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OP DEN ZUIDELIJKEN VOET
VAN DEN SMEROE
DOOR
C . M . VISSERING .

De Smeroe is de hoogste vulkaan van Java .
Gelegen in r.et Zuiden van de Residentie Paseroean,
loopen de Oostelijke bergribben van den vulkaan uit op dat
deel van het eiland Java, dat tussehen de wateren van de
Javazee en van den Indischen Oceaan van Probolinggo of
tot aan de Zuidkust, slechts vier en dertig en een halven
Kilometer breed is enn zou kunnen worden genoemd „Java
op zijn smalst" . Indien de golven dezer beide zeeen tot
elkander kwamen en hare wateren . Java geheel overdekten,
zoo dat under den waterspiegel alle bergtoppen verdwenen
waren, dan nog zou de kegel vann den Smeroe daaruit opstaan .
De Smeroe is vierduizend-zeshonderd-een .-en-zeventig M .
hoog. Ten. Noorden met den Tengger verbonden door den
Goenoeng Kepala en den ,A.jek-Ajek-Djembangan vulkaan,
verliezen zich naar het zuiden zijn zware ribben in het Zuidergebergte aan den Indisehen Oceaan ; zijn Westelijke bergrug gaat over in het hoogland van Malang ; ten Oosten
daalt hij tot in de vlakte van Loemadjang, van waar de
krater nit bijna vlak terrein oprijst, en de ontzettende
afmetingen eerst recht to beseffen zijn .
De Smeroetop heeft drie kegels . De hoogste, de Mahamnroe, is een flu gesloten aschkegel ; de tweede iets lager,.
O . E . Ix 1
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is de bergkam, die den naam van Smeroe draagt ; de derde,
de Dj onggring Seloko, een weinig Zuid-Oostelij k onder den
Smeroekam gelegen, is de uitmonding vann den tegenwoordig
werkenden krater . De top is geheel kaal ; zonder ravijnen,
zonder rivieren, zonder eenigen plantengroei ; een vijftienhonderd meter hooge grauwkleurige puinhoop van asch en
gruis, met daarboven een rookpluim, naar menschelijke berekening, meer dan vijfhonderd meter de lucht ingestuwd ;
een ondoorzichtig zwaar gewrocht wattengewolkte, dat nit
den kratermuil opstoomt, langzaam zich uitzet, hooger en
hooger stijgt, oneindig hoog in den ether zich als een
breeders pluim verijlt, en door den Zuid-Oost passaat bijna
immer met verren wijden omval naar het Noord-Westen
wordt gedreven, waar hoog in de lucht de dampen vergaan tot niet .
Met uitzondering van de Noordzijde is het geheele
gebergte overdekt met een net van rivieren . A.an de Oostzijde zijn Been bijzonder diepe ravijnen, zoodat afstortingen
van den Smeroe hier lahars of zandstroomen worden, die
ontzag wekkende afmetingen aannemen ; er zijn er die meer
dan honderd meter breed zijn, in het midden vaak hooger
dan aan de kanten, zoodat er van een rivierdal geen sprake
meer is en in den Westmoesson reusachtige waterstroomen
naar omlaag komen, alles meesleepend wat tegenstand biedt .
Deze rivieren worden Besoek genoemd, wat sub beteekent .
De meest schrikwekkende zijn de Besoek Semoet, de Besoek
Sat, de Besoek Moedj oer, en de Besoek Panting ; over de
beide laatste zijn herhaaldelijk bruggen gebouwd om den
Smeroe in den Westmoesson met de buitenwerel d in verband to houden, maar de bruggen zijn telkens vernield ; de
Besoek Sat is nimmer to overbruggen geweest . Om de bruggen van de spoorlijn van Pasirian of to beveiligen, die als
een knibbeispel door de waterstroomen in elkander werden
gestort, wordt getracht kunstmatige rivierbeddingen aan
to leggen, om den stroom to leiden daarheen waar het
minst to verwoesten is.
Een halve eeuw geleden was de Smeroe nog onbewoond .
Sedert zijn particuliere koffielanden aangelegd, tot op een
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hoogtepunt van duizend meter ; tot op drie duizend meter
h.oog groeit wild bosch, een zware gordel van groen, waarnit kaal de krater oprijst .
Vann de geschiedenis van den vulkaan is weinig bekend .
Van vijf uitbarstingen in de vorige eeuw, is door persoonlijke ondervinding alleen nauwkeurig to volgen hot verloop
van de laatste, die in 1885 hot kofeland Kali Boning, op
de Oostelijke helling, geheel heeft verwoest.
Zoo staat hot beeld van den Smeroe voor ons, nit geschriften en kaarten gekend, voordat wij hem gaan betreden . Hot is ons voornemen den Zuidelijken voet van West
naar Oost om to trekken. De weg is aangewezen tot Dampit met de stoomtram ; van daar is op de stafkaart nog
eenn karreweg naar de dessa Ampelgading aangegeven en
net roode stippellijn een paardenpad een kort eind de wildernis in. Verder ontbreekt op de kaart iedere aanwijzing
tot aan Pasirian, h.et eerste station van de NederlandschIndische Staatsspoorweg-Maatschappij, Oosterlijnen.
Hoe wij de berg wildernis zullen doortrekken is on s
nog een raadsel . Doch wij weten hot voornaamste ; op drie
ach.tereen volgende dag en zal ons gastvrij heid worden verleend op de ondernemingen Soember Andung, Wonokerto
en Soember Woeloe, en iederen dag zullen nieuwe rijpaarden ons tenn dienste staan . Verder vertrouwen wij op ons
g oed gesternte .
I.
Wij vertrekken to ruim zeven uur met de stoomtram
van Malang naar Dampit ; eon langdradige eenton.ige tocht
van drie urea, door eon weeldrig landschap . In 't hortend,
stootend vervoermiddel met harde houten banken, zijn wij
de eenige Europeanen . De tram is voornamelijk voor 't gebruik van inlanders, die de vole dessa's aan weerszijden
van de lijn bewonen, en tot vervoer van producten der
kultuurondernemingen .
Op de kleine stations staan wij telkens geruimen tijd
stil. Niemand schijnt belang to hebben bij sneller voort-
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gaan ; maar bij de al heater wordende atmosfeer, wordt de
refs ears al zwaarder beproeving onder den zwarten rook
damp der locomotief en bet schommelend gehots der plompe
wag en s .
Immer bij afwisseling aan weerszijden van de lijn, d an
rechts, dan links, zijn onder hoog bamboegroen nederzettingeu vann inlanders ; lange reeksen kamponghuisjes in onafzienbaarheid zich rijend lan gs den spoorweg ; gedeelteli j k
verscholen achter lage groene boschjes van verschillende
boomers, die de bewoner voor zijn dagelij ksche voorzieniii g
in huishoudelijke behoeften op bet erf heeft. Klapper-,
koffie- en cacaoboomen, pisangs, mangga's, pepaja's, djeroeks,
enn bier e:nn daar, op enkele erven, een groote arenpalrn ;
kiappermelk, olie, cacao, koffie, vruchten, Javaansche suiker,
zelfs touw en de bamboekokers, waarin bet drinkwate wordt verzameld, alle voornaamste levensbehoeften bezit de
inlander op zijn erf onder bet onmiddellijk bereik van ziju
hand ; met zijn ongeevenaarde handigheid en pra.ctischen
zin bewerkt bij zonder behulp van tusschenpersonen l
daze productenn voor zijn eigen gebruik .
Het is omstreeks half October ; bier in Oost-Java, in
het voile van den Oostmoesson . De atmosfeer is zeer droog .
Door de vochtlooze lucht schijnen de horizonten begrensc .
Dit is wat mij voorloopig bet meest treft in tegenstelling
met de onbeperkte gezichteinders in bet bergland van.
West-Java .
Wij zijn to half elf to Dampit, bet eindstation van de
stoomtram . Karretjes staan gereed om ons naar de dessa
Ampelgading to brengen..
Met snelle vaart ren.nen de paardjes over den breeders
wag, totdat zij plotseling midden in de dessa halt houden
voor bun eigen stal . Drie toeschietelijke lanterfantende
buren zijn noodig om bet span met zweepslagen en luide
kreten wear in beweging to krijgen, en als wij eenmaal cube
vaart beet hebben, is 't alsof wij voor ons levers rijden, in
een dollen gang, den zeer steilen bergweg op . Aanmanin g
tot matiging is tegenover den koetsier vergeefsche moeite ;
bij haalt slechts de schouders op en ranselt de paarden des
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te harder ; hij beweert, dat hij anders den berg niet op
komt. In vliegende vaart blijven wij de hoogte opgaan .
Van den breeder laudweg, komen wj nu in het bosch
op een rijweg met diepe grassporen, die al steiler wordt .
Plotseling kunnen de paardei:i burs last niet meer trekken .
Zij staan stil. Om het onbarmhartig zweepgeransel to voorkomen, stappen wij uit en gaau verder to voet.
Het is twaalf uur . IRecht brandt de zon in bet bosch ;
maar bet zware loof geeft verkwikkende schaduw. Ver in
liet verschiet op het boschpad, zien wij een witte gestalte
naderen ; bet is de eerste beambte, thans waarnemend Bestuurder van de koffleonderneming Soember Andung, die
oiis to gemoet komt .
Tn de dessa Ampelgading, bij den ingang der onderfleming, staan rijpaarden gereed, waarop wij den tocht vervolgen naar de mooning van omen geleider, op ruim eeu
uur afstands in de koffietuinen gelegen .
Wij rijden door ecu large breede boschiaan, met den
niachtigen kegel van den Smeroe recht voor ors nit . Ret
is het heetste uur van den dag ; maar de hitte wordt getemperd door de koelte der berglucht.
Ret licht is viak en hel . De groote vulkaan is omwaasd
door warmtenevelen, maar toch zien wij duidelijk de dampkolom nit den werkenden krater opstjgen, hooren onophoudelijk den dof donderenden klank, waarmee iedere wolk
wordt uitgestooten .
Wij verlaten den breeders boschweg, komen in de zijwegen der koffietuinen, gaan een hooge ijzeren brug op
zware steenen pijiers over de breede bedding van de Bali
Mandjing over, en bereiken na een uur rijdens, bij afwisseling stjgend en dalend, de mooning van on zen geleider,
waar oils voor den eersten dag een gastvrij verblijf is aangeboden.
Dc jeugdige vrouw des huizes en een Bast, haar vriendin, ontvangen ors met die natuurlijke vriendelijkheid, die
als een bijzondere eigenschap mag warden gekenmerkt van
vele Europeanen in het binnenland van Java.
Ret rijstmaal is gereed ; wij gaan onmiddellijk aan tafel .

6

OP DEN ZIIIDELIJKEN VOET VAN DEN SMEROE .

Onder bet rustuur na den maaltijd, klinkt voortdurend
bet onderaardsch woeden van den Smeroe . De bergtop staat
bier recht voor ons . Buiten gekomen, zien wij uit de voorgalerij de zware dampkolom uit de kroon van den berg tus
schen bet geboomte vlak voor bet huffs, omhoog stijgen,
en langzaam in al doorzichtiger dampen verwazend, met
een zij waartsche pluim naar 't Westen in de onmetelijkheidd
der hemelen verijlen . Welk een gewaarwording in zoo vertrouwelijke nabijheid to verkeeren, op den voet vann een
werkenden vuurspuwenden berg .
voor zonsondergang wandelen wij door de bloementuinen van de Bestuurderswoning, naar de gebouwen van
de fabriek, waar alles in rust is . De tijd van den grootfn:
koffieoogst is voorbij ; noch van bet tuinwerk, noch van de
bereiding der koff .e zullen wij jets zien. Maar wij ziju ge-komen voor den Smeroe !
Daar staat hij voor ons, in bet licht van de opkomende
maan ; overweldigend grootsch natuurverschijnsel !
De atmosfeer is zeer koel . Doch wij blij ven buiten zitten
om den Smeroe to zien . Hij is als een magneet, die trekt
met onweerstaanbare kracht .
De krater houdt zich rustig . De uitbarsting en gaan
met langere tusschenpoozen dan in den namiddag . Er gaan
vaak vele minuten in doodsche stilte voorbij, voor dat bet
dof rommelend geluid opgaat naar den wijden hemel .
Er is jets zeer geheimzinnigs in deze onverwachte uit
barstingen, waarnaar telkens to vergeefs in ademlooze stilte
wordt geluisterd, terwijl plotseling met een niet to beheerschen ontroering de aandacht wordt gestoord, wanneer er
niet ears wordt gedacht . Er gaat voor ons vreemdelingen
in de tropen een zoo groot nieuw le ven open, een leveen
van wereldzeeen, oerwouden en vuurbergen, waarvan men
zich ginds in bet Westen Been voorstelling ken makers ;
maar de meest verbijsterende gewaarwording onder al do
natuurverschijnselen in dit vulkanenland, is die geweldige
donderslag, oprollend van de diepte der aarde uit en wegklaterend ver naar den hemel op .
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II .
Wij hebben gedurende den nacht den Smeroe voortdurend gehoord ; dof geheimzinnig levers in de stilte der
eenzaamheid en der grootsche bergnatuur .
Wij zijn vroeg op om den frissehen zonnigen ochtend
in den tuin to genieten . De tuin van bet groote huffs, dat
tijdens het verblijf van den Bestuurder in Nederland, gesloten is, heeft een rijkdom van bloemen . Er zijn azalea's
tot groote boomers opgegroeid ; rose oleanders en camelia's ;
een oogenblik waant men zich in ecu viliatuin aan de
Italiaansche meren, ook ten opzichte van de verwarmde
koele berglucht ; maar tusschen de Europeesche bloemen
staan de Indische bloemen, net haar nog opvallender
pracht en haar veel intensere geuren . Alle vergelijking
valt altijd weer in 't niet .
De Smeroe zwijgt . IRustig stil staat de bergtop in bet
fielder vroegochtend-verschiet ; ecu stralend klaar verlichte
bergreus, hoog hovers de zonnige koffielanen .
Er is in dit lieflijk grootsche landschap op den voet van
den Smeroc een treffende schoonheid en er is in de bewoonde
omgeving een zeer eigene aantrekkelijkheid ; de eeuvoudige,
maar keurig ingerichte beambtewoning, omringd van kleine
rozentuinen ; do weelde van Hollandsche bloemen en mdische ooftboomen op een terrastuin tegenover bet huffs ; de
gastvrijheid der bewoners, do rustige naIeve bediening van
twee goed gedresseerde kleine inlaridsche jongens, de beide
jonge vrouwen in sarong en cabaja, die de tengerheid der
Indische figuren zoo schoon doet uitkomen ; in dit apes is
jets zeer harmoriisch, en men gevoelt, dat men Indische
manners en vrouwen in hun eigen omgeving moet zien en
in hun eigen levee moet leeren kennen om den aangenamen
karat banner persooulijkheid en do aantrekkelijke zijde van
hun levensopvatting to leeren begrijpen . Dc liefde van de
vrouwen voor haar bloemen en dieren, de zorg Voor haar
huishoudelijk bedrijf, de opgewektheid waarmee zij huffs en
hof regeeren, en de zekere heerschappij, waarmee zij haar
bedienden leiden, daarin is jets eigens van haar landaard,
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waarin zij jets bezitten, dat in de Europeesche vrouwen
vaak wordt gemist, eenu zekere zelfbewuste vrijheid en
vlugheid, zich natuurlijk aanpassend aan het groote ruime
tropenleven .
Wij hooren het slaan van paardehoeven in vliegenden
galop in de verte. Op het zandpad boven den terrastuin
wordt zichtbaar een vurig bruin paard, bereden door een
krachtigen jougen man, den Bestuurder der naastbij gelegen
koffieonderneming Wonokerto, omen gastheer voor den
dag van heden, die ons komt afhalen .
Na het ontbijt stijgen wij to paard . Tot aan de grens
der onderneming doet de waarnemend Bestuurder van
Soember Andung ons uitgeleide, vender rijden wij in gezelschap van omen nieuwen leidsman .
De weg gaat nu vaak met zeer strafe hellingen op
den steilen flank van den berg, nu boos, dan laag, n aan
de aangelegde koffietuinen van Wonokerto. Wij rijden
door een paar kleine kampongs, bewoond door bet yolk,
dat op de onderneming werkt ; naderen al meer bet groote
lichaam van den krater, nu zichtbaar zoo nabij tegen de
zonnige lucht ; sours voor een oogenblik geheel verscholen
achter bet hooge loof bout van schaduwboomen in de koffietuinen . Wij hooren den Smeroe niet. Heeft de krater ook
zijn urea van rust
Omstreeks twaalf uur bereiken wij de Bestuurderswoning. Na den maaltijd bet onvermijdelijk rustuur, en
dan snel voor zonsondergang op een open ruimte van bet
terrein, nabij bet huffs, nog een blik op den Smeroe .
Strak belijnd staat daar de regelmatig gevormde kegeltop voor ons, duidelijk to onderscheiden de twee toppen,
de hoogere Mahameroe met bet uitgestrekte effen breede
topvlak en de lagere Smeroe met daaronder den kratermuil ; zichtbaar op bet grauwe gruis de witte kraterkeien ;
de top geheel kaal zonder ravij nen of inham .men, maar
diep ingeschuurd door de tropische regenstroomen .
De avondlucht is koel en vochtig ; al fijner en teerder
wordt bet licht ; alom in de omgeving heerscht die zekere
voelbare rust, nog verdiept door een enkel geluid in de
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verte ; hot hinniken van een paard in den kampoug, of hot
boos opblaffen der waakhonden op hot erf ; na ieder geluid
moor volkomenheid van stilte .
Klein gevoelt men zich ; zoo broos, zoo vergankelijk .
Wij staan daar als dwergen tegen over een reus . Sours
klinkt hot bulderend geuid van hot on.deraardsch levee .
ads eon donderende satanische inch ; en hot verhaal komt
ons to binnen, van dien schooljongen, die een opstel over
den Sineroe schreef. ,,De Smeroe is de hoogste berg van
Java," zegt hij, ,,een reus, op wiens breeders rug kleine
rnenschen lever ; zij worsen or, eten or en slapen er en
gelooven zekor, dat do reus van hen is . Zj leggen tuinen
ann, bouwen huizen en bewerken den grond . De Smeroe
ziet dit en moot er our lachen ; hij moot er sores zoo our
schateren, dat hij er heeiemaai van schudt, en Jan worden
de menschen bang en denken, dat er eon aardbeving is .
Hoe banger de menschen worden, hoe sneer de berg iacht ;
hj stikt bjna van hot lechers en zju geheele iichaam beeft
en kraakt ; ads hij handers had zou Mj die op den buik
leggen our zijn lichaam vast to houden ; en aTs Mi Jan do
menschen aitijd banger ziet worden en voor horn ziet viuchten, Jan lacht hij nit woede en hot vuur vliegt uit zijii
zwaren kop en dat noornen do menschen Jars ,,een vnikanische nitbarstin g"."
Al doorzichtiger wordt hot Iicht . Rijziger staat do
krater tegen den nu molkwitten hemel . In don zonsondergang is bjna goon gloed ; al schorpor worden do rechte
heilingen tegen den kiaren horizont afgeiijnd . Do kieur
van hot zware bergiichaarn is nu diep donkey paarsblauw .
Immer voeibaarder wordt de stilte, waariu hot opbuideren
van den krater overweidigond opkiinkt, telkens zich herhalend met een machtiger weerkeerend verbreken van de rust .
Hoe woest, hoe verlaten, hoe onherbergzaam is die
kraterkegei van aanzien . Do Smeroe is steeds onbewoond
geweest ; dock or bestaat een oude Tenggereesche legende,
die verrneidt, dat op den krater tapamenschen moeten hebben
gewoond . Tapamensehen zijn kiuizenaars, ouden van dagen,
die jegens de maatschappij hue piicht hebben vervuid.
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Wanneer hun leden straw zijn geworden, hun spieren slap,
hun Karen grijs, en zij den zoon van hun zoon hebben
aanschouwd, dan trekken zij zich naar het voorschrift der
Brahmanen nit het levee terug en woven als kluizenaars
in de wildernis, bij voorkeur op hoog e bergtoppen, om zich
een goeden overgang to verzekeren bij de aanstaande zielsverhuizing. Zij voeden zich nauwlijks, verweren zich tegen
den slaap, zoeken zelfdooding in een levee in den dood .
Ret oude verhaal vermeldu, dat kort nadat de bewoners
van den Tengger zich in het gebergte hadden gevestigd,
zij menschen op den Smeroe ontwaarden . Een der hoofdenn
besloot met eenige volgelingen to gaan onderzoeken, wie
die menschen waren . Hij vond een ouden man en een oude
vrouw, die het tapaleven leidden . Hij riep hun hulp in,
want hij had voor zich en zijn volgelingen Been voedsel
meegenomen, en verkeerde in benarden toestand . De vrouwelijke taps ontving in den nacht in den slaap twee zaden
in de hand, waarvan het eene rood en het andere wit was .
Toen zij deze zaden 's morgens aan haar man liet zien,
zeide deze, dat hij een droom had gehad .

