, dat ook in de Tweede Kamer, onder alle bezwaren
tegen de ontwerpen, toch de harde noodzakelijkheid werd
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gevoeld om ze, zij het dan ook gewijzigd en verbeterd, aan
to nemen . De kwestie der domeinen van pries F r e d e r i k
gaf nog aanleiding tot een zeer teedere onderhandeling
tusschen den ministerraad en den Koning zelven, die door
V a n H all met groot beleid in verband ook met de toezeggingen van koning Will e m F r e d e r i k na groote
bezwaren beeindigd werd met een transactie, waarbij de
Koning namens de erfgenamen van den voormaligen vorst
zich bereid verklaarde die toezeggingen gestand to doen en
bovendien of to zien van de 2 mill . 55000 gulden wegens
de Voornsche en Apeldoornsche kanalen, mite daarmede „alle
beweerde rechten" van weerszijden zouden vervallen .
Het onderzoek in de Kamer had allerlei wijzigingen
in de wet ten gevolge, gedeeltelijk ook wegens bij de
haastige berekeningen gemaakte fouten en verkeerde onderstellingen, zoodat ten slotte de voorgestelde leening tot
127 mill . kon dalen en de voorwaarden van inschrijving
gemakkelijker uitvoerbaar werden gemaakt : de fin ancieele
specialiteiten in de Kamer maakten zich in dit opzicht zeer
verdienstelijk en de vrees voor de gehate en gevreesde inkomstenbelasting, die misschien door de vrijwillige leening
onnoodig kon worden, werkte daarbij krachtig mede . Het
gelukte V a n Hall met slimme staatsmanskunst alvast (7
en 8 Febr .) de wet op den achterstand tot 1840 en die op
de aanvulling van het to kort op 1841 3 door een zij het geringe meerderheid to doen aannemen, ofschoou de oppositie
alle wetten gezamelijk had willen behandelen en sommigen
de in het nauw gebrachte regeering bij deze schoone gelegenheid tot de belofte van „ruime" grondwetsherziening
hadden willen dwingen . De wetten op de middelen voor
1844 5 en op de schuld aan de Handelmaatschappij werden
nog aangehouden en den 23sten begon de beraadsiaging
over de groote belasting- en leeningwet .
Elevig was de oppositie van verschillende kanten zoowel
tegen de belasting, die ale „onzedelijk", ale „onverstandig",
ale „inquisitoriaal", ale verderfelijk, onstaatkundig en uitputtend, ale „monstergewrocht" ten sterkste werd afgekeurd ;
niet minder tegen de leening, welker volteekening ale

380

DE EERSTE JAREN VAN KONING WILL EM II .

„onmogelijk", als „ijdele hoop", als „hersenschim" werd
aangemerkt . In heftige taal trok V a n S as s e van Y s s e 1 t
to velde tegen den lichtvaardigen minister, die de rol van
P o l i g n a c in Frankrijk vb6r 1830 scheen to willen spelen ;
vele anderen volgden zijn voorbeeld, sommigen weder wijzend
op ruime grondwetsherziening als het eenige, wat redding
kon geven . Maar . . . , niemand der tegenstrevers kon een
beter plan aan de hand doers en de wet vond ook krachtige
voorstanders, met name de leeningwet, die door B o r e e 1,
Van Ry ckevorssel, Duymaer van Twist, Bruce en
anderen verdedig d werd . Er werd door de tegenstanders
gedreigd met verlies van „populariteit", welk gevaar door
anderen, naar zij luide verklaarden, met vreugde gotrotseerd
werd, waar het belang van den staat op het spel stood .
De handige en onverschrokken Van Hall bleef het
antwoord aan de tegenpartij niet schuldig en als een volleerd advocaat stood hij zijn tegenstanders to woord, totdat
na een zesdaagsch debat de wet met 32 tegen 25 stemmen
werd aangenomen, eenige dagen later ook in de Eerste
Kamer met 12 tegen 6 stemmen
een schitterende zeg epraal na heeten strijd . De wet werd reeds 6 Maart afgekondig d .
Het was uu de vraag, of de leening werkelijk zou volteekend worden dan wel of zij, gelijk de tegenstanders
voorspelden, eene deerlijke mislukking zou blijken . Die
vraag moest binnen zoer korten tijd beslist worden en
Van Hall, rekenend op zijn gelukster, ram nu definitief
hot ministerie van financier over (7 Maart) . Groot was de
spanning in hot gansche land ; maar de Amsterdamsche
Beurs schonk krachtigen steun, daar het landskrediet met
de zaak gemoeid was . A.anvankelij k echter ging hot met de
inschrij ving op de leening allesbehalve naar wensch : de
inschrijvingstermijn moest worden verlengd en de ministers
drongen met kracht in circulaires aan de ambtenaren en
persooulijke brieven op intoekening aan als hot eenige
middel om den staat to redden . Tegen hot einde van Maart
was de leening eindelijk op 3 mill. n a volteekend en eon
rein van den minister zelven naar Amsterdam gaf nog den
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eindelijk de zekerheid, dat de zaak gelukt was : de vrees
voor een inkomstenbelasting met het daaraan verbonden
ambtelijk of onderhandsch onderzoek naar het werkelijke
vermogen, die anders noodzakelijk zou zijn, deed de laatste
moeilijkheden verdwijnen . Eene voorbarige dankzegging in
de kerk to 's-Gravenhage, op verzoek des verheugden
Konings, bracht op het laatste oogenblik de zaak nog
eenigszins in gevaar, maar ook dit bezwaar werd door
V a n H all ov erwonn en en Vol vreu gde stelde de Konin g
zelf een vurige proclamatie op, die in eenigszins gewijzigden
vorm (2 April) in de Staatscourant verscheen tam to getuigen van erkentelij kheid en dankbaarheid voor verleen de
steun en medewerking . Groot was thans ook de vreugde
en zelfs bij verklaarde tegenstanders de bewondering voor
den staatsman, die het kunststuk had tot stand gebracht, ook
al lieten velen hunne ontstemming, hun afkeer van de door
Van Hall gebezigde middelen om tot zijn doel to geraken
niet onduidelijk blijken ; maar tegenover het behaalde
succes hadden deze opmerkingen weinig gevolg en het was
werkelijk gelukt een groot deel der natie to overtuigen,
dat niet anders gehandeld kon worden . Twee besluiten tot
conversie van de aflosbare Indische schuld van 5 tot 4%
volgden nog in April en werden aangenomen in weerwil
van nieuwen scherpen tegenstand der oppositie, waarbij
thans T h o r b e c k e, einde Maart door Zuid-Holland als
opvolger van den gestorven V a n d e n B o s c h in de
Tweede Kamer gebracht, zich krachtig liet hooren .
Hij en de zijnen waren van meening, dat thans ook
het oogenblik voor ruimere grondwetsherziening was aangebroken, maar de regeering, waarin als minister van
justitie juist de zeer con servatieve D e J o n g e v a n C ampen s N i e u w 1 a n d was opgetreden, wilde, onder den
invloed van den voor machtsbeperking en bezuiniging op
militair gebied bevreesden Koning zelven, na hare zegepraal
daarvan niets meer hooren . Terwijl Thor be eke, War in,
L u z a c, Van Dam van I s s e l t en anderen het recht van
ontbinding der Kamers en verandering van kiesstelsel bepleitten, V a n R e c h t e r e n het financieel beleid der regee30aten
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ring aanviel, sommige Kamerleden de onwettigheid en
onstaatkundigheid der genomen maatregelen gispten, wees
V a n Hall, die op zichzelf van een beperkte grondwetsherziening niet of keerig was maar deze van de regeering
zelve wilde doers uitgaan, niet zonder trots op de verkregen
resultaten, op de vermindering der staatsuitgaven met 7
millioen en gaf niet onduidelijk to kennen, dat de Grondwet, waaronder zoo veel kon geschieden, naar de meening
der regeering thans niet gewij zigd behoefde to worden .
Geen raadgeving, geen aandrang kon haar van die meening
terugbrengen .
Zij kwam daarbij meer en meer in tegenstelling met
de staatkundige denkbeelden der burgerij, die in deze jaren
tegenover het nog altijd heerschende conservatief-patricische
karakter der regeeringspraktijk steeds luider begon aan to
dringen op vergrooting van haren eigen invloed op het
staatsbestuur en deze met steeds grooter nadruk niet
mogelijk verklaarde zonder ingrijpende grondwetsherziening .
De burgerij, steunend op wat zij in Fran krij k, Engeland en
Belgie zag geschieden, waar hare macht in deze jaren zeer
hoog was gestegen en eigenlij k den ganschen staat had
beheerscht, verlangde ook her to laude hare beteekenis
erkend to zien . Zij weigerde langer, zooals in de regelingen
van 1814 was geschied, tegenover de oude aristocratic en
wat zich bij deze had aangesloten op den achtergron d to
worden geschoden en eischte eindelijk de vervulling van
wat haar sedert langer dan een halve eeuw wenschelijk
had toegeschenen, wat in 1795 verkregen was maar in den
napoleontischen tijd onder den zwaren druk der autocratic
weder verloren was gegaan : zij verlangde terugkeer naar
de beginselen van den revolutietijd maar zonder de toen
gepleegde uitspattingen, ontwikkeling dier beginselen volgens de historische lijn, die scheen uit to loopen op beperking
der vorstelijke macht, op uitbreiding der deelneming aan
het kiesrecht over een zoo groot mogelijk deel des yolks .
Zij kwam meer en meer onder den invloed der moderne
staatkundige begrippen, zooals die vooral in Frankrijk
worden verkondigd door vrij zinnige bladen als het „Journal
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des Debats", door vrijzinnige staatslieden als B e n j a min
C o n s t a n t, T h i e r s en de andere liberale staatslieden der
Juli-monarchic .
Ook her to lande sloot zich de liberale pers, door de
Arnhemsche Courant, het Handelsblad, de Nieuwe Rotterdamsche Courant flu krachtig vertegenwoordigd, aaneen om
den strijd to leiden tegen persoonlijk gouvernement en
onbewegelijk conservatisme, tegen aristocratisch bestuur en
beperking van volksinvloed . Wel begeerde men in de verste
verte niet de toepassing der socialistisch-communistische
beginselen van een Fourrier, een Saint-Simon, een
Pro u d h o n en wilde men niets hooren van algeheele omverwerping der maatschappij om op hare puinhoopen eene
andere op to bouwen, volgen s die beginselen ingericht .
Integendeel, men wilde de bestaande maatschappij handhaven maar haar zoodanig hervormen, dat de persoonlijke
vrijheid, de werkzaamheid van het persoonlijk initiatief,
waarvan men alles voor de toekomst meende to molten
verwachten, zich vrij zou kunnen ontwikkelen overeenkomstig de wijsgeerig-staathuishoudkundige beginselen, die
in vrij zinnige geesten als die van J . B . S a y, van de beide
Mills, van C o b d e n aanleiding gaven tot grootsche
planners van maatschappelijke hervorming op den grondsiag
van persoonlijke economische vrijheid . Elders, met name
in Frankrijk en Engeland en ook hier en daar in Duitschland en noordelijk Italic, vertoonden zich reeds de sporen
eener wassende beweging onder de arbeidende klasse, zelve
met de toeneming van het fabriekwezen aanzienlijk toenemend en dikwijls lijdend onder de omstandigheden, die
plegen samen to gaan met groote economische veranderingen,
wanneer de vermeerdering van het loon geen gelijken tred
houdt met het stijgen der prijzen van levensbehoeften en
woninghuren en onder den druk der concurrentie de
arbeidstijd stijgt tot 12 a 14 uur per dag. Reeds braken
werkstakingen uit zoowel om hooger loon als om korter
arbeidstijd van de fabrikanten of to dwingen, reeds werd
de noodzakelijkheid gevoeld om den arbeid van kinderen
to beperken, reeds gaven slechte oogsten aanleiding tot

384

DE EERSTE JAREN VAN KONING WILLEM II .

hongeroproeren . En bovendien ontstonden staatkundige
bewegingen in verschillende landen ; in Italie verhief zich
het streven naar eenheid van het gansche schiereiland ; in
Frankrijk stelde het liberalisme, met bonapartistische stroomingen verbonden, zich tegenover het conservatieve persoonlijke gouvernement van L o u i s Phil i p p e ; in Duitschland
trad de begeerte naar eenheid des Rijks en naar vrijzinniger
regeeringsbeginselen tegenover het willekeurige der verouderde instellingen steeds meer op den voorgrond ; in
Engeland vroegen de Chartisten om algemeen stemrecht,
geheime stemming en betere kieswetten, verlangden de
vrijzinnige economen afschaffing der drukkende graanwetten
van de regeerende Tories en bracht de vreeselijke aardappelziekte van 1845 de bevolking tot wanhoop, zoodat
de leider der regeering, sir Robert P e e 1, zich in het
volgende jaar bekeerde tot de beginselen van den vrijen handel .
Dezelfde aardappelziekte gaf ook hier to lande, waar de
nadeelen der industrieele crisis wegens de geringe ontwikkeling van het fabriekwezen in het algemeen weinig invloed
hadden gehad, ofschoon toch in verschillende provincien
werd geklaagd over achteruitgang en armoede van de
arbeiders, aanleiding tot hevige oproeren en plundering van
bakkerswinkels door eene hongerige menigte in September
1845, met name in Den Haag, Haarlem, Leiden, Delft . Die
beweging werd spoedig door politie en soldaten onderdrukt,
maar er werd reeds van gebruik gemaakt door schrijvers
van kleine volksblaadj es ale M e e t e r, D e Haas en anderen,
die in „A.smod~e", „Ooyevaar", „Ontwaakte Leeuw" oproerige
taal uitten en dientengevolge voor de rechtbank gebracht
werden . Door uitdeeling van in Duitschland opgekocht
graan, door werkverschaf ng op groote schaal, door buitengewone ondersteuning van de armen, kwam men aan het
lijden der volksklasse to gemoet op voorgaan van het
Koninklijk Huis en de groote amsterdamsche kooplieden,
maar de aanzienlijke toeneming der landverhuizing naar
A.merika in die jaren, van een paar honderd thane tot
ettelijke duizenden, bewees, dat de toestand ongunstig bleef ;
want die toeneming kon niet alleen verklaard worden nit
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de begeerte naar kerkelijke vrijheid en uit hat haken naar hat
pas in California ontdekte goud, al vielen ook daze invloeden niet to miskennen . Het publieke leven, de „public
spirit", waarvan de engelsche staatsregeling zooveel goads
had ondervonden, begon ook in Nederland zich to doers
hooren, al was die geest nog lang niet wat hij in een constitutioneelen staat wezen moest en kon Pot g i e t e r
van „Jansalie-geest" spreken, terwijl hij „Jan en Jannetje"
krachtig aanmaande dat „j ongste kind" to verloochenen .
wat onder de regeering van Wi 11 e m I reeds schuchter
of minder aarzelend op den voorgrond was begonnen to
treden, deed zich thans onder leiding van een aantal
talentvolle jongeren op allerlei gebied krachtiger gelden .
T h o r beck e en de talrij ke door hem to Leiden gevormde
leerlingen kwamen met geestdrift op voor de door de conservatieven zoo gevaarlijk geachte liberale beginselen van
dezen „groote", dezen „uitnemende" en, zich over hat gansche
land verspreidend, deden zij die beginselen meer en meer
doordringen in de gemoederen der ontwikkelde burgerij .
Potgieter en Bakhuizen van den Brink deden in
hun jong en roerig tijdschrift „De Gids" de nieuwere en frisschere begrippen op letter- en staatkundig gebied door kritiek
en voorbeeld ingang vinden. En dat die jonge beweging zich
niet opnieuw zou laten regeeren door een „bentgenootschap" zooals sommigen den kring van De Gids noemden, die
wel wat uitsluitend zijne vrienden als de ware letterkundigen
van den nieu weren tij d beschouwde, dat bleak in 1843 4, toen
een kring van jonge lettervrienden in den „Brags" opkwam tegen de tirannie van de „Gidsi, viam nescientes",
toen H e c k e r zijn vurig „Quos Ego" liet hooren, toen de
vroolij ke Jan d e R ij m a r (Go u v e r n e u r) zijn satirieke rij men
en zijn vriendelijke kindergedichten liet klinken. De welsprekende hoogleeraar O p z o o m e r to Utrecht begon sedert
1846 voor een talrijk gehoor de wijsbegeerte der ervaring
to prediken ; S 1 o e t t o t Old h u i s gaf in zijn nieuw wetenschappelijk „Tijdschrift voor Staathuishoudkunde" (1841)
ruimte aan de nieuwere economische theorieen, die in jonge
begaafde staathuishoudkundigen als Port i e l j e en Vi s s eO . E . VII 12
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ring welsprekende verdedigers vonden. B r u c e en andere
vrijzinnigen begonnen in de Tweede Kamer en in de pers
met steeds meer nadruk op to komen tegen het door den
minister Baud met kracht en talent verdedigde koloniale
beheer volgens het beginsel van dwang tot arbeid ten
behoeve van het moederland, dat „voordeel moest hebben"
uit de kolonien, en verhieven hunne stem ten gunste van
den ten behoeve van het batig slot uitgezogen Javaan . Te
Leiden vestigden G eel en later C o b e t op B a k e' s voetspoor de wetenschappelijke studie van het Grieksch en Latijn,
de jonge D e V r i e s en de zijnen die van het Nederlandsch,
Groen van Prinsterer en Bakhuizen van den
Brink in den Haag die der geschiedenis uit de bronnen
zelf ; to Utrecht de geniale M u 1 d e r die der scheikunde,
Schroeder van der Kolk die der psychologie, Donders
en W e n c k e b a c h die der physiologic en der mathesis to
onzent op nieuwe grondslagen .
Veler aandacht werd nog steeds in beslag genomen
door wat er in de nog altijd in gisting verkeerende Hervormde Kerk gebeurde, ook weder in de meer en meer
op den voorgron d tredende richting van vrijheid ten opzichte van de leer ; ook weder onder leiding van talentvolle
jongeren, die de hand reikten aan hunne medestanders op
het gebied der binnenlandsche en koloniale staatkunde, der
letteren, der wijsbegeerte, der philologie, der natuurweten
schappen . Eon geest bezielde allen : die van vernieuwing,
van verbetering, van wedergeboorte en met geestdrift
schaarde vooral de akademische jeugd en het jongere geslacht in het algemeen zich onder de banier van den vooruitgang, omhoog geheven door een aantal uitnemende persoonlijkheden, ten deele slechts weinige jaren hun ouderen,
ten deele reeds vergrijzend in den strijd voor de nieuwe
denkbeelden, die zich baan braken in de wereld en schenen
to wijzen op een nieuwe periode, waarin de gansche maatschappij belangrijke wijzigingen zou moeten ondergaan .
En die allen werden bezield door een denkbeeld
vrijheid, persoonlijke vrijheid van gedachte en van
optreden . Zij wilden niet meer hooren van behoud
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van het bestaande, van gematigdheid en terughouding tegenover de woelende maatschappelijke krachten, de gistende
denkbeelden van den tijd . Zij leefden in een nieuwe wereld
van gedachten, medegesleept in den machtigen stroom, die
in deze j aren geheel Europa doortrok en dichters en prozaschrijvers bezielde tot heerlijke gewrochten van den geest,
op hunne beurt weder de geesten van anderen vervoerend
met groote kracht .
In een yolk als het onze met zijne sterke gehechtheid
aan kerkelijke dingen, met zijn diepgewortelde godsdienstige
overtuigingen, gevormd door de geschiedenis van meer dan
drie eeuwen, moest die strijd zich behalve op staatkundig,
ook op k erkelijk terrein bewegen, ja op die beide in nauwen
samenhang.
En daarvan vertoonden zich in deze jaren de onmiskenbare sporen . De Groningsche School, in 1843 opnieuw
door een brief van de „haagsche heeren" „aan de Hervormde gemeente in Nederland" ten scherpste aangevallen,
terwijl de Synode nog altijd weigerde zich met haar to
bemoeien en tegen hare leeringen op to treden, vond niet
alleen bij de Groningsche burgerij en bij hare leerlin gen
aan de universiteit krachtigen steun, maar zag zich door
eene reeks van adressen ook nit andere deelen des lands
ten gunste der leervrijheid en der onthouding in deze verschillen van wege de Synode tegenover de orthodoxe leiders
zoo niet in het gelijk gesteld, dan toch zich de gelegenheid
verzekerd om ongehinderd haar beginselen to verkondigen .
De vurige Leidsche hoogleeraar S c h o l t e n, scherp dialecticus en diepzinnig theoloog, ging veel verder dan zij en
seischte met nadruk een volkomen vrije kritiek zelfs van
„het kritiekste", stelde zijn openbaringsbegrip tegenover
het platte rationalisme van het begin der eeuw en het supranaturalisme met zijn geloof aan wonderen tevens . Hij verdedigde zich met scherpe redeneering tegen aanvallen op
zijn godsbegrip en zijn strijd tegen het leerstuk van den
vrijen wil, v66r het wijsgeerig monisme tegenover het
dualisme van geest en stof, alzoo den grondslag leggend
voor een nieuwe school, die weldra als „de moderne"
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eerst in latere jaren hare voile kracht ontwikkelde, hoewel zij reeds op de denkwijze van meer verstandelijk
dan op het gebied van het gevoel ontwikkelde manner en vrouwen een machtigen invloed kreeg . De groote
ontwikkeling der natuurwetenschap, die van tai van
totnogtoe ouverklaarbare verschijnselen een bevredigende
verklaring scheen to beloven, werkte krachtig mede om de
geesten allengs to bevrijden van de banden, door kerkelijke
opvattingen gelegd, ten minste bij dat deel der akademische
jeugd, dat zich op de studie der natuur toelegde .
Maar tegenover die vrijzinnige richting hielden de„ confessioneelen" order leiding van G roe n en de zij nen b ardnekkig stand ; zij verzekerden met D a C o s t a in diens lied
„Aan Nederland", in de lente van 1844 : „Met al hun schoone
woorden, Met al hun stout geschreeuw
Zij zullen ons
niet hebben, De Goden deter eeuw" en sioten zich ook
tegenover den steeds krachtiger wordenden aandrang der
vrijzinnigen aaneen, vasthoudend aan de beginselen van
Dordt . En al mochten sommigen hunner in de „ethischeirenische" richting van den gematigden C h a n t e p i e d e
1 a S a u s s a y e, in de breede welsprekendb cid van V a n
O o s t e r z e e, in de dichterlij ke fantasieen van Jonathan
Has e b r o e k, in de eenvoudige huiselijk-vrome poezie van
Beets meer bevrediging vinden voor hun tot in .nige vroomheid neigend gemoed, als welsprekend manifest der tegenstanders van de nieuwere denkbeelden mag toch G r o e n
van P r i n s t e r e is „Ongeloof en Revolutie" (1847) gelden .
Ook in dat machtige boek, dat de denkwijze van V o n
Hailer en S t a hi, de duitsche woordvoerders der staatkundige reactie op grond van het geloof aan de openbaring,,
hier to lande inleidde, worden staatkundige en godsdienstige
elementen verbonden om het protest to steunen tegen den
,,modernen geest", welks oorsprong de schrijver in de
denkbeelden der fransche omwenteling zocht, welks werkzaamheid hij met al de kracht van zijn scherpe pen, met
al het talent van zijn fijn ontwikkelden geest in deze „reeksa
van historische voorlezingen" bestreed, op zijn beurt terugwij tend n aar het evangelic en trachtend de grondslagen to
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leggen voor eene „christelijk-historische" levensbeschouwing,
gericht tegen de ,,modern-revolutionaire", die hem scheen
to leiden tot ,,volslagen ongodisterij enn radicalisme", tot
ondergang der christelijke maatschappij .
De regeering van V a n E all
want zijn naam
beheerschte thans het gansche gouvernement
stood
tegenover dezen strijd der meeningen meer ontwijkend dan
principieel . De leider, gehecht aan de regeermacht, wetend,
dat de Koning zelf van verdere grondwetherziening niet
wilde hooren, en eene parlementaire regeering als in Engeland
bij het gemis aan groote politieke partijen voor Nederland
„geheel ongeschikt" achtende, begeerde zich met de doornige
kwestie niet in to later en voorloopig alleen de zoo goed
begonnen regeling der financier verder door to zetten .
Zonder zich to storen aan de verwijten zijner vroegere
liberale vrienden, rekenend op den machtigen invloed, dien
het succes zijner financieele maatregelen hem had bezorgd,
op zijn daardoor verkregen hoog persoonlijk aanzien bij
den Koning, gin g hij op den afgebakenden weg voort, loste
de schul d aan d e Handelmaatschappij af, bracht een groote
wijziging in het door allerlei misbruiken ontwrichte muntstelsel door ontmunting van een aanzienlijk bedrag (86 mill .)
aan zilveren munt en het aann emen (Nov . 1847) van den
enkelen zilveren muntstandaard, wilt de moeilijkheden op
dat terrein door invoering van m .untbilj etten tot klein
bedrag to voorkomen . Hij richtte vervolgens in de eerste
plaats zijn aandacht op de verbetering der economische
toestanden, die juist in deze jaren ten gevolge van mislukte
oogsten en van een noodlottige aardappelziekte tot groote
bekommering aanleiding gaven . Daarbij bleek hij, steeds
bereid om to transigeeren
wat hij tot een beginsel van
geneigd om tegenover praktische
staatkunde verhief
eischen van het oogenblik zich to schikken ook naar
economische beginselen van den nieuweren tijd, wat hem
wederom menig verwijt op den hale haalde .
Wat in de laatste jaren van koning Will em I met
steeds grooter nadruk was verkondigd, werd door tal van
schrij vers ook in de dagbladen en tijdschriften, met name
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in het „Handelsblad" en de „Nieu we Rotterdammer Courant",
in D e B o s c h K e m per's „Tijdgenoot" en „De Gids" even
consequent betoogd : alleen van handelsvrijheid, van algeheele
vrijheid voor handel, nijverheid en landbouw was verbetering to wachten van den kwijnenden toestand der volkswelvaart . De bekwame Port i e 1 j e had het aangetoond in
zijn merkwaardig boek : „De handel van Nederland in 1844"
en eischte bij het naderen van een „mogslijk keerpunt"
onvoorwaardelijke huldiging van het vrijhandelsstelsel alss
het eenige middel om handel en nijverheid beiden to doen
herleven . Hij toonde aan, dat de handel in de laatste
jaren in het gunstigste geval op dezelfde hoogte was blijven
staan, terwijl die toch bij de in ieder geval toenemende werkzaamheid der nijverheid en de thans onder de werking van
het cultuurstelsel enorme toeneming van den aanvoer van
koloniale voortbrengselen aanzienlijk had moeten toenemen .
De verslagen der Provincials Staten van bijna alle gewesten
bevatten voor 1843 luide klachten over vermindering van
den buitenlandschen handel en slechts enkele artikelen
konden op eenigen grooteren omzet bogen ; de graanhandel
klaagde evenzeer ; de koloniale handel was sedert eenige
jaren onder de leiding der begunstigde Handelmaatschappij
en de krachtige toepassing van het Cultuurstelsel onder den
minister Baud wel verdriedubbeld, maar de particuliere
handel op de kolonien was sterk achteruitgegaan en in de
West nam de productie jaarlijks af ; bij den binnenlandschen handel was men tot een „algemeene volksklagt"
,gekomen, die ook in de gewestelijke verslagen weerklank
vond, evenals dit het geval was ten opzichte der visscherij .
En wat beteekende daartegenover de groote uitbreiding vann
den voor de volkswelvaart weinig beteekenenden effectenen wisselhandel, die winst en verlies in een bepaalden kring
van deelnemers verplaatsten ? De fabrieksnijverheid heette
algemeen „gedrukt en kwij nende" ; de prij zen der landbouwprodukten, met name van boter en kaas, waren evenals die
van de koloniale waren en de nijverheidsprodukten weinig
bevredigend en de crisissen der volgende jaren deden ook
op dit gebied veel nadeel . De slotsom van alles was, dat
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„kwijning en verval allerwegen" to zien waren en „bloei
en vertier zeldzame uitzondering ", dat de middelklasse
achteruitging en de armoede der lagere schrikbarend toenam . En terwijl A istorphius Grevelink van het land
een vrijhaven wilde waken gelijk honderd jaren to voren
was v oorgesteld, drong P o r tie l j e aan op loslating van
het verderfelijke beschermende stelsel, dat de belangen van
handel en nijverheid opofferde aan die der scliatkist, de
levensbehoeften kunstmatig in prijs opdreef, de nijverheid
even kunstmatig boven water held, het particulier initiatief
doodde, den smokkelhandel bevorderde .
De van ouds met koopmanszaken bekende V an Hall
gevoelde veel voor deze bezwaren, maar het strookte niet
met zijn aard en zijn staatkunde om zonder aarzelen den
door de nieuwere staathuishoudkundigen gewezen weg op
to gaan . Hij wilde wel iets toegeven, maar algeheele
wijziging van stelsel wilde hij niet . Het was de vraag, hoe
lang dit stelsel van ontwijken, van transigeeren, van tusschen de klippen doorzeilenn mogelijk zou blijken, maar op
een succes kon de minister wijzen
en hij liet het ook
met rechtmatigen trots niet na
het evenwicht der staatsfinancien was hersteld : de begrooting van 1846 7 sloot
voor het eerst na zeventig jaren met een overschot van
3 a 4 millioen en de regeering achtte het zeker, dat dit
heugelij k feit de toenemende oppositie den mood zou
snoeren .
De uitkomst zou die verwachting op den duur beschamen ; de beweging van den nieuwen tijd zou ook
Nederland medeslepen in de zegepraal van de nieuwere
denkbeelden . Wat niet buigen wilde, moest breken .