Een stem in de

lucht had tot hem gesproken en gezegd, dat hij de zadenn
bawang abang en bawang poetih moest noemen, wat beteekent, roode ui en witte ui ; en dat hij ze aan den Ten g gerrees ter hand moest stellen, om ze in het gebergte to
zaaien ; zijn nakomelingen zouden in de planten in lengte
vann tijden een ruim bestaan vinden ; aard- en peulvruchten
mochten zij daarneven kweeken, maar van de teelt van paddi
zouden zij zich altijd moeten onthouden, zoo zij den toornn
der goden niet op zich wilden laden . De Tenggereezen
togen met de zaden naar hun gebergte terug en de plantenn
worden als een bijzonder geschenk des hemels beschouwd .
Onze gastheer komt ons herinneren, dat het theetijd
is. Welk een intieme gezelligheid is er in dat samenkornen
om de theetafel in deze omgeving . wij spreken over het
Vaderland. Hoe gevoelen wij thaws met een landgenoot to
zijn, een vol bloed Europeaan ; een, die na negen jaren vann
afwezigheid zijn land niet vergeten heeft . Ret gesprek gaat
voornamelijk over Gelderlaud, de Betuwe, het geboorteland
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Van onzen gastheer . Wij spreken over weiden en bloeiende
boomgaarden, over lente en herfst ; wij spreken over zoo
vele taken van ginds thuis, die hier niet bestaan . Hoeveel
heimwee gevoelen wij onuitgesproken in de woorden trillen ;
eenzaam, eenzaam, is het leven her in het binnenland ;
hoe vereenzaamd is her de man die Been gezin heeft .
Wij rekken dit gezellige theeuur zoo lan g mogelijk ;
de bediende heeft een reusachtige taart op de tafel genet,
en brengt telkens nieuwe thee ; de gastheer looft onophoudelijk de gezelligheid van een dame achter het theeblad to
zien . Wij behandelen natuurlijk ook het onderwerp, waarover een vrij g ezel, die nog jong is, in Indie vaak spreekt,
het huwelijk . Hoevele malen hebben wij reeds de twijfelingen vernomen van een eenzaam man in de tropen . Wat
moet het zijn, een Hollandsche of een Indische vrouw?
Een e In disehe is hier zooveel meer op haar plaats ; maar
de wensehen van een volbloed Europeaan blijven onwillekeurig uitgaan haar een Europeesche levensgezellin . Doch
hoe enn waa .r die van uit de verte to vinde ? en wanneer
men haar heeft gevonden, hoe zal zich de jonge vrouw
aanpassen aan het vreemde leven ? Hoe zal zij verdragen
het klimaat ? hoe overwiunen een zeker heimwee naar familie
en Vaderland ? Zoovele vragen, zoovele bezwaren, die oneindigen twijfel brengen in vele harten hier in het land van
de ton . En ginds in het Vaderland zoovele kraehtige jonge
vrouwen en meisjes, zonder aangewezen leveusbestemming,
vol energie en levenskracht, die hier het geluk van vele
levees zouden kunnen bevestigen . Waar zit toch de font '
vraagt men zich af. En het antwoord kan niet anders
klinken dan : ,,In de ondermijnende werking van den twijfel !"
De tijd gaat voorbij, de lankmoedige tijd, die zoo ruimschoots gelegenheid geeft tot wanverhoudin gen en misstanden . En met het voorbij gaan vann den tijd gaat er jets
voorbij in het hart ; en met dat wat voorbij gaat in het
hart, kan er jets verloren gaan in de persoonlijkheid . Zoo
wordt ein delijk het levee geleefd met de genietin gen die
het biedt, maar zonder het genot, dat het geven kan .
De maan komt op . Het zilver licht verandert den
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somberen avondschemer in een wonderschoonen maannacht .
Wij gaan naar bet to rrein der hooger gelegen gebouw en
om den Smeroe beter to kunnen zien . De bergkegel verrij st bier voor on s geheel vrij, zon der voorgrond van bosch ;
een zwaar massief reuzengevaarte met scherp afgeteekende
lijnen tegen den strakken maanhemel .
De maannacht is fielder als de dag . Als een wonder
van natuurkracht staat daar de krater . Telkens werpt hij
met dof ratelend geluid gloeiende walmen omhoog. Het
onderaardsche vuur werkt heden avond veel heftiger dan
gisteren. Gedurende ruim een uur, dat wij bier op deze
plek zitten, hebben drie hevige uitbarstingen plaats . Met
donderen d geluid wordt de vuurstroom opgeworpen ; een
hooge gloeiende vuurkolom staat tegen den klaren hemel
op, waarvann de uitwerpselen omlaag vallen en lang zichtbaar blij ven uitgloeien op den hoogen berg wand . Een overweldigend schouwspel, waarnaar men in eindeloosheid van
tijd zou willen staren ; een n atuurwerking die eeuwen heeft
gewerkt en misschien eeuwen nog zal blijven werken ; een
duizelingwekkende bilk in de grootsche oneindigheid vain
bet heelal .
Welk een tegenstelling in de volkomene rust der omgeving, en de nooit rustende werking dier machtige natuurkracht, die zoo hoog boven alle aardsche levee uitstaat,
dat zij de rust niet eens verstoort, maar haar sonore geluiden naar denn hemel doet oprijzen, als een completatie van
bet geheel . En bet wonder van daar in kalme rust to levee,
op den voet van dien vuurspuwenden reus, waarvau
noodzakelijke uitbraak ginds op die hooge kroon, bier aan
den voet al bet men schenbestaan kan verbrijzelen .
Koelbloedig leeft men her bet levee voort . Op nog
geen dagreis afstands liggen de noodlottigste verwoestingen door de laatste hevige uitbarsting van den krater
veroorzaakt. Deze begon op een Zondagavond in April
met zware regenbuien, waardoor men meende, dat zand en
steenen naar beneden kwamen ; afstortingen, die twee dagen
bleven aanhouden en bet werkvolk van de onderneming
Kali Benin.g deed vluchten . Op dean derden dag kwamen
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groote blokken steep het ravijn van den Besoek Serat
afrollen ; al deze dagen werden lichte aschregens waar genomen . Op Kali Bening ontdekte men dien morgen, dat in
den kraterrand aan den top een spleet was ontstaan . Den
geheelen dag vielen groote massa's steenen in wolken zand
van de berghelling af ; de bewoners vluchtten naar de theeondernemin g Soember-Sari op eenige uren afstands ZuidOostelijk gelegen, dock keerden den volgenden morgen terug .
Hevige regens vielen dien dag boven tegen de berghellingen ; geweldige massa's gruis en zand kwamen in het ravijn
omlaag ; men g eloofde, dat dit het erode van de uitbarstin g
was en grog weer aan het werk ; dock joist dit was het begin . De gruwzame verwoesting zoo in den nacht van Don .derdag op Vrajdag gebeuren .
Van de bewoners van het ongelukkige land Kali Bening
heeft men over de eruptie niets kunnen vernemen ; de Bestuurder, de hoofdopzichter, de opzichters en ongeveer zeventig Madoereesche arbeiders, eenige vrouwen en kinderen.,
werden onder puin en steenen bedolven. De bewoners van
Soember Sari werden opgeschrikt door een zwaar rommelend geluid ; de omgeving van den Smeroe-top was pikduister, de krater geheel onzichtbaar door zware wolken ;
felle bliksemstralen verlichtten van tijd tot tijd de donkere
wolken om den top ; de krater geleek een helsch electrisch
brandpunt door hevig opgestuwde vurige massa's die zich
uit den kraterwand ontlastten . De bevolking van Soember
Sari vluchtte des nachts een our, order een aschregen naar
het Zuid-Oosten, dock keerde, toen blijkbaar alles tot rust
was gekomen, vroeg in den morgen, omstreeks vijf our terug .
Het ontzettende was gebeurd en had niet larger dap twee
uren geduurd. Den volgenden morgen werden al de ondernemingen op den Zuidelijken Smeroevoet verlate .n..
De top van den berg was geheel veranderd . De spleet
in den kraterrand was veel breeder geworden en een diepe
kloof met steile wander strekte zich op de helling ver naar
beneden nit. Uit de kloof bleef op enkele gedeelten voortdurend stoom opstijgen . Drie maanden later werd beproefd
fangs deze kloof den krater to bereiken, maar de bodem
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was to heet om to betreden . De neergestorte massa's zijn
waarschijnlijk niet gloeiend naar omlaag gekomen, men heeft
ze nergens zien gloeien, dock de snelle voortbeweging van
het gruis en zand der massa moet een zoo groote hitte
hebben doen ontstaan, dat nog twee weken later de temperatuur van het regenwater op den bodem tot kookhitte
werd gebracht . Meer dan twee duizend meter is de puinhoop
naar beneden geslagen, vond toen tegenstand tegen een
betrekkelijk kleine helling op den bergrug, waardoor de
stroom Westwaarts werd afgevoerd, juist over het landgoed
Hali Bening .
Rustig bespreekt de Bestuurder wat hij van plan is
to doen, wanneer een eruptie mocht voorkomen . In Been
geval vluchten, aaugezien het geheele terrein doorsneden
wordt door kali's, die bruisende stroomen worden van kokend
water, waarin onherroepelijk wie vlucht wordt meegesleurd
en levend verbrand . De eenige kans op redding bestaat
in rustig op de plaats blij ven en beschutting to zoeken
onder een der massale zinken daken van de gebouwen der
onderneming.
Onbewogen staat daar de prachtberg onder deze menschelijk zwakke overpeinzingen ; schijnbaar rustig met ratelend,
rochelend gegrommel, in noodzakelij kheid van onnaspeurlijke regelmaat, zijn vuur opspuwend ; eenn beeld van onaantastbare grootheid in de grootsche eenzaamheid van het
maanbelichte land .
Onbewogen strak staat ook de maan aan den hemel .
Over de bosschen spreidt zich de nacht . Over het gansche
aardrij k daalt de rust . Ook wij zulleu straks rusten onder
den gloeien den adem van dien machtigen vuurgod, zwakke
stervelingen van het noodlot, in volkomen overgave aan
de verkwikking van onverbroken slaap .

Wij stij gen to ach t u ur to paard .
Het land Wonokerto ligt juist op het midden van den
Zuidelijken voet van den Smeroe . Wij zulleu heden een
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grooten trek naar hat Oosten waken ; de wag dien wij zullen
gaan zal de langste, maar ook de meest belangrijke zijn .
Bij hat opstijgen wordt mij geraden hat paard zijn
eigen weg to laten gaan ; het overlegt en ha,ndelt voor
zich zelf; een doorsl aande eig enschap der inlandsche bergpaardj es . Bij dezen raad den k ik onwillekeurig aan wat een
scheepsmachinist mij eenige waken geleden vertelde over
de betrouwbaarheid der inlandsche paarden . Hij lag met
zijn schip voor anker ergens op de trust van Celebes ; een
aantal matrozen had verlof gekreg en in den namiddag aan
wal to gaan . Zij hadden paarden bemachtigd ; gingen in
een rij van acht hat gebergte in, alien g ezeten met den
rug naar den trop van hat paard, een zware steep met een
touw aan hat zadel verbonden . wanneer er voor een warong
of in een dessa halt werd gehouden, riep de voorrijder
„steenen zakken.", de steenen vielen op den grond en de
paarden hielden halt . Wanneer de tocht werd voortgezet,
plonk hat commando van den voorman : „steenen ophalen",
enn de paarden, niet rneer gebonden door den zwaren last,
gingenn van zelf wear in beweging ; dit was alle leidin g die
aan de paarden werd gegeven .. „Zoo rijdt de zeeman.",
eindig de hij zijn verhaal ; maar zooals hat spreekwoord
zegt : „een zee man to paard is een gruwel in Gods oog" .
On ze paarden van heden zijn niet all .e van zoo makkenn
aard . Een der dames heeft een jorig vurig paard, dat
n.immer door een amazone is bereden . Zoodra hij den ongewonen zwaai van hat dameskleed gevoelt, toont hij hat
waste voornelnen zijn last of to werpen . Bij hat opstijgen
tandakt hij ; werpt het hoofd naar achteren, g ooit prachtig
de beenen nit en loopt hat terrain over met bewegingen
als van een gedresseerd schooipaard ; 't is aisof hat uitgaan
een grapje voor hem is .
Ms wij in de eerste boschlaan zijn op den hoogen
karat van een ravij n, dap is hat nit met de aardigheid . Door
den tocht van de beweging, slaat hat dameskleed voortdurend tegen zijn linkerfiank, dit maakt hem eerst opgewonden, dap driftig, eindelijk woedend ; hij manoeuvreert
altijd zoo, dat hij met de achterste beenen net op den karat
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van 't ravijn 't evenwicht houdt, dock met heftige sprongen,
de voorpooten hoog in do lucht, doet hij al hot mogelijke
om de berijdster of to werpen in de diepte ; wij houden
den edam in, bet oogenblik is Diet zonder gevaar .
„Hij mag uitdansen ", klinkt hot rustig, „maar hij zal
zijn meester voelen" . De strijd wordt verder uitgevochten
door berijdster en paa.rd, van weerszijden met hardnekkigen
wil ; maar hot paard heeft zijn meester leeren kennen .
Wij rijden door de koff.etuinen naar denn watervai
Soember Sewoe, wat „Duizend Bronnen" beteekent . Hot
is alsof or tegen den rotswand is gezegd „Swam open U" ;
overal komen nit spelonken on spleten ontelbare waterstralen,,
die een grootsehen watervai van heel kleine donna stroomen
als eon soort waterfranje vormen ; maar een val, die in den
Westmoesson overweldigend zal moeten zijn .
Ret geheele gebied van den Zuidelijken voet van den
Smeroe, dat wij doortrekken zoo Soember Sewoe kunnen
worden genoemd . Uit wel duizend verspreide bronnen
schijnen op den bergrug wel even zoo vole waterstroomen
to ontstaan ; op de stafkaart een net van zwarte aderen,,
waarvan zich vier of vijf naar omlaag vloeiend vereenigen
tot eon stroom, nog immer naamloos, voortbruisend in de
wildernis waar Dimmer menschenvoeten gaan ; den door
bij vloeiing van drie of vier evenzoo ontstan e ongenoemde
stroomen, eon dier groote Smeroerivieren vormen, de Besoek
Serat, de Besoek Lengong, de Besoek Semoet, waarvan do
namen, met herinneringen van ontzagwekkende banjirs,
voldoende zijn om eon siddering to doer opwekken . Overweldigende tirannen zijn doze bergrivieren, wanneer zij door
Westmoesson-hemelstroomen tot kracht zija gekomen ; oppermachtig geheele landstreken beheerschen, boomen verbrijzelen, steenblokken, keien en zand meesleure :n, en, omlaag
gekomen, al breeder van omvang, met razend geweld van
nit de hoogte neerstortend water, door woeste macht van
domme kracht, hot geniale handwork der menschen als
spinnewebben vernielen .
Wij gaan den eersten broaden stroom over, eon stroom
die nog goon naam heeft, maar walks bedding misschien
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wel twintig meter breed is . mk ben de anderen ver vooruit,
en denk aan den raad om bet paard den vrijen loop to later,
maar denk tevens : hoe zal bet gaan . De kali is zeer diep,
bet water heeft den bodem diep uitgeschuurd ; ik sta met
mijn paard op den hoogen karat, en bet dier schijnt to bedenken, hoe hij afdalen zal . Voorzichtig, behendig, loopt
bet de diepe helling van groote keien af, plant bet bruisend
water van de kali in schuinsche richting door, zoodat hij
eenigermate bet geweld van den stroom breekt, en klautert dan
met vlugge korte sprongen de hooge keienhelling weder op .
Wij hebben geruimen tijd door kofelanden gereden ;
sours door verwaarloosde, door ziekte in de koffie, verlaten
ondernemingen ; komen nu inn wildbosch en staan voor de
bedding van de Besoek Lengong, een van de groote Smeroestroomen . Recht voor ons achter bet geboomte rijst als een
hooger bosch, de begroeide Goenoeng Seriti .
Duidelijk beseft men her to staan voor de waterbedding van een kraterstroom . Een breede bedding vol steenblokken en keien naar omlaag g ebanj erd met een uitbarsting
van den vulkaan ; in bet midden een bruisende stroom, die
zich met scherpe bochten en kronkelingen een weg baant,
mete wit golvend schuim van hoogere steenklompen neer
valt, kleine natuurlijke wa,tervallen vormt, zich een vaste
bedding groeft tusschen de meegesleurde vuurkeien, waarvan een volgen de uitbarsting door de woeste vaart van
den ziedenden stroom weer een geheel ander beeld zal makers .
Hoe vele veranderingen hebben in tijd van eeuwen her op
dit gebied reeds plaats gehad, waar nag zoo kort de menschenhand aan bet werk is?
Wij staan geruimen tijd in de rivierbedding ; de zon
brandt ons op 't hoofd, maar van den bodem komt koelte
door bet opbruisend water van den bergstroom ; diep buigen de paarden de koppen naar omlaag our zich to laven
aan bet frissche vocht ; our ons been staat hoog en zwart
van schaduw bet onbewogen woud . Hoe moet menn zich
hier overgeven aan de schoonheid en de rust van 't levers ;
aan de magische bekoring, die zoo vaak her van de natuur
uitgaat en zoo onbewust werkt, dat men zelve niet begrijpt,
o. E . IX 1
2
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wat zod boeit . Welk een idylle her, die rustplaats in het
woud, met de drinkende paarden aan den bruisenden stroom ;
een rustplaats, ontstaan door het allerwoest geweld der
elementen. Zijn het de hevige contrasten van grootschheid
en lieflijkheid, van de overweldigende natuurmachten en de
niet to omschrij ver stille rust eener bekorende eenzaamheid,
die in de groote tegenstelling zoo onuitsprekelijk boeien ?
Of is het 't nabijleven met de overweldigende machten der
natuur, zonder iets dat verkleiud wordt door menscheninvloed, die zoo overmeestert ? Wie zal het antwoord geven ?
Vlug als eekhorens kletteren de paardenn de hooge
stroombedding weer op . €Tit de hel lichte zonueplek, komen
wij flu weer inn de diepe schadu w van het bosch . Hoe hoog
lijkt de hemel, hoe ver van ons af, als wij naar boven zien
langs de eindeloos hooge stammer, met ver, ver daar naar
het strakke, straffe, stralende blauw, burs bladerenkroon .
Welk een verscheidenheid van boomers, nooit gezien, en
toch vaak herkend, omdat er zoovele zijn aan E uropeesche
soortenn verwant . Hoeveel vormen van eiken, die men voelt,
dat eiken moeten zijn, aan de stammers en de diep ingevoorde
bladeren, en toch van aanzien geheel anders dan in bet
Tester ; zooveel hooger hier dan de hoogste girds . Acacia's
en ahornboomen, Javaansche kastanjes met groote aan de
onderzijde zacht wit gekleurde bladeren . Maar overheerschend
toch het hard glimmered tropengroen met sterke specerijengeuren ; en daartusschen witachtig zacht grijs getint loof
vann zoovele woudboomen, waarvan men de namen niet
weet to noemen . Een machtige wasdom, waarin men zich
klein gevoelt, klein is, kleiner vaak dan de large struiken
van bet woud, die naar verhouding even reusachtig e afmetingen bereiken .
Wij rijdenn over een uitgestrekt verlaten terrein, dat
door inlanders is ontgonnen. Verwilderde velden, hier en
daar beplant met tabak en mais ; reeds hoog opgegroeide
klapperboomen, verwilderde pisangs, en overal verspreid,
verlaten woningen . Op enkele bewoners na, die schuchter
van achter hunne huizen to voorschijn komen, om ons na,
to staren, hebben de ontginners de plaats verlaten . Zij zijn
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gevlucht uit angst voor een tijger ; hebben den met zwaren
arbeid en moeite aangeegden hof en hat eigen gebouwde
huffs opgegeven, uit vrees voor den versliudenden muil van
het roofdier, dat reeds negen slachtoffers had gemaakt, en
zoodra de duisternis vial, post vatte in de nederzetting, om
voor zorisopgang wear in de wijde wildernissen to verdwijnen . Aan onzen gastheer en flog een Europeeschen
ondernemingbestuurder is hat eindelijk geukt op een drijfjacht met iwintig koelies hat verslindende flier op to sporen
en onschadelijk to maker .
Zifik een menschennederzetting is een zoo sprekende
afwisseiing in de onmetelijke eenvorrnigheid van ht oerwoud ; jets flat op zich zeif zoo uitgebreid is, zoo aangeiegd in den ruimen rijkdom van bezit . Wij rijden heuvel
op, heuvel af, tusschen de verlaten huizen ; een droefgeestig
gezicht, die vervalien dessa's tusschen verwaarloosde velden,
waar de weeldrige wasdom van do tropennatuur altijd nieuwe
wilde bekoring geeft van een wondere bloemenpracht, her
niet opgesloten, in de dichtheid van. hat woud .
Wij komen weer op eon dicht begroeiden boschweg ;
een smal wit zandpad met aan weerszijden welig hoog opgegroeid gras . Zoo hat ingaan in een bosch uit een open
plea is al s hat in gaan in een kerk ; hat is alsof men
zwijgeu moat, om to beseffen en in zich op to nemen, die
rust, die koelte, die stilte, die hoogte, flat alles flat Ieidt
tot jets zoo voornaams, jets zoo groots, jets zoo hoogs, jets
zoo geheel boven ors zeif. Prachtig staan de dikke toefen
der zwaarkronige kemiriboomen met de fijne teere fladderende witte bladeren als reusachtige ruikers van witte
bloemen in het groene bosch . Dan plotseling zonder overgang, komen wij in de sombere verlatenheid van hat verwoeste land van Kali Bering . Wij gaan als met e n stag
van den hem el in de hel!
Bet wordt eon lange, zware, treurige tocht door eon
woestenij van zwart gruis, asch en zand, over een grauwzwarten bodem . De geheele plantengroei verwoest ; slechts
overblijfselen van kale doode boomers, eon heirlegerreusachtige
vogelverschrikkers met doode stammer en doode takken
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van vergaan en verkoold bout . Wegen, ravijnen, hellingen,
alles overgroeid met slang-slang, dat dor, strookleurig uit
den zwarten bodem opkomt ; een ontzetting om to zien .
Tusschen bet doode bout reuzensteen blokken, naar beneden
geslagen met den geweldigen stroom van asch en gruis
en zaud, die her op den breeders bergvoet waar de steile
helling van den kraterkegel eindigt, in den val is gestuit
en zich als een verdervenskleed heeft uitgespreid, dekkend
met een lijkwade al wat daar leefde als in een hof van
Eden. Er .s slechts een aangrijpende schoonheid in dit
woest tafreel ; een teere wondere zachte bloei, die in deze
woestijn van gruis en asch, in haar ontroerende schoonheid
en teerheid en broosheid zoo treft, dat zij de tranen in de
oogen brengt door haar etherische pracht . Dat is de bloei
der orchideeen . Door de zon verwekt uit verwoesten bodem,
schijnen de teerste bloemen to kunnen levers in bet hoogst
gebrek . Zij slingerenn zich in wondere weelde om de doode
takken ; zij liggen overal als luchtige vlinders op de alangalangpluimen ; zij bloeien om de doode stammers en gaan
tot de hoogste punters der zwarte kronen .

En wat bet

wonderlij kste is, de bloemen zijn uitsluitend wit . Geen
enkele kleur . 't Is als een sieraad voor een doodenfeest, of
als een fantastische rein witte bloementooi voor een bruidsfeest in deze hel .
Zwoegend vervolgen de paarden den zwaren weg,
waarin de hoeven wegzakken met opwerping van zwarte
wolken stof . Mom waar bet oog ziet, rijst in dorre naaktheid bet somber vergane levee op in den fellen brand vann
de middagzon . Hoe overweldigt hier de ontzetting van de
vernietigende macht van den vulkaan, die dood bracht
waar 't levee bloeide, dorheid en verwoesting, waar weelde
en welvaart was .
Nog door hooge boomers beschaduwd, rijden wij langs
de plek, waar eens de Bestuurderswoning van bet koffieland Kali Bening was . Deze plek is als een sprookj esbosch
bet bosch der Schoone Slaapster ; geheel dicht gegroeid,
met hier en daar nog vervallen bruggetjes, over verdroogde
rivierbeddingen en greppels vol onkruidsbloemen, ; noch vans
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de kamporighuisjes, noch van de woonhuizen is iets meer
to zien ; alles ligt verzonken als in eeuwigen doodslaap .
Onder de beschutting der hooge boomers hebben de
bloemen bier den strijd tegen den slang-slang flog kunnen
voihouden. Rozen, en veredelde klimplanten, zaaibloemen
en voibloemige struiken, bloeien in verwilderden staat in
buitensporige verhoudingen van groei en bloei, tusschen
wildgras, onkruid en boomers op . Een heftigen doodstrijd
of een lusigen feestbloei, men west niet hoe men deze
vegetatie noemen most van veredelde planters zonder eenigen
band, tragisch prachtig oplevend op den rand van volkomen
vergankelijkheid .
Diep tragisch bovenal is de aanblik van dit verwoeste
land, met de wetenschap, dat bier menschen hebben geleefd
en gewerkt, en verloren zijn gegaan door de alles beheerschende natuurkracht, die gisteren was, maar ook heden
werkt, en ook morgen en in lengte van dagen werken zal .
Hustig bezonnen zoolang zij in eigen verband blijft ; maar
verwoestend en doodend wanneer bet evenwicht van dat
verband verbroken wordt in ontketende kracht eener
onbewust noodzakelijke verdelgingsmacht .
Wij hebben dat ontzettende achter den rug . Wij zijn
weer in

bet

oerwoud .

Als met

een tooversiag is

alles

weer veranderd. Ret is weer zonder over. gang, met en
:stap, nit den doo d in bet levee.
Wij rijden weer door bet oerwoud, dat wil zeggen, wij
ziju weer in de wonders mystieke weelde van het maagdelijk woud. Ret smalls paardenpad voert langs hard stekelig
bodemgroen en malsche varens tusschen hooge muren van
dicht ineengegroeid bladergroen, waaruit als hooge groene
fonteinen bamboetwijgen opstijgen, en reusachtige witte
veerpluimen van een snort wilds spireae, hooger opgegroeid
dan wij menschen to paard . flier en daar rijst op den weg,
vrij van struikgewas, een woudreus als bakers naar den
liemel, de stamzuil door urns en lianen omgroeid, sours
veertig of vijftig meter hoog ; ver boven bet boschhout de
kroon zich uitspreidend in los neerhangende takken met
fijn doorzichtig loof of fantastisch kronkelende luchtwortels .
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Order zulk een boom stijgen wij of our een oogenblik
rust to nemen.
In het verschiet van het bosch deint een witte geda :ante
op. Het is de Bestuurder van de theeonderneming Soember
Sari, die ons tegemoet komt . Hij gaat to voet, zijn paard
volgt hem . Order zijn geleide rijden wij verder, tot aan
het land Soember Bopping, waar onze gastheer van Won .o=
kerto afscheid van ons neemt . Zijn paarden brengen ons'
nog tot Soember Sari, waar wij to half twee aankomen, en
met nieuwe paarden den tocht voortzetten, naar het land .
Soember Woeloe, waar wij den nacht zullen doorbrengen
Wij zijn flu op den Zuid-Oostelijken voet van den
vulkaan, en dalen of naar de vlakte van Loemadjang . Deweg is sours zeer steil . risch en krachtig loopen de nieuwepaarden. Zij dalen een pad op een bergkam af, dat met
bamboelatten is belegd als trapper . Hoe voorzichtig zetten
zij de beenen tegen de latter en hoe krachtig houden zij ;
op de steile nederdaling de lichamen tegen ; welk eenn
kunststuk volvoeren zij .
Een van het gezelschap, die achter rijdt en de paarden
overzien kan, roept : „Hoe zouden de paarden en berijder&
worden toegejuicht, wanneer dit kunststuk werd verricht
in de arena van een paardenspel ; de manoeuvre staat bijna
gelijk aan tonloopen, maar op een afstand van minsterstwintig minuten lang."
Onze geleider lacht even, de weg is voor hem dag elijksch werk . Maar voor ons ?
Te half vijf hebben wij het eind van den tocht bereikt,
de mooning van het landgoed Soember Woeloe, waar wij met
Indische wellevendheid door de vrouw des huizes worden
ontvangen .
IV.
Het is heden Zondag ; een rustdag. Een ware verkwikking na de vermoeienissen der vorige dagen.
wij wandelen 's morgens vroeg in den tuin met N o n,
een aardig blond meisje van acht jaar. Zij heeft een pawn
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vermakelijke grijze apeii die allerlei grimassen makers in
een toiletspiegeltje, dat een hunner in den poot heeft .
Te zeven uur komen er gasten van een naburige onderfleming, om het ontbijt to gebruiken .
Wij hooren den Smeroe Diet en zien hem Diet ; hij is
geheel verwaasd in warmtenevelen . Wij genieten van den
thin, van den Zondag, van de ontspanning na veel inspanning,
in de aangename weelderige omgeving van eon groot Indiseli
laudhuis . Bet treft op nieuw met welk een waardige rust
de vrouw des huizes ontvangt, zich joist zooveel met
hare gasten bezig houdt als aangenaam en noodig is in
verband tot het geheel, maar tegelijk ook zooveel vrijheid laat, dat men geen oogenbiik den indruk heeft in
een betrekkeUjk vreemde omgeving gist to zin . Men gevoelt
zich to huffs . In ells kaniers staan bloemen en zoowel in
de maaltijden als in do geheee omgeving is de natuurlijke
ongewilde weelde van eon ruim levee .
Omsireeks twaalf uur, ecu uur voor den middagmaaltijd, vereenigen zich huisgenooten en gasten om eon tafel
in de achtergalerij . Het uur is gewijd ears gezellig semen
zijn, wear men ons vreemdelingen vraagt to verteflen van
Europe en van hot Tader1and girds, waaraan ieder her met
zoovele bauden gebonden is, terwiji wij altijd moor wensehen
to weten van Indie, wear al bet ongekend nieuwe ons treft
als wonderen waarvan wij ons nauwlijks rekenschap kunnen
seven . Natuurlijk spreken wij ook over den krater, en de
gastvrouw antwoordt op onze vraag of zij in volkomen gerustheid hier leeft, dat zij alleeii aan onrust denkt, ivanneer er vreemdeliiigen zijn, omdat die er altijd over spreken .
Na do thee vertrekken do daggasten ; or wordt gowandeld, met No n ganzebord gespeeld en voor den laatsten
nacht geslapen op den voet van den Smeroe . 's Avonds in
hot maanlicht is do hoogste top even zichtbaar, maar op
zoo vorren afstand, dat do indruk van flog op den voet van
den krater to levers geheel verdwijnt .
Hoden to vijf uur op . Te zes uur uitgereden near hot
station Pasirian, op eon uur afstands . Wij rijden door hot
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stroomgebied van den Besoek Semoet, de Srneroestroom, die
door hot ontzaglijk banjiren in den V estmoesson, de streek
die wij doortrokken, van de bewoonde wereld afsnijdt . Een
rivier flit de hel, met groote reusachtige zwarte steenblokken op hot zwart gruis van haar stroombedding ; eon bergstroom zonder eigenlijke oevers, waarvan de toevallige bedding een geheele landstreek beslaat, flu op hot einde van
den Oost-moesson geheel droog . Wanneer de dagen zullen
komen, iets wat flu als een snort legende gelijkt, dat dit
geheele gebied water is, dat met razende vaart naar omlaag
wordt gestuwd, in een stroom die alles overmeestert, dan
moot dat wel eon natuuruiting zijn zoo overweldigend van
kracht, dat alle menschenwerk daarin to niet moot gaan .
Telkens met eon nieuwen blik op de zware zwarte keienbedding van hot lavastroombed van den Besoek Semoet,
bereiken wij hot spoorwegstation to Pasirian,
Het landschap aan weerszijden van de spoorlijn is machtig grootsch. De statigelijnen van den Tengger en den Smeroe
verzinken naarmate hot hooter wordt al moor naar hot
Noorden ; doezelen eindelijk gansch weg in hot omsluierd
opaal der hemelen . Naar hot Zuiden zijn flog zichtbaar de
uitloopers van hot Znidergebergte, ook langzaam vervagend
tot niets . A.an weerszijden van de spoorlijn zijn jonge ontginningen, nieuwe huisjes van pas gestichte dessa's met hot
jonge groen van pisang- en klapperboomen on tabaksvelden .
En in den trein heerscht een ondragelijke hitte .
Uron, urea spoort men voort in dien zekeren toestand
van wakend slapen, waarin door hitte en Iichamelijke verrnoeienis de reiziger in de tropen zoo licht vervalt . Droomend waken, waarin voor den geest opleeft al dat wondere,
zoo verbijsterend nieuwe ; al wat gezien en beleefd is, en
waarvan men zich toch in zoo korten tijd goon rekenschap
kan geven . En als eon zekere onbewuste working van tegenspraak Bring t dan de vraag zich op, die bij na as eon wachtwoord overal in Indie tot den nieuweling wordt gericht
„Viudt U Indie niet eentonig ?"
,,Is Indie eentonig ?" Men vraagt hot zoo vaak gehoorde
eindelijk zich zelven af .
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Zeker, het levee in de tropen zal ongetwijfeld voor velen
het toppunt van eeutonigheid zijn . Maar is Indie eentonig
1k zie voor mj, wat ik op het beknopte stuk van den
Smeroe, dat wij hebben omgetrokken, heb gezien, wetend
dat let Smeroegebergte omringd is van vier bijna even
groote kraters, de Kawi, de Ardjoeno, de Teugger en de
Lemonggang, met even grootsche, maar weer versehillende
natuurversehijnselen ; dat Binds uaar het Oosten tusschen
het Zuiderstrand met de meest fantastisehe rotsenkusten,
en de Noorder Riviera met hare rizoforenwouden en haar
machtige tamarindelaan, den grooten heirweg door D a endel s gesticht laugs den never der zee, zich nog verheffen
de berggevaarten van den Jang en van den Idjen . Verder
Oostwaarts liggen Bali en Lombok met hue kleurige fantastische tempeis ; nog verder naar het Oosten de weeldrige
kraus der Molukken met haar gansch eigen stempel ; al
verder Oostelijk nieuw-Guinea met haar j ongst ontdekte
sneeuwkammen . Duizelingwekkend wordt het, de grootschheid van dit afles to beseffen, en als een bangle grap klinkt
de gejkte Indisehe vraag.
Do hitte binnen en buiten de spoorruimte wordt hoe
larger hoe overweldigender . Afgemat door zooveel licht en
zon, sluiten zich als met natuurlijken drang de oogleden .
Maar het is verwonderlijk hoeveel men met gesloten oogen
ziet. Naar het Nester gage thaws do gedachten, naar Midden Java met de Vorstenlanden en hue groene zeeen van
suikerriet en de maehtige tempelbouwwerken van den Prambanan en den Boro-Boedoer, die op de gansche wereld
hue wedergade uiet vinden . Verder Westwaarts, naar het
Pranger bergland met zijn machtigen vulkanenkrans, weeldrige sawahs en rijke kultuurlanden ; verder nog, naar do
IResidentie Batavia met den sleutel van Java, een Oostersehe
stad met uitgestrekte pleinen en lanen, zoo grootsch in
aanleg, dat geen tweeds koloniale stad bij haar to vergelijken is . En Binds, noordelijk, liggen de groote eilauden
Borneo en Celebes, en altijd verder naar het Weston Sumatra
met
Ret wordt to veel! Men kan niet altijd verder
zion, zelfs in gedaehten niet.

26

OP DEN ZUIDELIJKEN VOET VAN DEN SMEROE .

In den trein is de hitte bijna tot het punt van ondragelij kheid gestegen . Alle gedachten verzwinden in het afgemat brein, zooals ginds buiten het spoorraampje onder de
gloeihitte van het klaterend twaalfuurlicht in de natuur
alles is verzwonden in den brandgloed van de zon . Als een
demonische tegen~praak blijft slechts en gedachte in drie
woorden hangen ; drie woorden, die op het schokgeluid vann
den trein en het rammelen van den wagen onverzettelijk
blijven opratelen en met iederen cadans van beweging meeklinken, mee opgaan en mee neergaan ; drie woorden, die
een bijna cvnische belachelijkheid zijn na al het overpeinsde ;
de schier onnoozele drie woorden
,,Is Indict eentonig P"

TWEE N1EUWE VERTALINGEN
VAN DE IMITATIE
DOOR

Prof. Di' . Is . VAN D IJ K .

Thomas < , Kempis, de Navolging van Christus,
opnieuw vertaald en met een inleiding voorsien
door Will e m K 1005 (Wereldbibliotheek, onder
leiding van L . S i m o n s, uitgegeven door de
Maatsohappij voor goede en goedkoope lectuur,
Amsterdam),
Dc Navolging Christi van Thomas a Kempis,
uit het latijn door M r . r a n s E r e n s, Amsterdam, S . L, van L o o y 1907 .