HET DOCTORAAT IN DE LETTEREN
DOOR

J. S. SPEYER .

I.
Het bekende artikel XXVI van de wet van 22 Mei
1905 (Stbl . No . 141), dat „binnen vijf jaren na de inwerkingtreding dezer wet" de indiening van een wetsvoorstel bij de Staten-Generaal voorschrijft tot eene nieuwe
regeling van den effectus civilis tot nog toe zonder meer
aan zekere universitaire graden verbonden, stelt zoogenaamde
„staatsexamen s" cum effectu civili in uitzicht . Hoewel thane
reeds ongeveer de helft van den termijn verstreken is, blijkt
nog niet van groote belan gstelling in het onderwerp . De
publieke opinie maakt er zich niet warm over. In onze
periodieken komt het niet aan de orde. Toen op het jongste
philologencongres, dit jeer in het begin van April to
Amsterdam gehouden, Dr . Gun n i n g zijne voordracht had
aangekondigd over „staatsexamens cum a ectu civili" en in
een aantal stellingen van zijne ingenomenheid met die
verandering reeds to voren had doen blijken, was de commissie van voorbereiding zoo weinig van het gewicht der
zaak doordrongen, dat zij vooreerst dit nummer van het
programme in stede van het op de algemeene vergadering,
wear het to huffs behoorde, eene pleats to geven, in de
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sectie der Paedagogiek onderbrachts vervolgons den tijd
voor de inleiding en hot daarop to verwachten debat zoo
krap uittrok, dat men wel de doorwrochte voordracht van
den inleider ten einde toe kon aanhooren maar er hoegenaamd goon gelegenheid overbleef om van gedachten to
wisselen !
Onlangs heeft die redo met bijbehoorende stellingen
in de „Handelingen van hot Vijfde Nederlandsche Philologencongres" hot licht gezien . Eon good deel van wat hij
tot verdediging zijner denkbeelden daarin heeft uiteengezet
verdient de aandacht ook buiten de kringen van philologen
en onderwijsmannen . Hot nieuwe stelsel zou toch in de
eerste plaats van kracht zijn ter verkrijging van de bevoegdheden, die nu hot uitvloeisel zijn van hot bezit van
den titel van doctor in de rechtswetenschap en van doctor
in do staatswetenschap, en waarschijnlijk eon wezenlijken
invloed oefenen op de opleidin g zelve van onze aanstaande
rechtsgeleerden en advokaton en van hot gros onzer staatslieden en overheidspersonen .
Maar dr . G u n n i n g heeft nog niet ales gezegd wat
hij op hot hart heeft . Hij kondigt (blz . 214 van do „Handelingen") eene brochure aan., die nog in dit jaar zal verschijnen, waarin hij hot algemeene en, wel beschouwd, toch
ook actueele onderwerp breeder zal behandelen en zijue
denkbeelden reader zal toelichteu . Die behoort men of to
wachten, alvorens de openbare critiek, die nu toch wel Riot
zal uitblijven, zich over hot voor en tegen van de gewenschte staatsexamens, hunne licht- en hun schaduwzijden
gaat uitspreken .
Doch
kan hot anders, waar hij tot philologen, zelf
eon philoloog, hot woord richtte ?
do in to stellen
staatsexamens werden in zijn betoog met voorliefde beschouwd met betrekking tot de studio in de letterkundige
faculteit en de voorbereiding tot hot ambt van leeraar bij
gymnasiaal of middelbaar onderwijs . Hot kon zoodoende
Riot uitblijven, of de inleider moest den staf broken over de
bestaande wettelijke regeling op dat stuk, en spreken over
de misstanden, die eon gevolg zijn van de instelling, bij
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de wet van 1876, van een stuk of wat speciale doctorates
ter vervanging van het vroegere algemeene doctoraat in
de letteren van het Kon . Besl. van 1815 .
Hier wil ik aanknoopen . Ik acht het een goed ding
dat die misstanden, waaromtrent onder de deskundigen
gees verschil van gevoelen bestaat, weder eens bij een
grooter publiek ter sprake worden gebracht . Zooals men
zich herinnert, heeft het Derde Philologencongres, dat van
1902, het Groningsche, bij acclamatie aangenomen dat zijn
Bestuur ter kennisse van de Regeering zou brengen „dat
met algemeene stemmen de wenschelijkheid is uitgesproken
van de wederinvoering van ~~n algemeen doctoraat in de
letteren, mits met ruime speling van examenvakken .". Het
praeadvies, dat tot did wederinvoering concludeerde, was
door schrijver dezes gesteld, de mondelinge toelichting en
verdediging ging, bij afwezigheid van den steller, van prof .
W o l t j e r nit ; bij het levendige en veelzijdige debat bleek,
bij allerlei verschil van opvatting omtrent de nadere regeling van het gewenschte, van overeenstemming in de
hoofdzaak.
Ruim vijf jaren zijn sedert verloopen . Er is in dies
tijd eene staatscommissie ingesteld tot reorganisatie van
ons geheele onderwijs, en het lijdt gees twijfel dat deze
zoogenaamae „ineenschakelingscommissie" ten opzichte van
dit punt
gelukkig gees vraagpunt
het algemeen
gewenschte beginsel zal aanvaarden. Maar een voorstel
van eene staatscommissie is nog geese wet, en de huldiging
van het beginsel alleen is niet voldoende . De wijzen, waarop
het in de detailregeling, die de wet toch geven moet, naar
buiten kan treden, zijn vele ; en op die detailregeling komt
het aan .
In welken geest zij zal tot stand komen, is meer dan
eene zaak van techniek, alleen van beteekenis voor de
philologische wetenschappen en voor de onderwijskringen,
maar voor de maatschappij in haar geheel van luttel aanbelang. Die er zoo over denkt, begrijpt de draagkracht
van dergelijke wettelijke bepalingen niet . Wanneer de academische, of zooals zij o icieel heeten, universitaire graders

HET DOCTORAAT IN DE LETTEREN.

395

alle en een brevet gaven van rijpheid „tot zelfstandige beoefening der wetensehap," dan zou het kwaad dat eene
onverstandige en verkeerde inrichting van die instelling
veroorzaakte gelocaliseerd zijn . Maar die graders geven
bevoegdheid „tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt", en de maatschappij gevoelt wet degelijk den
invloed van de grootere of geringere doelmatigheid van
het universitaire raderwerk, dat de producten van zijne
werkzaamheid in de gedaante van wetenschappelijk behoorlijk onderlegde doctorandi en doctoren aan haar aflevert .
Die doctorandi en doctoren in de classieke of in de Nederlandsche letteren zijn de menschen, met wie de beteekenis
van ons voorbereidend hooger en, voor een aanmerkelijk deel
ook, oils middelbaar onderwijs staat of valt . Aan hen vertrouwen wij de vorming van onze kinderen toe . Ads onze
scholen aan het hooge ideaal dat wij er ons van voorstellen
zullen beantwoorden, dan is dit voor een goed deel hun
werk. Ook onder de nieuwe bedeeling van de staatsexamens
cum ef'ectu civili, zoo die mocht worden ingevoerd, is die
wettelijke regeling van de studies in de letterkundige
faculteit gees to onderschatten factor ; de eventueele staatsexamens zouden de universitaire examens niet vervangen
maar er bij aansluiten .
De groote grief tegen de Hooger-Onderwijswet van
1876 is de reglementeeringszucht, die er in heerscht . Men
kan het haar aanzien, dat haar invoerder en eerste uitvoerder v66r alles administrateur en bureaucraat was . Hetzelfde streven, dat er toe dreef om bij de wet to bepalen in
welke vakken er onderwijs aan de Rijksuniversiteiten gegeven moest worden, hetzij aan alle, hetzij aan minstens
eene, bond de letterkundige faculteiten voor lange, lange
jaren door eene wettelijke vaststelling, en dus ook vastlegging van een begrensd getal speciale doctorates . Dat het
oude doctoraat in de letteren, zooals dat in het Kon . Best .
van 1815 geregeld was, met zijne eenvormige opleiding via
groot mathesis, candidaats en doctoraat examen, waarbij
eerst Latijn en Grieksch, later sedert C o b e t' s optreden,
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in omgekeerde orde Grieksch en Latijn den hoofdschotel
uitmaakten, zijn tijd gehad had, dat zag toes iedereen in .
Maar dat daarvoor in de plaats had to komen eene zoodanige
regeling, waarbij de formuleering van de verschillende
eischen aan aspirant-candidates, doctorandi en doctoren to
stellen en, in verband daarmede, de passende studieplannen
voor de verschillende categorieen van studenten in de letteren aan de faculteiten werden overgelaten, zoodat die' bij
uitbreidin g en wij ziging van wetenschappelij ke behoeften
en bij veranderde toestanden gemakkelijk naar den eisch
van den tijd konden veranderd worden, daaraan dacht toes
niemand . De wet moest alles regelen .
In het eerste wetsontwerp van lie e m s k e r k, dat van
1868, werd de instelling van eenige speciale doctorates in
de letteren als volgt toegelicht : „Het veld der letteren is
zoo uitg ebreid, dat wanneer men voor elk der daarop voorkomende hoofdrigtingen een doctoraat verkrijgbaar wilde
stellen, daarbij in aanmerking nemende, dat eene wet als
de nu voorgedragene niet bestemd is alleen in de tegenwoordige behoefte to voorzien, maar ook minstens voor de
naaste toekomst moet zorgen, het aantal dier doctorates
vrij aanzienlij k zou worden . Er zouden dan kunnen ing evoerd worden in de algemeene linguistiek, in de klassieke,
in de semitische, in de indische, in de polynesische, in de
germaansch-skandinavische, in de nederlandsche, in de
nieuwere taal- en letterkunde, in de geschiedkunde ." Dat
daarmede volledigheid in geenen deele bereikt zou zijn, wordt
erkend, met name doctorates in het Turksch, het Chineesch
en het Japansch als theoretisch evenzeer wenschelijk geacht .
In dat lij stj e, waar zonderlingerwij ze de nieuwere taal- en
letterkunde als iets aparts naast de „nederlandsche" en de
„germaansch-skandinavische" voorkomt, daarentegen de
romaansche door volstrekte afwezigheid is gekenmerkt, ontbreken nog de theoretische wijsbegeerte, de archaeologic en
de kunstgeschiedenis . Uit den tijd, waarin het is opgemaakt,
is zoo iets verklaarbaar, maar toch niet geheel. Zooveel is
duidelijk, dat reeds bij de eerste poging om het denkbeeld
van de invoering van speciale doctorates in de letterkundige
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faculteit in eene wettelijke regeling to belichamen
eene
poging, die nog driemaal herhaald moest worden, in de
wetsontwerpen van F o c k, van G e e r t s e m a, en het tweede
van H e e m s k e r k, dat eindelijk, hoewel sterk geamendeerd,
ons onze huidige wet heeft bezorgd -- reeds bij die eerste
poging, zeg ik, de noodzakelijkheid bleek om uit een overstelpend aantal van theoretisch gelijkberechtigde doctorates
een beperkte keus to does . Reeds om praktische redenen
kon dat niet anders . Aanvankelijk wilde men er vijf : in
de klassieke, de Semitische, de Indische, de Polynesische,
de Nederlandsche letterkunde . De keuze zelve, de volgorde
waarin die doctorates gerangschikt zijn, waarbij dat in
onzer eigene taal en letteren heksluiter is, en het ontbreken van een doctoraat in de geschiedenis, is kenschetsend
voor de geestelijke atmosfeer, waarin dit eerste wetsontwerp
is ontstaan . Minister F o c k ontfermde zich over de geschiedenis . In zijn wetsontwerp (dat van 1869) wordt een
„meesterschap in de geschiedenis" verkrij gbaar gesteld ; had
hij de faculteiten niet afgeschaft, dan zou men kunnen
zeggen dat door hem zes stellen van summi honores in de
letterkundige faculteit wares ingesteld, in de vijf genoemde
letterkundige vakken en dat in de geschiedenis .
Gelijk men weet, is het oorspronkelijke getal van vijf
in de Wet op het H . O ., zooals die in 1876 tot stand is
gekomen, gehandhaafd, maar de wijsbegeerte heeft de haar
toekomende plaats gekregen, die door het vriendelijk terugtreden van de Indische letteren, die zooveel met haar
hebben nit to staan, vrij kwam . Waarom de geschiedenis
bleef uitgestooten, is niet duidelijk . Of dr . Gun n i n g
gelijk heeft met to zeggen dat dit daardoor kwam omdat
men „gees fatsoenlijk stelletje vakken bij elkaar" kon vinden
„om er een ordentelijk candidaats- en dito doctoraat examen
mede samen to stellen, vooral omdat men daarbij leentjebuur had moeten spelen bij de juridische faculteit," of dat
andere overwegingen den doorslag gaven, durf ik niet to
zeggen . Zooveel is zeker, dat in 1876 ook in onze universitaire kringen het ware besef van het historische karakter
van alle taal- en letterkundige studie to kort geleden ont-
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waakt was om voor de overwegende beteekenis van historisch onderzoek en historische critiek z66veel to voelen als
noodig was om de instelli.n.g van zulk eon doctoraat van
de Regeering des hoods of to dwingen.
Per slot van rekening is de ofcieele erkenning van
de geschiedenis in hot trader der voor de vastgestelde doctorates voorbereidende studies komen to bestaan in hot
opnemen van de oude geschiedenis onder de vakken voor
hot candidaats- en doctoraat examen in de klassieke letterkunde, en van de vaderlandsehe geschiedenis mitsgaders de
algemeene geschiedenis van de middeleeuwen en den nieuwen
tijd voor hot candidaats-examen in de Nederlandsehe letterkunde . Voor de Indische letterkunde gin g men tot eene
soortgelijke erkenning over door voor hot doctoraat examen
in laatstgenoemde sectie der letterkundige faculteit als
eisch to stellen kennis van de beginselen van hot Sanskrit
en van de beginselen van de Indo-Germaansche taalwetenschap, en hot Sanskrit en de Indische oudheidkunde op to
semen onder de vakken voor hot candidaats-examen in de
teal- en letterkunde van den Oost-Indischen .A.rchipel . De
„nieuwere teal- en letterkunde" bleef met hot Turksch,
Chineesch en Japan sch (zie boven) buiten hot academisch
statuut . Van hot Russisch, van de Slavisehe talon en
hunne letterkunde was niet eons gerept .
II.
Ik geloof niet dat de hervormers van de inrichting
van ons Hooger Onderwijs, zooals die in 1815 bij Kon .
Best . was geregeld, zich in de eerste pleats hebben laten
leiden door overwegingen van lagere orde . Het incubatietijdperk van de nieuwe orde van taken, die sinds de wet van 1876
geldt, kenmerkt zich veeleer door eene hooge opvatting van
wetenschap . Als men de versehillende ontwerpen nagaat
met hunne memories van toelichting, en zelfs de discussion,
die over hot tweede wetsontwerp van H e e m s k e r k in de
Staten-Generaal gevoerd zijn, moot men erkennen dat hot
aan eerbied voor en waardeering vann de ideeele waarde
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van wetenschap riot ontbroken heeft . Zou men anders de
verplichting voor juristen om eon proefschrift to verdedigen
ter verkrijging van hot doctoraat in hunne faculteit weder
hersteld hebben ? De ernstige pogingen toen aangewend
om de theologie nit hare valsche positie to verlossen, hetzij
door ze om to scheppen in eene faculteit van godsdienstwetenschap, hetzij door ze aan de Rijksuniversiteiten geheel
to later wegvallen, kunnen mode als bewijs dienen . Dat
die poging halverwege is blijven steken, mag niet voor hot
tegendeel pleiten, bewijst alleen dat eene sterkere macht,
die der traditie, belemmerend en verhinderend heeft gewerkt . Bij de regeling, die de faculteit van de letteren
toen op de hoogte van baron tijd zou moeten brengen, was
de kracht van oude traditie, gelukkig ! reeds vrij wel gebroken . Lan ger dan in de ors omringende landen had de
oude, nit den tijd der humanisten en van nog veel vroeger
dagteekenende opvatting stand gehouden dat de letterkundige studien hoofdzakelijk propaedeutische waarde hadden .
Aanstaande juristen, theologen, zelfs wis- en natuurkundigen
en medici hadden, als zij aan de academie waren aangekomen, voordat zij tot hunne eigenlij ke vakstudie overgingen, nog op de eene of andere manier met de faculteit
der letteren of to rekenen . Jets dergelijks gold voor de
wis- en natuurkundige studien . Op den duur bleek de
onhoudbaarheid van dien toestand . Overbrenging van de
propaedeusis naar de gymnasia werd de lens . Waarover
ook verschil van mooning bestond, hierover waren alien bet
eons . Voor aanstaande medici bleek natuurlijk, dat zij ook
in hot vervolg den eersten tijd burner universitaire studio
uitsluitend aan physico-chemische en biologische vakken to
geven hadden ; immers die vormen den onmisbaren grondslag voor hunne verdere wetenschap . Behoudens die uitzondering werd de band verbroken, die eeuwenn lang nietlitteratoren en niet-philosopher van professie met de
letterkundige faculteit en met de philosophische (die der
wis- en natuurkunde) verbonden had .
Voor de studenten in de letteren bracht dit veel goods .
under de oude bedeeling hadden de propaedeutische studien
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bij hunne professoren to veel op den voorgrond gestaan .
Daardoor kregen zij, studenten in de letteren, hun eisch
niet. Zij waren feitelijk bijloopers in hunne eigene faculteit,
waar toch het meerendeel der colleges gegeven werd en
ingericht was voor een gehoor van meestal eerste jaarsdie in de B-vakken
studenten in theologie en rechten,
hadden wel, waar de wet een testimonium voorschreef, voor
colleges to betalen, maar in het laatste stadium van het
stelsel behoefden zij niet meer in persoon to verschijnen .
Dientengevolge hadden zich de litteratoren tevreden to
stellen met wat hunne hoogleeraren boven en behalve hunne
gewone en veel tijd vorderende werkzaamheden
men
denke ook aan de propaedeutische examens
voor hen
beschikbaar konden hebben, enkele privatissima en extra
colleges . Ook de aard en de inrichting van hunne examenstudie werd door diezelfde opvatting beheerscht . De weg
tot het doctoraat in de litterae humaniores lisp
kon het
in dezelfde richting als de propaedeutische
anders ?
examens van theologen en juristen ; er was alleen quantitatief verschil . Het candidaats-examen in de letteren werd
als niet veel meer beschouwd dan een ietwat uitgebreid
propaedeutisch, dat langen tij d ook door theologen of
juristen, die boven het niveau uitstaken, werd afgelegd .
Tekstverklaring en dogmatische grammatica, natuurlijk
alleen van Latijn en Grieksch, met bijbehoorende metriek,
sinds C o b e t
eigen vinding van
palaeographic en
conj ecturen in klassieke teksten stonden op den voorgrond ;.
de historische vakken werden verwaarloosd ; ook van historische en vergelijkende studie van Latijn en Grieksch
kwam niet in, bij wijlen was die zelfs contrabands ; en
hoewel de doctorgraad ook met zich bracht den titel van
philosophise theoreticae magister, was die niet veel meer
dan een ornament .
Zoolang aankweeking van die ouderwetsche humanitas,
die emollit mores nec sinit esse feros, als gevolg van het
ingenuas didicisse fideliter artes, het middel en het einddoel
kon wezen van de studien in de letterkundige faculteit, had
die regeling zonder bezwaar geheerscht . Het was anders
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geworden, toes, het nieuwe, frissche, krachtige levers in de
beoefening van de historische en philologische wetenschappen zich ook ten onzent deed gevoelen . Als zelfstandige
wetenschappen van grooten omvang, ieder met hear eigen
object van onderzoek teekenen zich de verschillende philologieen of op het terrein, dat to voren nagenoeg geheel
door de klassieke philologie was ingenomen geweest ; de
historische critiek herschept de geschiedkundige studie van
vroeger tot eene zelfstandige wetenschap der geschiedenis
met eigen m ethoden en eigen streven ; de archaeologic
houdt op liefhebberijbezigheid van dilettantes to zijn en
wordt, op streng wetenschappelijke wijze beoefend, een
werkzaam middel en een belaugrijke factor om het verleden
der menschheid, op welks steeds helderder en betere kennis
alle speciale philologieen aansturen, voor ons levend to
makers. In denzelfden tijd en in nauw verband met dit
alles verrijst de Taalwetenschap, die een algeheelen ommekeer to weeg brengt in de inzichten van voorheen omtrent
wezen en worden van de teal . Overal levers en beweging
op het onmetelijke gebied, dat het domein is van de letterkundige faculteit . Tegen dies wassenden stroom was de
ouderwetsche studie van de humaniora niet bestand . De
dijken werden ten slotte doorbroken, waarachter in ons
polderlan d die humanistische, deftige, met zich zelf ingenomene stijl- en smaakontwikkeling door het bestudeeren
van de onovertroffen klassieke modellen van de beste
Latijnsche en Grieksche schrijvers zoo langen tijd als de
eenige, de onmisbare kweekschool voor alle hoogere ontwiklkeling gebloeid had en geeerd was geweest. Strikt genomen begint die doorbraak reeds met C o bet. Zijne geniale
tekstverbeteringen, en meer den dat, zijne weergalooze beheerschin g van de Grieksche teal en de bekoring van zijne
colleges, geven ears zijn onderwijs, en ten gevolge van zijn
grooten invloed, weldra ook aan het propaedeutische onderwij s in het algemeen eene dusdanige richting, dat daardoor
de verouderdheid van het stelsel van 1815 in het scherpste
licht wordt gesteld .
Alles to zamen genomen, bestond er alle aanleiding
0 . E . VII 21
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om hier tabula rasa to makes . Maar wat in de plaats to
stellen van hot oude dat men ging opruimen ? Eene zaak
stood vast . Be letterkundige faculteiten moestenn bevrijd
worden van de zorg voor de propaedeutici, die voor hot
grootste gedeelte de collegebanken van hare professoren
vulden, en zich uitsluitend kunnen wijden aan de veelvormige belangen van hare eigene alumni, de studenten in de
letteren, hot kleine kuddeken, dat altijd stiefmoederlijk
bedeeld was geweest . Eene heldere voorstelling van den nieuw
to scheppen toestand met vijf doctorates had men niet .
Men was zich bewust dat een sprong in hot duister gedaan
word .
Toes beging men de groote Lout van in wetteljke
voorschriften allerlei vast to leggen, wat beter door de
faculteiten zelve zelfstandig geregeld ware . Elke nieuwe
vinding, elk nieuw stelsel komt niet in eons volmaakt ter
wereld . Er moot gelegenheid zijn tot wijziging en verbetering, wanneer praktijk en ondervinding
wat niet nit kan
blijven
fouten en verkeerde dingen in hot systeem aan
hot licht brengen. Be speciale doctorates, die men ging
instellen, wares eene nieuwigheid, waarvan Been mensch
kon weten, hoe zij in de praktijk zou werken . Ook van
de ervaringen, buiten ons land opgedaan, kon men gees
profijt hebben
want in hot buitenland bestonden zulke
doctorates niet . Was hot niet onvoorzichtig omtrent hot
aantal en de directe aanwijzing van die speciale doctorates
zulke stellige en klemmende voorschriften to geven ? Be
mogelijkheid om later, als de noodzakelijkheid mocht blijken
door koninklijke besluiten de noodige correctie aan to
brengen, was daarmede voor good afgesneden.
Minister H e e m s k e r k had zelfs verder willen gaan .
Ware de Commissie van Rapporteurs, bij de behandeling
van zijn wetsvoorstel in de Tweede Kamer, niet tusschenbeiden gekomen, dan zouden ook de exameneischen bij de
wet zijn vastgelegd . Bit is verhinderd, maar toch is de
heer H e e m s k e r k or in geslaagd om, al zou hot zoogenaamde academische statuut, tegen zijn zin, bij algemeenen
maatregel van inwendig bestuur worden vastgesteld, die
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vaststelling zoo lastig to makes, dat men tot veranderingen
in de formuleering van de exameneischen nauwelijks zou
kunnen overgaan .
De hinderlijkheid van deze fixeering is mettertijd gebleken .
Om mij to bepalen tot de twee speciale doctorates, waarop
bet in de praktijk hoofdzakelijk aankomt, dat in de klassieke
letterkunde en dat in de Nederlandsche letterkunde : de
exameneischen, zooals die zijn nedergelegd in het vigeerende
besluit van 17 April 18 7 7 (Stbl . no 87), passes in elke van
die afdeelingen slechts voor a€n bepaalde studierichting, in
beide verschillend . Voor klassieke letterkunde moeten de
examens wel bewijzen, dat de aspirant-doctor zijne Latijnsche
en Grieksche schrijvers grammaticaal en philologisch-critisch
weet to behandelen, maar „Latijn" en „Grieksch", als taal
beschouwd, staat niet op het program, en van historische
en vergelijkende taalbeschouwing wordt er met gees syllabe
gerept. Voor de Nederlandsche letterkunde is juist aan
deze eene overwegende plaats ingeruimd, ook omvat het
candidaats-examen hier „de Nederlandsche taal (geschiedenis,
spraakkunst, stij1)," maar van philologisch-critische behandelin g van schrijvers is her weder niets to vinden . Ik
weet wel, veel hangt her van de personen af . Onze hoogleeraren in Latijn en Grieksch weten zeer goed, dat die
tales niet uit de lucht kwamen vallen, en even goed hare
geschiedenis hebben en even goed Indogermaansch zijn als
bet Nederlandsch en zullen ook hierin voor hunne studenten
goede leidslieden wezen . En onze leeraren in het Nederlandsch zijn er zich evenzeer bewust van, dat linguistische
kennis wat anders is dan philologische, en dat het voor den
student in de Nederlandsche letteren even nuttig en even
-onmisbaar is in tekstinterpretatie en critiek to worden
ingewijd als voor den classicus .
Maar hinderlijk en belemmerend werkt dat verschil in
formuleering en die eenzijdigheid toch . Het geheel der
exameneischen past in elke afdeeling eigenlijk slechts voor
gene bepaalde studierichting . Zooals ik voor vijf jaren in
mijn praeadvies schreef, „er is gees rekening gehouden met
den individueelen aanleg en de neiging van den student .
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Classici, die zich vooral tot taalwetenschap, tot archaeologic
en kunstgeschiedenis, tot de religieus-philosophische denkbeelden der ouden aangetrokken gevoelen, zijn gedwongen
het beste deel van hun tijd en arbeid aan de hoogeschool
to geven om to voldoen aan exameneischen, die niet goed
in overeenstemming zijn met den voor hen individueel
meest passenden leergang . Jets dergelijks zal men zien bij
Neerlandici, wier aanleg en neiging hen in andere banen
drijft dan om taalvormen historisch en vergelijkend to behandelen ." Het ergst gesteld is het met wie aan de universiteit voor historicus, romanist, anglist wenscht to studeeren ; of hij wil of niet, moet hij eene groote menigte
van vakken
endatalsvakman
bestudeeren, die
met het hem dienstige studieplan niet hebben uit to staan,
daaren.tegen allerlei ter zijde laten, wat broodnoodig voor
hem is ; ten siotte, als hij
want dat is gelukkig vrijgelaten
op eene dissertatie over een ouderwerp uit zijn
lievelingsvak (b.v. geschiedenis, oud-fransch, Sanskrit) gaat
promoveeren, dan wordt hij daarmede doctor in de Nederlandsehe (of, zoo hij dies weg gekozen heeft : klassieke) letteren.
Het spreekt van zelf, dat de faculteiten in de letteren,,
zoo goed het haar eenigszins mogelijk is, de nadeelige
onvoorziene gevolgen van het bestaan van een beperkt
getal speciale doctorates met de uitvloeisels daarvan trachten
to verhelpen . Maar een modus vivendi, die verkeerde toestanden eenigermate dragelijk maakt, kan niet wegnemen
het droeve besef, dat wij eene regeling misses, zooals die
behoorde to wezen, en dat wij zelfs de vrijheid misses om
die naar ons beste weten to makes . Doode wetsbepalingen,
door niemand meer gewenscht, door niemand meer verdedigd,
blij ven van kracht door onmacht . Wat is er hier in Nederland niet aan vast om wetten to veranderen ! Ook partieel .
Och dat dr. K u y per, die zooveel meer wist door to zetten
dan iemand anders van onze politici, met hetzelfde flan,
waarin hij er in slaagde de wetswijzigingen door to drijven,
die de bijzondere universiteiten in gunstiger conditie moesten
brengen, en de Polytechnische School tot Technische Hooge
school zouden hervormen, meteen in het voorbijgaan even .
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het algemeene doctoraat in de letteren had hersteld ! Wij
zouden hem recht dan kbaar geweest zijn .