I.
Ik bespreek eerst de vertaling van K loo s . Ik heb
er al jets van gezegd in een voordracht over StZj l, die
door mij gehouden werd in de Maatsehappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden, op 10 Juni dezes jaars . Bi,
die gelegenheid zeide ik : „ik mag waarlijk niet aarzelenn
to verklaren dat ik deze vertaling gebrekkig, sours meer
dan gebrekkig vied" . Slechts enkele staaltjes gaf ik then
our dit oordeel voorloopig to motiveeren . Het zou niet
onjuist geweest zijn veel sterker to spreken, maar wat
heeft men aan sterke woorden ? Sterke bewij zen zijn beter }
en die zal ik flu trachten to geven .
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Hoe kwam ik er zoo toe over de vertaling van K100 s
to spreken ? In dit verband : ik had hot over verschillende
soorten, verschillende gesteldheden van gevoel . „Ook ten
onzent", zoo was in hoofdzaak de gedachtengang, „ook ten
onzent is men tegenwoordig weer uit op een steeds subtieler
wordende gevoelsverfijning . Men wil doordringen in hot
zielsbestaan, de zielsgesteldheid, hot zielsgevoel van anderen,
men wil navoelen wat anderen gevoeld hebben, men wil
op deze wijze daarvan genieten en hot eigen gevoel er door
verdiepen en verfijnen . Zelfs meent men dat men hot Christendom intiem zal kunnen leeren ken nen door in- en door to dringen in „de zelfonthulling van inniggeloovige zielen" (K 10 o s .)
Ik sprak als mij n overtuiging nit dat ik dit procede
niet onschadelijk kan achten voor eigen innerlijk levee .
Maar wat bast hot dit zonder moor to constateeren, of op
zijn best toe to lichten met redeneeringen, die toch niet
ieder zoo voetstoots zal toegeven ? Veel beter is hot to
experimenteeren, dat men immers in onzen tijd zoo gaarne
doet, veel beter is hot hier de vraag to stellen : bej°eikt
men inderdaad wat men moon t op deze wij ze to zullen
bereiken, namelijk werkelzj ke kennis, een werkelijk verstaan
van anderer inwendig levee ? „Men kan", zoo wide ik,
„iemand, die ons zegt dat hij getracht heeft door to driug en
in de „essentie", in hot „binnenwezen" van den een of
anderen mysticus, men kan zoo iemand onderwerpen aan
een onfeilbare proof. Men legge hem eenvoudig ter vertaling
voor een grooter of kleiner stuk nit een rnystieken auteur ."
Ten slotte noemde ik enkele voorwaarden, die, naar hot mij
voorkomt, voor zulk een vertaling moeten gesteld worden .
Zoo kwam ilc op de vertaling van de Imitatie, die ons
niet lang geledenn door Will e m K loos gege ven word .
Bespreking van deze vertaling bedoelt niet hot opsporen
van allerlei fouten en foutjes, die ieder wel maakt, en die
ieder dan ook gemakkelij k vindt . Met mijn bespreking
bedoel ik wat ik hot best kan noemen een experimenteele
beantwoording van de vraag : wat heeft hot beweerde verdiepen en verfijnen van hot gevoel in casu nu uitgewerkt ?
D, w, z, de dingen moeten nu zelf maar eons vertellen wat
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zij to vertellen hebben . 1k neem aan dat het gevoel verdiept en verfijnd is, de vraag is nu : wet heeft men er
mee gedaan ? Billijker kan men toch moeilijk to werk gaan .
Er is nog iets . K loos heeft aan zijn vertaling laten
voorafgaan een inleiding, waarin merkwaardige dingen staan .
Onder allerlei beweringen., die ik her onbesproken last, trof
mij bizonder deze uitspraak : „voor een ougeloovig, zoowel
als voor een nieuwerwetsch-geloovig twintigste-eeuwer,
kunnen natuurlijk beide soorten van Christendom (bedoeld
zijn Protestantisme en Katholicisme) niets andere meer zijn
ale historische merkwaardigheden" (peg . 20) . Als ik K 1005
geweest ware, zou ik dat „natuurlijk" hebben weg,gelaten .
Als het maar even kan, is het aan to bev elen den naaste
niet to kwetsen door zulke toren-hooge uitingen, die men
zoo ter loops langs zich neer last glijden . Maar dit daargelaten, hier is een andere ongezochte gelegenheid voor
een nieuwe proef . Wat is het mij, en wel van alle zijden,
kwalijk, sours pijnlijk kwalijk genomen dat ik in mijn Vota
academics zoo sterk geaccentueerd heb de onmisbaarheid
van althans eenige, en liefst van meer dan algemeene
congenialiteit voor het verstaan van allerlei verschijnseien .
Welnu, her hebben we thane een man, die „nur historisch
interessirt" is . Protestantisme en Katholicisme zijn voor
hem „natuurlijk" niets andere meer dan „historische merkwaardigheden" . Ik leg mij al weder bij het geval neer,
maar nu is het toch de billijkheid zelve eens to vragen
waarop loopt dit alles flu uit ? Met of zonder congenialiteit
zal er toch kennis moeten zijn, historische kennis en allerlei
andere kennis . K 1005 waagt zich met zijn vertaling op het
terrein van het Christendom, en wel van een bepaalde
snort van Christendom . Hij heeft dit alles achter of liever
beneden zich, nog eons, daarop mask ik hier niet de minste
aanmerking, maar van kennis der dingen mag toch niemand
hem, mag ook hij zelf zich niet ontslaan . Mijn bespreking
wordt due van zelf een rustig experiment met zelf-werkenden
indicator, die niet liegen kan . Vat ik er hier en dear
tusschen-in zal zeggen, blijft voor mijn rekening, de feiten
en gegevens zal K 1008 zelf leveren .
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In zijn Inleiding zegt K 100 s een en ander over de
Imitatie en over zijn vertaling . „Zoo kan men," beet hot,
1e „Navolging" doorloopend lezen, als las men eon fraaigevoeld, en mooi-gedacht, een waarachtig-Christelijk, beschouwend gedicht" (p . 7) . Enkele bladzijden verder spreekt hij
van „den rustig-gevoeligen toon, de vaste, preciese, en
toch harmonisch-, ja, soma melodisch-dichterlijke beweging
ler volzinnen, en in 't kort de volkomon overeenstemming
tussehen vorm em inhoud in dit zoo aangenaam-geschrevene
book ." „Ik hoop maar, dat ik, in onze zooveel-stroevere taal,
al is bet maar een beetje, heb weten over to houden van do
vloeiende glijding, waar 't origineel den lezer door bekoort ."
Op pag . 20 verzekert hij ons dat „de Navolging van Christus
den lezer in getrouwe vertaling wordt aangeboden ." lets
later spreekt hij de hoop uit „dat ons publiek een soortgelijk genoegen door doze vertaling zal molten sma ;yen, als
ik zelf mocht ondervinden door de lezing, doordringing en
woordgetrouwe weergave van den nooit genoeg to prijzen
oorspronkelijken tekst ." Van bet proza van T h o nm a s sprekend, zegt hij ten slotte : „dat zijn proza echter, ondanks
al wat Latin.isten er op aan to merken hebben, als proza
toch volmaakt is, blij kt wel hieruit, dat ik, 20e eeuwschHollander, de Imitatio letterlijk, ja, woord voor woord,
heb kunnen overzetten, zonder dat ooit de gedachte bij
mij op behoefde to komen : zou ik dit of dat, voor mijn
publiek, Diet eon beetje . duidelijker, eenvoudiger of korter
moeten uitdrukken, dan de schrijver zelf hot heeft
:gezegd ?"
Waarom zet ik al dit fraais bier bij elkander ? Omdat
ik de handen inn elkaar geslagen hob van verbazing over
zooveel naIeve verzekering en zoo weinig of hover zoo heel
goon nakoming van bet ons toegezegde . Tegenover al dit
fraais stel ik
de bewij zen volgen zoo aanstonds
vierderlei acte van besehuldiging
a . K loos heeft van de talrij ke aanhalingen uit den
Bijbel, die in de Imitatie voorkomen, eon groot aantal moor
of minder gehavend, en Diet weinige deerlijk verhaspeld ;
b. hij heeft van de kernachtige, spreukmatige Imitatie
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bijna doorgaand gernaakt eon wijdloopige, breedsprakige
Imitatie ;
c . hij heeft zijn vertaling stork outsierd door hinderlijkgemeenzame uitdrukkingen ;
ci . hij heeft flu en dan Riot verstaan hot latijn van
T horn as, niet vorstaan de technische uitdrukkingen, die
bier en dear voorkomen, en, last not least, hij heeft dikwerf
met gevat de teal der religie, of liever, hij is niet waarlijk
doorgedrongen in den geest der Imitatie .
Voor dit aI.les volgen thans do bewijzen . Om den lezer
van Onze Eeuw niet al to zeer to vermoeien, Beef ik voor
ieder onderdeel een doziju ,,BeTegstellen", met flu en dan
een toegift . Verlangt hij sours nog rneer bewijzen, ik wil
hem gaarne van dienst zijn . Nog dit. Ter wills van den
Tezer zal ik do plaatsen, die ik bespreek, nummeren . Een
uitvoerige bespreking ads doze, die nit den aard der zaak
aanhoudeiid moot overgaan van hot eene detail op hot
andere, vermoeit al to zeer, indien aan oog en aandacht
goon rust gegund wordt door duidelijke afscheidingon .
.loos

ft

hoe

van do talrijke aanhalingen uit den B'ijbel,

die in de Imitatie voorkomen, een groot aanta meer of minder

Do bijbelsche
aanlialingen, sours letterlijk, eon andermaal jets vrjer, maar
altijd zeer herkenhaar, ziju inderdaad zeer talrijk, ik moon
over do 400 1), Nu evil hot geval dat iemand, die Riot
bizonder bijbelvast is en zich ook op andero wijze
Riot gewapend heeft (b.v. door eon Register), or bij
T h o m as zeer gemakkelijk invliegt . Do zeif bijbelvaste
auteur der Trnitatie waarschuwt namelijk zeor zelden, d .w .z.
slochts zeer spaarzaam gebruikt hij de formule : do profeot
of do apostel zegt dit of dat. In vorreweg do meoste
gevallen zet hij de eon of aridere schriftuurplaats zonder
eonige aanduiding midden in zijn eigen tekst . Men zou
zulke aanhalingen begravon schriftunrplaatsen kunnon
noemen . Hot spreekt weT van zeif dat her groote struikegehavend, en niet weinige deerljk verhaspeld .

1)

Zie hot Register aohter de uitgaaf van C . Hi r s oh e .
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lingen zoo goed als onvermijdelijk zijn voor iemand, die in
den Bijbel niet bizonder thuis is, die, vergun mij de uitdrukking, in deze materie niet gekonfijt is . Ik ga flu enkele
stalen van struikeling noemen 1).
1°. I, II : noli altum sapere etc . K 1 o o s vertaalt
„doe u niet al to wijs voor" . Maar er is geen sprake
van zich voordoen, wat trouwens de uitdrukkin g ook
niet beteekenen kan . Wij hebben her bet eerste gedeelte
van bet bekende woord uit Born . 11 : 20, dat in de Vulgaat aldus luidt : noli altum sapere, sed time, zijt niet
hoogge voelende (denk met hoog van u zelf), maar vrees .
In 't Grieksch staat :
~~ ocp povet .
2°. I,

III :

nunc scant dies salutis
nunc tempos acceptabile .

K loos geeft van deze eenvoudige woorden de volgende
vertaling : „uu is bet de tijd, waarin ge u zalig kunt waken,
en dien gij niet ongebruikt voorbij moet laten gaan ." Waar
is bier gebleven „de wcordgetrouwe weergave van den nooit
gen oeg to prij zen oorspronkelij ken tekst ?" Die tekst is
volkomen onherkenbaar geworden . T h o m a s citeert bier,
in omgekeerde orde, bet woord uit 2 Cor . 6 :2 : flu is bet
de welaangename tijd, nu is bet de dag des heils .
3°. II, v I

g loriari in tributatione,
non est grave amanti
sic enim g loriari, est g loriari in truce Domini .
flier is een samenvoeging nit twee schriftwoorden : in
Bow.. 5 :3 wordt gesproken van „roemen in de verdrukkin1) Ik geef bier en voortaan enkel bet betrokken Boek en Hoofdstuk aan, niet de indeeling der hoofdstukken, die in de verschillende edities
verschillend is. Gevolgd is de metrisch gedrukte tekst ran H ire c he :
Thomas Kempencis, de Imitations Christi libri quatuor. Textum ex auto
grapho T h o m a e nunc primum accuratissime reddidit, distinxit, novo
modo disposuit ; capitulorum arguments, locos parallelos adjecit C a r o lu s
H i r e c h e, Berolini, 1874 . K 10 o e gebruikt voor zijn vertaling de uitgaaf
van H. G e r I a c h (1889) . Op al de door mij besproken plaatsen zijn de
beide edities, van H i r 00 h e en van . G e r 1 a oh, volmaakt eenstemmig .
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gen," in Gal . 6 :14 van ,,roemen in het kruis van onzen
fleer Jezus Christus ." K 1005 vertaalt : ,,voor een lief hebbend
mensch is het niet moeielijk om opgetogen to zijn in de
verdrukking : want als men zich op die manier verheugt,
verheugt men zich in het kruis van Christus ." Gloriari is
niet opgetogen ziju, en evenmin zich verheugen, het is her
eenvoudig roemen in . Dat ,,op die manier" is ook niet fraai.
't Kan toch zoo zonder eenige moeite anders, op deze wijze :
to roemen in (of under) de verdrukkrng, valt niet zwaar
voor hem, die lief heeft, want zoo to roemen, is roemen in
het kruis des HeereD .

4°

III ,

xii :

de lectare i n D omino :

et dabit tibi petitioner corclis tui .

K loos vertaalt : ,,zoek uw genoegen in den fleer, en
Hij zal u geven, waar uw hart naar verlangt ." raai is
anders, en waartoe toch die omschrijverij P Er staat eenvoudig : verlustig u in den fleer, en Hij zal u geven de
begeerten uws harten. (Ps . 37 : 4, Vulgaat : 36 :4).

5 ° . I I I, xiv : nu'mquid g loria bitur lutum contra form antem se ?

De vertaling luidt : ,,kan ooit het slijk zich zeif verheffen tegen Hem, die het vormde a" Lutum is hier Diet
slit' k, maar leem, pottebakkersaarcle, want in de plaatsen, die
hier vrij gebruikt worden (Jerem . iS : 6 en Rom . 9 : 20, 21)
is er sprake van den pottebakker . De hoofdletter in ,,Hem"
is on juist, wij zijn her nog in het beeld . Ook zich zeif verheffen
is miuder j uist . De vertaling moet luiden : zal ook het leem
zich beroemen tegen hem, die het vormdeP
6° . III, xix : nondum usque act sanguinem restitisti .

Men zou anders geld geven voor een plastische uitdrukking, de diehter K loos vertaalt hier alle plastiek weg, op
deze wijze : ,,gij hebt u nog Diet tot het niterste sterk getoond ." De volledige tekst in Hebr . 12 :4 luidt : gij hebt
nog tot den bloede toe Diet tegengestaan, strijdende tegen
de zonde .
0 E,I

1

3
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7°. III, xx :

trahunt ad amorem mundi,
desiderium terns,
desiderium oculorum et superbia vitae.

K 1005 vertaalt : „om hear (n.1 . de wereld) lief to heb-

ben, daartoe verlokken ons de begeerte des vleesches en
die der oogen, en de opgeblazen trots, dat men leeft ." Dit
laatste is werkelijk grappig, en allerminst glashelder . Wat
bedoelt K loos ? Ook is hot voor hot rhytme van den volzin ongewenscht hot tweeds desiderium maar weg to laten .
Thorn a s gebruikt hier hot bekende woord nit 1 Joh . 2 :16 :
want al wet in de wereld is, de begeerte des vleesches en
de begeerte der oogen en de grootschheid (de hoovaardij )
des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld .
8° . III, LI :

non sunt condignae passiones hujus temporis
ad futuram g loriam quae revelabitur vn nobis .

Hier loopt hot waarlijk de spuigaten uit . De ergerlijkdwaze vertaling van K loos luidt : „de gebeuringen van
dozen tijd voegen zich niet semen met de glorie, die in de
toekomst aan ons zal geopenbaard worden ." flier is de „gebeuring" van klinkklaren onzin . A.ch, er staat voor wie de
moeite neemt Born. 8 : 18 eons na to slaan : hot lijden dozes
tegenwoordigen tijds is niet to waardeeren (weegt niet op)
tegen de heerlijkheid, die in ons (in 't Grieksch : aan ons)
zal geopenbaard worden .

9° . III, Lv : Sentio enim in carne mea legem peccati
contradicentem tegi mentis meae et captivum me ducentem ad
obediendum sensualitati in mul tis . . . . carne autem servio legi
peccati . . . . hint est quod volts bonum mihi adjacet : perficere
autem non invenio .
De vertaling, die K loos van doze woorden (voor hot
allergrootste deel nit Rom . 7) levert, sluit van ells kanten
eon vonnis in . Hij vertaalt : „want in mijn vleesch voel ik
zitten de wet der zonde, die tegen de Wet van mijn gemoed tekeergaat, on mij, als ware ik eon gerangene, er
toe brengt, in veel opzichten aan mijn zinnelijkheid to
gehoorzamen . . . . Maar 1k dien mijn vleesch volgens de wet
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der zonde . . . . Vandaar dat het wel in mij opkomt om het
goede to willen, maar ik niet het middel weet om het to
volbrengen ." flier moet ik toch werkelijk vragen : zou deze
vertaler nooit eens gelezen hebben het roerende Rom . 7 ?
.Ales is hier cacographisch . Welke uitdrukkingen : „ik voel
zitten" en „tekeergaan !" De neiging om het er dik op to
leggen en luid to spreken treft trouwens gedurig in deze
vertaling . K loos zegt ergens naar aanleiding van verzen
van S c h a e p m an : „telkens komt men in de verzoeking,
om to zeggen : een weinig zachter, lieve vriend ! wij zijn
niet doof ." Hetzelfde zou men, op vele plaatsen van zijn
Er staat ook niet
vertaling, tot hem zelf kunnen zeggen .
„als ware ik een gevangene ." En dan dat volzinnetje : carne
autem servio legi peccati, dat K loos vertaalt : ik dien
mijn vleesch volgens de wet der zonde ! Maar de gewone
grammatische constructie is er toch ook nog . De stelregel
van dezen vertaler schijnt to zijn : het steekt zoo nauw
niet . „Het komt wel in mij op" treft niet het teekenende
van adj acet (npaxE1rz1), en waar staat : „het middel niet
weten ?" Over zulk vertalnn may het oordeel niet zachter
luiden dan kortweg aldus : dit is verknoeien van het oorspronkelijke .
100. III,

L V III :

erii in mule :
et peccator centum annorum morietur .
MIn'mU3

Dit wordt bizonder curieus . K loos heeft er blijkbaar
heelemaal geen raad mee geweten, hij last deze twee regels
eenvoudig maar weg ! Ik vraag toch ook : wat zal iemand,
die zijn Bij bel niet kept, met deze vreemde woorden aanvangen ? In het verband zegt T h o m a s dat er in het
Koninkrijk Gods geen sprake valt van de grootste to zijn,
alien zijn daar groot, want alien zullen daar kinderen Gods
genoemd worden en zijn . En dan volgt : de kleinste zal
(daar) tot duizend worden (Jes . 60 :22), en, een zondaar
van honderd jaren zal sterven . (Jes. 65 : 20) . Ik voeg hierbij,
wat natuurlijk met de vertaling van den tekst van T h o m a s
niets to waken heeft : hoe jammer dat T h o m a s niet
gekend heeft de betere vertaling van een eenigszins onzekere
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lezing : wie (daar) honderd jaar oud sterft, sterft als knaap,
wie de honderd niet haalt, wordt voor niets geacht (zie
Leidsehe Vert .) . Bit zou beter gepast hebben in bet verband .
11° . III,

LYIII :

quwumque ergo humihaverit se s-icut
parvulus iste
hic major est in regno caelorurn .

K loo s vertaalt : „ Wi e zich vernederd zal hebben, die
zal de grootste zijn in het Hemelrijk ." Hij last sicut parvul-us
iste (gelijk dat kindeken) maar weer weg . 't Is ook, bet
moet erkend worden, een heel ding om to weten wat die
vreemde woorden : sicut parvulus iste beteekenen, als melt
de historische situatie niet kept, als men niet kent bet
zeer bekende verhaal, waarin ons meegedeeld woodt dat
Jezus een kind tot zich riep en dat stelde in bet midden
der discipelen . Zulke stukj es uit de Imitatie moet men
eigenlijk ter vertaling geven aan een boerenjongen, die
niet doorslaat over de letterkundige waarde van den Bijbel,
maar die zijn Bijbel kept .
12° . IV,

VII :

ecce ancilla Doming, fiat mihi seen-itdum
verbum tuum .

K 1 o o s vertaalt : „zie, ik ben de Mien stmaagd des Heeren,
last mij wedervaren naar wat Gij meedeelen woudt ." \Veer
een soep van omschrijving . Er staat bet letterlijk vertaalde,
klassieke woord : zie, de dienstmaagd des Heeren : mij geschiede naar uw woord .

Ik sta aan bet einde van mijn dozijn . Ik geef bier
maar geen toegift, en wel om deze reden : bij de meeste
Schriftwoorden is er in de vertaling een hoekje of een
kantj e af, bet gave is er zelden . Het zou al to veel ruimte
vergers dit in bizonderheden aan to toonen . Het meegedeelde
dozijn geeft mij, naar bet mij voorkomt, recht tot deze
slotsom : zelfs afgezien nog van de beteekenis, den zin der
woorden, die bier en daar niet gevat is, is alle metaalklank
nit de woorden wegvertaald . T h o m a s zou zijn Bijbel niet
herkend hebben, en dien Bijbel, dien bij liefheeft, citeert
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hij Loch . Zeggen en doers is en blijft toch maar twee in de
wergild . Wat heeft men in de aatste jaren druk gesproken,
sours tot vervelens toe, over zuiver en fijn laalbesef, over
,,haarfijn-preciese weergave van wat er omgaat in 's kunstenaars binrieiiiste wezen" 1). Met bet dozijn voor mij vraag
ik : waar is bier de precisie, waar is de haar-fijne precisie?
- Van precisie gesprokeD, K T o o s schrjft in zijn vertaling
(IV, xvii) dat ,,Johanues de Dooper in 11w tegenwoordigheid opgetogen gejuicht heeft in de vreugde van den
Heiligen Geest, terwiji Gj (Jezus) nog besloten waart in
de moederlijke ingewanden" . Er staat : dum adhuc maternis
clauderetur visceribus, d .w.z. Johannes de Dooper, zie Luc. I.
Wat dunkt ons van zooveel precisie P!
h.

Kloos he ef t

;a ; de kernaehtige, spreukmatige Imitatie

bijna doorgaanci g emaalct een wijdloopiqe, breedsprakige Imita-

Schier op iedere bladzijde zondigt hij tegen een der
eerste eischen, die aan een vertaler moeten gesteld worden :
zorg dat gij zoo dicht mogelijk bj bet origineel blijft . Zoo
dicht mogelijk, d.w.z . zoo dicht als de taal, waariu gij vertaait, dat toelaat . Ret schjnt of deze eerste eisch voor
K 100 S niet bestaat . Al bet fijne, bet puntige, bet spreukmatige, bet korrelig-korte en kernachtige heeft hij gedurig
verdronken in breede, slappe, dikwijls slordige, sours gewilde en gemaniereerde omschrijving. Substantieven worden
maar dadelijk in werkwoorden omgezet . Behoef ik nog to
zeggen dat bet rhytmische, bet half-metrische telkens wegvertaald wordt? Roe jammer is bet dat K loos aan ziju
vertaliug maar niet ten grondsiag gelegd heeft den metrischen tekst van C a r 1 Hi r s c h e . Als zijn oor dan bet
rhytme niet hoorde, hadden ten minste zijn oogen hem
kunnen waarschuwen . her volgen de bewijzen voor de uitgesproken beschuldiging.
tie .

1 0. I,

I : onto magis sentire conipunetionwin :
quam scir8 ejus definitionem .

Dit kan nu toch waarlijk kort en letterlijk en bijna
woord voor woord aldus vertaald worden :
1) K 100 B, Veertien iaar literatuur-ge8chiedeni8, 3de druk 1904, I, p . 4
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ik wil liever berouw gevoelen
dan de definitie van berouw kennen .
Ik hood bier bet woord definitie, omdat bepaling in de
tegenstelling wat mat is. Ook herhaal ik bet woord berouw,
om bet rhytme.
Kb 0 o s vertaalt : „ik wil liever voelen
de pijnlijke steken der innerlijke bezinning, dan dat ik
precise zoo kunnen uitleggen wat bet woord „innerlijke
bezinning" beduidt" . Wat is bier nu gekomen van bet
„letterlijk, ja, woord voor woord overzetten", van „de woordgetrouwe weergave", die ons toegezegd werd in de Inleiding ? Het korte, spreukmatige woord van T h o m a s is
verdronken in een plas van bovendien niet eens juiste omschrijving . De gemaniereerdheid van de vertaling wekt een
oogenblik de gedachte dat de vertaler diep in de zaak is
doorgedrongen . Dit is stellig niet bet geval . De vork zit
bier ook eenigszins anders in den steel. Het kerkelij k banjo
heeft voor berouw vier woorden : paenitentia, contritio, attritio
en compunctio, natuurlij k able vier met geschakeerde beteekenis . $ij Thomas vooral beteekent compunctio berouw,,
maar met jets er bij : bij hem is bet de aanduidin g ,,van
den nit berouw over gebreken en zonden voortvloeienden
zielstoestand, waarin voor den mensch al bet aardsche
„drukkend en bitter" wordt" 1) (I, xxz : quando home est
perfects compunctus, tune gravis et amarus est ei totes
mundus) . Natuurlijk is bet niet mogelijk dit in de vertaling to laten uitkomen . En dat is ook niet noodig . Tool
maakte equivalenten zijn er flu eenmaal niet . De Duitschers
vertalen compunctio meestal door Zerknischwng, ons verbrijzeling .
2°. I, I :

si scires totem bibliam exterius et omnium philosophorum dicta,

quid totem prodesset sine caritate Dei et gratis?

Dit is nu maar een klein staal, maar bet teekent toch .
Den tweeden regel vertaalt immers ieder : wat zoo bet
alles u oaten zonder de liefde en genade van God ? K 1005
1) Zie W e t z e r and welt e' s Kirchenlexikon odor Encyclopadie der
katholischen Theotogie and ihrer Hiilfsurissenschaften, 2e ed . (HergenrotherKaulen), op bet woord Reue.
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vertaalt : „wat zou hot u baton, indien gij God's liefde en
genade niet kreegt ?"
3°

vanitas est longam vitam optare
et de bona vita parum curare .

't Is werkelijk of K loos hot er om doet, hij vertaalt
weer om schrij vend en aanlengend : „ijdelheid is hot, eon
lang levee to willen hebben, en tegelijkertijd or niet om
to denken, of ons levee wel eon good levee is" . Waar is
hier ook maar jets van de „vloeiende glijding", waarvan
gesproken wordt in de Inleiding ? Als men eon transparant
over de woorden legt, kan men letterlijk vertalen
ijdelheid is hot eon lang levee to begeeren, en om
eon good levee zich weinig to bekommeren .
I, ii : Quiesce a nimio sciendi desiderio

quia magna ibi invenitur distractio et deceptio .

vertaalt hot spreukmatige weg, op doze wijze
„last of ervan om to veel to willen weten : want dat trekt
u uit u zelf en stelt u to lour" . Kan jets onwelluidender
en hobbeliger vertaald worden ? Dit vloeit niet, dit glijdt
niet, dit hapert en hort . Let eons op al die kleine woordjes, die op eon hoop bij elkander staan : last-af -ervan-om-te
K 1005

veet-te . 't Is of men op eon kar zonder veeren rijdt over

eon straatweg met ongelijke keien . Hot is ook ongeoorloofd
de substantieven distractio en deceptio zoo maar dadelijk om
to zetten in werkwoorden . En dan dat ongelukkige : nit u
zeif trekken ! 't Kau toch met eon weinig moeite anders,
aldus

last of van overmatigen weetlust, want daarin wordt
gevondeu veel verstrooiing en teleurstelling.
5° . I, lr :

si vis utiliter aliquid scire et discere
Ama nesciri et pro nihilo rep utari .

was bij de brooders des gemeenen levees bijna
spreekwoordelijk. Geheel letterlijk kan men hot moeilijk
vertalen. K loos vertaalt hier hot fijne en teedere grovelijk
aldus weg : „indien gij jets behoorlijk wilt weten en leeren,
Anna nesciri
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dann moet gij zorgen onopgemerkt to blijven en zb6 dal
niemand u in de h .oogte steekt" . Ja, zbo kan men alles verta,len in minder dare geen tijd, men maakt er maar wat van .
Voor bet _pro nihilo rep's tart wordt met here n.egatie genomen bet
grove, d~toneercnde tegendeel : in de hoogte stet en . Mij dun.kt,
iets van bet fijne en there kan bewaard blijven door strenge
aansluiting aan den tekst : indien gij met vrucht iets wilt
weten en leeren, bemire dan bet onbekend blijven en bet
voor niets geteld worden .
6° . I,

Iv :

corn sapience et conscientioso viro consilium babe
et quaere potivs a meliore instrui .

s verta:alt : „neen, pleeg raad met een wijs en
gewetensvol man, en probeer liever, op die manier, onderricht to worden door iemand die boven u staat in vroomheid" . De kortheid is bier weer verdronken in slappe invoegsels . Gewetensvol is leelijk, waarom niet nauwgezet? Op die
manier is een stoplap . .Probeeren is ook niet fraai. Iemand,
die boven a staat in vroomheid voor melior is wet heel breedsprakig . Hebben wij niet in onze taal de keurige uitdrukking : onderricht worden door onze beteren ? Wij krijgen dan
pleeg raad met een wijs en nauwgezet man (of met
een man van verstand en geweten),
en zoek liever door u w beteren onderricht to worden .
K 100

7 ° . I, vi : Resist endo igitur passionibus invenitur pax vera cordis :
non autem his serviendo .
Non est ergo pax in corde hominis carnalis,

non in to omine exterioribus dedito
sed in fervido et spiritua li.

K loos vertaalt : „daarom wordt de ware vrede des
harten alleenn gevonden, doordat men zijn hartstochten to
keer gaat, en niet als men bun slaaf is . Daarom is er ook
geen vrede in bet hart van een vleeschelijk mensch, noch
in dal van hem die aan bet aardsche gehecht is : neen, zij
zetelt alleen in dal van hem, die vurig en geheel en al
geestelij k is."
Resistendo staat voorop en vindt zijn terugslag in ser-
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viendo aan hot slot van den tweeden regel . Daar meet zoo
mogelijk jets van bewaard blijven, Gevonden, doordat men
etc . i s stiff. Ziju hartstochten to keen gaan is weer de oude
luide uitdrukking, die we al eons ontmoetten . Maar hoe
is hot mogoljk, vraag ik, dat do dichter
005 niet govoeld heeft hot gewron gene, vooral niet gehoord heeft hot
kras onwelluidende van hot tweemaal herhaalde, en daarbij
volkomen overbodige : in dat van hem
in dat van hem?
Wil men jets hortend en leelijk makers., dan moot men hot
zeker zoo doers . De heele passes is zeer ouverzorgd Holandsch . Mij dunkt, apes kan vloeiender op doze wijze, ik
herhaal enkel hot woord vrede ann 't slot :
daarom, in do bestrijding van onze hartstochten wordt do
ware vrede des hatters gevonden,
niet in hers siaafsche inwifligiiig ;
goon vrede is or alzoo in hot hart van den vleeschelijken mensch,
noch in den men sch, die geheel opgaat in uitwen .dige ding en,
die vrede is er (enkel) in hem, die met grooten ijver verkeert
in hot geestelijke .
De bedoeling eischt do enge verbinding van fervidus
en spiritualis .
8°. 1, vii : coram Deo . . . .
Qui scit quid est in homine .
K 1005 schijnt niet buiten aaulenging to kunnen . Hij
vertaalt : ,,Hij weet heel good, hoe 't er van binnen bij u
uitziet ." Hoe is hot ter wereld mogelijk doze burgerlijke
omschrijving to stellen in de plaats van hot klassieke, ons
tech nog wel nit onze jeugd bjgeblevene : Hij weet wat in
den mensch is P
9° . I, vii : non nocet si omnibus to supportcis :
nocet autem plurimum,
si vet uni to praeponas.
K 100 s vertaalt : „hot zal u goon kwaad doers, dat gij
u onderdanig maakt aan alle menschen : maar wel zal hot
ii zeer schaden, indien gij u-zelf v6br gaat trekken boven
eon enkel mensch, wie hij ook zij ." Heeft de vertaler niet
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gehoord het klinken op elkander van supponas en praeponas?
Zich onderdanig waken, en vooral zich self voortrekken zijn
ook vreemde uitdrukkingen . Zal men ooit van iemand,
zonder gewrongenheid, zeggen : hij trekt zich self voor ?

Wie hij ook zij

is weer een overtollig aanhangsel .

Ale wij eens, een weinig meer rhytmisch, aldus vertaalden

het schaadt u niet, als gij u beneden allen zoudt stellep,
meer het schaadt u seer veel,

als gij u ook maar boven den enkele zoudt stellen .
10° . I, xvi : quia nemo sine de fectu,
nemo sine onere

nemo sibi sufciens,

nemo sibi sans sapiens .

K 1005 vertaalt : „omdat niemand zonder gebrek is en

niemand zonder bezwaring en omdat er ook niemand is

die geen ander als zichzelf noodig zou hebben, of die altijd

door zichzelf alleen zou moeten, hoe hij in 't een of ander
heeft to doers ."
Dit is toch waarlijk volkomen verdronken land, er

steekt geen kluit boven water . Het oorspronkelijke telt

14 woorden, K 1005 geef t er ons welgeteld 40! Er gaat
aan de geciteerde woorden vooraf dat wij moeten leeren
elkander's fasten to dragen . Ik stel voor deze vertaling
omdat niemand zonder gebrek is,
niemand zonder last,

niemand zichzelven toereikend is,

niemand genoeg heeft aan de eigene wijsheid .
11 ° . I, xxIII :

Melius esset peccata cavere
quam mortem fugere.

K loos vertaalt : „het is beter, dat gij oppast, geen
zonde to doen, den dat gij moet terugschrikken voor den

dood, als hij komt." Vermoedelij k heeft K loos zoo vertaald, omdat hij oordeelde dat het eigenlijk niet mogelijk
is den dood to ontvluchten, maar zulke plaatsen moeten

cum grano salis opgevat worden, wet trouwens reeds aange-
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n
duid is in menus esset, het zou beter zijn, indien het .
mogelijk ware. Men vertale
beter zou het zijn alle zonde to mijden,
dan den dood to ontvluchten .
Den pluralis peccata vertaal ik, om de welluidendheid,
door alle zonde.
12 °. II,

I:

Omnis glories ejus et decor ab intra est
et ibi complacet sibti .
requens illi visitatio cum homine inferno,
duleis sennoeinatzo grates eonsolatio
multa paz,
familiaritas stupenda nimis .

Laten wij eens zien west K loos van dezen fraaien
passus maakt. Hij vertaalt : „al zijn (van Christus n.l .)
roem en sieraad ligt in 't inwendige, en char alleen schept
Hij behagen in . Den inwendigen mensch zoekt Hij op, telkens
weer, en Hij spreekt met hem lieflijk, troost hem heerlijk,
geeft hem vollen vrede en is wonderbaarlijk vertrouwelijk
met hem ."
Alle substantieven zijn hier eenvoudig in werkwoorden
omgezet. Als het volstrekt niet anders kan, is char niets
tegen., maar waarom heeft de dichter K loos niet eens west
moeite gedaan om die substantieven to behouden ? Het
cachet, de schoonheid van den passus is er mee gemoeid .
Al verder vertaalt hij nit de eerste twee regels alle plastiek,
al het locale weg . Er staat niet : al zijn roem en sieraad
tigt in het inwendige, er staat : al zijn heerlijkheid en sieraad
(schoonheid) is van binnen, of inwendig . Er staat niet : char
alleen schept Hij behagen in, er staat : char (ibi) heeft Hijj
zijn welbehagen .
Mij dunkt, de vertaling kan op deze wijze geschieden
Al zijn heerlijkheid en schoonheid is inwendig,
en char heeft Hij zijn welbehagen .
Veelvuldig is zijn verkeering met den innerlijken mensch,
liefelijk is zijn toespreken, aangenaam zijn vertroosting,
overvloedig zijn vrede,
en zijn gemeenzaamheid boven alles wonderlijk .
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Ik zeg liever gemeenzaamzheid dan vertrouwelij kheid, omdat
de mystieken gaarn e bet eerste woord gebruiken, men
denke aan de spreuk : eenzaam, met God gemeenzaam, aan
de uitdrukking : gemeenzame omgang met God, etc .
1k heb mijn doziju al weer vol, en nu zijn we pas in
bet eerste hoofdstuk van bet tweede boek, er volgen dus
nog bet tweede, derde en vierde boek . Op de aangeduide
wijze gaat bet nu door de heele Imitatie been : telkens
omschrijven, aanlengen, telkens veel meer woorden dan
noodig zijn, telkens slordig gekozen equivalenten, zoo goed
als nergens gehoorzame en strenge aansluiting aan den tekst .
De kernachtige, spreukmatige en rhytmische Imitatie is
veelszins geworden een vervelend, langdradig en omslachtig
boekje . Men meene niet dat ik enkel uitzonderingen meedeelde. Eigenlijk zou ik met den beer K 100 s willen
rechten over iedere bladzij, en dikwijls over iederen volzin .
De uiterste zorgrvuldig heid en n auwkeurig heid ontbreken
schier overal.
Zoo sterk en onverwinlijk is bij K loo s de neiging om
telkens to omschrijven, om meer woorden to gebruiken
clan noodig is, dat bij bet gedurig niet Iaten kan voor een
latijnsch woord, zonder de minste noodzaak, twee hollandsche
woorden in ruil to geven . Al s toegift bied ik een bouquet
van twaalf kleine voorbeelden aan .
Hij vertaalt
I, xI : simplices door : eenvoudigen en bescheidenen .
I, xi : pacifica mens door : een vreedzame en dus vredegevende gemoedsgesteldheid .
I, xv : se ipsum quaerere door : zijn eigen voordeel of genoegen
zoeken.
I, xx : praecipere door : regesren en voorschrif ten geven .
I, xx : deeeptio sui ipsius door : gruwelijk self bedrog .
I,
IV : deliciae door : weelde en wellust .
II,
iv : torpor door : verstijving en verdooving .
II,
vi : gloria door : glorie en blijdsehap .
II, vii : detrimentum door : sehade en nadeel.
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door : zieh keeren tot de uiterlijke dingen en daartoe a fzakken .

VIII : ad exter-iora declinare

x : tendere door : streven naar, werken op.
xII : consolationes door : troost en vreugde.

Maar zbo mag men werkelijk niet doen . Dit is geen
vertalen, dit is niet eens meer omschrijven, dit is eenvoudig
onbegrijpelijke acllteloosheid, volkomen onbegrijpelijk in
iemand, die ons gesproken heeft van zijn „woordgetrouwe
weergave ."
e . Kloos hoe ft zijn vertaling stork ontsierd door hinder-

lijk-gehneenzame uitdrukkingen . Ik goof her natuurlijk geen
andere vertaling, ik deel eenvoudig mee stukjes vertaling
van K loos, met cursiveering van de gemeen zame, platte
uitdrukkingen.. Hier en daar veroorloof ik mij eon enkele
opmerking. K loos vertaalt dan aldus
1°. I, I : „onze ijver en onze vooruitgang moeten
dagelijks meer opschieteri" (crescere). In de zedelijke en de
godsdienstig-zedelijke sfeer schiet men niet op, men spreekt
daar van toenemen, vorderen of lets dergelijks .

2° . I, xIII : „enkelen zijn er ook, die 't, als 't ware,
huen geheele levee door, benauwd hebben . En.kelen wordenn
zacht aangepakt ." Er staat : quidam vero quasi per totam
vitam suam male haben .t, nonnulli satis leniter tentantur .
Quasi is hier niet als 't ware, maar bijna . Hot benauwd hebben,
waa-rom niet : die hot moeilijk hebben ? Leviter tentari is
licht verzocht worden .
3°. I, xvi : „en met betrekking tot zulke „sta-in-denmoot gij dan ook smeeken, dat God zieh verwaardige u ter hulp to komen ." Er staat impedimenta, hetwelk
zeer eenvoudig beteekent : hindernissen, hinderpalen, beletselen .
weggen"

4°. I, VIII : „want in dit levee hebben zij hue eigene
zielen gehaat, opdat ze er in 't eeuwige levee pleizier van
zouden hebben" . (animas suns in hoc mundo oderunt, ut in
aeternam vitam eas possiderent .)
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5°. I,

„als de avond Weer is gevallen, wees dan
niet zoo brutaai om to denken, dat gij den daarop volgenden
morgen zeker nog in levers zult zijn ." (vespere autem
facto, mane non audeas tibi polliceri) .
xxIIi :

6° . I, xxiv : „zie, in waarheid kunt gij niet allebei de
vreugden hebben, hier, in de wereld, het pleizier, en later
de heerschappij met Christus ." (delectari hic in mundo) . . . .
„Het is geen wonder, dat iema,nd den dood en het oordeel
vreest, als hij nog altijd pleizier heeft om to zondigen ."
(quern adhuc peccare delectat) .

7°. I, xxv : „die komen 't meeste, boven alle andren,
vooruit in 't goede, die zoo mannelijk mogelijk trachten
ide bags to worden over datgene wat burs zwaar valt" . (Er
staat vvncere.)
8°. II, xii : „indien gij bet (bet Kruis) onwillig draagt,
dan maakt gij bet u tot een zware vracht" (onus tibi facis).
9°. III, iv : „aan deze (uwe gebreken en zonden) moet

gij meet bet land hebben dan aan welk praktisch nadeel ook ."
( . . . . peccata tua, quae magic displicere debent etc.) Waarom
toch niet mishagen 2

10°. III, VI : „gaat bet hem goed, dan heeft hij pleizier
in Mij, (Ohristus spreekt N.B.), maar daarom mishaag Ik
hem toch niet, ook al gaat bet hem slecht ." (sicut ei in
prosperis placeo, ita nec in adversis displiceo) .
11° . III, vi : „vecht als een goed krijgsman : en al
moogt gij tusschenbeiden in elkaer zakken van zwakte, herneem

dan

uW

krachten" etc . (si interdum ex fragilitate corruis) .