Onder de vier in menig opzicht uiteenloopende wetsontwerpen, die in de wordings] aren van de regeling van
ons Hooger Onderwijs bij de wet van regeeringswege zijn
ingediend, is er een, waarin met de oude indeeling in
faculteiten gebroken wordt . Het tweede, dat van minister
F o c k (1869) schaft ze stilzwijgend af . Een radicale maatreg el, en die wel niet door de Tweede gainer, zoo zijn
ontwerp in behandeling gekomen ware, zou zijn goedgekeurd .
Maar in abstracto had de minister gelij k, en het is merkwaardig, dat hij reeds voor zoo vele jaren dat denkbeeld
koesterde . Het oude stelsel van de vijf faculteiten past
niet meer bij den tegenwoordigen staat van de Wetenschap,
zooals die door de geweldige veranderingen welke in de
negentiende eeuw zoo vele wetenschappen hebben meegemaakt geworden is ; welke veranderingen het onderlinge
verband en den samenhang der verschillende vakken meer
dan ooit tot bewustzijn hebben doen komen . Wil men
faculteiten behouden, dan zoude er slechts sprake kunnen
zijn van twee, die van de natuurwetenschappen en die van
de geesteswetenschappen, en de eigenlijk gezegde wijsbegeerte zou beiden gemeenschappelijk moeten toebehooren .
Het wetenschappelijke deel van de geneeskunde ressorteert
onder de eerste groep, met name onder de biologische afdeeling van die groep, het wetenschappelijke deel van
rechts- en godgeleerdheid is in de tweede vervat . In deze
twee is, strikt genomen, het oude vijftal opgegaan .
Maar de Universiteiten zijn uiet uitsluitend inrichtingen tot de beoefening van zuivere wetenschap en tot de
opleiding daarvoor. De burgermaatschappij heeft behoefte
aan geneeskundigen, technici, rechtsgeleerden, staatslieden,
leeraren, de verschillende kerkgenootschappen aan zieleherders en voorgangers, die, zoo wetenschappelijke vorming
hun on tbrak, niet op de hoogte zouden staan van hunne
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task . Met doze behoefte heeft hot Hooger Onderwijs in de
eerste, zij hot niet de voornaamste plaats rekening to
houden . Daarmede is hot voortbestaan van de oude, door
de praktijk geboden indeeling in vijf (of vier) faculteiten
voldoende gerechtvaardigd .
Evenwel men mag niet langer nit hot oog verliezen,
dat de oude steenen wallen, die rechten en letteren en
theologie van elkander afzond erden, behooren to worden
afgebroken en to worden vervangen door lage schuttingen,
zooals or op hot onmetelijke terrein dat de letterkundige
faculteit to bearbeiden heeft zoo menige de uiteonliggende
werkplaatsen dor geleerden van elkaar gescheiden houdt .
Immers bier bestaat er eon wezenlijk verschil . De litterarische studien groepeeren zich niet om ~~n centrum,
zooals die van den jurist en den godgoleerd e . Voor den
jurist ligt dit in de wetboe ken, waarin bet recht van den
staat, waartoe zijne universiteit behoort, is gecodificeerd of
in welke andere als wet geldende hepalingen hot mag zijn
nedergelegd ; voor den theoloog in den bij bel . Voor de
lettorkundige studien ontbreekt zulk eon centrum. Daarom
is, ook voor praktische doeleinden, bier goon plaats voor
den studieplan, maar slechts voor eon aantal studieplannen .
Hoe vole en welke, dat hangt of aan welke, voornamelijk
praktische eischen, de studio in de litterarische faculteit
zal hebben to voldoen .
Zoodra men hot beginsel van de speciale doctorates
aanvaard had, word men geplaatst voor eene selectie. Dat
men hot aantal wilde beperken, last zich begrijpen . Hoe
moor speciale doctorates, eon hoe grooter staf van hoogleeraren en doctoren ! Hoe veel moor zou men or niet
noodig gehad hebben, indien men, wat redelijkerwijze had
moeten gebeuren, voor de geschiedenis en voor elke der
drie moderne wereldtalen gezorgd had door speciale doctorates daarin verkrijgbaar to stellen ! Tiit eon praktisch
oogpunt zou dat viertal, dat hot geheel op eon getal van
negen speciale doctorates zou gebracht hebben, wel zoo
gewettigd geweest zijn als dat in de Semitische letterkunde
en dat in de wij sbegeerte . Maar welk eon uitbreidin g van
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het personeel van de professoren zou daarvan niet het
gevolg hebben moeten zijn ? Bovendien voor doctorates
van die beteekenis last de wet van 1876, zoo n.iet naar
hare letter, dan toch zeker naar hares geest, niet toe het
beginsel van de gelijkheid van de drie Rijksuniversiteiten
prij s to geven .
.A.an den anderen karat moest de selectie zelve bron
van onrecht worden en tot belemmering strekken van die
studies, die beneden den horizon bleven van erkenning van
wege den staat. Pit is dan ook niet uitgebleven . Met name
is de als minderwaardig beschouwde studie van de Romaansche tales, van Engelsch, van Hoogduitsch feitelij k aan
onze universiteiten door de bestaande regeling tegengewerkt !
Hiermede is een van de bezwaren tegen het systeem
zelve uitgesproken . Maar in mijne oogen is dit niet het
ernstigste . Ook op de studie zelve werkt het stelsel van
speciale doctorates in de letteren schadelijk . Om dit to
ontwikkelen moet ik aanknoopen aan wat ik boven (blz .
402) omtrent de zoogenaamde propaedeusis heb uiteen genet .
Door ze naar de gymnasia over to brengen, wilde men aan
de Universiteit onmiddelijk met de vakstudie laten beginners .
Voor juristen en theologen zijn de grenzen hunner vakstudie gemakkelijk aan to wijzen. Niet zoo gemakkelijk
voor studies in de letteren . Waarom ?
De stof, die het arbeidsveld oplevert voor den philolooghistoricus kan men indeelen naar hare verbreiding over
tijd en ruimte ; men kan ze ook verdeelen naar wat ik kortheidshalve zal noemen : de beschouwingswijze van den waarnemer en onderzoeker Naar tijd en ruimte onderscheidt
men : de cultuur en geschiedenis van de Oostersche volken,
die van de klassieke oudheid, die van de middeleeuwen,
die van de nieuwere tijden ; de Indogermaansche, de Semitische, de Malayo-Polynesische, de zoogenaamde OeralAltaIsche, de Bantoe enz, taalfamilies, en onder de eerstgenoemde, voor ons van overwegend belang, moet men als
afzonderlijke groepen beschouwen de Indische, de Eraansche,
de Grieksche, de Latijnsche en Romaansche, de Keltische,
de Germaansche, de Slavische tales en litteraturen ; en
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order de Germaansche kan het natuurlijk niet uitblijven,
dat wij Nederlanders van elkander afzonderen de Nederlandsche taal- en letterkunde, die van het Engelsch, die
van het Hoogduitsch en die van de Scandinavische talen .
Naar de beschouwingswij ze is het aantal van de indeelingen
kleiner . Aan drie of vier groepen hebben wij genoeg.
Vooreerst kan men de t a a 1 tot studieobj ect nemen, ten
tweede de letterkundige voortbrengselen, ten
derde de historic ; ook kan de archaeologic als een
eigen veld van onderzoek eene afzonderlijke plaats innemen .
Voor de richtige wetenschappelijke vorming van een
student in de letterkundige faculteit 1) komt het op die
vierledige indeeling naar het beginsel van de beschouwingswijze vooral aan . Wij hebben hier to doer met versehillende
methoden van onderzoek, die in hoofdzaak dezelfde zijn bij
de vele in tijd en ruimte van elkaar onderscheiden groepen
van historische verschijnselen . De litterator, die aan zijne
universiteit
of liever : universiteiten, want het is niet
goed dat hij altijd aan dezelfde hokt
niet alle vier aan
het werk heeft gezien en tot op zekere hoogte er mede
vertrouwd is geraakt, is niet behoorlijk onderlegd . Ret
spreekt van zelf dat men niet den eisch stellen mag, dat
hij in die vier richtingen door studeert . Dat zou absurd
wezen . Maar hij moet ze alle leeren kennen ; last hem dan
zich later bewegen in welke hem het meest lijkt . Zoo zien
wij ook bij de juridische studenten, dat de een zich meer
aangetrokken gevoelt tot het strafrecht, een tweede tot het
burgerlijke- en handelsrecht, een derde aan het staatsrecht
de voorkeur geeft ; maar hunne opleiding aan de universiteit zou al heel zonderling moeten heeten, wanneer het
aan ieder vrij stood zich uitsluitend to bemoeien met de
studierichting zijner keuze op die wijze, dat hij van de yak1) Hier en verder last ik het doctoraat in de wijabegeerte ter zijde .
Het ataat zoo geheel op zich zelf en heeft met de praktijk zoo weinig to
maker, dat dit niet hindert, ook ligt die atudie buiten wat men philologiach-historische atudien noemt . Eigenaardig ook, dat de examinandue
zoo voor het candidaat a- ala voor het doctorate examen hier aan slechts
een professor to voldoen heeft, niet, zooals bij alle andere vakken, aan ve1e .
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ken, waarin de andere verwante richtingen van onderzoek
aan het woord komen, in het geheel gees notitie zou behoeven to semen .
Bij de instelling van de speciale doctorates in de faculteit der letteren heeft men zich lateu leiden door het andere
indeelingsbeginsel . Om historische redenen heeft men de
Semitische taal- en letterkunde uitgekozen, om historische en
praktische de klassieke, om enkel praktische de Nederlandsche en de Malayo-polynesische, bij welke twee het materiaal ons van nabij aangaat . Had men ook een doctoraat in
de geschiedenis ingesteld, dan zou men een greep gedaan
hebben uit de indeeling naar het andere beginsel . Voor de
symmetric van het stelsel is het dus goed gewe.est dat
men dat niet gedaan heeft, maar de historische studies
zelve zijn achtergesteld, doordat men bij het formuleeren
der exameneischen ze ondergeschikt moest makers aan de
diverse taal- en letterkundige afdeelingen .
Ware men van het andere beginsel uitgegaan, dan zou
men met hoogstens vier speciale doctorates hebben kunnen
volstaan : een in de taalwetenschap, een in de philologie, een
in de wetenschap der geschiedenis, eindelijk had men als
vierde een doctoraat in de archaeologic kunnen instellen .
.rA.an deze zouden zich zeer goed hebben kunnen aansluiten
de bestaande doctorates in de wij sbegeerte, in de rechtsen in de staatswetenschap, en een doctoraat in de gadsdienstwetenschap, dat het zoogenaamde doctoraat in de
godgeleerdheid zou hebben to vervangen . Wij zouden dan
een passend stelsel hebben gehad voor het verleenen vann
wetenschappelij ke grades in de faculteit van de geesteswetenschappen (zie boven), de hoogere eenheid, waarin drie
van de vij f faculteiten opgaan .
Plaatst men zich op een zuiver wetenschappelijk standpunt, dan zou die regeling de meeste aanbeveling verdienen .
Maar dat kunnen wij niet, en dat mogen wij niet . Bij de
wetenschappelijke vorming onzer studenten mogen wij nooit
uit het oog verliezen, dat verreweg de meesten die wetenschap niet zuiver theoretisch zullen kunnen blijven beoefenen,
maar ze dienstbaar hebben to makes aan nuttige en noodige
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werkzaamheid in de maatschappij . En daar komt het niet
slechts aan op de goede methode, maar ook op den inhoud
van de kennis . In leergang en exameneischen moet men
wel degelij k onderscheid makes tusschen classici, neerlandici,
romanisten, anglisten, historici, indologen enz .
Zoodoende wordt de vaststelling van de grenzen der
„vakstudie" vrij moeielijk .
De wetgever heeft her blijkbaar gees recht begrip
gehad van wat hij ging vaststellen . Ret vooropgestelde
beginsel, dat men bij zijne komst aan de universiteit aanstonds met de „vakstudie" had to beginners, sloot feitelijk
de middeleeuwen en den nieuweren tijd voor de classici,
de oudheid voor de neerlandici af. De verwachting, dat
lief hebberijstudie en het volgen van colleges in onverplichte
vakken in die leemte zou voorzien is eene illusie gebleken .
Om specialiteit to worden, is veel noodig, ook veel t ij d .
En bij de examens voor speciale candidates en speciale
doctorandi moest men uit den aard der zaak meer in
bijzonderheden treden. Zoo kwam het dat slechts bijzonder
begaafde studenten in staat zijn gebleken naast hunne verplichte studievakken zich de weelde van lief hebberij vakken
to kunnen veroorlooven .
En flu mag het voor de beoefening van eenige zuivere
wetenschap van eenig voordeel zijn, dat men er om zoo to
zeggen bij is opgegroeid, van zijn 18de of 19de jaar zich
uitsluitend daarbij bepaald heeft en in de gelegenheid is
geweest zich aan zijn eigenlijke studievak geheel to wijden
voor den aanstaanden docent aan gymnasium of hoogere
burgerschool kan de groote eenzijdigheid, die het noodzakelijke gevolg zou wezen van een zoo vroeg zich opsluiten
binnen de grenzen van „het yak", een nadeel worden en
een nadeel van belang . Zelfs bij ons eigenlijke hooger
onderwijs deugt zulk eene eenzijdigheid niet voor den docent .
Dat b .v. C o b e t ze had, heeft groot kwaad gesticht .
Specializeeren moet zich de geleerde, dat kan flu eenmaal
niet anders, maar hij mag niet to vroeg specialiteit worden .
Van een leeraar bij het voorbereidend en bij het
middelbaar onderwijs ligt de beteekenis in zijn karakter en
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zijne algemeene ontwikkeling meer dan in zijne vakkennis .
Natuurlijk moet die in voldoende mate aanwezig zijn, zal
hij door middel van het yak of de vakken, waarin hij
onderwijs geeft, op de vorming en de verheffing van den
geest en op de loutering van het gemoed van zijne leerlingen goeden invloed oefenen . Maar hij mag niet in de
eerste plaats vakman zijn . Is het toch, wel beschouwd,
niet dwaas, dat op de scholen in kwestie men in elke
klasse een zoo groot aantal vakleeraren, sours tier of meer
noodig zou moeten hebben, our aan de leerlingen de noodige
kennis en ontwikkeling bij to brengen P en dat de geheele
vooropleiding van die leeraren het worden van „vakman"
in de hand werkt, maar eene algemeenere studierichting
tegengaat, die den blik verruimt, ook omdat zij zoo krachtig
medewerkt, our het betrekkelijke van het absolute, hoofdzaken van bijzaken to leeren scheiden, en die per slot
van rekening toch ook aan hunne menschenkennis ten
goede komt ?
Van dit standpunt uit gezien, moet men erkennen dat
men bij de sinds 1877 geldende bepalingen voor de eischen
voor het candidaats-examen in de klassieke en in de Nederlandsche letteren het begrip „vakstudie" wel wat eng heeft
opgevat. Bij de classici schijnt het waarlijk, alsof de wetgever iedere aanrakivtg van den student-classicus met de
moderne wergild opzettelij k vermeden heeft. Zelfs een zoo
gewichtig yak, als de „geschiedenis van de klassieke
philologie", komt noch op het examen-progam noch op de
series voor . En hoe ontwikkelend zou het voor den classicus
wezen in dit stadium van zijne studie gedrongen to zijn
van de geschiedenis en letterkunde van een modern yolk
kennis to nemen . A.lsof hij voor zijne studie als philoloog
genoeg had aan het poover beetje dat hij op de schoolbanken daarvan had kunnen hooren
in klasse VI liefst
1, zegge : ~~n uur in de week voor elke taal ! En is het
niet eveneens zonderling dat de grenzen der „vakstudie"
niet insluiten de wordingsgeschiedenis van onze eigene
Nederlandsche taal ? De aanstaande leeraar in het Latijn,
van wiens onderwijs zooveel afhangt voor de wijze, waarop
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de gymnasiast taalverschijnselen in het algemeen zal beoordeelen, mocht van zoo iets in Been geval onkun .dig gelaten
worden. Bij de neerlandici is, het most dankbaar erkend
worden, eene ietwat ruimere opvatting gehuldigd ; maar
ook hier zou de propaedeusis beter aan haar doel beantwoorden, wanneer zij wat minder het oog gericht hield op
wat voor den aanstaanden doctor in de „Nederlandsche
letterkunde" het meest geschikt was .
Want het is eene leege phrase to zeggen, dat sedert
de wet van 1876 de propaedeusis naar de gymnasia is overgebracht . Ja, de gymnasiale voorschool is toes verlengd
geworden ; voor wie niet in de klassieke letteren doorstudeert, sluit zij sedert ook de studie van Latijn en Grieksch
af. Men heeft toes het hoogere en meest on .twikkelende deel
van de propaedeutische studie van de oude wereld, omdat
er toes aan de academie zoo vreemd mede werd omgesprongen, naar de gymnasia overgebracht, en ook in andere
opzichten de eischen van toelating tot de universiteit
tamelijk zwaarder gemaakt . Maar de jurist en de theoloog
doorloopen ook flu flog, de eerste tot aan zijn candidaats,
de tweeds althans tot aan zijn „met gunstig gevolg afgelegd
examen in de Hebreeuwsche taal en in de Israelitische
oudheden" eene snort van voorbereidenden cursus, die aan
de „vakstudie" in engeren zin voorafgaat . In het wezen
der zaak is dat eene universitaire propaedeuse . De litterator
kan ze evenmin misses als genes . Trouwens in beginsel
is zulks erkend . Het zou toch gees zin hebben het doctorate examen door een candidaats to laten voorafgaan, wanneer
het niet wenschelijk ware geoordeeld de studie aan de universiteit to does bestaan in een voorbereidend stadium en
daarna in de eigenlij ke „vakstudie ." Feitelijk geschiedt
dit ook. Ten opzichte van de rechtsgeleerde faculteit, waar
ook specials doctorates verkrijgbaar zijn, was de wetgever
zich daarvan bewust ; voor de aanstaande doctoren in de
rechts- en voor die in de staatswetenschap is de studie tot
aan het candidaats-examen geheel dezelfde, lets dergelijks
zou ik ook in de faculteit der letteren willen ingevoerd
zien, maar onder huldiging van eon ander beginsel, dat daar
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hoog moet worden gehouden, en dat in onze bestaande
regeling al event] es, heel event] es, ingang heeft gevonden . 1)
Ik bedoel : het erkennen van de vrijheid van den examinandus om eerie keuze to doer onder de vakken, die deel
uitmaken van zijn examen en in bet algemeen van ziju
studieplan .
Iv.
H:et zal niet veel voorkomen dat wij, gekneld in eon
keurslijf van overheidsvoorschriften en daardoor in onze
vrije beweging belemmerd, om to geraken tot bevrijding
nit dien druk, liefst bet oog richten naar . . . . Duitschland .
De plooibaarheid en kneedbaarheid van studieplannen en
exameneischen in de faculteit der letteren, waarvan wij de
wenschelijkheid hebben aangetoond, is daar werkelijkheid .
Ook bij de staatsexamens cum effectu civili, die daar to
lande de diploma's verleenen voor de bevoegdheid tot bet
geven van wat overeenkomt met ons voorbereidend hooger
of middelbaar onderwijs, is ruimer speling dan bij ons .
Laten wij ons spiegelen aan dit voorbeeld en de grootere
vrij heid, die wij Binds langen tijd goed zien werken in bet
„onvrije" Duitschland, ook in ons „vrije" Nederland binnenlaten !
Ik herinner er bier aan, dat de motie, waarin vijf jaar
geleden met algemeene stemmen door bet Groningsche
Philologencongres de wenschelijkheid werd uitgesproken
van de wederinvoering van een algemeen doctoraat in de
letteren, dit deed onder dit voorbehoud : „mits met ruime
speling van examenvakken ."
De formuleering van dien wensch is die van de eerste
stelling van hot praeadvies van schrijver dezes . Hoe bij
zich die speling van vakken in de praktijk toegepast dacht,
had bij nedergelegd in zijne tweede en derde stelling, die
hierop nederkwamen dat voor bet doctorate examen, dat
aan de promotie zou blijven voorafgaan, niet meer verlangd
1) voor bet doctoraalezamen in de Nederlandsche letteren is den
candidaat de keus gelaten tussohen Angelsaksisch en Middelhoogduitsch .
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zou worden „dan het voldoen aan matige wetenschappelijke
eischen in den hoofdvak en twee daarmede verband houdende
bij vakken" en voor het candidaats even min zekere nauwkeurig omschreven vakken in het academisch statuut zouden
worden vastgelegd, maar binnen zekere grenzen de vrijheid
zou gegeven worden to kiezen, waarin men verlangde to
worden geexamineerd .
Mijne meening op dit punt is onveranderd gebleven .
1k wensch die her reader toe to lichteu . 1k zal beginners
net het candidaats-examen, dat, zooals boven is uiteengezet,
moet dienen tot afsluiting van de academische of universitaire voorbereidende studie (propaedeuse) van den student
in de letteren . 1k stel mij voor dat hij met 1 of 2 jaren
tot het afleggen van dit examen zal kunnen volstaan ;
langer tijd voor dit voorbereidend stadium komt mij niet
wenschelijk voor . voor de juridische en de theologische
studenten heeft het ongeveer dien tijdduur .
Gedurende dat voorbereidende stadium moet de litterator zich orienteeren in het ruime veld, waarbinnen zijne
eigenlijke vakstudie zal komen to liggen, en de verschillende
beschouwingswij zen leeren kennen van de litteraire en
andere documenten, waaruit men de kennis van het verleden der menschheid, d . i. van de geschiedenis der beschavin g, heeft to putters . De weg, daartoe in to slaan,
worde hem in hoofdlijnen aangegeven door de exameneischen . Eenig inzicht in taalverschijnselen ; eenig begrip
van philologie en philologische methode ; eenig besef van
wetenschappelijke behandeling van geschiedenis moet hij
zich verworven hebben . Voor alien noodzakelijk acht ik
daarenboven de meest elementaire wetenschappelijke kennis
van de moedertaal. Zoodoende behoort het candidaatsexamen to loopen : vooreerst over het Nederlandsch, vervolgens over drie onderwerpen, een taalkundig (hetzij
algemeen, hetzij eenige bepaalde taal) ; een philologisch (de
interpretatie van opgegeven teksten in de eene of andere
vreemde taal) ; een historisch (eenig opgegeven tijdvak uit
1e geschiedenis). De nadere preciseering moet niet in het
academisch statuut worden vastgelegd, maar in elk bijzonder
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geval door de faculteit gerebeld, die rekening zal houden
met de studierichting van den examinandus .
Zulk eene regeling levert het groote voordeel op, dat
de aankomende student gedwongen wordt zich aanstonds
in nadere betrekking to stellen tot de professoren, wier
vakken hem meer in het bijzonder aangaan . Wat hij noodig
heeft is leiding, een studieplan, raad en keuze omtrent de
colleges, die hij zal gaan volgen . Want in de regeling van
de voorbereidende studie tot het candidaats-examen, zooals
ik mij die voorstel, behoort ook de verplichting tot het
bij wonen van nog andere lessen, dan die in rechtstreeksch
verband staan tot de vakken, waarin examen vereischt
wordt . Dat de wetgever van 1876 de oude verplichte testimoniumcolleges over bepaalde, wettelijk aangewezen vakken
afschafte, sprak vanzelf . Die hadden hun tijd gehad. Maar
ik heb het altijd jamnier gevonden dat met het stelsel is
gebroken, om met een testimonium to kunnen volstaan voor
een deel van de vakken, waarmede men aan de universiteit
behoort kenuis to mkken . Eenige testimoniumcolleges, dock
met speling van vakken, behooren weder to worden ingevoerd . In Duitschland bestaan zij, wel niet in naam, maar
metterdaad . Zij zijn den student een voortreffelijk middel tot
de zoo noodige verruiming van zijn geestelijken horizon . Na
aldus tusschen de schoolbanken van het gymnasium en zijn

eigenlijke vakstudie gedurende een paar jaar behoorlijk onderlegd to zijn, is eindelijk het oogenblik aangebroken, waarop
zoowel de aanstaande geleerde als de aanstaande docent zich
meer direct aan hun yak kunnen gaan wijden . her
wj
hebben het boven gezien
openen zich zoovele wegen, dat
het aanmatigend, ja ietwat belachelijk zou moeten heeten, zoo
de wetgever hier met dwingende bepalingen ingreep . Bovendien is het ondoenlijk. Evenals in Duitschland, in Frankrijk, in Zwitserland late men den candidaat studeeren voor
„doctor in de letteren" zonder meer, en de vakken, waarover zijn doctoraal examen loopen zal, hem zelf, in overleg
met de faculteit, laten vaststellen . Hoe dit in de praktijk
zal werken, moet blijken . Maar ik zie niet in, waarom wat
1n het buitenland zonder bezwaar uitvoerbaar was, hier niet
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zou kunnen . Mijne begrenzing tot een hoofdvak en twee
daarmede verband houdende bijvakken is overeenkomstig
de Duitsche norm . De qualificatie „matige" eischen koos
ik, om to verhinderen dat, zooals het stelsel van . speciale
doctorates nit zijn aard met zich heeft gebracht, allerlei
onderdeelen van het yak als zoovele afzonderlijke vakken
met hun eigen examen eischen gaan optreden . Op het gehalte
van de kennis komt het her aan, meer dan op den omvang. Wat doet het er toe of de examinandus op een
gegeven oogenblik een aantal van allerlei zaken vertoonen
kan, die hij alleen met het oog op het examen gememoriseerd heeft, en die in zijn brein maar logeeren, niet won en?
Ik stet mij voor dat er tusschen het candidaats-examen
en het doctorate een jaar of drie op zijn hoogst zullen
behoeven to verloopen . Beperkt tot eenige vakken, en wet
de vakken zijner keuze, kan een student die werken wit en
goede leiding heeft, veel opdoen en op eene goede manier .
Ook dit stadium last nog vrijheid voor liefhebberijstudie
buiten de examenvakken, maar hier behoort de student
geheel to worden vrijgelaten . Die grooten aanleg heeft en
meer dan gewone geestesgaven zal natuurlijk meer op zijn
horens kunnen en durven semen . De promotie op proefschrift blijft, dit spreekt van zelf, op den ouden voet gehandhaafd . Een klein praktisch verschil zal er zijn . Door
de afschaffing van het „doctoraat in de classieke letterkunde" zou voortaan de mogelijkheid bestaan om over eenig
tin guistisch of archaeologisch onderwerp nit het gebied van
het Grieksch of het Latijn eene dissertatie to schrijven in
eene andere taal dan het Latijn
natuurlijk na verkregen
verluf van de faculteit . Van die vrijheid is de wenschelijkheid door de ervaring reeds gebleken . Zelfs bij een zoo
ondergeschikt punt komt het nit, hoe hinderlij k eene wet
werkt, die tot in technische details allerlei zaken van het
Hooger Onderwijs regelt . Vooral de litterarische faculteit
heeft ruimte van beweging van noode .
Wij komen nu tot de beantwoording van de vraag,
waarop het voor de praktij k hot meeste op aan komt : hoe
zal in het vervolg de bevoegdheid tot hot geven van onder-
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wijs aan gymnasia en H . B. scholen moeten worden vastgeknoopt aan bet radicaal van doctor in de letteren ? Bij
de speciale doctorates zijn de vakken door de specialiteit
zelve voldoende aangewezen en begrensd ; maar hoe moet
bet met een algemeen doctoraat ? Moet die bevoegdheid
zich beperken tot de vakken, waarin examen is gedaan ?
Of ook tot andere ? En in bet eerste geval : tot die van bet
d octorale examen, of mede tot die, waarover bet candidaatsexamen heeft geloopen ? Dit alles natuurlijk in de onderstellin g dat de facultas docendi aan universitaire grades
verblij ven zal 1).
In 1902 wenschte ik nog aan den graad van candidaat
in de letteren de bevoegdheid verbonden to laten om onderwijs to geven ,,in alle vakken waarover bet examen liep,"
met uitzondering van klasse V en VI der gymnasia . Op
dit punt ben ik van meening veranderd . Met bet propaedeutische karakter van bet candidaats-examen is die venia
docendi onvereenigbaar . Voor zooverre zij thane bestaat,
behoort zij to vervallen .
Maar voor den doctorandus zou ik de bevoegdheid
liefst zoo ruim mogelijk makes . Vooreerst komt hem, en
dat zunder tegenspraak, die toe met betrekkin g tot de yakken, waarin hij ter verkrijging van zijn diploma ale doctorandus examen deed . Maar bovendien zou ik ze hem toekennen voor die vakken, waarover zijn candidaats-examen
liep . Eindelijk zou men door de mogelijkheid to geven voor
suppletoire examens (ook voor uitbreiding van bet getal
der drie examenvakken van bet doctoraat) een betrekkelijk
gemakkelijken weg openen om de onderwijsbevoegdheid to
verruimen en ze over meer vakken to verleenen . Want dit
zal bet in de praktijk meest tastbare en bet weldadigste
gevolg zijn van de gewenschte wijziging, dat men meer dan
helaas, tot nog toe bet geval was, vakken zal kunnen c o mbin e e r e n . Onze scholieren zullen gebaat zijn, wanneer zij
aan minder leeraren zullen hebben to voldoen ; onze leer1) Ook bijaldien hierin verandering mocht komen, kunnen de bier
verdedigde beginselen hunne toepassing vinden, voor zooveel mogelijk, bij
bet stelsel van de staatseaamens .
O. E. VII 21

27
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area, wanneer zij zullen ophouden den drang to gevoelen
zich levenslang op to sluiten in en yak ; ons geheele onderwijs, wanneer de afzonderlijke eischen van een zeker aantal
in wet en reglement onderscheiden vakken wat op den achtergrond kunnen treden tegenover wat toch het doel is van
dit veelvormig en veelhoofdig onderwijs der „ecoles secondaires," verstand en hart van den tot verdere studie bestemden leerling to vormen in overeenstemming met zijn
individueelen aanleg . Hoe talrijker de leeraars zijner klasse,
hoe minder kans ook dat het jonge mensch goed gekend
en goed beoordeeld wordt . En een leeraar, die meer dan
en yak in eene klasse onderwijst, krijgt beter kijk op de
verschillende individualiteiten zijner leerlingen, en omdat
hij zich langer tijd met hen bezig houdt, en omdat hij ze
van meer dan eene zijde kan waarnemen .
Ik geloof dat wij Nederlanders in het algemeen veel
to angstvallig zijn op het stuk van onderwijsbevoegdheden .
De examens, waardoor zij worden verkregen, zijn veelal
niet gemakkelijk . Zij zijn ook niet altijd even doelmatig .
In de dagen, dat de wet op het Middelbaar Onderwijs tot
stand kwam, in dat tijdvak van de 19 de eeuw, dat ik gemakshalve het Thorbeckiaansche zal noemen, heerschte in onze
bestuurswereld
en niet alleen daar -- de o vertuigin g
dat de studie bestaat in het opdoen van „kundigheden",
en dat men door examens zich vergewissen kan of die
kundigheden in zoo voldoende mate zijn verworven, dat den
gelukkigen bezitter daarvan het recht k an worden gegeven
om daarmede op bepaalde, aan het diploma verbonden
wijze to woekeren tenn bate van de maatschappij . Men verkeerde ook in de naIeve meening dat die „kundigheden"
een vast en onvervreembaar bezit waren en dat het
daarop alleen aankwam . Op de basis van deze onderstellingen
studie = opdoen van kundigheden ; mate van kundigheden
door examens to registreeren ; onverschilligheid voor de wijze
waarop de kundigheden verworven zijn, heeft men het stelsel
der acte-examens voor het middelbaar onderwijs gebouwd .
Daar wordt noch op propaedeuse noch op algemeene ontwikkeling gelet. Wanneer de examinandus weet wat voor het yak
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geeischt wordt, moet hem het diploma verleend worden.
Iedereen heeft het recht zulk een acte-examen of to leggen,
en de commissies, met die examens belast, worden telken
jare noodeloos geplaagd met examinandi die geen flauw
besef hebben of kunnen hebben van wat studeeren is .
Aan ons hooger onderwijs heeft de geest die toen
heerschte in zooverre geschaad, dat in de wettelijke voorschriften meer gelet is op wat de verschillende wetenschappen scheidt dan wat ze verbindt . Bij de regeling van
de opleiding en de onderwijsbevoegdheden van de doctoren
in de klassieke en die in de Nederlandsche letteren deed
hij zich eerst recht gelden . Tot schade van het onderwijs .
De toestand behoorde zoo to wezen dat de leeraar in
Nederlandsch of geschiedenis in staat is desnoods Latijn
en Grieksch to onderwijzen, en omgekeerd . En ik zie niet
in, waarom men bij eene verstandige regeling van het algemeene doctoraat daartoe niet komen zou .
Wat men pleegt to vergeten, waaraan men ten minste
niet genoeg aandacht geeft, is dit . De „kundigheden", die
de leeraar heeft mede to deelen, zijn alles behalve identiek
met die waarin hij aan de universiteit examen deed . Wat
men in de schoolwereld de leerstof noemt, b .v, van Latijn
en Grieksch, is geheel wat auders dan de litterair-historische,
metrische, exegetische, critische vraagpunten, waarmede de
aspirant-doctorandus zich onledig held ; ook aan zijne
bedrevenheid in Latijn schrijven (ook eerie ,,kundigheid")
heeft hij op school niet veel . Rij moet grammatica doceeren,
schoolschrijvers verklaren, in hoogere klassen de tolk wezen
van de Oudheid . Die task is even verschillend van wat hij
aan de academie leerde en werkte, als b .v. voor den docent
in de mathesis de gehoudenheid om elementaire algebra en
meetkunde to onderwijzen . Zij is hem nieuw, en hij moet
zich er gaandeweg inwerken . Werd hem opgedragen onderwijs to geven, b .v . in het Spaansch, omdat hij zich in
vroeg er jaren wel eens met die taal had bezig gehouden,
dan zou hij daarvoor net meer behoeven to werken . In
beide gevallen zal hij zich op zijne lessen terdege hebben
voor to bereiden . Aan de kundigheden, die hij op zijn
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doctorate examen had to vertoonen, heeft hij in beide gevalleu even veel, d .i . even weinig.
Uit eigen ervaring, en uit die van anderen constateer
ik, dat wie met schoolonderwijs begint, van meet of aan
beginners moet . Zijne op de universiteit opgedane vakkennis is hem rechtstreeks van geen nut . Indirect van
groot nut ; maar meer dan met vakkennis is hij gebaat
geworden door het onschatbare voorrecht a a n e e n e u n iversiteit to hebben gestudeerd .
Waarom zeg ik dit ? Om in het licht to stellen, dat de
onderwijsbevoegdheid aan goed afgelegde doctorate examens
in de lettereu to ontleenen niet in de eerste pleats gewaarborgd is door gebleken vakkennis, maar door de gebleken geschiktheid tot zelfstandige studie en de gebleken
rijpheid van den gediplomeerde . Met het doctorate examen,
of juister met de doctorate but, waartoe dat examen de
voorpoort opent, is men niet „afgestudeerd", gelijk men dab
heet to zijn met met een acte van bekwaamheid M . 0 .,
maar men heeft ofcieel zijne intrede gedaan in de wereld
van de zelfstandig werkende wetenschap . De „kundigheden"
in het brein van den doctor m oxen wisselen, de geest, die
ze verwerft, ordent, schikt en hetzij voor onderzoek hetzij
voor practische doeleinden aanwendt, die geest wisselt niet .
Daarom, grooter waarborg voor de geschiktheid tot het
geven van onderwijs heeft men in de opleiding van den
aanstaanden leeraar, dan in de door hem afgelegde examens .
Het geloof in examens als onfeilbaren maatstaf voor
iemands bevoegdheid tot het bekleeden van ambten en
bedienin gen bereikte zijn hoogtepunt in de jaren, waarin
de wet op het middelbaar onderwijs tot stand kwam . Hot
is een van die denkbeelden, die gedurende een zekeren tijd
de geesten beheerschen en overwegenden invloed oefenen
op de richting, waarin veranderingen in maatschappij en
staat tot stand komen . Omtrent zulke heerscbende denkbeelden van den „tijdgeest" duldt men goon twijfel, en
geeft men zich niet eens moor de moeite met verstandsgronden de juisthoid or van to betoogen . In onzen demokratischen tij d beleven wij de uitwerkin g van dergelij ke
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algemeen aangenomene dogma's ten opzichte van het
stemrecht, Merkwaardig : diezelfde vooropstellin g van den
eisch van r e c h t v a a r d i g h e i d leidt in het eene geval
tot volslagen onverschilligheid voor eenigen waarborg van
geschiktheid, in het andere tot eene ang stvallige zorg om
die geschiktheid door waarborgen to verzekeren . Waar bet
geldt de posters, die de „volkskeus" to vergeven heeft, het
lidmaatschap van de Tweeds Kamer, de Provincials Staten,
de Gemeenteraden, wordt over hoogst gewichtige functies
in den staat door eene numerieke meerderheid van voor
het grootste gedeelte tot oordeelen onbekwamen beslist,
zonder dat er eenige waarborg bestaat dat de gekozenen
voor de gewichtige en moeielij ke taak, die hen wacht, de
onmisbare „kundighedeu" en de geschiktheid bezitten . Waar
het getdt ambten en bedieningen, waartoe men door de
overheid wordt aangesteld, verlangt men door egamens
bewezen en daardoor gewaarborgde kunde en geschiktheid
voor alles . Historisch is die tegenstrijdigheid gemakkelijk
to verklaren . De stroomingen, die in het eene geval in
de richting van volksalmacht, in het andere van examenalm acht loopen, hebben eon oorsprong : verzet tegen willekeur. De drang van dit verzet, het vurig verlangen naar
gelijkgerechtigheid was to sterk om het besef van de
eenzijdigheid van die beschouwing genoeg to laten doordringen en om met kalmte en overteg n a to gaan, welke
correctie eene beschouwing uit andere gezichtspunten noodig
zou makers .
Wat de examens betreft, is de kentering van den tijdgeest, hoop ik, reeds ingetreden . De ervaring van een of twee
generaties heeft de b e t r e k k e t ij k h e i d van dien waarborg
doers inzien en de keerzijde van zulk onderzoek en van de
gehoudenheid tot dat onderzoek doers kennen . Men is zich
de vraag gaan stellen : in hoeverre wordt de studie zelve,
waarvan de met goed gevolg afgelegde egamens de uitkomsten hebben to waarmerken, door die egamens zoo in
het algemeen, als wat hunne inrichting betreft, gebaat of
geschaad ? Men is overtuigd geworden van de verkeerdheid,
om niet to zeggen noodlottigheid van het oude, het liberate
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beginsel : het komt er niet op aan, hoe iemand de vereischte
kundigheden verworven heeft, als hij op zijn examen maar
toont ze to bezitten . De staatscommissie, die in opdracht
van minister G o e m a n B o r g e s i u s belast is geweest met
het voorbereiden eener nieuwe regeling van wat betrekking
heeft op de akten van bekwaamheid tot het geven van
M. 0., heeft dan ook
in haar rapport van 25 Jan . 1902
met dat beginsel gebroken, en „eene voldoende algemeene
ontwikkeling en voorbereiding voor de beoefening der yakken, waarin men een examen verlangt of to leggen" als
eersten, „eene doeltreffende opleidin g" als tweeden, en
„eene paedagogische voorbereiding voor het leeraarsambt"
als derden eisch gesteld „aan, hen, die voor het geven van
M. 0 . in aanmerking wenschen to komen ." De overgangsexamens n aar hoogere klassen aan onze gymnasia en H . B .
scholen worden, waar de wet zulks toelaat, meer en meer
afgeschaft, en het examen(tj e) dat de brug vormt van de
lagere school tot gymnasium of H . B . school wordt zooveel
mogelijk vereenvoudigd . Bij de gymnasiale eindexamens
moeten gecommitteerden voortaan rekenin g houden met de
beoordeeling van de vorderingen van de leerlingen door
hunne leeraren gedurende den afgeloopen cursus . Om kort
to gaan, de schaduwzijden van de examens komen meer en
meer tot het bewustzijn . Beter dan to voren gaat men zich
ook bewust worden van den nadeeligen invloed, die examens
op de studie kunnen oefenen.
Door to verlangen dat op een gegeven oogenblik een
zeker aantal feiten iemand zoo voor den geest zullen staau,
dat hij ze aanstonds bij de hand heeft en ze kan vertoonen,
wekt men belemmerend op de onbevangenheid van de studie,
op het zuivere leeren nit weetlust . De toekomstige examinandus wordt zoodoende gedwongen telkens en telkens zijn
bewustzijn to controleeren, eene inspanning die afmat en
op den weetlust een dempenden invloed oefent . Die druk
werkt niet in dezelfde mate op alien ; veel hangt her van
den individueelen aard en het temperament van den student
af. Meisjes vooral hebben van dien druk van studie voor
examens veel to lijden . Van den karat der examinandi kan
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men hem vermind eren door zich voor oogen to houden dat
alleen die kennis waarde heeft, die als van zelf door studie
uit louter zucht om to weten veroverd is, en dat hunne
examin atoren alleen aan zulke kennis waarde hechten . Van
den kant van hen, die het -examen afnemen, door rekening
to houden met wat men overigens van den caudidaat weet .
Eindelijk kan wettelijke regeling her veel doers, door de
examens over zoo weinig mogelijk vakken to laten loopen
en de examencommissies zoo min mogelijk aan tijd to binders .
Naar mijne overtuiging zijn examens alleen dan noodig,
wanneer men geene andere criteria heeft . Kan men het
daarbuiten stellen, des to beter . Ms men tot dit zijne
toevlucht moet nemen, dann streve men naar vereenvoudiging
en naar zoodanige inrichting, die eene verstandig ingerichte
en goed geordende studie zoo min mogelijk belemmert.
Ret mooiste zou zijn, zoo men iemand examineeren kon,
zonder dat hij zeif zich daarvan bewust was . Aan onze
universiteiten geven responsies en dergelijken, ook de tentamina, aan de hoogleeraren een voortreffelij ke g eleg enheid
om met andere en doelmatiger middelen dan het „examen"
met zijn voor elk yak krap afgemeten tijd en zijne toevalligheidskansen, to weten to komen wat hunne leerlingen
waard zijn, wat zij kunnen, en wanneer zij rijp zijn voor
den graad, dien zij begeeren . Pit geldt met name voor de
letterkundige faculteiten . Onze studenten zijn niet zoo
talrijk, dat het ons aan de gelegenheid zou moeten outbreken den gang van hunne studien na to gaan, onaf hankelijk van de officieele examens .
Om to resumeeren : ik zie er geen gevaar in, om den
toekomstigen doctorandus ,,in de letteren" ook voor vakken,
die geen deel uitmaakten van zijn candidaats- en doctorate
examens onderwijsbevoegdheid toe to kennen . Welke die
in elk bijzonder geval zijn, zullen, en of daarvoor flog suppletoire examens
met minder hooge eischen dan voor
professionals natuurlijk
noodig geacht worden, last ik
hier rusten . Het was mij om het beginsel en om de hoofdlijnen van de door mij als dringend noodzakelijk gewenschte
regeling to doers. Ik verheug mij er over, dat ik in de
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straks genoemde „Voorstellen der Commissi~," die door
minister G o e m a n B o r g e s i u s was ingesteld, een advies
in denzelfden geest aantref, dat er op uit is om door vergemakkelijking van het verwerven van meer onderwijsbevoegdheden door denzelfden persoon, de c o m bin a t i e s v a n d e
v a k k e n bij het schoolonderwij s in de hand to werken . 1)
Voor dat onderwijs zelf zou vann de gelegenheid daartoe ruimschoots gegeven, met voordeel partij getrokken worden .
Dezelfde distributie van vakken, die in handers van weinige
maar universeel ontwikkelde leeraren heilzaam zou werken,
kan veel van haar nut verliezen, wanneer dat onderwijs
gegeven wordt door een grooter aantal speciaal getrainde,
die niet verder willen kijken of kunnen kijken dan de
grenzen van hun yak . Een ander niet minder heilzaam
gevolg van die combinatie van vakken zou wezen dat men
voor de beoordeeling van de leerlingen niet meer zij ne
toevlucht had to nemen tot allerlei op zich zelf minder
wenschelijke hulpmiddelen, met name tot die afschuwelijke
sehriftelijke repetities op gezette tijden in alle vakken en vakjes,

die de minderheid (de conscientieuse leerlingen) afmatten,
de meerderheid oniverschillig makers, bij alien den leerlust
dooven, en bij zeer velen tot allerlei bedrog aanleiding
geven . Hoe langer tijd toch dezelfde leeraar met de klasse
zich bezig houdt, des to minder heeft hij behoefte aan een
opzettelij k onderzoek om zijne leerlingen op eene hem zelven
bevredigende wijze to beoordeelen .
1k bars wat langer bij de niet-rechtstreeksche en eerst
na verloop van tijd zich openbarende gunstige gevolgen van
de wederinvoering van hot algemeene doctoraat blijven stilstaan, omdat zij eon zoo nauw verband hebben met hot tot
stand komen van eon rationeele verbetering van de inrich1) Deze hoogst belangrijke voorstellen zijn opgenomen in hat Bijvoegsel
van de Nederlandsche Staatscourant van 8 Maart 1902, No . 57 . Zij zijn op
nieuw afgedrukt in hot Tijdschrif t voor Onderwijs en Opvoeding, IVe Jaarg.,
biz . 494 vgg. Deze sta,atscommissie was samengest,eld nit de hh . dr . J.
Camper, voorzitter ; K, ten Bruggencate ; prof . B . Symons ; prof.
J, woltj er ; dr . A. L. Lamer s ; dr . H . Brongersma ; dr. H. F . Jonkm a n, secretaris .
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ting van hot onderwijs dat de voorschool vormt tot hot
bezoeke n van universiteiten en b oogescholen . Over de gunstige gevolg en, die rechtstreeks en on m iddellij k nit die
wederinstelling zullen voortvloeien, behoeft niet moor gehandeld to worden . Zij zijn duidelijk genoeg aaugetoond
in al wat voorafg aat . In weinig woorden geformuleerd, zal
de verbetering her bestaan in groote vrijheid van beweging
van den student ; doelmatiger opleiding ten opzichte van de
velerlei richtingen van studio, die talrijker zijn dan hot
getal van de vijf thane door de wet bevoorrechte ; verlichting van den examenlast ; vermindering van de kansen om
universitaire studio to does ontaarden in examenstudie ;
versehuiving van hot tijdstip, waarop de definitieve specializeerin g zal hebben to gesehieden .
Hadden wij eene afzonderlijke ministerieele portefeuille
van onderwijs en, zooals dit bij de departementen van oorlog en marine, bij waterstaat en kolonien doorgaans hot
geval is, met eon „Sachverstandiger" tot ti tularis, dan zou
de wetswijziging noodig om hot algemeene doctoraat in de
lettereu to herstellen, dunkt mij, reeds tot stand gekomen
zijn . Maar zij is zoo eenvoudig, dat zij zelfs onafhankelijk
van de ingrijpende voorstellen die wij van de ineenschakelingscommissie to wachten hebben, door elken Minister van
Binnenlandsche Zaken kan worden voorgesteld . Er is niets
anders noodig dan in art . 130 van de wet op hot H . O .,
zooals zij thane luidt, in plaats van al wat er flu staat n a de
woorden : „5° in de faculteit der lettereu en wijsbegeerte"
to lezen : ,,in de lettereu" . Dit is hot eenige, waartoe de
Staten-Generaal vooreerst behooves mode to werken . De
rest loopt van zelf. Als uitvloeisel dezer wetswijziging
immers zal de in art . 131 bij zoogenaamd academisch statuut
voorgeschreven regeling van de examens en van de verdere
voorwaarden ter verkrijging van de versehillende doctorates
moeten worden herzien . Ook in de bepalingen der wet
omtrent de benoembaarhoid ale leeraar zal verandering
moeten worden gebracht . Maar dit laatste is niet zoo urgent .
Want tusschen den tijd van invoering van hot nieuwe
algemeene doctoraat en dies van hot bestaan van zulke
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doctorandi en doctoren naar de nieuwe bedeeling zullen
ettelijke jaren moeten verloopen . In dies tusschentijd moeten
de voorstellen van de ineenschakelingscommissie toch aan
de orde komen en moet er beslist worden aangaande het
gansche voorbereidend hooger onderwij s en over de staatsexamens cum effectu civili . Bij die voorstellen en beraadslagingen zal het een voordeel blij ken, wanneer het vigeerende stelsel van de speciale doctorates reeds zal hebben
plaats gemaakt voor een, dat aan grootere vrijheid van
beweging eene verstandiger wetenschappelijke vooropleiding
van de leeraren paart .
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DOOR
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HET BELEG VAN CunA~AO IN FEBRUARI 1804 ONDER DEN
ENGELSCHEN COMMANDANT J. BLIGH .

Geen enkel schrijver, die dit tijdvak van de Curacaosche
geschiedenis behandelde, heeft zelfs met een enkel woord
gewag gemaakt van hetgeen wij tot nu toe verhaald hebben .
Dit is des to meer to bejammeren, daar de vele bijzonderheden hieromtrent, in de archieven on zer kolonie verspreid, door de drie eersten dier schrijvers met het
interessante relaas van ooggetuigen hadden kunnen worden
aan gev uld . Ook de gebeurtenissen, die in Februari 1804
op dit eiland plants grepen en waarover de archieven onzer
kolonie slechts weinige bijzonderheden mededeelen, zijn
door diezelfde schrijvers niet dan terloops en zeer vluchtig
vermeld 1).
1) Beschrijving van het Eiland Curacao en onderhoorige eilanden uit
onderscheidene 8tukken, bijdragen, en opmerkingen opgemaakt door een
bewoner van dat eiland . Haarlem 1819 . De schrij ver er van (G . U . van
P a d d e n b u r g) vermeldt in het geheel niets van de gebeurtenissen van
1803 1804 .
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Doch minder to vergeven is, dat zij zich, wat de onmiddellij ke oorzaak der gebeurtenissen in Febr . 1804 betreft,
aan onj uistheid hebben schuldig gemaakt . G . B . B o s c h,
voor zoover mij bekend, de eerste dezer schrij vers, verhaalt
in zijn Reizen door Zuid-Amerika en West-Indie (1829) 1 ste
deel, bladz. 354 en 355 : „Het bestuur van Curacao zond aan
„den .ranchers Bevelhebber op St . Domingo, den generaal
„F e r r a n d, een vaartuig, met verzoek om eenige hulp in krijgs„behoeften. Dit vaartuig viel ongelukkiglijk in handers van den
„Engelschen Kommandeur J. B 1 i g h, die de stad St . Domingo
„blokkeerde . De Eng . Kommandeur, den zwakken toestand van
„Curacao kennende, verscheen met zijn smaldeel voor de haven" .