12° . III, VII : ,, . . . , neen, dat gij met graagte, voor
,zoover 't aan u ligt, alles blijft doers, zooals gij 't bet beste
kunt en verstaat, en dus niet uzelf geheel laat verloopen
nit lusteloosheid of angst, die gij voelt" . (te totaliter
negligas).
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„gij moet even bereid zijn our to Iijden,
(its promptus esse debes ad patiendum, sicut ad gaudendum) .
xvII :

als our pleizier to hebben"

14°. III, xxz
„totdat Gij mij door bet licht van
Uw tegenwoordigheid weer opknapt, en vrijheid geeft" (donec
lute praesentiae tuae me reficias ac libertati doves)
. Ik heb
gezegd dat ik mij her en daar een enkele opmerking veroorloven zou. Ik heb mij tot dusver maar ingehouden, maar
hier mag ik toch niet zwijgen, ik moet de pijnlijke vraag
doen : is hier sours opzet, bet opzet namelij k our met d eze
dingen den gek to steken ? Is er geen opzet, wat ik wil
aannemen, dan is er
een dilemma heeft maar twee
kanten
dan is her wel de alleruiterste onbevoegdheid
voor bet werk van vertalen . In ieder goed lexicon zou K 100 s
op refccere ook gevonden hebben de beteekenis verkwikken,
dit is hier immers van zelf sprekend bet aan gewezen woord .
15° . III, xxiil : „hang al mijn begeerte op aan bet hemelsche"

(ad caelestia totum desiderium meum suspende) . Ja waarlijk, er staat suspemdere, maar dat beteekent ook in de hoogte
brengen, verheffen, ophef'en .

deze zus of z66, of
gene op die manier handelt en spreekt ?" (quid enim ad to
utrum ille sit talis vel talis, ant iste sic et sic agit vel
loquitur ?) Men moet denken dat Christus hier vraagt : wat
raakt bet u Pt
Verder beet :
bet „'t moet u ook niet
kunnen schelen of ge veel goede kennis hebt" etc . (Non sit
tibi curse de multorum familiaritate) . . . . „Ik zou gaarne
een woordje met u spreken, waaraan gij wat hebben kondt, en
u de verborgene dingenn openbaren ." (libenter loquerer tibi
verbum meum et abscondita revelarem) . Christus zegt dat
ik zou gaarne een woord] a met u spreken ! En dan dat
zielig toevoegseltje : waaraan gij wat hebben kondt
16° . III, xxiv : wat raakt bet u, of

17° . III, xxxly : „wat is er, dat hem slecht smaakt,
wien Gij goed smaakt ? En daarentegen wie U niet lust,
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van wie zoo die waarachtig genoegen kunnen hebben ? . . . .
Zulken menschen smaakt God lekker" (cui to sapis, quid ei
recte non sapiet ? Et cui to non sapis, quid ei ad jucunditatem esse potent ?
stis sapit Deus). Ik verwijs her
naar het sub . 14°, gezegde .
18°. III, xxxviii : ,, . . . , omdat zij to veel geloof hadden
geslagen aan allerlei mooie praatjes, zijn zij door hun sehijugodsvrueht voor den gek gehoudem en aehteropgeraakt ." (Nimium
creduli dulcibus sermonibus, falsa pietate delusi suet) . Behalve de hinderlijke gemeenzaamheid is hier ook weer de
hinderlijke aanleuging .
19° . III, xL : „want zoolang de mensch zich zelf aardig
vindt, mishaagt hij U : als hij naar menschelijken lof gaapt,
verliest hij de ware deugd ." (dum enim homo complacet
sibi, displicet tibi : dum inhiat laudibus humanis, privatur
veris virtutibus) .
20° . III, Lix : „daar (in het Koninkrijk der Hemelen)
zal aan den dag treden de vrucht der gehoorzaamheid, de
a kligheid van het berouw zal plei7ier hebben en de nederige
onderworpenheid zal roemrijk worden gekroond ." (Ibi
a,pparebit fructus obedientiae, gaudebit labor poenitentiae
et humilis subjectio coronabitur gloriose) . Wat mag wedl
gedacht zijn bij de werkelijk vermakelijke uitdrukking : de
akligheid van het berouw zal pleizier hebben ? Wat is ver
staan van de bedoeling den woorden ?
21° . III, LII : „en daar, in het berouw, wordt verbeterd
en afgewassehen wat men van elders heef t opgeloopen en waarmee men bezoedeld is geworden ." (Ibi emendator et abluitur,
quidquid aliunde contractum est et inquinatum) . Pat oploopen is wel zeer plat . Daar, in het berouw, is ook font,
ibi slaat natuurlijk op 't voorafgaande locus refugii.
22° . III, LIII : „indien gij eerst u-zelf volkomenn hebt
overwonnen, zult gij het overige des to gemakkelijker onder
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den duim krijgen ." (si temet ipsum perfecte viceris, cetera
facilius subjugabis) .
23° . III, LIV : „ de Genade houdt er van onder tucht
to staan en is niet begeerig, our, over wie ook, den bags to
spelen" (sub discipline amat teneri, nec alicui cupit dorninari . . .)
„de Genade ken niet ledig zitten en pakt willig den arbeid
aan" (gratia vero vacua esse non potent, sed libenter amplectitur laborem . . .) „de Genade kij kt near het Eeuwige"
(gratia attendit aeterna) .
24 ° . III, Lvii : „ verdraa,g het (n .l . allerlei leed) tenminste geduldig, al kunt ge er niet our schertsen . En al hoort
gij jets niet gaarne, en krijgl ge er dun het land door, bedwing
u den en last er geen onvertogen woord uit uw mond
komen, waardoor de zwakzieligen gehinderd zouden worden ."
(Ad minus sustine patienter, si non potes gaudenter . Etiamsi
minus libenter audis et indignationem sentis, reprime te,
nec patiaris aliquid inordinatum ex ore tuo exire, unde
parvuli scandalizentur) . lier is alles niet alleen plat en
grof, maar ook font . Schertsen staat er niet, parvuli zijn
niet zwakzieligen, maar de kleinen uit het Evangelic, die
niet gehinderd, maar geergerd kunnen worden . Ja, die bijbelsche
reminiscenties zijn lastige dingen !
25° . III, LVII : „als ik maar ten slotte in de haven
kom der zaligheid, wet ken het mij den schelen, wet ik v6or
dien tijd heb moeten lijden ?" (dummodo tandem ad portum
salutis perveniam, quid curse est quae et quanta passus
fuero ?) .
26° . IV, II : „ Gij wilt mij geven de hemelsche spijs en het
brood der engelen, our het le verorberen ." (ad manducandum) .
27° . IV, II : „
alsof Christus op dezen zelfden dag
ware nedergedaald voor 't eerst in den bulk eener Maagd
en zoo een mensch geworden" (in uterum Virginis) . Moet
dit sours realisme verbeelden ? Dan is het toch wel heel
o. r. z x Z
4
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poover. Waarom niet eenvoudig de stille uitdrukking : schoot
Buik is zulk een luid woord .
„mask dus heden de ziel van Uw knecht
verheugd, naardien ik mijn ziel, o, Jezus, tot U heb opgetild." (quoniam ad te, Domine Jesu, animam meam levavi) .
28° . IV,

III :

„sluit er de wereld buiten geheel-en-al,
en al 't geraas en de herrie der ondeugden" (exclude totum
saeculum et omnem vitiorum tumultum) . Jawel, de herrie
der ondeugden ! Saeculurn beteekent wergild .
Ik ben reeds in mijn derde dozijn gekomen, ik heb
mij dus vrijgemaakt van mijn toegift . Enkel 't voornaamste
deelde ik mee, ik sloeg nog vrij wat over, dat, ofschoon
niet zoo banaal, er toch oak niet door kan . Misschien vraagt
iemand : waarom hebt gij toch de moeite genomen om dit
alles textueel mee to deelen ? Mijn antwoord is : omdat al
dit ongeloofelijk schijnende, zonder feitelijke documenteering,
enkel op mijn woord eenvoudig uiet geloofd zou worden .
29° . IV,

II :

Teder kan nu zelf oordeelen .

En wat zal ik nu van dit alles zeggen ? Alleen dit,
alleen deze gene vraag : kan het fijne en teere boekje van
T h o m a s komen in meer ruwe, meer ongewasschen hand ?
Zulk vertalen is kortweg schandelijk . Arme T h o m a s!
d . Kloos heeft flu en clan naet verstaan het tatij-n van Thomas,
niet verstaan de technische uitdrukkingen, die hier en daar voorkomen, en, last not least, hid heeft dikwerf niet gevat de taal
der religie, of Never, hij is niet waarlij k doorgedrongen in den
geest der Imitatie .
K 1005 heeft flu en clan niet verstaan het latijn van
T h o m as, en wel eens het latij n iuberhaupt n.iet. Of is er,

wat dit laatste betreft, verregaande slordig heid ?
is al niet veel beter clan het ander .

Het een

1°. T h o m a s schrijft her en daar hollandsch latijn,
b.v. : super aliorum auxilio sperare, attrahere sibi aliquid,
cadere super consolationes etc. Men zie hot keurige boekje
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van 0 . A . S pit z en : les ho l ictudismes de I'Imitation de JesusChrist ect . (1884) . Een aandachtige lazing v an. d e Imitatie
maakt den hollandschen achtergrond duidelijk voelbaar .
Zoo braaf schrijft K 100 s in de Inleiding : ,,ofschoon dus
een volmaakt stylist als C i c e r 0 misschien een beetje
vreemd zou hebben opgezien" etc . Dat zal wel uitkomen!
C i c e r 0 ZOU niet maar eon beetje, maar bizonder vreemd
opgezien en van sommige uitspraken niet veal begrepen
hebben . Wat zou hij gemaakt hebben b .v . van do echt
hollandsche uitdrukking : seire totarn bibliam exterius? Had
K loo s, eer hij begon to vertalen, hat genoemde boekje
van Sp it z en geraadpleegd, hij zou bewaard zijn gebleven
voor allerlei struikeling in deze lijn .
Zoo schrijft T h o m a s, om bij 't woordje super to blijven,
III, xiv : absorpta est ornrtis gloriatio vana in profunditate judiciorum tuoruim super me . K 1 0 o s vertaalt waarlijk : ,,al mijn
ijdele zelfverhefflng gaat to loor in de diepte TJwer gerechtigheid daar boven mij ." Dat teloor gaan is veal to zwak,
maar dit daargelaten, er moot natuuriijk vertaald worden :
in de diepte uwer oordeelen over rnij.
Bepaald croustilleus is K loo s' vertaling van de woorden
(I, vii) :
non stes super to ipsum :

sad in Deo spern foam constitue.
Men zal hat niet willen gelooven, maar 't is toch
waar, K 10 o s vertaalt deze woorden aldus : ga niet boven
op u zeif staan om to steunen, maar vestig uw hoop op
God ."
'Vat zal ik hiervan zeggen? Alleen dit dat zulke
acrobatische toeren in Been enkele religie van den mensch
gevergd worden . De zaak is toch niet ingewikkeld, men
vertae :
sta niet op u zelven,
maar vestig uw hoop op God .
K 1005 was veal dichter bij den zin der woorden, toen
hij (II, ix) dezelfde uitdrukking : quanclo homo stat super se
ipsum etc ., vertaalde ; ,,wanneer een mensch alleen vertrouwt
en bouwt op zich zelf" etc ., maar dit is in den worm wear
al to vrij .
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I,

si modicam violentiar2 facerenius in principio
tune postea euneta possemus facere cum levitate et
gaudio .
K l o o s vertaalt : „in dien wij ons echter niet zoo
geweldig inspanden in den beginne, dan zouden wij later
alles wat vereischt wordt kunnen blij ven doers met gemakkelijke blijheid ." Deze vertaling is geweldig min, er staat
vrijwel het tegendeel, er staat : als wij in den beginne maar
eenige kracht deden, of, als wij ons slechts een weinig
(matig) inspanden, of wat vrijer : als wij ons in den beginne
wat krachtiger aangrepen, etc .
NI :

3° . III, v : Quia amor ex deo nalus est
nee potent nisi in Deo super omnia creata
q u tescere .
De vertaling luidt : „want de Liefde is geboren uit
God, en mag alleen in God rustig zweven over al het geschapene ." Hoe is het mogelijk hier het denkbeeld zweven,
al is het getemperd door rusty, in to brengen ? Super beteekent hier nu boven . Er staat : de liefde is uit God geboren en kan alleen, boven al het geschapene, rusten in God .
4°. III, LIII : Dei vacationem omnibus exteriori bus antepone .
K 1008 vertaalt : „God of to wachten verdient verre
de voorkeur boven alle uiterlijkheden" . Er staat : stel den
omgang met God (letterlijk : den tijd voor God) boven alle
uitwendige dingen .
5 °. III,

qui enim semet ipsum subjectum tenet,
ut sensualitas ration,
et ratio in cunctis obediat mihi
hic vere victor est sui et dominus mundi .
Wij krijgen een zeer vreemde psychologie in de vertaling van K loos : „wie zichzelf zbo in bedwang heeft,
dat zijn zinnelijkheid gehoorzaamt aan zijn Rede, en zijn
Rede op haar beurt weer aan hem, die is de ware overwinnaar van zichzelf en de heer der wereld" . Hoe stelt
men zich dat voor : de zinnelijkheid gehoorzaamt aan de
rede, en de rede weer aan haar bezitter ? ! Met mihi is
Christus natuurlijk bedoeld .
LIII :
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6° . III, ivm : multi quaerunt quis major sit in regno Dci :
qu't ignorant an cum min'imis arum dig-iz.i
computari .
K 1005 vertaalt : ,,velen vragen, wie de grootste in 't
Bijk Gods mag wezen, en zijn zich toch niet bewust, dat
zij zelve geteld zullen worden bij hen, die de minsten zijn ."
Er staat immers veal starker : zij weten niet of zij wel
waardig zullen zijn daar order de minsten geteld to worden .
- Thans enkele meer of minder techuische termen .
7°. I, ix : valcie magnum est 'in obedi&ntia stare,
sub praelato v'ivere :
et su'i j uris non esse .
multo tutius est stare 'in subject'ione :
quarn 'in preset atura .
K loos vertaalt : ,,te Ileven in dienende gehoorzaamheid onder iemand, die boven ons gesteld is, en dus niet
zijn eigen bass to zijn, dat is een groot en goad ding . Als
onderdaan staat men veiliger dan als overheid ." Waarom
toch hat gemeenzame zijn e'igen bags zjn? Wij hebben
immers in onze taal de goads uitdrukkingen : zijn eigen
meester, zijn eigen hear en meester ziju. Te levee in dienende
gehoorzaambeid is wel west pleonastisch . Praelatus is in 't
algemeen eenvoudig een overste (in een orde of klooster) .
De vertaling : als onderdaau staat men veiliger dan als
overheid, is wel heel gemakkelijk, maar van onderdanen is
her geen sprake . Er words aldus vertaald :
veal veiliger is bet to verkeeren in den staat van
onderhoorige,
dan in den rang van overste,
M, nog eenvoudiger :
veal veiliger is bet onderhoorige dan
overste to wezen (vertaling van / Ha s e b r 0 e k) .
8° . I, xxv : raro exeunt, abstracts vivant .
K l o o s vertaalt : ,,zij (de kloosterlingen) gaan zelden
iiit, levee als 't ware alleen in 't abstracts" . Dit ais 't wares
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is werkelijk overbodig, want er staat eenvoudig : zij levee
a fgezonderd .

9° . III, vii : utilizes est tibi et securius devotionis graham
absconders.

De vertaling luidt : „het is nuttiger en zekerder voor
u, de genade, die gij voor uw vroomheid krijgt, to verbergen ." De technisehe uitdrukking is hier niet verstaan,
de bedoeling is natuurlijk : ale genade (genadegave) der
devotie (vroomheid) .
10° . III, xii : an putas quod homines saeculi hujus nihil
vel parum pat-iantur ?

Kloos vertaalt : ,,of den.kt gij, dat de men schen in dezen
tijd weinig of niets to lijdenn hebben ?" Hom fines saeculi, hujus
zijn menschen van deze wereld, wereldsche menschen, we.l
to verstaan zonder het accent, dat op deze laatste nitdrukking sours valt .
11° . III,

Liv :

(gratis) exhort atur semper bonos meliora
charismata aemulari .

K loos geeft her de curieuse vertaling : „zij (de Gen ads)
vermaant altijd de goeden our beter en noa sees beter to
worden ." Charismata zijn bizondere genadegaven . Er staat
hier : de Genade spoort altijd de goeden aau our „te ij verse
naar de bests gaven" (1 Cor. 12 : 31) . Een weinig kennis
van bijbelsche theologie is hier niet ongewenscht .
12 ° . IV, v : ante se crucerm in casula portat .

K loo s vertaalt : „v66r zich draagt hij (de priester) het
Kruis . Waar blijft : in casula ? Heeft deze vertaler nooit
gehoord van een kazuifel P
13 ° . IV, xi : alters est (mensa) divinae legis, continens
doctrinam sanctarn
firmiter usque ad interiors velaminis
ubi punt sancta sanctorum perducens .

K loos vertaalt : „de seders (tafel) is die der godde-
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lijke jet, die de heilige Leer bevat . . . . en mij zekerlijk
brengt naar de binnenste omhiilseleri, waarachter hat Heilige
der Heiligen berust ." Bedoeld is : tot aehter he! Voorhangsel .
Ten slotte nog enkee voorbeelden, waaruit blijkt dat
deze vertaler de tall der religie dikwerfriiet heeft gevat, dat
hij niet waariijk doorgedrongen is in den geest der Imitatie .
14° . I, vi : si tibi videtur quod multa seis et sates bane
inteiligis
seito tamer qvlia sun! nn Ito /)I ura quae neses .

K 1005

vertaalt : ,,al verheeidt gij ii ook, dat gij vela

dingen weet, en die goad weet : bijf toch navragen, omdat
er flog veal meer din gen zijn, die gj riot weet ." Bit is
zeker slordig vertalen, immers van dat nctvragen staat er
goon syllabe in den tekst . Maar er is bier meer . Ach, men

heeft bet zoo druk over diep doordringen in do else tie
Van dozen of then mysticus, over ,,diep-in" voelen van wat
zulke vromen gevoeld hebben, maar ersiaat men ze werkelijk? Van dot mania gem stoat niet eileen goon woord in den
tekst, maar hot kn er ook eenvoudig net, in staan . T ho In as
zou riot gezegd hehbe .n : bbjf navragen, hij zou reel ocr
gezegd hebben : schei or nit, schei or toch nit net dat
navragen, en bekommer n alleen om het dove noodige, oni
uw zieleheil . Viak in doze buurt zegt hij : ,,laat of van
overruatigen weetlust", ,,wetenschap is op zich zeive niet
of to keuren . . . , many verve to veil iezen is toch altijd
eon good geweteti cii ccii deugdzaam lawn" etc . etc . Rat
gen oemde gedachteloos en ongeoorloofd invoegsel onthult
onwiliekeurig heel wet, bet zegt on s dat men er niet in is .

15° . 1, in :

e hoc deberet ese negotium nostrum,
i'incere videlicet se ipsum,
et quo lidie se ipso forliorem

•/ieri .

K 1 o o s vertaalt : on dat zou toch on ze bezigheid en
talk moeten zijn : wel to water, ors zeif to overwinnen, en
dagelijks door eigen kracht wat starker to worden ." Wederom
dot dubbele : bezigheid en tank . - Noch hot latiju, noch do
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bedoeling is hier verstaan : door eigen kracht, dat de vertaler
denkelijk haalt nit se ipso, staat er niet . De niet groote
moeilijkheid zit in dat : se ipso fortiorem fieri . Letterlijk beteekent het : sterker worden dan wij zelf zijn . Als wij dit
nu eens vertaaldenn door : ons zelf meer meester worden, dan
dragen wij in den tekst niets in .
16 °. I, v : cur-iositas nostra saepe nos irnpedit in lectione
scr-ipturarum
quoin volumes inteltigere et discutere obi simp l ici ter esse t transeundum .

K loos vertaalt : „onze nieuwsgierigheid belemmert ons
dikwijls in het lezen der Schrift, omdat wij willen begrijpen
en beredeneeren datg ene waar men met onbevangen geest
overheen loopen mod ." hit de door mij gecursiveerde woorden
zal men niet licht kunnen opmaken wat er nu eigenlijk
gedaan moet worden, om dezen tekst to vertalen, moet
men kennen de praktijk van het godsdienstig leven . Er zijn
namelijk menschen, die, tot schade van hen innerlijk levee,
altijd bezig zijn met, altijd willen redeneeren over moeilijke
en duistere plaatsen in de H . Schrift . Een goed paedagoog
zal tot dezulken zeggen : last die duistere plaatsen eens
rusten, ga er aan voorbij, sla ze over, en begin met de
duid elij ke gedeelten . Nu weten wij raad met de woorden
obi simpliciter esset transeundum2. Er staat : omdat wij willen
begrijpen en steeds beredeneeren wat wij eenvoudig moesten
overslaan.

17°. I,

xIII :

nam primo occurrit mend simplex cogitatio,
deinde fort-is imaginatio
postea delectatio et motes pravus et assensio .
sicque paulatim ingreditur hostis malignus ex toto .

Dezen fraaien passes vertaalt K loos : „eerst toch
sluipt er bij ons binnen een kleine gedachte alleen, die
vervolgens een sterke voorstelling wordt, en tenslotte een
aangename, maar verkeerde gemoedsbeweging, waaraan wij
onzen bijval niet kunnen onthouden . En zoo schrijdt langzamerhand de gemeene vijand geheel en al binnen ."
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Dit is apes behalve fraai, en bovendieu onjuist . Bij
T ho m a s stage do bogrippen naakt en heerlijk-strak naast
elkander . Met vijf zelfstandige Daatnwoorden teekent hij,
schrede voor schrede, den gang -naar-beneden in het kwade .
Elk zelfstandig naamwoord bedoelt jets aparts, een telkens
verdere schrede op den weg naar beiieden, de vertaler heeft
dat Diet verstaan . Do vijf trapper ziju de volgende :
eerst komt in de ziel do bloote gedaehte,
daarn a do sterke voorstelling,
dan het welgevallen (aan het kwade n.1 .), en
de booze neiging (begeerte}, en do inwilliging .
floe fijn is dit apes, al dit fijne is door K 100 s wegvertaald . Hos1is malgnu$ is

vijand.

18° . II,

1:

Diet de gemeene, maar do booze

si nescs speculari alter et caelestia,
requiesce tm passwne Christi :
et in sacris vulneribus ejw libenter habita .

K loos vei'taalt : ,,al kunt gij u Diet verdiepen in hooge
en hemelsehe dingen, rust dan uit, door hot lijden van Christus
to besehouwen, en vertoef gaarne, met uw gedaehten, in Ziju
heilige wonder ."
In de gecursiveerde woorden steken twee vergrijpen .
Allereerst een vergrijp van den vertaler : als vertaler voege
hij nooit jets in dan in de uiterste noodzakelijkheid . flier
is die noodzakelijkheid volkomen afwezig . Maar hot tweede
vergrijp is veel grooter . Er staat Diet vat K loo s vertaalt :
rust uit, door hot i'jdeit van Christus to beschouwen, or staat :

rust in het lijden van Christus . Er staat Diet : vertoefgaarne,
met uw gedachte'm, in Zijn heilige wonder, er staat : woon
gaarne in Zijn heilige wonder .
Wellicht zal K 100 S zeggen dat dit apes zoo vat op
hetzelfde neerkomt . Maar dit zou alleen iemand kunnen
zeggen, die Diet weet vat er in de christelijke kerk werkelijk is omgegaan . Zelfs T ho in as zou met deze vertaling
geen vrede hebben gehad . Door alle eeuwen heen is er geweest do centrale vraag van do christelijke speculatie en
van hot christelijk levee, de vraag : rijk-geschonken, voor
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ons verworven hell (Evangelic), of enkel van ooze zijde nit
to benaderen en to verwerven hell (Wet) . De vertaler moet er
b.v. Paulus maar eens op nalezen, en voorts de christelijke
dogmenhistorie raadplegen . Wie dit nalaat, komt bier in
de schemering, waarin alle koeienn grauw zijn .
19°. II,

Ix :

istuel non est novum nec alienum viam Dei

expertis

quia in inagnis sanctis et in antiquis prophetic,
fuji saepe tales alternation'is modus .

Er is sprake van vertroostingen, die God nu eens terughoudt, dais weer rijkelijk schenkt . Deze alternatie, zegt
T h o m a s, is niets nieuws nosh vreemds voor hen, die met
Gods wegen bekend zijn . K 100 s vertaalt : „dit is niets
nieuws noch lets vreemds voor wie de wegen Gods kennen,
want bij de groote Iieiligen en de oude profeten heeft er
zoo dikwijls op die wijze een veraudering plants gegrepen
van uiterlijke omstandigheden ." Waar zijn bier toch d8
uiterlij ke omstandig heden ?
20 . II, xii :

quia si commortuus fueris
etzcvm cure illo par-iter vines .

Wie de paulinische mystiek kept (b .v . Roux . 6 :8, dat
bier gebruikt is), zal zeker niet met K 10 o s vertalen : „want
indien gij, evenals H j (n.l Christus), gestorven zult zijn,
zult gij ook gelijkelijk met Hem levee ."
21° . III,

LI

:

Ego sum :

exspecta me, licit Dominus, donec venial
regnum Dei .

K10 o s vertaalt : „Ik bests : verwacht mij, zegt de
Heer, totdat bet rijk Gods komt ."
Wie bet klimaat der bijbelsche religie kept, vertaalt
natuurlijk Ego sum door : Ik bee bet . Pit drietal woorden
heeft een zeer praegnanten zin .
Ik sluit thans de reeks aanhalingen . Mij dunkt, ik been
niet karig geweest met mijn bewijs-materiaal . Ik was bet
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aan den vertaler en as a . mj zeff verplicht . - Wat zal ik flu
zeggen aan het slot van dit onderdeel P Wat ik reeds gezegd heb : nit allerlei blijkt dat Kloos er Diet waarlijk 2n
is, dat hj Diet werkeljk doorgedrongen is in de religie
van het boekske . Hij hiijft in allerlei aan den buitenkant,
en sours Diet eens aan den buitenkant . En dat is toch ook
eigenlijk Diets geen wonder . In ziju Inleiding heeft hij OilS
immers gezegd dat ,,voor een ongeloovig, zoowel als voor
een nieuwerwetsch-geloovig twintigste-eeuwer beide soorten
van Christendom (Protestantisme en Katholicisme) natuurlijk Diets anders meer knnrien zijn . dan historische merkwaai'digheden ." Dit is natuurlijk zjn zaak, maar zoo jets
graaft wel ecu diepe gracht our on s heen . 't Heeft heel
wat in our nu werkeTijk to veistaan writ aan de andere
zjde van de gracht is . Want er is nu eenmaal Diets aan
to doers : de christeUjke religie heeft haar eigen levee, haar
eigen historic, haar eigen tail, haar eigen technische terminologie, immers haar =gigen dn
.- en gevoelswer old . Men
kan over dit gales wel heii-literatureii, maar men literatuurt
er ten slotte mast . Dc afwezigheid van hot con geniale
wreekt zich bier in allerici riebting, sours tot in dc kleinste
bizonderheden .
Pour Ia honne bouthe ver\vij : iii den beiaugstelleuthu
lezer riaar den fraaieu passes nit het 7de hoofdstuk van
hot vierde look . Daarop all een zou men elks vertaling
kiinuen onderzoekon . 1k dccl then passes Diet in zijri geheel
moe, hij loopt al s vol gt : ,,bedrijf rouw in uw hart, dat gij
Dog zoo vleesehelik gezind en wereldseh zijt ; zoo weinig
iiwe driften afgestorven zoo vol bewegingen der begeerIjkheid ; zoo onhewaakt in iiw nitwendige zinnen ; zoo dikwijls
verstrikt in ±jdelo gedachtenbeelden ; zoo heengewend naar
het nitwendige ; zoo koel voor bet inweiidige" etc ., etc. Dit
,,zoo" (tare) wordt 37 maal herhaald, bet staat telkens viak
aan hot begin der kleine voizinnen . Dit moot natuurlijk,
indien bet maar eenigszins mogelijk is, bewaard blijven in
de vertaling . Hot is immers do eentonige val en klank,
waarmee de on verbiddelijke harrier van hot doorzoekend en
verwijtend woord tekens neerkomt . Hoe is het mogelljk

60

TWEE NIEUWE VERTALINGEN VAN DE IMITATIE .

dat de dichter K 100 s hiervan niets gevoeld heeft ? Een en
dertig maal van de 37 keeren vertaalt hij het woordje „tam ."
eenvoudig er uit, ik behoef wel niet to zeggen dat de
schoonheid van den passus daardoor voor het grootste deel
wegvertaald is . .Ale rhytme, alle beweging is er uit . De
fraaie passus is geworden een stukje ordinair en taai proza .
De slordigheid doet het overige .
Ik heb geen lust met den vertaler to gaan rechten
over ieder onderdeel van dezen passus, maar om to bewijzen
west ik daar zeg, een paar bizonderheden . De regels
tam promtus ad laxiora et carnis commodes
tam segnis ad rigorern et fervorem,

vertaalt K loo s „vlug zij t gij er bij, bij lichtzinnigheid en
lust des vleesches, maar traaglijk doet gij merle aan strengen
ernst en vurige godsvrucht." Kan jets kreupeler en droeviger vertaald worden ? „Vlug zijt ge er bij, bij lichtzinnigheid," dat klinkt als katoen . En dan dat meedoen aan ernst !
1k had tot dusver gemeend dat ernst behoorde tot de zeer
zeldzame dingen in deze wereld, waaraan men flu eens niet
kan meedoen. Ik benijd K loos den primeur van deze
uitdrukking niet. Men vertale
Zoo licht overhellend tot het ongetoomde (ongebondenheid) en tot vleeschelijk gemak,
Zoo traag tot ernst en tot vurigen ijver .
De regels : tam incons-ideratus in loquendo
tam incontinens in tacendo,

vertaalt K loos : „bij het spreken denkt gij niet na, enn
even onbedachtzaam houdt gij vaak uw mood ." Zijn monad
houden is veel to hard vertaald, er staat zwijgen, maar 't
fraaiste van het geval is dat er juist het tegendeel staat
van west K loos vertaalt, er staat juist dat men niet
zwijgen kan, dat men zich niet inhouden kan in het zwijgen.
Aden vertale
zoo onbedachtzaam (overijid) in het spreken,
zoo weinig u zeif meester in het zwijgen .
Zijn deze dingen toch niet zeer ergerlijk ? Dit is mishandelen van een auteur.
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Ik eindig thaws voor goed . Mijn oordeel over deze
vertaling is on .der bet schrij ven van dit stuk steeds on gunstiger geworden . Aau bet begin zeide ik dat bet mijn
vraag zou zijn : wet heeft men met bet beweerde verdiepte
en verfijnde gevoel fedaan ? Het autwoord most bier niet
alleen zijn dat men er niets mee gedaan heeft, met de
stukken heb ik aangetoon.d dat men er
ondersteld altijd
dat bet aanwezig was zeer verkeerde dingen mee gedaau
heeft . Hoe dan to oordeelen over dit verdiepen en verfijnen van bet gevoel ? Ik mag niet ontkennen dat ik in
veler druk spreken over deze dingen veel aanstellerij vind .
Deze vertaling is i ij eigenlijk een psychologisch raadsel .
Ware zij anoniem verschenen, ik zou nooit op de gedachte
gekomen zijn dat de diehter K loos hear auteur was .
Ieder most natuurlijk weten wet hem in bet lever to doer
staat . Ware ik in zijn pleats, dan west ik wel dat ik zulk
een vertaling eenvoudig ter, ugnam . Mijn slotsom formuleer
ik aldus
deze vertaling is K loo s onwaardig ;
deze vertaling is een oneere voor de nederlandsehe
teal en den nederlandschen naam ;
deze vertaling is een zwaar vergrijp, gepleegd aan een
kostelijk boekje, dat door K loos zelf genoemd is „een
fraai-gevoeld, en mooi-gedacht, een waarachtig-christelijk,
beschouwend gedicht ."
II.
En than s most ik nog iets zeggen over de tweeds
hierboven vermelde nieuwe vertaling van de Imitatie, die
ors gesehonken werd door Mr . r a n s E r e n s . Zij verscheen ten vorige jare in zeer verzorgde uitgave, bij de
Amsterdamsche firms v a n L 00y . Het ken niet van mij
verwacht worden dat ik deze vertaling even uitvoerig
bespreek als die van K loos . Zulk een uitvoerigheid zou
den lezers van Onze .Eeuw stellig gear verdrieten . Ret is
trouwens ook niet n oodig .
Al dadeiijk ken van deze vertaling gezegd worden dat
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zij van veel zorgvuldigheid getuigenis aflegt. lEer geen
verminking of verhaspeling van Schriftuurplaatsen, bier
nergens verdronken land door omschrijven in stee van vertalen,
bier geen hinderlijke gemeenzaamheden, bier aithans een
ernstig pogen om door to dringen in den geest der Imitatie,
om hear werkelijk to verstaan en getrouw weer to geven .
Inderdaad, de vertaling van E r e n s en die van K 100 s
kunnen en molten niet in een adem genoemd worden . Men
zou daarmee aan de eerste een groot onrecht doen .
Of ik daarom volkornen tevreden ben? 1k ben bet niet
geheel, en ik ga flu daarvan korteljk rekenschap geven .
Allereersi heb ik gedurig bezwaar tegen bet Hollandsch
van deze vertaling . In zjn voorrede zegt E r e n s : ,,door
den uitgever aangezocht om eene vertaling der Irnitatie,
ben ik niet zonder aarzeling daarop in gegaan . Er zijn
nameljjk zooveel traducties, ook in onze teal . Doch datgene,
wet mij de tank deed aanvaarden, was de overweging, dat
er bij ons geene bestaat, die near mijne meening aan bet
rhytme genoegzaam recht laat wedervaren . En toch eischt
bet origineel eene rhytinische vertoking, niet eene in vers,
(hetgeen de meat ZOU overschrijden) maar een overbreiigen
in voizinnen, waaraan de vaste talons niet zou ontbreken ."
Jets verder beet bet : ,,ik weet niet of in een andere teal
beproefd is, waarnaar 1k heb getracht en beken mij near
een voorbeeld niet to hebben geregeld . Dat inaakte mijne
task niet lichter, maar ik hoop daarom, dat de goedwillige
lezer zijue toegeeflijkheid niet zal terughouden, wear ik
ben tekort geschoten . Do nioeilijkheid om in goed Hollandsch de gedachte van den auteur to kleeden, was niet
gering ." etc. her zijn inderdaad gesteld hooge eischen . Begrijpelijk is den ook de ,,aarzeling", waarvan Er e n s spreekt,
en billijk is evenzeer zijn beroep op de ,,toegeeflijkheid van
den goedwilligen lezer." Gaarne wil ik gerekend worden
under do goedwillige lezers, maar dit malt mij toch, dunkt
mij, niet weerhouden met werkelijke bezwaren, die 1k meen
1e hebben, voor den dag to komen .
1k stem natuurlijk dadelijk toe dat bet origineel rhytxuisch is, en dat dit rhytmische zooveel mogelijk in do
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vertaihig moet uitkomen . }let ideaal is dus een ,,rhytmisohe vertolkiug", maar dit wil dan toch zeggen dat we
moeten krijgen rhytmisch Nederlandsch . Eu dat flu mis ik
in al to veal voizinnen . Vale voizinnen zijn to strak-geplooid,
to gewrorigeii, niet vloeieud en welluidend . 1k ga enkele
stalen geven, het is niet noodig daarbij overal den latijnschen tekst moe to deelen 1). Do voizinnen spreken voor
zich zeif, 't is bier enkel to doers om bet Ilollandscb qua
Hollaridsch . Door cursiveering duid ik aan wear mijn bezwaren schuilen .
I, i : ,,waarlijk, hooge woorden makers den . heilige en
den gerechte niet, rnaar eon deugdzaam levee, doet Gocle zijn
welgevallig ." Waarom niet eenvoudig : maakt Gode welgevallig (elicit Deo carum)
I, i : ,,ijdelheid der ijdolheden on ales is £jdelheid buiten
God to beminnen en hem Ic dienen alle'e'n" . Merkwaardig is
dat precies dezelfde latijnsche regal, die 1, xxiv nog eons
voorkomt, daar door E r e n s vertaald wordt
buiten
God to beminnen en Hem alleen to dienen" .
I, Ii : ,,houd op met het verlangen om to weten to veal-,
want daar wordt gevonden verstrooidheid en des harten
bedrog" . Zie miju opmerkingen over doze woorden hierboven .
1, II : ,,veei is or dat Ic waters weinig of nets is der ziel
van nut" . (muita suet : quae scire parum vac nihil animae
prosunt).
I, vi : ,,eu zoo heeft hij dikwijls verdriet, wanneer hij
er zich wendt van af." Er is sprake van do aardsche verlangens .
I, xi : ,,maar als gij hot kleino en liclite niet overwint,
wanneer zult gij dan bet moeilijkere komen to hovers 2"
I, xi : ,,indien gj dikwijlder nadacht over uwen dood,
dan over eon lang levee, aisdan zoudt gij zonder twijfel
uw levers verbeteren".
III, I : ,,ua dus aan allos to hebben gezegd vaarwel, mask
u aan den Sohopper trouw en welgevallig, opdat gij hunt
1) Waar ik bet doe, geschiedt bet ditmaai near de editie van M.
.1 . Po hi, (1904), die hoofdzakelijk door Er e xi gevoigd is .
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bereiken waarlijk to worden gelukzalig ." (ut veram valeas apprehendere beatitudinem) .
III, ix : ,, . . . . geef alles aan God, zonder welken niets
heeft de mensch" .
III, xxl : „wat heeft in uw aanschijn, uw knecht to zegyen nog meer, tenzij hij zich diep vernedere voor u" etc . Dib
„tenzij" moet zijn dan dab etc. (nisi ut humiliet se) .
III, xxIII : „verbind mij met u door der liefde onoplosbaren band, omdat gij alleen hem voldoen kunt, die lief
heeft, omdat buiten u is beuzelachtig het heelal ." Deze vertaling is ook vreemd . Beide edifies, die van H i r s c h e en
van P o hi, hebben de woorden : absque to frivola snub
universa, dab beteekent : zonder a is alles nietig .
III, xxVII : „want, biedt aan zich de yelegenheid en maakt
gij er van yebruzk, zult gij vinden, wat gij hebt ontvlucht
en ook meer ."
III, xxlx : „help mij, mijn God en niet zal ik vreezen,
hoe ook ik mij voele bezwaard ." (non timebo quantumcumque
gravatus fuero) . In ieder geval zou het toch moeten zijn,
niet : hoe ook zk mij etc . maar : hoe ik mij ook etc .
IV, xvll : „ik begeer u to ontvangen met het hevigst
verlangen, en een eerbied zoo diep als een heilige ooit
heeft gevoeld, en heeft voelen kunnen ."
Met den besten wil kan ik deze volzinnen, die ik bij
het lezen noteerde (ik noteerde niet alles), niet melodieus
en rhytmisch vinden . Ik geloof niet dab onze taal dit
geforceerd-rhytmische, dit stroeve en strakke gedoogt . Men
beproeve eens deze volzinnen hard op to lezen, het zal
bizondere moeite kosten . De natuurlijkheid en lenigheid
ontbreekt, dit is geknieband Hollandsch .
Ten tweede moet ik met den vertaler nog een oogenblik
handelen over zin en beteekenis van sommige dicta nit de
Imitatie . Er is, zeide ik, bij dezen vertaler een ernstig
pogen om door to dringen in den geest der Imitatie, out
haar werkelij k to verstaan en g etrouw weer to geven . De
vraag is nu : is hij daarin overal geslaagd a Men oordeele
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en hij oordeele zelf near de voorbeelden, die ik, ditmaal
zonder rubriceering, ga geven .
I, I : opto magis sentire compunctionen : quam scire
eius definitionem . E r e n s vertaalt : „ik wensch liever de
ingetogeuheid to voelen, dan er van to weten de bepaling" .
Ivgetogenheid voor compunctio is toch stellig onjuist, men
zie intusschen hot boven bij deze woorden opgemerkte .
I, i : Vanitas est praesentem vitam solum attendere
et quae future suet non praevidere . De vertaliug luidt
„ijdelheid is hot, alleen to letten op hot tegenwoordige
levee, en dat, wat zal komen niet to voorzien ." Wat bedoelt
E r e n s met voorzien ? Vermoedelijk vat hij hot op in de
beteekenis van vooruitzien, maar wolke beteekenis heeft de
uitspraak dan ? Vat hij hot op in de beteekenis van zorgen
voor, dan is hot geen Hollandsch van dozen tijd . Doze laatste
beteekenis is intusschen blijkbaar door T h o m a s bedoeld,
de zin moot wel doze zijn : ijdelheid is hot enkel to letten
op hot tegenwoordige levee en voor hot toekomstige (voor
wat komen zal) niet to zorgen . D. w . z. T h o m a s schrijft
praevidere, terwijl hij providers bedoelt . En dat komt doordat
de auteur eon Hollander is . S pit z e n maakt hot in zijn
reeds genoemd boekje zoo holder ale glee dat hot oudhollandsehe woord voorzien, dat beide providers en praevidere
beteekent, den auteur der Imitatie ongemerkt parten heeft
gespeeld . T h o m a s kende natuurlijk hot onderscheid wet,
maar hij vergat hot eon oogenblik, wet ieder mensch
overkomen ken en overkomt .
I, II : de se ipso nihil toners, et de aliis semper bone
et alto sentire : magna sapientia est et perfectio . E r e n s vertaalt : „mots to houden van zich zelven, en over endorse
steeds good en hoog to denken is grooto wijsheid en volmaaktheid." Wederom vraag ik : wet bedoelt de vertaler
met : nets to houden van zich zelven ? Bedoelt hij hot in den
oud-hollandschen zin van : geen hooge mooning, geen hoogen
dunk van zich zelf to hebben (niet van hem selven holden),
dan zee dit stellig joist zijn, maar dan had deze uitdrukking, dunkt mij, voor den lezer van onzen tijd of in de
vertalin g door eon ondubbelzinnig equivalent moeten verveE.1