Alle

audere volgende schrij vers : M. T e e n s t r a, De

Nederlandsche West-Ind . eilanden [1836] II, biz . 121, Ds .
G . J . S i m o n s, Beschrijving van het eiland Curacao [1868]
biz . 62, A . T . B r u s s e, Curacao en zijne bewoners [1882]
biz. 110, A . van d e r Wall e, Resena historica de Curazao
biz . 88, hebben alien, zonder eenig verder onderzoek, met

meer of minder nauwkeurigheid deze zinsnede nageschreven .
Ik acht haar echter, op goede gronden, zeer onwaarschijnlijk en onhistorisch .
Dat d e v e e r en B e r c h, hetzij dan met of zonder
medeweten van den Raad, de bescherming van het fransche
Gouvernement van San Domingo zouden hebben ingeroepen,
wordt door de Notulen van den Raad met geen enkel woord
gewettigd . Bij alle andere beslissingen van eenig gewicht
vragen de beide Commissarissen steeds de goedkeuring van
den Raad, in spoedeischende gevallen worden de leden van
de genomen besluiten in kennis gesteld, immer wordt er
minstens met enkele woorden in de Notulen van den Raad
aanteekening van gehouden . In een zaak nu van zoo groot
gewicht, als deze : zich als het ware onder het protectoraat
stellen van de Franschen van San Domingo, zouden zij
geheel op eigen verantwoording gehandeld hebben, zonder
den Raad to hooren of er van in kennis to stellen, zonder
iets daarvan in de Raadsverslagen to vermelden ? Dit is
niet aan to nemen . Het onwaarschijnlijke van zulk eerie
handelwijze valt nog to meer op bij een vergelijking van
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hun optreden in de zaak van T u c k e r. Toen werden zelfs
bet proces-verbaal en de brieven, die aan Sir T h o m a s
D u c k w o r t h, den Engelschen admiraal van Jamaica,
moesten worden opgezonden, in den vollen Raad opgesteld
en goedgekeurd .
De bewering van B o s c h c .s. werpt bovendien een
blaam op bet toenmalig Curacaosch bestuur, veronderstelt
een totaal geniis aan takt en politiek doorzicht.
Doch gelukkig leveren de Notulen van den Raad voldoende gronden voor bet tegendeel . De droeve ondervinding van de aanmatiging en bemoeizucht der Franschen
gedurende de jaren 1800-1802 waren voor ors bestuur
kostbare lessen geweest, om ook nil voorzichtig en op hun
hoede to zijn . Sinds de teruggave van de kolonie aan de
Hollanders toefden bier een zekere Dun y en I . T h e 1 o r i e r . De eerste gaf zich den titel van gemachtigde van bet
fransch gouvernement van Guadeloupe, en was enkel en alleen
tot onderzoek van de verbanning van J . B . T i e r c e, van
de voorgeschoten penningen aan bet fregat La Vengeance,
en van bet opgebrachte amerik . schip Mary bier gekomen .
T h e 10 r i e r was sons-commissaire der marine van San Domingo .
Niettegenstaande zij volgens uitdrukkelijke lastgeving van
het Bataafsch gouvernement niet als agenten of consuls
van eenige vreemde natie mochten erkend worden, trader
zij bij herhaling toch in die hoedanigheid op 1). Zij waren
de meest onhebbelijke personen, die men zich kan voorstellen, gaven telkens aan bet Bestuur reden tot klachten en
ontevredenheid, hun aanmatiging lokte niet zelden krachtige
protester van den Raad nit, in hun brieven aan bet
gouvernement ginger zij zoozeer de perken van beleefdheid
to buiten, dat zij met recht de waarschuwing verdien den,
dat hun missives voortaan onbeantwoord zouden blij ven,
wanneer zij geen beschaafder Tormen en uitdrukkingen
bezigden . Men behoeft de Notulen van den Raad van 1803
en 1804 slechts in to zien, om zich to overtuigen, op welken
gespannen voet deze beide Franschen, vooral Dun y, met
1)

Zie Notulen 25 Mei 1804.
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het Curacaosch Bestuur stonden 1). Daarbij werden zij met
grond gewantrouwd en verdacht, lasterlijke berichten en
ongunstige rapporten over onze kolonie aan het fransche
Bestuur op to zenden. Het krachtig protest, door B e r c h
en d e V e e r in den Raad den 29sten Sept . 1 803 gesproken,
bevatte een meer dan duidelijke zinspeling in dit opzicht
op D u n y. In zijn eigen tegenwoordigheid, in het bijzijn
van alle raadsleden werd hem dit zelfs den 16den Juli 1804
door d e V e e r verweten . Het is dus bijna niet aan to
nemen, dat B e r c h en d e V e e r nog eenige steun gezocht hebben bij de Franschen, met wie zij alles behalve
bevriend waren .
Het staat bovendien vast, dat d e V e e r in December
of Januari aan J u t t i n g en anderen kooplieden vergunning
weigerde, een schip op ballast naar San Domingo to zenden om daar een lading koffie in to nemen, ten einde zelfs
niet den schijn to hebben, in relatie to staan met de
rebellen van San Domingo (de gewon e grief tegen ons bestuur) en om het gevaar, dat het vaartuig den kapers in
handen zou vallen 2).
Overduidelijk echter komt het onhistorische van de
aangehaalde bewering van G . B . B o s c h aan het licht,
wanneer men deze in verband brengt met de geschiedenis
van Haiti en San Domingo .
Het outzagwekkend fransche leger onder het opperbevel
van L e c l e r c, Napoleon's schoonbroeder, sinds begin 1802
op San Domingo aan wal gezet, was, door gele koorts en
nederlagen gedecimeerd, allengs steeds meer en meer door
de opstandelingen in het nauw gebracht . Ook van deze
gunstige gelegenheid maakten de Engelschen gebruik om
hun doodvijanden den genadeslag toe to brengen . Een
Engelsch eskader, onder commodore L o r i n g, kruiste
ron dom de Noordwest-trust van het eilali d, waarheen de
Franschen waren teruggedrongen . L e c l e r c was reeds aan
de ziekte bezweken . Een gedeelte van de fransche troepen,
1) Zie Berichten 1803-1806 . Vgl, op 17 Dec . 1804 het ofcieel
rapport van B e r c h en d e V e e r over de verhouding met D u n y .
2) Vgl . Notulen . 16 Juli 1804 .
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to Cap francais gelegerd, onder bevel van Generaal R o c h a mb e a u, aan de laudzijde door de rebellen ingesloten, aan
de zeezij de door het vij andelij k eskader bedreigd, was
genoodzaakt zich den 30sten November 1803 aan de Engelschen over to geven . De kapt . ter zee J . B 1 i g h (dezelfde die twee meanders later voor Curacao kwam) had
deze capitulatie geleid en tot stand gebracht . De geheele
fransche bezetting van Cap francais werd den lsten Dec .
krijgsgevangen gemaakt en naar Jamaica verscheept, wear
zij den 5den Dec, aankwam . Ook een ander gedeelte onder
den graaf D e N o u a ill e s, to Mole St . Nicolas op 6 vaartuigen ingescheept om to ontsnappen, viel met uitzondering
van een schip, dat den generaal aan boord had, den Engelschen in handers .
Nu blijkt uit de Notulen van den Raad van Curacao
van den 12den December 1803 (en in een publicatie
van dienzelfden datum [No. 49] werd het aan de bevolking
meegedeeld), dat de Franschen volgens mededeelingen van
van D u n y het noordwestelijk gedeelte van San Domingo
(HaIto), van Cap francais tot Monte-Christi ontruimd hadden. Uit het voorgevallene in de Raadszitting van 16 Juli
1804 blijkt verder dat men her geenszins onkundig was
gebleven, hoe het fransche leger door de Engelschen was
krijgsgevangen gemaakt, al werd dit door D u n y natuurlijk
uit eergevoel verzwegen . Is het flu geen dwaasheid aan to
semen, dat het Curacaosch Bestuur op zulk een oogenblik
hulp zou gaan zoekenn bij de Franschen, die geheel machteloos, in de handers van den vijand wares? Maar men zocht hulp
bij den franschen Generaal F e r r a n d, zegt G . B . B o s c h .
Dit is al even onwaarschijnlijk . Generaal F e r r a n d in MonteChristi, in het noorden van het eiland met zijn troepen
gelegerd, had dear bericht van de overgave van R o c h a mb e a u gekregen, met bevel den strijd to stakes en zich
over to geven . Doch hij weigerde en besloot met zijn
troepen naar de stad San Domingo in het zuiden van het
eiland to trekken en dat gedeelte des lands tenminste voor
de kroon van Frankrijk to behouden . In een geforceerden
marsch van 16 dagen trok hij het geheele eiland van het
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noorden tot het zuiden door, en kwam in de laatste dagen
van December 1803 in de stad San Domingo aan, wear de
fransohe generaal K e r v e r s e a u op het punt stood den
strijd met de negerbevolking op to geven . Den lsten Jan .
1804 verklaarden zich de troepen van dezen generaal ten
gunste van F err a n d . Zijn mededinger K e r v e r s e a u werd
gevangen genomen en kort daarna near Frankrijk gezonden
om zich daar to verantwoorden .
In deze omstandigheden nu had F e r r a n d een zware
teak om zich staande to houden, het land tot eenigen
bloei to brengen en de voortduren de aanvallen van het
rebellenhoofd D e s s a l i n e s of to slaan . Van F err a n d
vigil dus eventueel bitter weinig to hopen . Maar een positieve fictie is het, dat ook de stad San Domingo in
die dagen door het Engelsche eskader geblokkeerd is geworden . In de geschiedenis van dat eiland is er geen woord
van to vinden . Het is bovendien onmogelijk, dat dit door
J. B 1 i g h zou geschied zijn, daar deze met zijn schip
Blanche deel uitmaakte van het transport, dat het fransche
leger van R o c h a m b e a u als krijgsgevangenen den 5den
December op Jamaica aan wal zette . 1) Kort daarna kwam
ook T u c k e r met zijn officieren daar aan . Zonder eenigen
twijfel is toen terstond het plan besproken, een klein eskader uit to rusten om Curacao to bemachtigen .
Bijna zeker komt het ons voor, dat de komst der Engelschen voor ooze haven in verband moet gebracht
worden met de zaak T u c k e r . Dat de Engelschen plan
hadden, een aanval op Curacao to wagen, lag geheel
voor de hand, en blijkt nog ten overvloede nit de bedreiging van T u c k e r, door van . N e s den 24sten Juni
1803 in den Raad meegedeeld, dat ingeval de oorlog uitbrak terstond 2 linieschepen en 2 fregatten zouden komen
om Curacao to nemen.
Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat T u c k e r of eenige
1) Vergelijk verder 11d . Rains ford . Sto . Domingo o f het eiland der
zwarten in Haiti en deezelfs omwenteling (1806) t. II . bladz . 190 en 344.
Jose G a b r i e l G a r o i a, Hietoria de Santo Domingo (1893) t . I .
peg . 311---324 .
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zijner officieren enn manschappen deel uitmaakten van bet,
Engelsch eskader, dat den 31 Januari voor de haven
kwam, want tijdens bet beleg zochten zij op geheime
wij ze in relatie to komen met J a m e s J o n e s, die
nog steeds in verzekerde bewaring was . Zeker minstens
een be wij s, dat de Engelscheu, door T u eke r ingelicht,
en door zijn mededeelingen en persoonlijk onderzoek bier
ter plaatse op de hoogte gebracht van den zwakken toestand van bet eiland, bun komst hadden bespoedigd .
Dinsdag 31 Januari 1804, des morgens to half zeven
uur, verscheen een klein Engelsch smaldeel voor de haven .
Het bestond uit „twee oorlogsschepen, een fregat, een corvet en een golet ." 1) Een uur later zond bet commandantschip Blanche een sloop met een parlementair aan wal .
Daar de militaire wachten nog niet alle posten bezet hadden, noch de leden van den Raad, in der haast opontboden,
waren verschenen, vonden de beide commissarissen, tevens
om to voorkomen, dat de vijandelijke „officier de situatie
onzer batterijen als anderzins zoude ontwaar worden," bet
minder raadzaam den Engelschman ten gouvernementshuize to ontvangen en begaven zij zich naar 's lands fregat
Kenau Hasselaar, om daar zijn komst of to wachten .
Bij bun terugkomst vonden zij de Raadsleden G .
Duijckink, L . Schleman en B . A . Cancrijn, en gaven
dozen kennis, dat de vijand bet eiland opeischte en twee uur
bedenktijd gegeven had . Doch terstond hadden zij hem geantwoord, „dat zij bun plicht kenden en daarnaar zouden
handelen en in geenen deele in de proposition van den
commandant van voornoemd Esquader konden treden ."
Vast besloten Curacao voor de Kroon van Engeland
to veroveren, slechts luttelen tegenweer verwachtend, richtten
1) Aldus schrijft B . S e n o r in de reeds meermalen genoemde MemoM . D . T e e n s t r a apreekt
van twee liniesehepen en twee fregatten . Ds . J, M u 11 a r, predikant bij
de Luthersche gemeente, apreekt in zijn kronijk van vier vijandelijke schepen .
Daar bet Memorial in de aanteekening over bet beleg tamelijk uitvoerig
en zeer nauwkeurig, en de schrijver tijdgenoot en ooggetuige was der
gebeurtenissen, die hij verhaalt, zal hot Memorial, met de Notulen van
den Raad, de voornaamste bron zijn van ons verhaal .
rial der geschiedenisse op 't Eyland Curacao .
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de beide oorlogsbodems tegen 9 uur hun koers naar het
Westen tot voor de Piscadera-baai, gelegen tusschen den
tweeden en den derden berg der Drie Gebroeders. Bijna zonder slag of stoot werd het daargelegen fort, dat slechts
een bezetting van 13 man, nagenoeg zonder ammunitie,
bins en zijn muren had, overmeesterd . Deze man schappen
moisten door een overhaaste vlucht hun leven to redden .
Een troep van 120 matrozen en 70 mariniers, 1) door den
vijand aan' wal gezet, trok van daar stadwaarts, overal
langs den weg de spores van plundering en brandstichting
achterlatend, zoodat den bewoners der Overzzjde de schrik
om hot hart sloeg, en zij hun huizen ontvluchtten, in der
haast het kostbaarste, moat to redden viel, met zich voerend .
De Engelsche officieren sloegen hun kwartier op ongeveer
ter hoogte van het tegenwoordige Plantersrust op de plantage
genaamd de Rooden Weg, destijds bewoond door den Heer
J a s p e r d e V e e r, en op Sj a rro, eon tuintj e, dat het eigendom was van Pastoor P i r o v a n o 2). Voor nog de avond
.gevallen was, en zonder iemand het verhinderen kon, had
de vijand bezit genomen van de fortes De Wreker en Waakzaamheid op den berg aan de Noordzijde van den weg op
de plantage Welgelegen van den Heer J o h n V a n d e r
M e u 1 en, 3) waar hij vier kanonnen in stelling bracht om
de stad to beschieten .
Inmiddels had het Bestuur aan de lste Compagnie
artillerie der onlangs opgerichte Nationals Garde onder
commando van kapitein J u l i u s P o n t iii u s, opgedragen
de twee batterijen to bezetten op hot Rif genaamd Punto
Bravo, aan den lij hoek der haven 4). Deze batterijen wares
bestemd, aan vijandelijke schepen het binnenkomen in
de haven to beletten ; daarom was hot geschut naar de
zeezijde gericht . A .an de landzijde was men volstrekt
1) Aldus de opgave van B o s c h en T e e n s t r a .
2) Memorial, pag. 12 en Reque8ten, 20 Nov. 1804 .
3) Sent . & Resol. 1804, No . 19 .
Het tegenwoordige Riffort,
4) Sent . & Resol. 1804, No . 17 .
begonnen in het jaar 1827, werd eerst in Mei 1831 voltooid .
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zonder eenige dekking . P out ill u s zag terecht in dat, flu
de vijand reeds tot den Rooden Weg genaderd was, de
positie op het Rif zeer gevaarlijk en aan een overrompeling
laugs de Kreek (het Rifwater) blootgesteld was . Hij liet
daarom uog denzelfden avond twee kanonnen omdraaien
en op het kamp der Engelschen richten . Tegelijk verzocht hij
de Commissarissen om eenige infanteristen of ten minste
eenige geweren voor zijn mansehappen, om dien nacht posten
to kunnen uitzetten . Maar noch het een, noch het ander
kon gemist worden . Zijn eigen kanonniers, enkel met den
sabel gewapeud, betrokken dus de wacht .
Den volgenden morgen (1 Febr .) rapporteerde hem de
luitenant M i c h e 1, dat alle bewoners, zelfs onze troepen
de Overzijde verlaten hadden . Verder gaf hij hem de instructie,
dat wanneer het hem onmogelijk werd, de batterijen langer
to behouden, alvorens ze in de macht des vijands to laten,
hij eerst de kanonnen behoorlijk moest vernagelen, ze van
de rolpaarden afwerpen en het kruit, enz . naar de hoofdforteres overbrengen .
fnderdaad, de positie van P o n t iii u s was vrij kritiek .
Nu de geheele Overzijde in de macht der Engelschen was,
kon hem zelfs de kans om to retireeren worden afgesneden,
daar de vijand, achter de huizen gedekt, zelfs met klein
geweer al zijn manschappen op de batterijen kon wegschieten, zouder dat men met de kanonnen jets tegen hem zou
kunnen uitrichten .
Om het morren z ijn .er ondergeschikten tegen to gaan
on op stellige verklaring van M i c h e 1, dat het yolk aan
den Rooden Weg en op den berg van Cortijn alien Engelschen waren, gaf hij bevel eenige schoten op hun kamp
to lossen, die een goede uitwerking hadden . Om die reden,
en ook omdat hij zich niet kon voorstellen, dat de vijand
zijn schepen aan een kanonnade voor de haven zou blootstellen om deze met geweld binnen to komen, liet hij een
derde kanon omzetten, toen opeens een ordonnans met het
bevel kwam onmiddellijk het schieten to stakes .
Op dat verbod zond Pont iii u s terstond een onderofhcier ten gouvernementshuize, om to vernemen, wat hij
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dan eigenlijk wel moest doen met zijn batterijen, Ret autwoord
luidde, elk half uur den schot to lossen . 1) Middelerwijl
waren de Engelschen evenmin het antwoord schuldig gebleven, en werd het Rif door hen hevig onder vuur genomen, zoodat P o n t i 1 i u s wel begreep, dat hij met elk half
uur een schot to lossen, volstrekt geen nut kon stichten .
Daarom zond hij opnieuw een bode om betere, zoo mog elijk schriftelijke orders . Nu echter de kanonniers wederom
werkeloos stonden, begonnen zij opnieuw to morren en
verdrietig to worden. En er was reden voor. Niet alleen
het g evaar van het bombardement duchtte men, reeds werd
de vijand bij Mundo hobo aan de zijde van het Rifwater
opgemerkt . P o n t i l i u s, waarschijnlijk als vreemdeling (hij
was van Stockholm geboortig) niet voldoende met de straten
en steegjes deter wijk bekend, vroeg zijn manschappen of
de Engelschen aan de Overzijde en in de huizen in de buurt
Cartagena konden komen, zonder door hen op het Rif gezien
to worden, hetg een allen bevestigen d beantwoordden . Met
behulp van zijn kijker kon hij echter slechts negen Engelschen bij Mundo nobo waarnemen, waarmede hij zijn manschappen wilde geruststellen . Doch hij stond reeds alleen
en verlaten. De manschappen waren reeds bij het pontj e,
op het punt om to ontvluchten .
Daar ook toen nog niet ('s morgens 11 uur) de onderofficier met zijn orders was weergekeerd, en niet wetend,
wat anders aan to vangen, gaf hij bevel in tijds de kanonnen to vernagelen en het kruit enz . in veiligheid to brengen . Op het uiterste oogenblik kwam echter de regeeringscommissaris A . d e V e e r dit verhinderen . Maar de arme
P o n t iii u s moest het ontgelden .
A.ls verdacht van verraad en ontrouw aan zijn plicht,
werd hij op het oorlogsfregat Kenau .Hasselaar in arrestt
gebracht 2). In diens plaats voerden gedurende de overige
1) Dit bevel zou onbegrijpelijk zijn, zoo het niet in het groot
gebrek aan munitie, vooral kanonkogels, (Public . 1803, No . 19 en 28, id .
1804, No . 10) een redelijke verklaring vond .
2) Sent. & Resol. 1804 No, 17 . De verdenking van verraad werd
nog verzwaard, daar, gelijk men zeide, een jonge slaaf P i e r r e van
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dagen van hot beleg de luitenants der marine J . D o min i c u s en N. P. B 10 m m e n d a 1 hot bevel over Punto Bravo
op hot Rif, tegen een vergoeding van 2 peso's daags ieder l) .
Ook de volgende dagen waagde de vijand zich evenmin aan
een overrompeling deter batterijen, hetgeen wel eenigszins
onverklaarbaar, zeker Been bew~js van zijn mood was . Gelijk
hot raadslid L . S c h 1 e m m later ter verdediging van P o nt iii u s aanvoerde, was de g eheele Overzij de dien dag tot
aan den 14den Februari ten proof aan een hand Col vij anden,
die gemakkelijk naar de twee batterijen hadden kunnen
overgaan, dewijl hot Rifwater daartusschen Been twee
voet diep en nauwelijks een pistoolschot breed is 2). Wel
schijnt hot Rif ook later hevig beschoten to zijn, want
nog den 16den Febr . werd her van een der burgers Jan
J a c o b M e ij e r de voet afgeschoten (Memorial p . 14) .
Bij de komst der Eng elsche vloot lagers, behalve eenige
kleinere vaartuigen, ook verscheidene groote schepen in
onto haven . De Hollandsche brigantijn Mercurius, onder
kapitein M a r tin u s B a d en, (die den 17den aan boord
van zijn schip door een vijandelijken kogel doodelijk werd
gekwetst) had nog goon nieuwe lading ingenomen. Het
Hollandsche koopvaardijschip Philadelphia, onder kapitein
F. P . M a t z e n en hot hoekerschip Marianne, eveneens
P o n t iii u s op de batterij van bet Rif was gezien en vervolgens naar
den vijand was overgeloopen . Vandaar dus zware vermoedens van verstandhouding met den vijand. Uit de verklaringen, afgelegd in den krijgsraad op den 8 en 14 Maart bleek echter, dat doze slaaf reeds 2 dagen
vbbr de komst der Engelschen was ontvlueht en niet moor bij zijn meester
was teruggeweest . Bij vonnis van 24 Maart (door den raad den 29sten
Maart bevestigd) werd Pont iii us, in aanmerking genomen lo, dat hij
klaarblijkelijk niet uit een verraderlijk oogmerk had gehandeld, dock
alleen uit vrees en onkunde, en 2 o . o m reden zijner langdurige detentie,
eenvoudig gestraft met degradatie van zijn post als kapitein in tegenwoordigheid van hot corps off .cieren en hij als gewoon soldaat bij een
der compagnien der „Nationals Guards" ingedeeld . Hoogstwaarschijnlijk
deelde hij later in do algemeene amnestie van den 5en Juni van datzelfde jaar.
1) Notulen . 22 Maart 1804.
2) Notulen, 29 Maart 1904.
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onder Hollandsche vlag, van kapitein J . P i e t e r s en, waren
beiden, geheel geladen, tot vertrek gereed 1). A.au de zijde
van Willemstad lag bovendien de Hollandsche koopvaardijvaarder Veelzigt, onder kapitein C . Pie t e r s . Daarnaast,
waarschijnlijk ter hoogte . van de Breestraat, lag 's lauds
fregat van oorlog Kena~ Ilasselaar. Terstond toen bet beleg
begon, eischte Commandant E v e r t s dit schip V eelzig t op,
en
onder toezegging van algeheele vergoeding van eventueele schade, wanneer bet eiland niet in de macht van
, liet bij bet terzijde van de Kenau .Hasseden vijand viel
laar verhalen, om deze to dekken tegen de vij andelij ke
kogels . Pit was een uitstekende maatregel . De oorlogsbodem had daaraan zijn behoud to darken. Van de Veelzigt
werd tijdens bet beleg de groote en de fokke-mast op
verscheidene plaatsen doorsehoten, en zoo deerlijk bleek
naderhand dat vaartuig gehavend, dat bet niet eens meer
voor reparatie in aanmerking kwam 2). Op bet hoekerschip
Marianne werd door bet gouvernement beslag gelegd . Het
werd als ponton in den mood der haven vastgem eerd, om
daar als barriere dienst to doen en den vijand eventueel
bet inzeilen in de haven to beletten . Ook dit schip had
zeer veel van bet vijandelijke geschut to lijden . Het werd
later door bet Bestuur bij den publieken verkoop opgekocht, om, wegens bet groote nut van dit schip gedurende
de belegering, later weer bij dergelijke gelegenheid dienst
to kunnen doen 3).
Hoe gering ook bet getal der strijdbare manner, hoe
schaarsch de middelen ter verdediging waren, toch wilde
men een uitval beproeven om den vijand uit zijn versterking to verdrij ven 4). In den namiddag van den 1 step Febr .
1) Notulen. 1804, 20 April .
2) Requester, 1804, Nos . 23 en 24 .
3) Notulen 1804, 15 Maart, 10 en 30 April.
4) De bijzonderheden dezer gevechten zijn ontleend aan bet Memorial,
dat hoewel geen officieele bron, toch voora,l bier bijzonder verarouwen
verdient . Meestal worden de dooden en gewonden met name genoemd .
Zeer waarschijnlijk beeft de schrijver, die een rang bekleedde bij bet korpe
der vrije mulatten, aan deze gevechten persoonlijk deel genomen .
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trok een troep burgers en militairen tegen den vijand
op. Aan weerszij den vielen dooden en gewonden, een der
onzen werd zelfs krijgsgevangen gemaakt . Ten slotte
moest men echter voor de overmacht zwichten . Vrijdag
den. 3deII Febr . trok men andermaal met nieuwen moed naar
den Rooden Weg. Eenige mariniers van het oorlogsschip,
enkele fransche ingezetenen, zelfs slavers hadden zich bij
den troep van burgers en militairen aang esloten . Twee
voile siren werd er man tegen man gevochten . Men bracht
het zelfs zoover, dat de vijand zich binnen het fort moest
terugtrekken . De verliezen der onzen aan dooden en gekwetsten waren ook dezen keer vrij aanzienlijk .
Ook den 5den en den Eden Febr. werd een aanval beproefd . Wel werd een Engelsche onderofhcier krijgsgevangene gemaakt, dock ten koste van zware verliezen, want
een lading schroot kwam mid den in den troep neer .
Nog grooter ellende bracht de 7e Febr . Den geheelen
dag door slingerden de vijandelijke vuurmonden dood en
verderf over de ongelukkige stad. Niemand durfde zich
bijna op de straat begeven, ofschoon de huizen al even
weinig waarborg voor lijfsbehoud boden . Toen gebeurde
het, dat een brandkogel van den vijand neerviel op het dak
der Luthersche kerk en in het houtwerk bleef vastzitten .
Het fraaie gebouw werd tot op de muren na geheel
door de vlammen verteerd . Niets kon worden gered dan
een arm vol boeken en eenige stoelen . Zelfs alle oude
documenten, origineele brieven en correspondentien, in een
gesloten kist achter de ingangsdeur der kerk bewaard,
werden mede een proof der vlammen 1).
Tot overmaat van ramp sloeg op dienzelfden dag een
18-ponder kanon op het linkerbastion van het fort Amster1) Deze Luthersche kerk stand aan de zuidzijde van de Breestraat,

Overzijde, ter plaatse van het huffs, bet laatste bewoond door flu wijlen

P. C . G o r sir a. Deze kerk was den
60 Poet lang, 44 breed en 33 hoog .
mensohen. Vgl . verder : 1. H . Her i
Curagao p . 48--50 S, van D i s s e 1 .

20 Maart 1763 ingewijd . Zij was
Er was plaatsruimte voor 5 a 600
n g. Besohrijving van het Eiland

Eenige bijzonderheden betre ffends de
voormaUge Evang . Luthersch gemeente op Curacao. Leiden 1865, pg. 24--29 .
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uit elkander, waardoor twee personen gedoud en n og
15 gekwetst werden 1).
De daaropvolgende dagen schonken evenmin verademing. Integendeel, het bombardement maakte dagelijks
nieuwe slachtoffers, richtte steeds grootere verwoestingen
aan . Zelfs tot in Pietermaai vielen de kogels neder.
Daarbij kwam flog, dat er groot gebrek aan levensbehoeften heerschte, die tot een buitensporigen prij s verkocht
werden . De voorraad munitie en wapenen was zoo gerin g,
dat het Bestuur zich tot den maatregel verplicht zag,
degenen,
die behalve hun geweer fog andere wapenen
bezaten, dan zij strikt tot hun lijfsdefensie noodig hadden,
to gelasten, deze ten gouvernementshuize in to leveren .
Den kapiteins der Nationals Garde werd opgedragen, de
wapenen der manschappen, die wegens ziekte, enz, op hun
post ontbraken, aan hun huizen of to halen, en er anderen
van to voorzien, die niets hadden 2).
Ook het gebrek aan troepen trachtten de Commissarissen door een streng optreden aan to vullen .
Den 9den Febr. verscheen de volgende
dam

PUBLICATIE .

N° . 6 .
Wij Cornelis Berch en Abraham de Veer,
waarnemende provisioneelijk het Gouvernement des
Eylands Curacao en onderh oorige districten &c, &c, &c .
Allen dengeenen, die deezen zullen zien, of to
hooren leezen [NEIL], doen to weeten
Dat wij met de grootste indignatie en teegen het
vertrouwen, dat wij altoos in de Burgerij deezes Eylands
gesteld hebben, strijdende, moeten ondervinden, hoe
verscheidene Burgers van hunne Posten en bij hunne
Compagnien zijn manqueerende, en hun landwaarts in
hebben geretireerd, waardoor in een tijdstip als dit, de
lafhartigheid ten klaarsten is blijkende en de defensie
1)

Memorial p . 13 en Notulen, 29 Maart 1804 .

2) Public . 1804 . No . 4 .
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van dit Eyland merkelijk wordt verzwakt . Waaromme
wij dan bij deezen alle en een ijgelijk ten serieusten
aanmaanen, om to zorgen van heeden avond voor zonsondergang bij hunne respective Compagnien zich to
bevinden, op poene, dat diegeene welke bevonden zullen
worden, alsdan to man queereu, direct als on waardige
en laf hartige ten eeuwig en dage van dit Eyland en
onderhoorige districten zullen worden gebannen en
hunne goederen ten profijte van den lande worden
verbeurd verklaard .
En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid
mogen pretendeeren, zal deeze alomme gepubliceerd
worden .
Aldus gepubliceerd op 't fort Amsterdam en in
Willemstad op Curacao den 9 Februari 1804.
Ook de pogiu gen der En gelschen in den laten avond
van 14 Febr . om de stad in brand to steken, mislukten in
zooverre, dat de brand zich slechts tot enkele huizen der
Overzijde bepaalde en dat ook het gevaar, om alles to verliezen, de burgerij niet kon doen besluiten zich over to
geven . Bovendien dwongen eenige welgerichte schoten van
's lands oorlogsschip Kenau Hasselaar den vijand of to trekken. De bloedsporen langs de Breestraat bewezen, dat de
vandalen hun vernielzucht met dooden of gewonden betaald hadden 1).
Op een dezer dagen gebeurde het, dat de Engelschen
een strooptocht ondernamen naar de plantage Malpais, het
eigendom van het Raadslid G . D u y c kink .
Reeds van ouds lag aan de St . Michaelsbaai, grenzend
aan Malpais, een fort, dat „de sleutel heette to zijn, om
het eiland to bemachtigen ."
Echter had gouverneur J . R. L a u ff e r reeds ondervonden, dat dit fort van weinig waarde was, wanneer de
berg (op de gronden van Ma lpais), die de geheele baai en
1)

Memorial, bh . 14 .
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het fort bestrijkt, niet eveneens in staat van verdedigmg
gebracht werd.
Daarom had hij er 8 kanonnen op laten plaatsen en
een houten huisje tot verblijf voor de manschappen . Ook
de Commissarissen B e r c h en d e Veer hadden bet strategisch belang van dit punt begrepen en zoowel bet fort als
de batterijen op den berg sinds den 27sten Juni van bet
vorig jaar in orde laten breng en . Het geheel was aan een
bezetting van ± 80 man, onder bevel van een officier,
toevertrouwd . Daar deze fortificaties niet geproviandeerd
waren, viel aan de omliggende plantages de eer (?!) to
beurt, deze landverdedigers geregeld van bet noodige voedsel
to voorzien . Omdat echter de overige planters geen
genoegzamen voorraad mais, en slechts weinig vee hadden,
en verder verwijderd waren, werd den factoor van Malpais
door den bevelvoerenden officier van bet fort aangezegd, de
noodige mais, maismeel, en zelfs eon slaaf met den molen
to leveren, om voor deze 80 hongerige magen dagelijks de
mais to malen . De factoor weigerde en vroeg zijn meester
om orders . De beer G . D u ij c k i n k protesteerde tegen
zulk een willekeur . Hij wees deii Commissarissen en op
hot onbillijke hem alleen den last op to leggen, al die
manschappen van voedsel to voorzien, en op bet gevaar
hieraan verbonden, daar de Engelschen, vernemend, dat zijn
plantage alleen de geheele bezetting van bet noodige voedsel
voorzag, zonder twijfel een expeditie zouden uitrusten, om
Malpais to verwoesten . D u ij c kin k zelf lag zwaar ziek, daarom verkreeg hij voor zijn oudsten zoon, die in de Compagnie
van Majoor H e u c k diende, vergunning om naar de plantage
to komen, ten einde op de levering van de mais toezicht
to houden . Helaas, reeds den tweeden dag van zijn thuiskomst geschiedde, wat gevreesd was . Een vijandelijke troep
van 200 man drong Malpais binnen, stak bet magazijn met
800 a 900 schepels mais in brand en wierp bovendien nog
twee karren, een groote can6a, melk- en draagtobben en
wat verder voor de hand lag, in de vlammen, na alles
rijkelijk met pek en terpentijn overgoten to hebben, waar-
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van zij een half vat van elk hadden meegebracht . Onderwijl joeg een andere bende de koeien op, die then juist
naar de put kwamen om to drinker en namen ze alle, 63
stuks in het geheel, mede . De soon, die deze verwoesting
moest aanzien, werd bedreigd, dat zij, wanneer hij het
bestaan durfde naar zijn compagnie terug to gaan, en men
hem bij hun terugkomst niet op de plantage zoude aantreffen, ook bet woonhuis zouden in de asch leggen 1) .
Terwijl alien eendrachtig samenwerkten tot behoud en
verdedigin g van het eiland, waren er toch, die zich voor
verradersdiensten lieten vinden . Er werd een neger gesnapt,
die, waarschijnlijk in den omtrek van het vijandelijke tramp
opg elicht, door de Eng elschen voor 2 zilveren patient] es
was omgekoeht, om geheime brieven aan den gevangenen
landsverrader J a m e s Jon e s over to brengen . Commissaris
d e Veer, wien dit ter oore kwam, zond zijn adj udant
W o 1 f f naar de gevangenis van Jon a s, om daar al zijn
papieren to onderzoeken. In het eerst kon W o 1 f f mete
verdachts ontdekken . Doch eindelijk het kleed, dat over
de tafel lag oplichtend, vond hij daaronder verscheidene
brieven inn cijferschrift verspreid . Gelukkig werd de sleutel,
om het schrift to ontcijferen, eveneens er bij gevonden . De
adjudant bracht alien bij de Veer, die natuurlijk onmiddellijk
zijn maatregelen ram . Na afloop van hot beleg bracht d e
V e e r den 22sten Maart doze documenten in den Raad, en
legde ze ter visie voor de loden ; eenige werden voorgelezen .
Hoewel hot verslag van deze sitting zegt, dat al deze brieven
1) Requester 1804-1805, No . 10, 16 Oct. 1804 .
Het getuigt niet van cooed, dal de besetting van het fort St . Michael
geen enkele poging aanwendde, om die plunderaars in hun vernielingswerk
to stuiten . Twee dagen later kwam de officier van dit fort op Malpais,
maar wilde then D u ij c k i n k Jr, verplichten naar zijn Compagnie terug
to gaan . Pooh van hooger hand verkreeg bij vergunning to blijien .
Ook bij den inval der Guadeloupsche troepen, in September 1800, had
deze plantage Malpais het moeten ontgelden . Het woonhuis, „ingericht
shoals het slechts bij een extra bemiddeld burger kon gevonden order",
werd geplunderd ; het magazijn, inhoudend minstens 1000 schepels mail,
opengebroken en 100 hoornbeesten, 500 schapen, 3 a 400 cabrieten gestolen .
(Requester, id) .
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bij de Notulen zullen gevoegd en bewaard blijven, zijn ze er
niet to vinden, en was het dus ook onmogelijk jets naders
omtrent den inhoud deter brieven to weten to komen . 1)
Op Woensdag 15 'ebr . werd een g ecombineerde Raadzitting gehouden om den toestand to bespreken . Aan die
vergadering namen deel Commissaris d e V e e r, de Raaasleden Steeling, Schlemm en Cancrijn . Ook de commandant der marine C . G . E v e r t s z, de commandant van
het garnizoen Majoor P. L a z . S c h wart z en de kapitein
der artillerie W. S c h mid t waren aanwezig .
Commissaris d e V e e r gaf als zijn gevoelen to kennen,
dat zooals de toestand flu was, men nog een aanval tegen
tegen den vijand wagers moest . De Raadsleden C a n c r ij n
en S t e e l i u g, hoewel erkennend geen kennis van militaire
taken to hebben, meenden eveneens, dat men met de verdediging van het eiland nog moest volhouden . Hierna
zette de kapitein der artillerie W . S c h mid t 2) den toestand der batterijen en forten uiteen .
De marinecommandant E v e r t s bracht flu ter sprake
de regeling van een uitgebreiden aanval op den vijand .
Behalve de noodige ofcieren stelde hij van 's lands fregat
Kenau Hasselaar 45 gewapende manschappeu daartoe beschikbaar. Dezen konden zich dus bij het korps van burgers en
militairen aansluiten, zoodat men, met inbegrip van de
Notulen van den Raad 1804, 22 Maart .
2) Deze W, S c hm i d t ligt begraven op Monte Verde, Pietermaai .
Aan de voorzijde van het lage, boogvormig gemetselde graf leest men op
een klein vierkant steentje
1)

W. SCHMIDT,
MAJOOR

COMMANDER

RENDS HET BATAILLON
ARTILLERIE STAANDE
ARMEE No. 6 .

Natus 17 December 1762, obiit
18 augustus 1819.
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fiansehe ingezetenen van het eiland, een 400 man zou
kunnen bijeenbrengen . Verder Nerd besloten een licht
vaartuig van de Kenau Hasselaar door bet binnenwater (van
bet Rif) naar den karat van Carthagena to zenden. Waarschijnlijk wilde men, door een vaartuig met weinig diepgang
dien karat op to zenden, den vijand verhinderen, lan gs die
zij de de batterij en op bet Rif to overrom pelen . Teg elij kertij d
moesten alle bootjes, sloepen en pontjes uit bet Rifwater,
van de Overzijde en Seharloo worden weggenomen en voor
bet fort Amsterdam in zekerheid gebracht . Ook dit had
naar het schijnt tot doel, den vijand de overtocht over de
haven en het doordringen in Willemstad onmogelijk to
maker .
Hoezeer men op bet ergste was voorbereid, vooral
bevreesd en g ewaarschuwd door den brand van de Luthersche
Kerk en van de huizen aan de Overzijde, bleek wel uit den
volgenden maatregel . Alle ledige watervaten van de aanwezige koopvaardijschepen werden opgevorderd, in bet hoofdfort gebracht en met water gevuld, om, ingeval bet fort
of de Willemstad Nerd in brand geschoten, onmiddellij k de
middelen tot blussehing bij de hand to hebben .
Waarschijnlijk om bet brandstichten en plunderer van
den vijand aan de Overzijde tegen to gaan, Nerd besloten
voortaan elken avond een wacht van 12 man jagers van
bet garnizoen en 12 matrozen van de equipage van de
Kenau Hasselaar daar to detacheeren ; bovendien moest een
wacht van burgers zoowel des daags als des nachts eveneens
daar op post staan . Ingeval deze manschappen genoodzaakt werden to retireeren, moesten zij zich, order dekking van bet geschut van de Kenau Hasselaar, voor bet
huffs van den beer C am bias o (tegenwoordig bet St . Martinus-gesticht aan den Waterkant) begeven, terwijl bet oorlogsfregat inmiddels de noodige pontjes daarheen zou zenden, om die wacht in veiligheid to brengen .
Verder Nerd vastgesteld, dat de voorposten niemand
mochten doorlaten, die niet van een behoorlijk, door de
Commissarissen onderteekend paspoort voorzien was . Deze
maatregel zal wel genomen zijn naar aanleiding van den
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brief, die van wege den vijand aan den gevangene Jam e s
Jon e s was ter hand gesteld .
Alle pontjesvoerders, zoowel van particulieren als in
dienst van het g ouvernement, werden opgeroepen en geconsigneerd .
Bovendien moesten de pontjes, van het fort naar de
Overzijde varend, waarschijnlijk in het belang der contrSle,
steeds v6br fangs de Kenau Hasselaar passeeren .
Ook verzocht Maj oor S c h wart z eenige assistentie
nit de burgerij of de bemanning van het oorlogsfregat om
de noodige wachten to kunnen bezetten, wijl het garnizoen
hiervoor to zwak was . Daarop werd besloten, dat alle burgers, behoorend tot het jagercorps, en niet in een der
compagnieen ingeschreven, de wachten zouden betrekken op
de batterij Union, terwijl voortdurend in de nabijheid 2
pontjes, ten dienste der batterij, moesten gereed liggen .
In plaats van 2 leden van den Raad, zooals Commissaris
d e V e e r voorstelde, werd een der klerken van het Gouvernement aangesteld, om de troepen geregeld van de noodige
levensmiddelen to voorzien . Aan de burgers op de buitenposten werd voor hun diensten 4 realen daags ( - peso)
toegestaan ; aan alle manschappen zou tweemaal per week
versch vleesch worden uitgedeeld . De verdedigingsmiddelen
en het plan van een nieuwen uitval zouden nog reader
afzonderlijk worden besproken en vastgesteld .
Hierover melden de Notulen echter geen verdere bijzonderheden ; deze echter zijn ores gelukkig door het
verhaal van dien aanval in het Memorial bekend geworden .
Terwijl het bombardement voortging, waarschijnlijk om
de aandacht of to leiden, trok den 17 Febr . een vijandelijke troep fangs het Schottegat om . Bij de plantage van
de Wed . Martha Philips (groot Kwartier) 1) roofde zij alle
schapen van een zekeren D a m a s c o d e R i e s, dock zoodra
werden zij onzen troep van burgers, soldaten, mariniers en
eenige artilleristen met een veldstuk gewaar, of zij namen
1) Memorial t .a .p .

(ugl .

Teenstra I, p . 94 en Pnblio. 1907 No . 27) .
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laf hartig de vl ucht, terwijl zelfs een soldaat den onzen in
handers viol .
Den 22sten Febr . viol eindelijk de beslissende slag . Opnieuw waagden zich de Engelschen in de riehting van hot
bovenkwartier . Zij vonden hun manners, die hen verwachtten .
Ret eerst toonden zij weer hun bedrevenheid, door de
plantage Deijn in asch to loggers . Toen begon de aanval ;
van 's morgens 9 uur tot 's middags etn uur duurde de
strijd . Van de onzen stierf slechts een marinier, terwijl van
den vijand 2 gedood en 1 officier en 5 soldaten werden
krijgsgevangen gemaakt . In wanorde vluchtten de Engelschen, van schrik vielenn sommigen hunner zelfs dood langs
den weg . Een peloton Franschen zette de vervolging voort
tot aan den Rooden Weg en schoot er onderweg nog eenigen
neer, zonder dat de onzen eenige verliezen leden .
Zulk een mood en hardnekkigen tegenstand had B l i g h
zeker niet verwacht . Hij gaf de hoop op .
Den 26 Febr., Zondagsmorgens, ontruimden de Engelschen heimelijk hot fort op den berg en trokken zich terug
naar hunne schepen .
Wel ging des avonds nog de mare, dat de vijand
opnieuw geland was aan de St. Jansbaai, dock dit bleek
gelukkig een loos alarm to zijn .
Van onze zijde was er gedurende hot geheele beleg
bijna dertig duizend ponders bus kruzt op den vijand verschoten 1).
Den Zen Maart vaardigde B 1 i g h een sloop met een
of cier als parlementair naar hot Bestuur af, om over de
uitwisseling der krijgsgevangenen to onderhandelen .
De luitenant ter zee H. W. d e Quart e l ging als
onderhandelaar aan boord van eon golet met de Engelsche
krijgsgevangenenn naar hot admiraalschip Blanche, on keerde
vandaar terug met 25 krijgsgevangen Curacaosche burgers
en vrije lieden van de couleur en 15 negerslaven, die door
den vijand op de plantages waren weggestolen .
Hetgeen d e Q u art e l bij zijn terugkomst verder rappor1) Notulen van den Raad, 1804, 1 Maart .
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teerde, gaf geen hoog denkbeeld van de edelmoedigheid
van den Engelschman, veeleer van zijn nijd en wraakzucht
over de geleden nederlaag . B Jig h had aan d e Q u art e 1
verscheidene brieven getoond, die hij van vaartuigen, naar
C uracao bestemd, had afgenomen . I)aaronder was er een
gericht aan de heeren Z e e g 1 e r en B a r k m e y e r, waaruit
B Jig h was bekend geworden, dat nog 3 vaartuigen op rein
naar Curacao waren, n .l. een brik die over Amerika zou
gaan, om daar tot grootere veiligheid to beproeven Amenikaansche papieren voor zijn schip to krijgen, verder een
golet en een bark, die direct uit Noord Amerika hierheen
zouden stevenen . Bovendien had B 1 i g h hens nog het adres
en het cachet van een brief meegegeven, die afkomstig
bleken to zijn van den Raad den Amer . Colonien van de
Bataafsche Republiek en gericht was aan het Provisioneel
Gouvernement van Curacao . Den brief zelven had B Jig h
hem geweigerd, evenmin eenig verdere bijzonderheden over
den inhoud ervan geopenbaard 1). Het bleek dus meer dan
duidelijk, dat de vijand verscheidene schepen had prijs gemaakt, en dat hij evenmin de nog komenden zich zou
laten ontsnappen . Voor het Gouvernement was het een
treurig vooruitzicht, in deze moeilijke omstandigheden de
verbinding met het Moederland afgesneden en de hoop op
steun ontnomen to zien .
Na zooveel angst en ellende was 't een behoefte des
harten, God to danken, dat men zoo spoedig van den
geesel des oorlogs bevrijd was . In de kerk der Hervormde
gemeente binnen de hoofdforteres had deze officieele plechtigheid plaats den daaropvolgenden Zondag 4 Maart, des
morgens ten 9 uur . Daar de predikant deter gemeente J .
van E s c h met verlof naar Holland was, werd voor deze
gelegenheid de predikbeurt opg edragen aan den Lutherschen
predikant J . M nil e r J .A.zoon, die toen voor het eerst
zijn eigen gemeentenaren, van hun kerkgebouw benoofd,
binnen deze munen vereenigd tag 2).
1)

2)

Notulen van den Raad, 2 Maart 1804 .
Zie S . v a n D i e e e 1 p . 30 en 53 . Public . 1804, No . 3 .
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Den volgenden middag kwam de Burgerwacht op het
plein van het Gouvernementshuis in de wapenen, waar de
beide commissarissen hen alien, die „als brave en kloeke
manners tot weizijn der kolonie goed en bloed gewaagd
hadden," voor hun zware en trouwe diensten in de dagen
van het beleg dank en hulde brachten 1).
(Slot volgt .)
1)

Memorial p . 15 en Notulen 1804, 1 Maart .

OP DE HEUVELEN
DOOR

ABEL ANCKERSMITH.
her in de schemering, flu onze oogen
verdiept en stil dit wonder gadeslaan,
waar zacht zich naar den einder bogen
de heuv'len-rijen, die onwerk'lijk staan
in 't late licht,
nu wij, zoo zacht-bewogen,
het stervens-zoet' dees avonds ondergaan
kind, last Gods rust nu eind'lij k komen mogen
die enkel ruischt langs hooge levenspaan .
filet is wel veilig flu, daar ver beneden,
waar d' eerste lamp al gloort in 't duistre dal
en nacht-schaduw omfloerst de steile rots
Maar ik
de klingen, kind, zijn nog omgleden
van heilig licht, dat sterft in luist'ren val, ik min de hoogten en den vrede Gods .

ONZE LEESTAFEL.
Dr, A. K u y p e r . Om de oude wereldzee I .
dam . v . Holkema en Warendorf 1907 .

Amster-

„Het boekdeel dat hiermee bet licht ziet, verschijnt, wet de
„Duitschers noemen, geheel anspruc aslos" . Zoo, vrij verbluflend, de
eerste zinsnede der voorrede, tevens bet eenige staattje van, zij
bet dan ook onwillekeurigen, humor, dat men in deze ruim 500
pagina's zal vinden.
Anspruchslos : dat zal wel bet woord wezen voor dit boek en
dezen schrijver. Het „lang verwachte boek van dr . K u y p e r"
wordt in duizenden van exemplaren door alle kiesdistricten van
Nederland opgenomen, bet verluidt dat bet stedeke Sneek er all
aanstonds ruim 200 had verorberd . Lieden die geen of weinig
boeken koopen ontzien de vrij groote kosten van dit „standaardwerk"
niet, en ears deputaten brengt bet min of meer geopenbaarde
kennis over Zigeuners en Rummers .
En de schrijver ? Nu : bet zou al vreemd wezen als de man
die meer dan eenig Nederlander de kunst beoefent van faire grand
plotseling anspruchslos voor ons kwam to staan . Maar dit is ook
niet zoo . Ja zeker : hij nit in dezelfde voorrede zijn blijde verbazing over de vindingrijkheid der courtoisie internationals in bet
Oosten, waarvan wij Westerlingen ons geen denkbeeld kunnen
makers : een hoffelijkheid zoo groot dat „een gewezen minister er
„nog altoos geldt als een half offieieus persoon ." Men had er
inderdaad vroeger tegenover „half officieuse" personen nooit zoo
van gehoord . Maar dr . K u y p e r heeft die hoffelijkheid tot op
den bodem genoten . Op 't koninklijk kasteel in Rumenie is de
„gewezen minister" intiem ontvangen ; de groot-vizier van Turkije
heeft zich voor hem uitgesloofd ; overal hebben de autoriteiten hem
gediend ; de diplomatic is voor hem op de been geraakt (alleen
zekere beer G . O 1 i e, Nederlandsch vice-consul to Bucharest die op
zijn kantoor bleef zitten, maakte daarop een droevige uitzondering) ;
extra treinen en salonwagens hebben voor hem geloopen ; Turksch
krijgsvolk is in Palestine mobiel gemaakt om to zien of hij niet
verongelukt was ; dragonders onder een B e y hebben hem op 't
Kerstfeest near Bethlehem geescorteerd, dear bet eehter eerbiedige
dragonders warm gelukkig zonder stoornis voor zijn vroom gepeins,
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zoodat hij to Bethlehem vol geestelijk kerstgenot kon smaken, altijd
na een collation hem door den „burgemeester" aangeboden, een
collation dat ,,keurig" was . Ziet, zooveel kan een mensch toevloeien die bescheiden zijn weg gaat en op wereldsche voorrechten
geen aanspraak maakt .
C een nieuwe vondsten, geen boeiend reisverhaal : zoo leidt
de schrijver zelf zijn werk in. Hij heeft zijn rein ondernomen in
de eerste waarlijk groote vacantie die hij in 50 jaar gehad heeft
(le pauvre homme !) om persoonlijk kennis to waken „met de
„religieuse, sociale en politieke toestanden" in het Oosten . Waarom
hij dan zijn boek heeft geschreven ? Nu : de gebruikelijke aandrang
was sterk. Misschien heeft hij ook het peil der kennis van heeren
deputaten willen verhoogen : en dat kan .
Kennis valt inderdaad uit dit boek veel op to doers . De
schrijver heeft bij 't naderen der 70 jaar nog met jeugdige frischheid op hem betrekkelijk nieuwe velden van waarneming bij „kort
vertoeven" veel gezien, en heel vlijtig allerlei gegevens van ethnographic, godsdienstgeschiedenis enz bij eengebracht .
Natuurlijk kan het niet anders of duidelijk vertoonen zich de
sporen van het niet voldoende beheerschen der schier onbegrensde
stof, die daarbij, blijkens de dateering der hoofdstukken, bijzonder
vlug is verwerkt .
Wie in de ethnographische litteratuur geen vreemdeling is
vindt het beeld van het Zigeunervolk onbeholpen in elkaar genet .
Of de schrijver van 't Zionisme meer dan oppervlakkig kennis+
heeft genomen en b .v. T h e o d . H e r z 1' s Judenstaat en verdere
geschrif ten heeft gelezen ? Aan de juistheid van wet over Dervischen-kloosters to Khonia en elders is gezegd rij st rechtmatigetwijfel . Het stuk over B ab en de Babisten in Perzie is er bif
't beschrijven van Palestine bij de Karen bijgesleept . Over 't geheel
heerscht in dit apes groote overlading . Het boek is volgestopt
met stof, zelfs statistische gegevens, waa,rvan de lectuur niet
bepaald vermakelijk is . 1k stel mij menig lezer voor, met obligate
bewondering voor dit boek een geeuw onderdrukkend of zich de
oogen uitwrijvend . Hij sluit het en laat het voorloopig liggen ;
maar zwetst op het ontzaglijk degelijke van den inhoud . Het
pikante van den stijl des schrijvers komt to midden van dat doode
gewicht van feiten, namen en cijfers slechts zelden to voorschijn .
Ook minder dan men zou verwachten Bunt de schrijver aan zijn
volkje 't genot van to knikken bij bekende klanken als Paganisme
(p . 15), souvereiniteit in eigen kring (p . 328), en als er eens ecu
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woordje tegen modern ongeloof oversehiet : flu dan zijn zij heelemaal
thuis . Ook makers vele herhalingen en doubletten de lectuur
minder opwekkend, 't is alsof er groote stukken met vrij dorre
informatie zijn ingelaseht .
Doch het belang van het boek ligt ook niet in de beschrijving
van landen en volken, die velen beter kennen dan de schrijver en
met artistieker oog hebben gezien . Het belang ligt in den auteur .
Het boek wordt gekocht en gelezen omdat het 't boek is van dr .
H u y per . En wat de kritiek er in wenscht to vinden dat is den
stempel van zijn maker, dies velen nog of weer als den „grand
old man" van Nederland vereeren .
Welnu : die stempel staat wel op deze bladzijden, al is het in
mindere mate dan ti elen wellieht verwachtten . De desk- en spraakgewoonten die al lang bekend zijn ontbreken niet . her vertoont
zich wel de man die in zijn wereldsche verhoudingen zich veelal
toont (om het eens op zijn manier to zeggen) „soepel en paicelijk
gezind ." Verder heeft de schrijver gees scherp oog voor tafereelen,
kleur in zijn beschrijvingen is er slechts weinig (iets bij Constantinopel en bij Damaskus) en hij slaat al spoedig in rhetoriek
over . Ook kleine trekjes, genrestukjes zal men hier niet vinden ;
hij heeft weinig oog op menschen ; alleen het vorstenpaar van
Rumenie heeft hij in de ziel gekeken . Wel verklaart hij van de
klein-Aziatische bevolking : „het gemoedsleven is er nog warm en
rijk" (p . 378), maar de waarnemingen waarop die verklaring steunt
onthoudt hij ons ; dat heeft hij toch niet kunnen zien aan het
draaien der Dervischen . Ook in de ontmoeting met de Rabbijnen
to Tiberias (p 452) is niet veel kleur . De schrijver reist eigenlijk
in problemen, de wereld-historische problemen van onzen tijd . Al
die massa van gegevens dient om to doers uitkomen, dat die problemen goed zijn gedocumenteerd en veelzijdig beschouwd . Doch
dit is niet zoo . Ook hier is or veel meer groot-doers dan groot-zien .
Want wat hij van de toestanden zegt vloeit niet uit wezenlij ke
kennis der historische en ethnische factoren voort, maar uit wat hij
zelf in ander verband snedig „theories-sousa" (p . 73) noemt, wat
men minder netj es ais beginsel-bluf zou kunnen aanduiden . De
toestanden zijn grof massief en doctrinair gezien . Het is alsof
de diepere stroom die onder de historische ontwikkeling loopt zich
in theories en beginselen last neerleggen en de volkerenmassa's
door monotheistische of pantheistisch polytheIstische theories in
beweging worden gebracht. Hulde aan de kranige makelij . Zie
by . hoofdstuk I over hat Aziatisch gevaar . Ik bars overtuigd dat
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velen bij hot lezen den indruk hebben alsof eon groot profetisch
tafereel zich voor hen ontrolt. Ten slotte komt hot hierop neer : bij
een aanstaande, waarschijnlijke botsing tusschen Europa en Azie,
onder leidiug van Japan, zal voor 't Westen alles ofhangen van de
houding der millioenen Mohammedanen . Nu :' dat zal wel uitkomen .
Maar : zou hot geen illusie wezen to meenen dat een zekere monotheistische verwantschap de Moslem aan de Christenen zou kunnen
binders?
Telkens wordt de grage lezer vergast op diepe blikken, by .
over den mystieken grondtrek van hot Russisehe yolk uitkomende
bij de revolutionairen van de Kniaz Potemskin en tot in de
anarchistisehe bommenwerpers . Dat er verband zou zijn tusschen
deze verschij nselen en den strij d over den uitgang van den Heil .
Geest, hetzij van den Vader alleen, hetzij van den Vader en den
Zoon (fihioque) die sedert eeuwen de Oostersche van de Westersche
kerk scheidt (p . 128) ? Zie, om dat to ontdekken en to beredeneeren
moot men toch de eenige K u y p e r wezen . En : wat zegt gij van
den Kainstrek bij de Zigeuners ? Deze geeft aanleiding tot de
onderstelling „met hot oog op den zondvloed zou dan atavistisch
„door een van N o a c h s schoondochters hot Kalnskarakter in eon
„zijner naneven herleefd zijn, on zoo tot hot opkomen van een
,n
eigen snort nomaden hebben geleid" (pag . 165) : dit zouden dan
de Kenieten en de Zigeuners wezen . Ja, ja, in de arke Noach's
ligt toch maar de sleutel voor de ethnographische probl omen; als
wij dan daarbij behoorlij k hot nieuwste wetenschappelij ke jargon
van atavisme b .v. kunnen hanteeren . Dieper ingeleiden zullen
wel verstaan dat die schoondochter goon andere dan de vrouw van
C h a m kan zijn geweest .
De „satanische orgien" der Zigeuners doers den schrij ver aan
theorieen van M a e t e r 1 in c k denken (p . 188), 't goon dan toch zelfs
tegenstanders van M a e t e r 1 i n c k to kras zullen vinden .
Hot hoofdstuk over 't Heilige Land staat ver achter bij veel
dat daarover ook onder ons wijd verspreid is . Hot zou aanleiding
kunnen geven tot allerlei opmerkingen, die de grenzen van eon
boekbespreking als doze to buiten gaan .
Ter kenschetsing van dit opzichti ge work is genoeg gezegd .
Hot is hot groote succes van hot oogenblik, hot bevat evenwel
in vorm en inhoud niets dat or eon lang levers aan waarborgt .
1. S .
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H . Phil . K elder . De Wilde Tuin . Amsterdam . P . N
van Kampen en Zoon .
De Wilde Tuin of de roman van een jong textiel-industrieel . . .
Al wordt bet nergens met zooveel woorden gezegd, bet is duidelijk
dat deze geschiedenis gedacht is zich of to spelen in Twente ;
allerlei trek] es (o a . de exodus 's Zaterdagsavonds naar bet naburige
Duitsche badplaatsj e Waldburg -- lees : Bentheim - waar gedanst
wordt ) wijzen daarop . En „de wilde tuin" beet
: Hanecate's Bleek,
gelij k zoo menig terrein in Twente nog als „bleek" van een
vroeger textiel-geslacht wordt aangeduid . Doch dit alles doet er
niet veel toe . Hoofdzaak is de strijd van den jongen man, die
met zijn vader de fabriek beheert, om toepassing van zijn nieuwere
denkbeelden : „een fabrieksstad, die een tuinstad was", de weverij
gebouwd in bet groen, omringd door propere arbeiderswoningen,
een school, een muziektent, een uitspanningslokaal, een winkelgebouw, een vij ver, waaraan de directeurswoning ligt ; de arbeiders
geleidelij k gezamenlij k eigenaars wordend van de gezamenlij ke
woningen, gezamenlijk deelend in de winsten van den winkel ;
langzamerhand heel de arbeidersstad het gelneenschappelijk bezit
der arbeiders van Hanecate's Bleek . . .
De j eugdige idealist, die aan zijn verbaasden vader dit plan
ontvouwt, is geen dweeper of droomer : hij weet hoe de arbeiders
zich door socialistische opstandpredikers laten opzweepen, kinderen
eigenlijk allemaal . . . maar hij heeft nu eenmaal bet geloof dat hij
een ,,Leider" zal zijn, de onmondigen zal opvoeden tot beter begrijpen, tot j uister inzicht, tot meer waardeering . . .
Het frissche in dit boek is : dat de Schr . ons verzoekt bet
uiterst vage plan van den jongen hervormer to bewonderen als
een vondst ; wij moeten gelooven dat alle bezwaren, die zoo voetstoots reeds rijzen zouden tegen een dergelijke ondernemirag, zullen
wegvallen tegenover den noodigen goeden wil ; wij moeten er ons
niet over verbazen dat de oude beer, na zeer verklaarbaren aanvankelijken tegenstand, zijn goedkeuring hecht aan den schooners
Broom van zijn zoon . Wanneer ons Bat alles to machtig is, Ban
moeten we daar niet kregelig om worden . G e r r e t gelooft er
aan, zijn vader gelooft er aan, de auteur gelooft er aan . En dug,
al vraagt ; men nu onze sympathie voor iets erg vaags en schetsmatigs, we moeten flu maar niet met bet hoofd schudden, Wanneer
( - e r r e t met bet meisj a van zijn broer zal trouwen en van den
wilden tuin een fabrieks-tuinstad zal makers ; we moeten maar
liever ons verheugen in zooveel heerlijke jongheid : G e r r e t zoo
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blijmoedig jong als de man, die dat prachtige denkbeeld zal uitvoeren ;
de oude heer zoo verrukkelij k jong dat hij die toej uicht ; de
sehrij ver zoo benij dbaar jong dat hij ons dit alles als heel reeel
vertelt . Wie doze bijzondere bekoring van die boek nice kan gevoelen ; wie heel wij s opmerkt dat hot zoo gemakkelij k is een
vage utopie in een roman to beschrijven ; och, die moot hot boek
maar halverwege dichtslaan of, beter nog, ongelezen laten . Maar
hot is toch wel eons aardig en verkwikkelij k dolen in zoo'n
wilden tuin .
H. S .
Dr. W . K o s t e r, in levee Oud-Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit to Utrecht . K a n t' s noumenale wergild en de
zinnelijke waarnemingen. Haarlem . H . D . T j e e n k W iilink en Zoon .
Men zal die geschrift, een oeuvre posthume van den op 7 Juli
dozes jaars overleden oud-hoogleeraar Dr . K o s t e r, door den uitgever van 's schrijvers welgelijkend portret voorzien, met groote
belangstelling lezen en er hot aandoenlijk bewijs in ontdekken, dat
de voortreffelijke geleerde, to midden van zwaar lichamelijk lijden,
tot op hot laatst van zijn levee zich bij voorkeur met de moeielijkste vraagstukken der wijsbegeerte heeft bezig gehouden .
Men weet hoe de geniale F e c h n e r, oorspronkelij k man van
een natuurkundig laboratorium, door ziekte gedwongen word zich
in hot stil studeervertrek op to sluiten, zich in bespiegelingen
betreffende den band tusschen ziel en lichaam voortaan verdiepte,
en zoo de beroemde schrijver van ten deele strong wetenschappelijke, ten deele uitermate geestige en phantastische bookers is geworden, welke hem eon eersten rang onder de zelfstandige denkers
der vorige eeuw hebben doers innemen . lets dergelijks is er met
W jib e m K o s t e r geschied . Doze hooggewaardeerde professor in
pathologische anatomic word op 42 jarigen leeftijd, op hot void
der eer, bij de bediening van zijn ambt, door een zoo kwaadaardige
bloedvergiftiging getroffen, dat hij voortaan ongeschikt was voor
de waarneming van zij ne betrekking, na j area van bitter lijden
zijn emeritaat moose aanvragen en zich eon ander void van werkzaamheid uitkiezen dan dat, waarop hij aanvankelijk met zoo good
gevolg on onder algemeenc toej uiching zich bewogen had . Voortaan
ontsnapte aan zijn vorsehenden geese niets van ai datgene, wat
op onze wereldbeschouwing rechtstreeks betrekking heeft . Zelden
hooft eon hooggeleerde, die oorspronkelij k vakgeleerde was, in den
loop der jaren eon zoo veelzijdige ontwikkeling vcrworven . Met
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buitengewone energie bleef K o s t e r studeeren, hoewel hij daarvoor
een dagelijks wederkeerenden strijd tegen zijn lichaam moest
voeren . Zoo heeft hij op treffende wijze door zijn voorbeeld de
meerderheid des geestes over de stof getoond .
Hat is schier onmogelijk den inhoud van een boek als sat,
hetwelk hier door ons worst aangekondigd, in twee woorden mee
to deelen . Wie in wijsbegeerte belang stelt moat hat zelf lezen .
Als scherp denker steeds geneigd bij iedere vraag pro en contra
beiden in rekening to brengen, was K o s t e r van nature hat tegendeel van een stelselbouwer . „Wij weten zoo weinig," roept hij nit
op pag. 17 . Hat boek] a is dan ook geen geregeld betoog ten gunste
van de een of andere leer, maar behelst mededeelingen uit verschillende geschriften van den allernieuwsten tijd over K a n t en
tevens hier en daar critiek op die geschriften . Hat is een weinig
samenhangend boek] e, maar vol lichtstrepen . Hat behelst een
levendig protest zoowel tegen wat de schrijver ,een eng positivisme" noemt, als tegen het materialisme . Met bewondering zal
men zien hoe goes de auteur op de hoogte was van de nieuwste
litteratuur . Rij citeert Dr . A . K u y p e r, Prof. Hey m a n s, Prof.
Ritter, Prof. Be llaar Spruyt, Dr. Betz, Dr . D . G . Jelg e r s m a, Prof . E i n t h o v e n, en daarenboven allerlei buitenlanders als : Falckenberg, F . A. Lange, Theod Lipps,
Oscar Ewald, G. Garland, Emil Nimz, Paulsen, Kuno
.Fischer, Max Friseheisen Kohler, Riehl, C . Stumpf,
W. Preij er, Julius Schultz, Kurd Lasswitz, enz . enz .
enz . Ten gevolge van hat overlij den van dezen denker, die tevens
een zeer ij verig lezer was, zal er waarschij nlij k een rij ke philosophische bibliotheek onder den hamer komen .
v. D. W.
Prof: Dr . W . V o gels a n g . Aesthetiek en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit. Rede bij de aanvaarding van
hat Hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit to Utrecht
op 23 Sept . 1907 . A. O o s t h o e k . Utrecht .
Dr. V o g e 1 s a n g, die den in Nederland voor hat eerst gestichten en in Utrecht gevestigden leerstoel voor aesthetiek en
kunstgeschiedenis heeft ingenomen, was zoo gelukkig zich de
moeite to kunnen besparen naar een onderwerp van zijne inwijdingsrede to zoeken . Dat onderwerp ward hem door den titel zijner
aanstelling opgedrongen . Het is een misverstand, zoo betoogt hij,
van aesthetiek en kunstgeschiedenis to spreken, want zoowel de
eerste zonder de laatste als de laatste zonder de eerste zou een
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dwaze karikatuur van wetenseha.p zijn . Kunsthistorie, op zich zelve
gesteld, ware holle en overbodige veelweterij ; zij behoort hand
aan hand to gaan met die aesthetische beschouwing, welke de
working van hot kunstgewrocht op den geest van den voor indrukken
van schoonheid vatbaren mensch zooveel mogelijk verklaart . Door
hot gelukkig gekozen voorbeeld van Rembrandt's Nachtwacht
slaagde de redenaar er in doze stelling op zegevierende wijze to
handhaven . Sommigen zijn, betrekkelijk, hoorende doof en ziende
blind . Zij zullen een slepende Ovals in hun beenen voelen, of met
genoegen luisteren naar een militaire marsch, maar hot nooit tot
hot ware genot van de negende symphonic brengen . Doch waar de
ontvankelijkheid voor hooge kunstindrukken van den aanvang of
bestaat moot de aesthetische kunsthistorie strekken om met oordeel,
dus met inzicht in de oorzaken der gewaarwordingen to leeren waardeeren . „Auf zweierlei Weise, zegt G o e t h e, kann der Geist hochlich
erfreut worden, durch Anschauung and Begriff ." Op de aanschouwing
van voortreffelijke kunstgewrochten komt hot aan . Maar zij is niet
genoeg, daar de redelijke mensch behoefte heeft aan begrijpen Voor
dat begrijpen kan ook de historic niet gemist worden ; om M i c h e 1
A n g e 1 o in zijn eigen grootheid en echte oorspronkelijkheid to
kennen, moot in rekening worden gebracht dat Don a t e 11 o hem
was voorafgegaan . De nieuwe katheder had dus kortweg eon
leerstoel voor kunstgeschiedenis moeten heeten . Daar hier kunst
enkel beeldende kunst is, blijft or voor den philosoof, den beoefenaar der algemeene wetenschap, de task over om ulle kunsten in
hot licht der redo to bezien . Om in die tack to slagen heeft hij de
psychologische uitkomsten, welke hem door den literator-aesthetikus,
den keener der muziekgeschiedenis en den vakman, die zich met
de bizondere studio der beeldende kunsten bezighoudt, geleverd
worden, tot een groot on samenhangend geheel to vereenigen, hetwelk dan eon algemeene aesthetika is . Zoodanige algemeene aesthetika kan van den vakman, die reeds genoeg heeft aan de bizondere
studio der beeldende kunsten, niet verwacht worden .
De stichting van den nieuwen leerstoel aan de universiteit to
Utrecht heeft ten gevolge gehad, zooals door Dr . V o g e l s a n g
met groote erkentelijkheid word vermeld, dat de rijke verzameling
van wijlen den Heer v a n d e r K e 11 e n word aangekocht en aan
de universiteit geschonken door Prof . en Mevrouw d' A u 1 n i s d e
B o u r o u ill, dat Dr . M o r ell zijn heerlijke collectie van werken
over kunst eveneens ter beschikking van bet onderwijs hoof t
gesteld en dat Mevrouw de Wed T w i s s -- S u e r m o n d t eon schat
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van belangrijke boeken aan de academisehe bibliotheek heeft afgestaan . Dit alles, gevoegd bij wat reeds in Utrecht voorhanden was,
vormt een materiaal voor kunstgeschiedenis zoo overvloedig, dat
de nieuwe hoogleeraar een rijk gezegend man mag heeten . Zijn
schoone rede, die men niet uit een courantenuittreksel moet willen
leeren kennen, maar in haar geheel lezen, is ons een waarborg,
dat hij van het overvloedig materiaal een waardig gebruik zal
maken,
v. n. W.
Moderne Drukken en Herdrukken. No . II . Lode B a e k elm ans . Dwaze Tronies . No . III . G e o r g e s Eekhoud .
Vertellingen . Rotterdam . M e i n d e r t B o o g a e r d t Jun .
1907 .
Dwaze Tronies betitelt met recht zijn hem karakteriseerende
vertellingen de jonge Antwerpenaar B a e k e l m a n s, wiens werk
hier reeds meer werd besproken . Want hij heeft kij k op den
„oubolligen" karat van het levee, evenals indertijd 0 s t a d e,
Brouwer, Jan Steen en Jordaens, en Antwerpens kaden
en stegen geven hem 'n onuitputtelijk studieveld . Met meesterschap beheerscht hij dit genre --- dock vermijdt niet de gevaren
a an dit genre verbonden .
Van het eerstgenoemde is een kostelijk staaltje het verhaal
van B l a c k Y a n k e e, een rijk-afgemonsterd negermatroos, die den
dandy uithangt, leeft als 'n pacha, even gemakkelijk vroom en
edelmoedig wordt, en niet rust voor hij is op „de oceaan, immer
het sussend, streelend lief van poor Jack" . (bl . 69) .
Van het laatstgenoemde daarentegen is een bewijs de vertelling
van 'n boer die in 'n berucht huffs belandt en met de waardin
gaat trouwen . Het eerste toch is natuurlijk ; 't laatste, hoe kranig
objectief ook verteld, gezocht, bijna van een wreed plezier in bet
leelijke des levees .
E e k h o u d's Vertellingen, door B a e k e 1 m a n s vertaald nit
fransche bundels van den Brusselschen universiteits-leeraar in
letterkunde, zijn zeer echt, in zoover zij onmiskenbaar toonen het
dubbele hunner herkomst . Ze zijn door taal van 't zuivere, malsche
Vlaamsch - maar door luchtige lyriek en onverwacht enthousiasme
zijn zo Fransch, dock dit literair genomen, van z'n internationalen
karat . Zoodat E e k h o u d's Vertellingen bij uitstek Belgisch schijnen,
hoezeer B a e k e 1 m a n s in zijn voorbericht dezen schrijver noemt
„ondanks alles zoo zuiver Vlaamsch" .
G . F . H.
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Sonnetten door J . A . R a ab e J r., met een inleidend
woord van dr. J. H. Gunning J .H z n . Utrecht. G. J .
A. Rut's, 1907 .
In goed gebouwde, j uist gedistribueerde sonnetten
d .i . in
dezulke die niet eigenlijk reeds uitgepraat hebben voor de slotverzen
beginners - die in regeimatig stijgen de gedachte in al haar diepte
van angst, hoop, blijdschap of twijfel uitbreiden over de quatrainen, om
zachter nu eens in berusting, dan weer in stiller smart neer to dalen
in den trageren gang der terzetten, in zulke liederen religieuze
gedachten to ontvouwen, gebeden to formuleeren, troost to prediken,
ziedaar eene task die machtige dichtergave vereischt .
Reeds deze overweging zou voldoende zijn om ons bij de lezing
van de sonnetten van R a a b e to weerhouden van een haastig oordeel . En nu daar nog bij komt dat dr . G u n n i n g, die zijn „ jongen
vriend" met hartelijke sympathie bij ons inleidt, verklaart dat deze
gedichten zijn ,,hart hebben getroffen en verkwikt, dat ze hem
„opwaarts gevoerd" hebben, flu is er wel eenige aanleiding tot
aarzeling wanneer ons de bekentenis van 't hart moet dat wij koel
zijn gebleven bij de lezing, zelfs bij de herlezing van de meeste
deter sonnetten .
Hoe komt dat ? Niet uit gebrek aan sympathie voor des dichters geloof. Zijn werk doet one in hem een oprecht man erkennen,
die de behoefte heeft eenvoudig weg to zeggen hoe ook voor zijn
hart de dag aan den dag overvloediglij k sprake uitstort en de
nacht aan den nacht wetensehap toont . Maar - het is flu eenmaai
niet anders - tenzij we zeer uitnemende gave bezitten, voegt
zich, wanneer we willen zeggen, hoe wij in zonsopgang en avondstilte, in middagglans en nacht, het geloof, dat wij belijden gesymbolizeerd tiers, datgene wat wij onze zeer eigene, diep gevoelde
religieuze aandoening waanden, onvoorziens en geleidelij k in de
vormen, j a zelfs ook in de door vroom gebruik volkomen afgesleten
uitdrukkingen van het kerkelijk lied . Er zal zeker wel individueel
gevoel ten grondslag liggen aan deze Bede
Waarom, o God, blijf ik U zoo weerstreven ?
Gij weet, dat ik U lief heb en vereer
Als koning van mijn hart, der acheps'len Heer
wiens Majesteit is boven 't al verheven .

maar is in de woorden iets van persoonlijk, oorspronkelijk levers?
Niet overal ontbreekt die persoonlijke kleur . Het volgende
gedicht, heeft een eigen karakter, is een getuigenis :
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Wanneer hot mij z66 bang word, dat hot scheen
Ale hadden alien zich to za~m verbonden
Om zich to kanten tegen mij alleen,
En m' in hot diepste mijner ziel to wonden ; Wanneer de vreugde nit mijn gemoed verdween,
Daar wreed mijn groot vertrouwen wend geschonden
Door wie me als vriend vertrouwenewaardig scheen,
Dan hob ik, Heer, steeds troost bij U gevonden !
Dan mocht ik in do stilte Uw stem verstaan,
En nimmer heeft die mij gestreng verweten
„Waarom toch zijt gij van mij heengegaan
Als hadt ge ondankbaar weer geheel vergeten
Al 't gees mijn liefde voor U heeft gedaan ?"
Maar steeds heeft zij dan welkom mij geheeten .

Maar hoe koel is dit dankgebed, tot hoe slappe kleurloosheid
wordt onder den dwang van hot rij m die laatste regel in welken
men noch den jubeltoon van dank noch hot schreien van beschaamdheid over onverdiende genade vermag to hooren .
Zonder twijfel gevoelt de dichter zelf duidelijker dan zijn
lezer de stemming zelve die dit lied ingaf in al hare diepte .
Dat zij in hot lied zelf niet tot volkomener uiting kwam moot, zou
ik meenen, voor eon deel althans worden toegesehreven aan den
gekozen vorm . Het sonnet verleidt tot eentonigheid en verraadt
niet altijd dadelijk waar de gedachte hapert . Ook is de sonnetvorm naar mij voorkomt niet voor iedere gedachte-uiting geschikt,
allerminst voor eon theologisch betoog
Hoe vaak toch hoort men : „Er bestaat geen God!
Dwaas is hot in eon wezen to gelooven,
Dat men niet ziet, maar dat daar ergens boven
Met liefdehand besturen zou ons lot . . . .

1k schrijf doze catechisatie-les op rijm opzettelijk niet verder
af. Er staan beter verzen in den bundel, en ook daarvan wensch
ik eon voorbeeld to geven . Het liefst had ik hiertoe gekozen nit de
sonnetten door den dichter aan de nagedachtenis zijner Moeder
gewijd . Maar bij doze evenals bij zijn eigenlijk godsdienstige
liederen is feitelijk de uiting, naar mij althans voorkomt, gebleven
beneden den ernst en de diepte van des dichters pieteit en liefde .
Door to wijzen op 't geen mij in doze verzen niet geslaagd voorkomt, zou hot me zijn alsof ik den dichter zelven pijn deed . Laat
ik liever eon sonnet aanhalen, dat in zijn volkomen eenvoud mij,
wel geslaagd toescheen
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Rust .
De vaal gewiekte nacht zweeft langzaam aan
En hult d' omgeving in een doez'lend duister .
De vogelstemmen mangles tot gefluister,
Dat spoedig in de stilts is opgegaan . . .
Ginds, Tangs hot beekje, droomt in zilver luister
Hot clank geboomte van de abeelenlaan
In glares van 't rijzend maanlicht . . . . Hoor, nu ruiselt
Blij ritselend eon zuchtje door de blaan !
Eon schuchtre lofzang lispelt door de twijgen,
En stijgt als teeder danklied naar omhoog,
A1 zachter smeltend wag in plechtig zwijgen . . . .
Stil . ., machtig stil . . . Een nooit gekende vrede
Daalt in mijn ziel, terwijl 'k aanbiddend poog
Vol ootmoed God to danken in mijn bode .

K. K.
Prof. Dr . W i t h . B o u s s e t . Jezus . vert . door K . V o s .
Asses . L. H a n s m a, 1907 .
Ofschoon Onze Beuw meestal vertaalde werken evenmin ale
kleinere theologische uitgaven bespreekt, zoo verdient B o u s s e t' s
Jezus toch een uitzondering op onze gewoonte . Hot werkj e, scherp
gedacht en good geschreven, is in Duitschland reeds in 30 .000
exemplaren verspreid . Hot bevredigt in tweeerlei opzicht . Vooreerst
maakt hot den indruk van als betrouwbaar resultant van wetensehap
een historisch beeld van Jezus to brengen . Men raakte allengs
gewoon to meenen dat op dit gebied alles onzeker was en voortgezette studio sleehts diende om oude hypotheses door nieuwe to
vervangen, waarbij geschiedenis en beeld van Jezus in steeds verder
versehiet verdwenen, in steeds dichter nevelen gehuld warden . En
zie, flu komt een grootmeester van hot onderzoek one een beeld
teekenen, waarin Jezus waarlij k in historisch licht als een scherp
geteekende figuur voor ores staat . En dare : die figuur spreekt
zoozeer • tot onzen tij d, zij komt zoozeer overeen met ores hooger
danken en gevoelen . Doch dit laatste maakt wantrouwend . En
hot is dare ook gees minders dare de Berlijnsche hoogleeraar J u 1 i u s
K a f t a n , die in een belangrijk betoog doze resultaten der ,,religions geschichtliche Methods" waarbij hot modern bewustzijn zoozeer hot verleden kleurt dat hot beeld inderdaad onhistorisch
wordt, bestreden heeft .
1. S.
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Dr . H . H . Barge r . Ons Kerkboek. 2e druk . Rotterdam . J. M . B r e d e e, 1907 .
Een onbevangen, ernstig man is hier aan het woord . En wat
hij vertelt is voor ieder belangrij k die zonder groote partij woorden
wil voorgelicht worden omtrent Staten-Bijbel en Staten-Psalmboek,
welke op ons volksleven het eigenaardig cachet hebben gedrukt, dat
nog niet geheel is uitgesleten. En een intiem boek is zijn werkje
voor hen, die met hem het kerkboek der Ned . fiery. Kerk, noemen
this Kerkboek.

Weldadig doet aan de kalme toon, zoo gansch anders dan het
bekende schreeuwerig geluid van kerkelijk geschermutsel ; hier is
aan het woord de rust eener groote overtuiging, die j uist omdat ze
diep gaat het betrekkelijke van veel ziet, zonder daardoor tot
scepsis to vervallen .
Als voorbeeld citeer ik : „Het didaktische is 't kenmerk van
den Protestantschen eeredienst in het algemeen, meer nog van den
Gereformeerden in het bijzonder . Daarom meen ik, dat wij de
adoratie (aanbidding Gods) niet mogen voorstellen als de hoofdzaak
in onze godsdienstoefeningen. De prediking is er het middenpunt
van . De hoofdzaak is er niet, dat wij komen tot God, maar dat
God komt tot ons door de verkondiging van zijn Woord . Dit vermindert niets aan den eerbied, diep wij aan onze godsdienstoefeningen verschuldigd zijn . De gemeente komt er to staan voor God,
en daarvan doordrongen, zal zij zelve willen medewerken tot verhooging van het liturgisch element ; gebreken, die dat verhinderen,
zelve bestrij den . 1k denk hier aan het schreeuwend zingers" enz .
(bl. 297) .
Dit is de partij digheid van een die west dat we alien partij dig
zijn, maar die west maat to houden, en bovenal jets hoogers to
dienen dan de partij .
G . F . H.
G e r a r d B r o m. Vondel's Bekering . Bandversiering
van J . T o o r o p . Amsterdam . E, van der V e c h t .
Wel een zeer bizondere dissertatie is deze .
Een boek, opgejubeld uit de ziel des schrijvers, voor het nijver
werd opgeteekend door een vaardige pen ; een boek door hartstochtelij k, lyrisch beweren en verzekeren, in kloek, gebeeldhouwd
hollandsch, warsch van wetenschappelijke kalmte en rustig bewijzen,
en dus overwegend literair van gehalte ; en tegelij k door een overbluffende massa goed gedocumenteerd materiaal doodslaande met
bewijzen, en wetenschappelijk om onder to zuchten. En het is vol-
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komen in overeenstemming met de oude, welbeproefde methode dat
deze j ubel over oozes grootsten dichters terugkeer tot de alleenzaligmakende moederkerk, na al zijn protestantsche omdolingen, is
gezet niet slechts in bet nieuwste hollandsch, maar zelfs in bet
allernieuwste, in bet Kollewijnsch, dat „de toekomst beefy', gelijk
de geloovigen zeggen - en ook dat J . T o o r o p op den band
symbolische versieringen van primitieve gothiek aanbracht, volgens
den schrijver : „eigen vinding van Too r o p'' (wat ik gaarne ge ,
loof), „toch volkomen in V o n d e 1's geest" (waarover V o n d e l-zelf
zich, denk 1k, bet meest zou verbaasd hebben ) .
In zeven (toch niet ook van wege de mystiek dit heilige getal?) hoofdstukken vertoont de schrijver ons dan V o n d e 1 als
Mennist, Remonstrant (?), Vriend, Richter, Bekeerling, Bekeerder, Bur-

ger ; en in elk hoofdstuk staan kernige, puntige, sours ook mooie
dingen ; en dus moet ieder die belang stelt in onzen heerlijken
V o n d e 1, en moeten ook vooral ooze beste papenhaters - j a, die
vooral ! - kennis neme n van zijn terugkeer tot de moederkerk,
terwijl de noodige aanteekeningen - met permissie : 80 bladzijden
„aantekeningen" op 148 bladzijden tekst - hen verzekeren dat de
schrijver volkomen thuis is op zijn terrein, en dus door den ernst
been zoo'n beet] e m ag doorslaan of gul lachen, gelijk hij zoo
gaarne doet.
Een bezwaar slechts heb ik tegen bet book, dat bet al to echt
is, al to goed, naar inhoud en vorm .
't Is to begrijpen dat 'n overtuigd Roomsche, als de schrijver,
jubelt over V o n d e l's overgang -- veil men terugkeer - tot de
roomsche kerk, maar heeft hij reeht to spreken van zijn bekeering ?
Want de ernstige V o n d e 1 is, in zijn openbaar leven, nooit een
onbekeerde, afgekeerde, nooit een ijdel wereldling of onecht
menseh geweest ; en een Mennist of Remonstrant reeds als zoodanig
een onbekeerde to noemen is wat al to echt
Eveneens is bet to begrijpen dat deze roomsche, fijne kunstkenner alles voelt voor bet ,,oubollige", zeventiend-eeuwsche proza,
vooral als de domineer en theologisehe leeken begonnen to plukharen . Ook nog dat n tikje van dien ruwen toon in 's schrijvers
puntig, forsch proza, j uist door haar kranige obj ectiviteit, ware
weer to vinden . Maar zoo als 't sours bier gaat ! Een voorbeeld .
„Aan zijn (V o n d e 1) toon valt acoustics-zeker zijn verhouding tot
bepaalde personen to weten . De stijve domineer zet hij 'n lavement, de Puriteinen duvet hij spiernakend bet bad in, de rechters
trekt hij de pruik van bun kletskop - is 't zijn schuld dat er
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vuil voor den dag komt ? Hij blijft de politieke meestersehelder,
maar zijn vijanden zijn de kunst van verdoemen bass . Een dominos,
rijmt V o n d e 1 op een papenhater, stopte zijn worst zo vol teksten,
dat hot vreten hem to machtig word ; maar zijn vrindjes slobberden dat braaksel lekker op en knoeiden er kaasjes van, our naar
een zekere plaats to sturen ."
,,al-tee'!
Geestigheid die zulke krasse
Jammer voor 't book dit :
middelen noodig heeft, neon, daar is een luehtje aan !
G .F .H .
A . D o 1 f e r s . De Macht van hot Dode . Tekening van
J o h a n n e s L i n s e . .Bandversiering van Ties B l e s . Haarlem, P . V i s s e r A z n,, MCMVI.
O .a . daarom bekoort mij allegorisehe literatuur minder dan elks
andere, wijl doze mezelven oplegt haar diepen zin n~ to speuren,
to vatten, to ontraadselen sours, met dit als lokkende belooning
'n verhoogd zelfgevoel dat hot verlan de inzicht bereikt is door mij
door mij, die j uist leest our buiten mezelven to komen, eigen
grenzen to verbreken, eigen vragen to vergeten, en me to verwonderen over hot me overal omringende en nooit genoeg gekende levers .
Ook geloof ik dat zij haar vernuftspel slechts kan spelen op 'n vaste
basis van gemeenschappelijke overtuigingen, hoogstens op hot terrein
van een alien beschaafden gemeenzame liefde voor natuurschoon,
dock niet bij de vage, vlottende levensaandoeningen der moderns
levensopvatting .
Doch dit daargelaten . . , opvroolijkend is De Macht van list
Dode niet direct. De titel-schets verkondigt : ,,Wij kunnen ons
bedwelmen met Liefde en Geluk, maar waar is ons Levers? Es p a 11 a
waar is LE VEN ? Dood zijn wij, dood, omdat dood zijn onze
dromen, omdat onze ziel al is bij list Dode . . . E s p e 11 a dat . . .
dat komt door de Macht . . . de Macht van list Dode . . ."
(biz . 24).
lets duidelijker is de tweeds schets Pries Odron, vooral als de
verklaring er bij gegeven wordt, b .v . zooals hier waar koning
N o s k o s tot zijn dochter spreekt : „I 11 u z i a, west dat de rijkste
arm is, zonder U. West, al kunt gij niet richten de MACETEN
van DOOD en LEVEN, de machten, die hun wereld beheersen, gij
hun scheppen moogt Uw eigen wereld, 't geloof in U, I 11 u z i a .
En waarom zoudt gij niet hot hoogste brengen ? 1k goof de VORMEN en gij geeft de KLEUR, I 11 u z I a . Wat zou hot levee zijn zonder
KLEUR :? Wie begrijpt VORM zonder KLEUR on wie zou VORO . E . VII 12
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MEN begrijpen, als er geen macht bestond, die RIGHTING gaf ?"
(blz . 128) . Terwijl men op eigen gelegenheid durft vermoeden dat
o d r o n' s dubbelganger E g o s t o s iets met zelfzucht to makers
heeft, gelij k I 11 u z i a' s liefste vriendin K o n s o l i a, iets met troost .
Zelfs zonder verklaring is reeds duidelijk de Epiloog die
begint : ,,Niet meer kan bet zijn . . . . Een simpele-werking in 't
proses, dat Dood en Levers voeren, een noodwendigheid, die de
natuur doet zijn volgens ongekende ordonnasies, niet meer is ons
Bestaan . . . . De enkelen die als MENS to arm zijn zou men
ARTIESTEN kunnen noemen," (blz . 258) en eindigt : „GIJ HEBT
GEEN BUREN" (blz. 266) .
Doch 't duidelijkst is Femenia . Ja ja, dat is natuurlijk de
allegoric van de vrouw, en kijk, 't komt uit . F e m e n i a wordt tot
haar huwelijk met graaf 0 d o geleid door S e k s u o s, dock als
o d o daarna ter heilige kruistocht vaart, komt F e m e n i a in kennis
met T e n t a z i o n en brengt een kind ter wereld, dat beet Z o n d o s a .
Z o n d o s a? Veel wonderlijke namen, allegorische namen zijn
in De Macht van bet Dode, maar deze naam . . . .
Natuurlijk, 't is immers niet bet kind van haar en 0 d o,
maar van de vrouw en T e n t a z i o n, 'n zonde-kind ; en 't Latij n, wel
dat is van 't bekende snort : non omnes kokki suet qui dragere
G. F. H.
langos messos .
N a n n i e J. van W e hi . Het moeielijke Begin . Amsterdam . L . J . V e e n .
,,Zoo was ze dan door bet moeilijke begin van bet Levers
been, en ze was er goed doorheen gekomen . Haar Liefste zou haar
voortaan vergezellen en zijn begin was ook goed geweest . Maar
hij die zoo vaak naast haar gestaan had, en samen met haar had
gezwoegd om verder to komen, hij had den strijd moeten opgeven
en was neergezegen aan den rand van den weg. Toch was bet Lot
hem genadig . . . Hem wachtte de rusts . Hij kreeg spoedig de
vrijheid, die zelfs heerlijk en begeerlijk is voor de moedigen en
sterken de overwinnaars in bet Levers" (bi . 276) .
Titel, inhoud, vorm, 't geheele boek is op deze laatste bladzijde doorzichtig, en blijkt zulks van daar-uit reeds op de eerste .
De lezer vaart bier op de veelgeprezen - en vooral voor j onge
hoogere-dochters veelgeprezen, en dit niet altijd zonder gevaar -- en
liefelijke wateren van bet idealisme, waar niet alleen bet eind, maar
ook bet begin, j a al goed is .
„Zij" is de bests varieteit van de ieder in bun snort voortreffelijke
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laden der familie M e n k e . De schrijfster spreekt met eerbied over
de „M e n k e-gemoederen", gelooft in de Men k e'5, en teekent
ze als „een prettige, flinke groep, die ieders oog trok . Maar ieder
van hen was zoo verdiept in de vijf andere, dat ze links nog rechts
keken en daardoor alle opmerkzaamheid om hen volmaakt
negeerden . Die niet voor hen waren in de Haagsche wereld waren
tegen hen, en rekenden hue vooral daze houding als een onvergeeflijke zonde aan" (blz . 207) .
Missehien hebben ze gelijk alleen naar elkaar to kijken, anders
bleven ze niet de M e n k e' s, de vroolijken, de flinken in daze
weeke, weee wereld . Anders moesten ze ook de rose bril afzetten,
waardoor ze elkaar - natuurlijk, daarvoor zijn ze alien M e nk e's
bekijken, en ook de heele wereld -- en dat is mij, die geen
Men k e ban, wat al to Men k e- achtig, wat al to eenzijdig .
En moat een schrij ver niet met eigen oogen hat levee aanzien,
zich voor alles wachten voor eenzij digheid, en, al geven de flinke
M e n k e's daar flu niet veal om, zich moeite geven voor woordkunst,
voor distinetie van taal en vorm, zoo goad als van inhoud ?
Waarom vertellen van : ,,laarzen, die niet meer weten, dat ze
zwart hooren" (bi . 194), en zoo ongelooflijk veal gewerkt met
de eerstaangehaalde zinnen bewijzen hat, gelijk zoovelen in haar
book - „was", met den verleden tij d van hat hulpwerkwoord
zijn, alsook met alle mogelijke hulpwerkwoordjes ! Daardoor staat
haar taal - ik vraag excuus voor daze woorspeling die mijn bedoeling 't vlugst weergeeft - nog ,,in de was", is niet doorwerkt,
niet af. En zou, gelet op hat postulant van eenheid van vorm en
inhoud, dit wellicht ook eenigszins van toepassing zijn op haar
idealisme ?
Gi-. F . H .
H e n r i v a n B o o v e n . Sproken. Bandversiering van
Herman Teirlinek . Bussum, C . A. J. van Dishoeck,
1907 .

Ja, Sproken is heel mooi ; dock er is 'n r to veal in . Want 't
spookt er Spaansch in daze zeven schetsjes . Natuurlijk niet grof,
boemanachtig ; maar artistiek, literair ; voor mensehen van opvoeding
en gemoed ; op de maniere M a e t e r l i n c k's . Gi- ewoonlij k zij n we in
'n oud kasteel, ook wel palacio geheeten, liefst onbewoond : ,,hat
lust-oord in heel de droeve grootschheid van volkomen verwaarloozing en onafwendbaar verval" (bl . 97). Woont er iemand, dan
'n eenzame die in allerdiepste, vochtig-fosforiseerende kelders allerzeldzaamste paddestoelen teelt . Natuurlijk is hier alles oud, heel
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oud, niet slechts 'n roestige weerhaan, of verweerde ruiten, of de
vingerversierselen door deze ongewonen gedragen en die minstens
oud-Gi-rieksch of Etruskisch zijn, maar letteilijk alles tot de dukdalven toe ; want „uit het klare, diepe water staken de oude dukdalven als trouwe, . wrakke onnuttigheen ." (bl . 68) . Ook is 't er
nachtelijk en stil. „Overal in het oude huffs de zware stilts, de
stilts van den aangevangen nacht en van vergane tijden, van het
langgestorvene dat dreigde met wederopleving ." (bl . 47) . En dit
dreigende ken gebeuren, want ,,in de zeal . . . bleef door de stilts
waren die zachte suizeling van feestrumoer die niet verloren gaan
wit uit vertrekken wear menschen in fells vreugde en genieting
geweest zijn, zachte tinteling die nooit to loor wil, zelfs na eeuwen
niet en den nog zweeft als fijne, zeldzame geur, als zacht en ontroerend ritselen van een vrouwelij k gewaad" (bl. 117) . Ja, zelfs
gebeurt dit soma. Want komt hij weer in 't oude huffs wear z'n geliefde
I m p e r i o is gestorven, I m p e r i o die in Florentijnsch gewaad zoo
schoon de harp kon spelen, den hoort hij hear : „enkele schreden
van mij af, achter het roods gordijn . . . De harpeklanken dwaalden
aan, smartelijk roerend, stijgend, dalend, lange accoorden . . . .
Razend rukte ik de gordijnen van een . . . . achter een tapijt in
den uitersten hoek van de kamer zag ik wegglijden, geruischloos,
de slippers van een donkerblauw Florentijnsch gewaad . . . " (bl . 61).
Prachtig, dock ziekelij k, sentimenteel
zegt men onwillekeurig
'n ongezond schrijver.
Integendeel ; de schrijver is de sympathieke redacteur van
Buiten, en beroemd sportsman. Misschien most dus de onmiskenbare sentimentaliteit van Sproken verklaard worden uit overmaat
van gezondheid, als avondverpoozing na een dag van sport .
G .F .H.
J a n v a n d e r M o e r . Maria Vermeere . H. J . W . B e c h t,
1906.
Deze voor mij nieuwe schrijver karakteriseert zijn werk volkomen door het op het titelblad to noemen : Een verhaal uit het
Zeeuwsch dorpsleven.

Want Maria Vermeere is in de eerste pleats een verhaal, in
de tweeds pleats een verhaal uit het levee, en in de derde pleats
een verhaal uit een Zeeuwsch dorp, achter zijn dijk liggend aan
breed water .
Niet woordkunst, noch psychologie, vaak een voorwendsel voor
preekerige tendenz, maar het levee-zelf boeit 's lezers aandacht .
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Een gewoon levee, van ears braaf dorpskind dat door trouwe liefde
rij pt tot een goede, degelij ke vrouw en moeder . Maria V e rm e e r e houdt van T o m R a m m e, maar haar vader en broer J a a p
willen niets waters van die R a m m e 's, binnensehippers zooals zij
en hue gehate mededingers. Die stills wrok slaat uit in heftigen
haat, overwonnen en verzoend door dappere naastenliefde ; haar liefde
loopt gevaar door verleiding en jaloezie, maar in haar onbewuste
eehtheid wordt ze gelouterd door die stormen, en wortelt ze vaster .
Daarbij geeft een frisch dialect-woord relief aan de teekening van
hat Zeeuwsch dorpj e aan den dij k . Sours zelfs gaat de schrij ver
buiten zij n boekj a en most even in een nootj a vertellen de aardige
volksvertaling van Luctor et Emergo : „Lukt 't nou niet, lukt 't
merge" -- wat natuurlij k hat verhaal stoort . Doch over 't geheel
is de dadelijke, eenvoudige taal geheel in overeenstemming met hat
onopgesmukte verhaal . Sours, dock zelden, laat de taal voelen dat
we Vlaanderen naderen, zooals hier : „Al meer en meer had de
wind den kop wear opgestoken, en buiten was 't alree een fluiten
en gieren van geweld . Achter, in den hof, ruwde hij door de
hagen, sloeg tegen de heining, en kneep er de leiboomen, dat ze
to rilletrekken aan 't latwerk stonden : en voor, in de dorpstraat,
was 't een gedruisch, als tong er een woeste bent tierende reuzekerels langs . Bij tusschenpoozen zwiepte de regen near, kletsepetsend op de daken, tegen de ruiten in de kale, ruige boomekronen ;
en na zoo'n bui wear even droog, zag men hoog in de lucht een
wilds j acht van donkere wolken, waartusschen door de maan van
tij d tot tij d haar facie glansde. (bl. 215) ."
Dit „na zoo'n bui wear even droog, zag men" is niet in orde ;
want ,,men" is niet „wear droog" - dock de viotte vertellen
glijdt luchtjes over de moeilijkheid heen . Dit flu is karakteristiek
voor M a r i a V e r m e e r e . Het levee toch, ook van dorpsmenschen,
heeft diepten en hoogten, waarover de schrijver ons to gemakkelijk
heen helpt, door zijn menschen 'n behoorlijke dosis betamelijkheid
en een beet] a sentimentaliteit - en, erkennen we, beide van de
goede snort - to verleenen . Zoo geeft hij meer een prettig verhaal
over echte menschen, dan een verhaal dat hat binnenste van echte
menschen ons tot werkelijkheid maakt, m . e. w. hij geeft allerlei
goads, behalve voldoende obj ectiviteit . Daardoor mist M a r i a
V e r m e e r e voor mij wat realiteit, dat onvermijdelijke, dat hat
zoo en niet anders moest gaan, dan hat gegaan is --- dock blijft
desniettemin een aangenomen, eenvoudig dorpsverhaal, dat men
oud en j ong gerust in handers geeft .
G. F. H.
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Moderne Drukken en Herdrukken no . IV . V. R a c h e l
d e V r .i e s- Bran d o n . O m de Kinderen . Rotterdam
Meindert Boogaerdt Jr . 1907 .
Kranig realisme en echte literatuur voor wie in de eerste
plants obj ectiviteit en obj ectiviteit-alleen waardeerend, verder niet
vragen of 't onderwerp min gewenscht is, ook niet 't minst voor
hen die armeleutmalerei j uist het onderwerp vinden .
Hoofdpersoolr is K e e t j e, die als haar grove, zinnelijke vader
direct na het sterven van haar doodgesloofde moeder wil hertrouwen, daarvan walgt, dat tracht to beletten, het huffs uit wil,
maar ten slotte blijft ,,om de kinderen" - zooals grootmoeder
haar steeds voorhoudt . Die grootmoeder, een goede, ouderwetsche
ziel, die haar eigen huisj a verlaat, om to komen zorgen voor de
vij f halve weesj es en weer geluidloos verdwij nt, als de tweede
vrouw komt, is het die wat licht en vrede verspreidt in deze
treurige omgeving. Ke e t j e is het belangrijkste voor de schrijfster .
Of ze het ook zal worden voor de lezers ? Zij is zeker met liefde,
conscientieus geteekend -- maar de vraag blijft open : of de
schrijfster haar niet eigen gevoelens heeft geleend ? Mij blijft ze
wat schimachtig, wat onbepaald
tegen do bepaald treurige
ellendige omgeving .
G. F. H.
Dr. K, K u i per . Grieksche Landschappen. Philologische
herinneringen aan eene archaeologische rein . Haarlem,
H . D . Tjeenk Willink & Zoon (1906) .

Door toeval bleef deze bundel tot dus ver, ongenoemd, op de
leestafel der redactie liggen . „Ongenoemd." Moor toch dan het boek
to noemen past de redactie niet . Wat zij zelve met ingenomenheid
op nam in haar tij dschrift, heeft zij het lezend Nederland niet meer
ter herlezing aan to bevelen . Zij vestigt alleen op het verschijnen
dezer „herinnering" in een afzonderlijken bundel nog even de aandacht, en voegt eene algemeene opmerking daarbij .
Hot zal flu omstreeke 28 jaar geleden zijn, dat de schrijver
dezer regelen voor het eerst eene maandvergadering bijwoonde der
maatschappij voor Nederlandsche letterkunde . Er was geen lid
tegenwoordig, dat eene bijdrage tot die samenkomst had voorbereid .
Toen bond zich M a t t h ij s D e V r i e s aan om voor de vuist jets
to vertellen over eon onderwerp, waarvan zijn hart vol was . De stof
leverde hem het woordje ,,al" in zijne verschillende beteekenissen ;
hot moeten er om en bij de 20 zijn geweest . De spreker had zoo
j uist dat artikel voltooid voor hot groote woordenboek . Zou, zelfs
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in dezen kring van uitsluitend „letterkundigen," de aankondiging
van hetgeen hen to wachten stood, algemeen met ingenomenheid
zijn ontvangen ? Zou er niet aanvankelijk hier en daar ears stil gemeesmuil zijn geweest? Best mogelijk ! Maar hoe da't zij, nadat ons
, ;T h ij s" de 20 beteekenissen (of daaromtrent) had opgenoemd .
toegelicht, getoond in onderling verband, ontviel den mood van
K u e n e n de opmerking : „Merkwaardig toch, hoe degelijke kennis,
„met warmte nagespoord en voorgedragen, alles belangstellend
„maakt ."
Wat moeten dan kennis en warmte samen niet makers van
haar onderwerp, als dit „Hellas" is ! Die geniale wilde ,,charmeur", uitbarstend telkens en toch vol inhoudend maatgevoel, de
Alcibiades onder de volkeren, op wien men nooit boos blijven kan,
tot wien men altij d veer terugkeert ! Hij wist geen honderdste
deal van wat wij waters . En toch wat diepten van waarheid heeft
hij niet voorgevoeld, wat hoogten van schoonheid onthuld, wat
ruimten van wijsheid geopend ! De wereldverachting der monniken
wendt zich van hem af ; maar als na eeuwen in hunne callers de
dorst naar studie ontwaakt, wordt hij hue leermeester . De romantiek
smaalt op zijn j eugd, slechts voor de vlegelj area aantrekkelij k ; en
hat antwoord der beschaafde volkeren is een wedstrijd in hat geestdriftig omwoelen van al wat ons zijn levee reader brengen kan, gelijk
de wereld hoogstens nog slechts eenmaal zag . De wetenschappelij kheid van onzen tij d ziet near op hat sj ofele bundeltj e van positieve kennis, dat hij in zijn marsje had ; maar zullen hare stoomhamers en „sirene" fluiten ooit ons doers vergeten den klank van
zijn zangen ?
Welmeenende vrienden hebben de redactie zan „Ooze Eeuw"
wel eens gevraagd, of haar zoo kennelijk zwak voor den overmoedigen kameraad uit de „gymnasium" j area niet jet of wat uit den tij d
was . Zij is dankbaar voor de belangstellende zorg, die uit zulk vragen
spreekt, maar blijft haars weegs gaan . Hij was niet voor een tijd,
maar voor alle tijden .
W. V.
M a r i e M e t z- K o n i n g . Van de Zonnebloem, die zoo
wou zijn.
Baarn . Hollandia-Drukkerij, 1907 .
Recept : Gaat hears en neemt een korreltj e (goedkoope) levenswijsheid - b .v. dat er geen stranger meesters gevonden worden
dan die zelf eens knechts zijn geweest - ; vermengt dit met goad
wat fantaisie ; schudt hat flunk dooreen ; giet hat geheel in den vorm
van een sprookj e (b .v . de vroegere knechts zijn klompen, die nu
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zelf mensch geworden zijn en thane Been praatje van bun eigen
klompen willen afwachten) en discht dan alles bij elkaar op in den
voor velars sprekende verzameltitel : Van de Zonnebloem,, die zoo won
zijn, walkers titel gij aan bet eerste der naar dit recept bereide
gerechten ontleent .
Er is een grens aan alles . Is er een bekoring in gelegen ziellooze dingen ale bezield en doode ale levende, stomme ale sprekende
voor to stellen, men moat van die lief hebberij gears misbruik makers .
Een ijdeltuitige zonnebloem, die zich de Zon, d . i, de godheid waant
aristocratische stamrozen pochend op burs nobel voorgeslacht ; een
wijsgeerige hulst ; een pruimeboompje dat wear wat anders verbeeldt ;
nears, dat wordt toch al ,,te ." Waartoe men langs dien wag komt ?
Ziehier een proeve : ,,Voor de poort stood, midden op hat straatje, een
ij zeren Pomp met een mageren arm, waaraan een dikke, glad-blank
gegrepen vuist zat, en met een huilerig omlaag-hangenden snuit, waaraan al maar tranen kwamen, stil-blinkende tranen, die langzaam volzwollen, zwaar uit-rekten, en dan dun wag-lekten en near-platsten
op een zwart-geruit rooster, waaruit donkey de diepte keek ." Men vindt bier in al bet gecursiveerde de personifieering van de
Pomp : ze heeft een arm, een vuist, een snuit, ze built . . . . Wie
smack in daze dingen heeft, kan bier zijn hart ophalen : straks
worden wij genood to midden van stakende klompen, die een
stakers-vergadering houden en . . . . wegwandelen naar bet korenveld .
En zoo gaat bet door . In hot derde verhaal komt een Engel, uit
den hemel gezonden om tevredenheid op aarde to zoeken, er toe
eerst eon wormpje to intervieuwen (maar die is niet gelukkig,
want die moat in de aarde wroeten en zich voeden met vuil), dan
eon specht to ondervragen, die bet zoo akelig vindt steeds to
moeten lachen al heeft bij verdriet ; vervolgens de visschen, die
hem (o, mirakel !) zeggen dat zij niet spreken kunnen. . . .
Enfin, er is ook nog de zeer aandoenlij ke „roman van een
eendje" - een wijfjes-send wel to verstaan, die door haar man,
een gelukzoeker, ongelukkig wordt gemaakt ; in dat lange verhaal
wordt ook heel wat overhoop gehaald. En er is nog een verhaal van
de groote en de kleine spar (wel bet baste, omdat hierin ten slotte
menschenlot de hoofdzaak is) en nog een geschiedenis „hoe de
vogels den boom beschermden" en er is. . . . nu, er is in dit heels
boek zoo'n pratende, filosofeerende en mediteerende arks Noachs,
dat bet heusch een verademing is wanneer gij ten slotte van al
die sprekende bloemen, planters en dieren afscheid genomen en
bet boek dichtgeslagen hebt . Oef ! Oef !
H. S.