1
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vangen, of althans in een korte root moeten verduidelijkt
zijn . Zie S p i t z e n t .a.p. p. 32 en v .
I, III . flier wordt gesproken van „diligentia ad extirpanda vitia et virtutes inserendas ." E r e n s gebruikt bier
de uitdrukking : „ inenten van deugden ." Inserere beteekent
enter, maar ook inzaaien, inpianten, dat immers beter past
in bet religieuse spraakgebruik . Het staat her bovendien
tegenover extirpare .
I, v : non to offendat auctoritas scribentis, utrum parvae vel magnae litteraturae fuerit . E r e n s vertaalt : „bet
gezag van den schrij ver moat u niet deeren, of hij behoort
tot de lags of hooge litteratuur ." Er staat her eenvoudig
scoot u niet aan bet gezag van een schrij ver, (en vraag niet)
of hij geringe of groote geleerdheid bezeten heeft.
I, vin : non sis familiaxis alicui mulieri : sad in communi
omnes bongs mulieres Deo commends . E r e n s vertaalt
„wees niet vertrouwelijk met eenige vrouw, maar beveel
alle deugdzame vrouwen aan God gezamenlijk ." Er staat
in echt hollandsch Latiju : wees niet vertrouwelijk met
eenige vrouw, maar beveel in 't algemeen alle goede vrouwen
aan God .
I, x : caveas tumultum hominum quantum potes ; multum
enim impedit tractatus saecularium gestorum : etiam si
simplici intentions proferantur . De vertaling luidt : „wacht
u voor bet gewoel der menschen zooveel gij maar kunt ;
want de wereldsche feiten to behandelenn is zeer nadeelig,
ook indien dat met een goede meeniug geschiedt." De
vertaling : wereidsehe feilen behandeten, is zeer leelijk, waarom
niet : de behandeling van, of bet spreken over wereldsche
dingen (of taken) etc . ? Met een goede meaning is ook niet
geheel joist, er staat : met een zuivere (eerlijke) bedoeling .
I, xvrli : corpori servire etiam in necessitate dolebant .
Er is vooraf sprake van wat de heilige vaders zich al ontzegd en opgelegd hebben . E r e n s vertaalt : „bet dienen
des lichaam s deed bun pij n, ook in den rood ." Zal eau
later van tegenwoordig daze strakke, duistere vertaling begrijpen ? Er staat : zelfs de noodzakelij ke verzorging van h .et
lichaam verdroot hen, of : was bun een kwelling .
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I, xxii : quid fief de nobis adhuc in fine, qui tepescimus
tam mane? E r e n s vertaalt : ,,wat zal er ten eiude van
ons worden, die verflauwen zoo vroeg?" De vertaling is
riot nauwkeurig, adhuc is weggelaten . Maar bovenal, in
dit kleine woordje mane schuilt een moeilijkheid . Wat beteekent hot : vioeq in den morgen? Dat gaat natuurlijk niet . Of
in overdraehtelijken zin : vroeg in hot levee ? Dat gaat ook bezwaarlijk, daar er dan gezegd zou worden dat wij reeds
verfianwen in onze jonge jaren . S pit z en heipt ons hier
weer nit de rnoeilijkheid . BIij deet ons moe en staaft hot
dat hot oud-holly ndsehe ,,vroe" beide beteekent : vroeg in
den inoigen, tijdij en spoedig . her zijn wij, dunkt mid, op
hot rechte spoor . Do vertaling loopt flu van zeif : wat zal
er tot slotte flog woiden van ons, die zoo spoedig verfianwen?
I, xxv : quam nociv um . est neglegere vocationis suae
propositum : et ad non commissa sensum inclinare . E r e n s
vertaalt : ,,hoe nadeelig is hot de eischen van zijne roeping
to vernalatigen en over to hellen tot dingen, waarvoor
men Been opdracht heeft ." Vernalatigen is, dunkt mij,
nog altijd een germanisme, en, dingen, waarvoor men geen
opdraeht heft, is ecu aT to vormelijke en officieele uitdrukking . In 't gewone leven hebben wij geen ,,opdracht"
voor iets. Hoe good is do vertaliug van Hasebroek,
hoewel iets to vrij in let begin : „riots is toch zoo verderfelijk als hot wit zijner roepiug nit hot oog to verliezen
en zijn hart to geven aan dingen, die ons niet opgelegd
(opgedragen} zijn ."
I, xxv : raro exeunt, abstracts vivunt . Ook Er en s
vertaalt : ,,zelden gaan zij uit, zij levee een abstract lever ."
Zie hierboven op doze woorden .
II, i . Do fraaie passus : frequens illi visitatio cum
homine inferno ; dulcis sermocinatio grata consolatio : multa
pax, familiaritas stu penda nimis, is er ook bij Er e n s riot
al to best afgekomen . Hij vertaalt : ,,veelvuldig bezoekt
hij den innerlijken mensch, door zoet gekeuvel, aangenamen
troost, veel vrede en cone vriendschap, die verwondering
wekt." Visitatio is als zelfstandig lid van den voizin hier
weggevalleu, wet gekeuvel is iets to gemeenzaam, en cone
vriendschap, die verwondeiring wekt, is al to zwak en mat voor
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het teedere en innige van de uitdrukking : familiaritas
stupen.da nimis . Zie voorts her boven .
II, t : requisce in passione Christi . E r e n s vertaalt
„last uw geest rusten bij het lijden van Christus ." Waarom
niet in het lijden van Christus ? Ook uw geest is her overtollig. Zie voorts her boven .
II, xII : qui enim modo libenter audiunt et sequuntur
verbum crucis : tune non timebunt ab auditione aeternae
damnationis. E r e n s vertaalt : „dock zij, die flu gaarne vernemen het woord des kruises en volgen, zullen dan niet
vreezen op het hooren van de eeuwige verdoemenis ." Waarom dit „volgen" verplaatst ? Er staat : wie flu gaarne het
woord des kruises hooren en volgen . Bet hooren der eeuwige
verdoemenis is al to hard . Men hoort een uitspraak, een
oordeel, een vonnis, een veroordeeling, in case : het oordeel
der eeuwige verdoemenis, of, het vonnis der eeuwige veroordeeling .
IIT, I : beatae plane aures quae non vocem foris sonantem :
sed intus auscultant veritatem docen tern . E r e n s vertaalt
„gelukza,lig volkomen de ooren, die niet afluisteren de stem,
die klinkt daarbuiten, maar die leert de waarheid daarbinnen". flier zijne vele fouten . Gelukkig volkomen de ooren,
is niet fraai . Er was in het vooraf gaande reeds den meal
sprake van de ooren, en nu volgt een climax : beatae plane
acres, wet beteekent : ja, zalig de ooren. Het driemaal
herhaalde die in dezenn korten volzin is ook leelijk . Afluisteren
is, dunkt mij, gekunsteld . Maar bovenal : E r e n s brengt
eigenlijk twee stemmen in den tekst, gene, die daarbuiten
klinkt en gene, die de waarheid leert daarbinen . Er is
in den tekst maar gene stem, n .l . die daarbuiten klinkt, en
verder is er de veritas docen, beide object van auscultare .
Zoodat de vertaling moet luiden : ja, zalig de ooren, die
niet luisteren near de stem, die daarbuiten klinkt, maar
near de waarheid, die (ons) inwendig onderwijst. Zoo is
er de tegenstelling tusschen de daarbuiten klinkende stem
en de vnnerlijk onderwijzende waarheid . Grammaticaal ware
het natuurlijker ii tus bij auscultare to houden, maar dann
vervalt een toch zeker bedoelde tegenstelling ; 't zou dan
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inoeten worden : die uiterlijk niet luisteren (wet er niet staat)
naar een daarbuiten klinkende stem, maar die innerlijk
luisteren naar de onderwijzende waarheid.
III, xxxi : multo nobilior est ills doctrine qu ae desursum ex divine influentia manat : quam quae laboriose humano
acquiritur ing enio . E r e n s vertaalt : „veel edeler is die
leer, die van boven dealt uit den . goddelijken vloed, den
die etc . Waarom godd~lij ke vloed ? Er staat : goddelijke
invloed, beter nog goddelijke rinvloeiing .
III,
VI : respondit (P a u 1 u s) tamen interdum : ne
infirmis ex sue taciturnitate g eneraretur scandalum . E r e n s
vertaalt : „toeh antwoordde hij somtijds, opdat aan de zwakken door zijn stilzwijgen peen schandaal werd gegeven ." Een
schandaal aan ie,nand geven is Been gelukkige uitdrukking .
&andalum is geen schandaal, althans niet in den tegenwoordigenn zin van dit woord, maar ergern'is, aanstoot. flier
is ook een duidelijke bijhelsche reminiscentie .
III, xxxvIi : nam et adicietur tibi amplior gratis : statim
ut to resignaveris, nec resumpseris . E r e n s vertaalt : „want
daardoor ook zal toegeschoven u worden ruimere genade,
zoodra gij a zult hebben verloochend, en niet u zelf zult
hebben hernomen ." Men spreekt, in het religieuse spraakgebruik, n .iet van toegeschoven genade, genade wordt verleend,
geschonken, toegevoegd . Zou het niet beter zijn, wet achter
2oodra volgt, saamvattend aldus to vertalen : zoodra gij u
hebt opgegeven, zonder a zelven terug to nemen ? Dit treft,
dunkt mij, flog beter de bedoeling.
III, LIV : ecce damnum defletur temporale, pro modico
quaestu laboratur et curritur : et spirituals detrimentum in
oblivionem transit, et vix sero reditur . E r e n s vertaalt de
tweeds helft : „dock men vergeet de geestelijke schade en
nauwelijks komt menn er later op terug ." Dit laatste is
niet duidelij k, men vraagt hier : waarop komt men terug ?
Men houde zich aan wet er letterlijk staat : en nauwelijks
keert men last terug (natuurlijk van zijn verkeerden weg,
n.l. van het werken en loopen om geringe winst, of, wil
men : weer op den g oeden weg, wet intusschen niet zoo
direct door het verband is aangegeven) .
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Ik eindig thane ook deze bespreking . Ook ditmaal hebp
ik het, naar ik meen, niet laten ontbreken aan eenig bewije~
Als ik oudere hollandsche overzettingen mag daarlaten,
kwamen uit den nieuweren tijd drie hollandsche vertalingen
van de Imitatie tot mij n ken nis : van H a e e b r o e k (5e
druk, 1900), van K 100S en van E r e n s. De respectieve
waarde deter vertalingen zou ik aldus willen aangeven
K 10 o s is bijna altijd er buiten, eigenlijk doorloopend er
naast, E r e n s is er meermalen niet geheel in., Has e b roe k
is er, ondanks gebreken, bijna altijd achter . Bij de vertaling
van K loos merkt men eigenlijk nooit met vreugde dat wij
in de Imitatie een kostelij k boekj e bezitten . Bij E r e n s
blijft er to veel afstand, niet omdat hij zicb, b .v. door
omschrij ving, onbehoorlijk verwijdert van den tekst, wat hij
niet doet, maar omdat hij niet dicht genoeg bij den auteur
gekomen, niet genoeg, vergun mij de uitdrukking, diet genoeg meegegaan is in den eenvoud, in bet natuurlijke en
ongezochte van bet oorspronkelijke . Bij T h o m a s is er,,
afgezien van de latiniteit, zeker ook de keurige dictie, er
is

bet

uitgezochte,

maar

er is nergens bet gezochte . Bij

hem hangt de keurige dictie werkelijk samen met zijn overwogen geestelijk leven, en niet met eenige litteraire of
litteratuurachtige neiging . De vertaling van Has e b r o e k
heeft zeker haar gebreken, die bier niet behoeven uiteengezet to worden, vooral bet rhytmische ontbreekt al to zeer,,
maar men voelt dat hij ten slotte bet dichtst bij T horn a s
staat, bet meest in zijn in.timiteit is doorgedrongen . Vergeten wij niet dat ook E r e n s van de taal van. H a s e b r o e k
zegt dat „de woordenstructuur goed stevig Hollandsch" is .
Dat is geen geringe lof .
Ik besluit met de opmerking, die moeilijk voor tegenspraak vatbaar is, dat het bij vertalen aankomt op de fijne
punt] es, 1 aten wij lie ver zeggen op de allerfij nste punt] es,
en wel op deze laatste in velerlei richting.

ONZE KERKELIJKE TOESTANDEN IN DE
TWEEDE HEL T DER 16e EEUW
noon
Mr. S. MULLER

z.

De kerkelijke toestanden der middeleeuwen leveren den
historicus een zonderling probleem . Terwiji velen - vooral
katholieken - die tijden ijverig verheerlijkt hebben als
eene periode van ideate zuiverheid en verheffende zielegrootheid, hebben anderen - en onder hen niet weinigen,
die dezen tijd nog gekeud hebben door eigen aanschouwing - zich riiet ont'zien, om in apocalyptisehe termen
de kerk dcv middeleeuwen to lijf to gaan als ,,de hoero
Babylons".
Hoe ziju z66 sterk afwijkende oordeelvellingen to verklare'nn wie van beide partijen heeft hier gelijk P Wij begrijperi, dat menschen van versehillend standpunt op de
dingen dezer wereld ook ecu eenigszins verschillenden kijk
hebben ; maar wij begrij pen niet, dat dezelfde zaak, van
twee kanten bezien, zich kan voordoen as een ideaa van
zuiverheid en als een toonbeeld van afzichtelijke verdorvenheid . 1k wit daarom in de volgende bladen de gevaarlijke
poging wagers, om een juister beeld to schetsen van de
toestanden in ooze middeleeuwsche kerk, en wet op het
oogenblik, dat het Katholicisme op het punt stood, om
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den heerschersstaf of to seven aan hen, die zich zelven
hervormers noemden, maar die zij verfoeide en minachtte
ale ketters .
1k noemde zulk eene posing geva:arlijk. Zr zeker zou
ik haar dan ook niet gewaagd hebben, indien de katholieke
hierarchic zelve mij niet welwillend was to hulp gekomen .,
eene krachtige huip, niet alleen omdat zij een overvloed
van materiaal to mijner beschikking heeft gesteld, maar
nog maar omdat dit materiaal onberispelijk onpartijdig moat
heeten . 1k heb hat oog op de verslagen van verscheidene
visitatien, die in de jaren 1566---1569 op initiatief van den
Utrechtschen aartsbisschop en van zijne aartsdiakens gehouden ziju in verschillende gedeelten van hat sticht van
Utrecht 1}. Bij de bewerking van dit kostbare materiaal
hoop ik nooit to vergeten, dat eene visitatie, hoe onpa •tijdig ook, nit bran aard alleen den nadruk lest op de
misbruiken, die zij ontmoet, terwijl zij hat goede, ale voor
haar doel waardeloos, met stilzwijgen voorbijgaat .
Kleuriger, pakkender beeld van de ingeslopen mis
bruiken leverden mij de uitvoerige verslagen van drie andere
visitatiereizen., die in 1570 en 1571 door den aartsbisschoppelijkenn officiaal gedaan zijnn n aar drie districten in Holland
en Gelderland, die door den hertog van A l v a zelven aan
den aartsbisschop gesignaleerd waren ale bijzonder verdorven en daarom aanstonds behoefte hebbend aan de
bisschoppelijke tuchtroede .
Een eigenaardig besluit van
hat due verkregen overzicht leverde mij eindelijk eene derde
visitatie, die in 1593 in hat geheele Nedersticht van Utrecht
gehouden ward, ditmaal op last vann de protestantsche
kerkoverb,eid, maar toch voor mijn doel van groot belang,
omdat de deputatie op bet platteland van hat Sticht overal
nog zuiver katholieke inrichtingen aantrof,
inrichtingen,
die zij wel is waar natuurlijk andere beoordeelde dan hare
katholieke voorgangers hadden gedaan, maar die toch van
then aard waren, tat ook dezen
hat moat met nadruk
1) De verslagen sullen eerlang hat light zien in de werken van hat
Ristorisch Genootachap .
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erkend worden - ze stellig even beslist zouden hebben
algekeurd .
hit deze voortreffelijke bronnen meen 1k genoeg belangrijke en vertrouwbare berichten over de kerkelijke toetauden van het laatst der 16e eeuw verzameld to hebben,
om het waagstuk to bestaan, waarop ik zooeven doelde .
I.
Het beeld, dat de verslagen ons leveren van eene
katholieke kerkgemeente in de late middeleeuwen, beantwoordt geenszins aan de sterk gekleurde voorstellingen, die
on s in den regel worden afgeschil derd : noch aan den exces
d'honiieur, dien de bewonderaars der middeleeuwen wenschen
in beeld to brengen, noch aan de indignits van de invectieven der Hervormde ijveraars . Het blijkt ten slotte noch
eene idylle noch eene tragedie to zijn geweest, maar een
zeer gewoon geval : wat prozaIsch, bevlekt met wat mensehelijke ondeugden, maar niet meer toch dan wij redelijkerwijze
hadden kunnen verwachteii .
Be verdeeling van het groudgebied van het bisdom
was destijds over het geheel blijkbaar doelmatig : de kerspelen
schijnen in de meeste gevallen niet to groot to zijn geweest, zoodat een pastoor, als hij wilde, ze behoorlijk kon
beheeren . De kleinste gemeente, die wij ontmoeten, is die
van Tienhoven, met slechts 130 communicanten ; dan volgt
Eemnes met 200 a 250, verdeeld over ongeveer 60 huizen ;
200 a 300 cominunicauten vindt men to Honswijck, 250 a
300 in vier andere dorpen . Oostvoorne en Helvoet volgen
met 300, Lopikerkapel en Ameyde met 350 communicanten ; in drie gemeenten vindt men er 400, in twee andere
450 . Dan stijgen de cijfers : 550, 600, 700, 7 a 800 en
800 communicanten vinden wij, telkens in eene gemeente .
Eerst dan komen de steden, waar de cijfers met groote
sprongen naar boven gaan : Naarden met 1500, Vollenhoven
me 2100, de Utrechtsche Buurkerk (die trouwens twee
pastoors heeft) zelfs met 8 a 9000 communicanten . Het
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behoeft wel geen betoog, dat inn dergelijke gevallen splitsing der parochies uiterst gewenscht zou zijn geweest in
het belang van een behoorlijk toezicht op de gemeen.teleden,
dubbel gewenscht in een tijd als deze, toen de
ketterij overal opkwam . Maar zeer euvel mag men het den
geestelijken autoriteiten toch niet duiden, dat eerie verdeeling deter groote parochies niet heeft plaats gehad ;
want ik vrees, dat de zwaar belaste pastoors zelven meestal
weinig ingenomen zouden zijn geweest met eeue splitsing,
die hunne inkomsten niet onbelangrijk zou hebben besnoeid .
De pastoor is een eenvoudig man, geheel geenn geleerde, somtijds zelfs op wat gespannen voet met het Latijn .
Of hij v6br zijne wijding behoorlijk geexamineerd is door
de kerkelijke autoriteit, schijnt niet altijd volkomen zeker.
Zelfs zijne kennis van de gewichtigste kerkelijke beiangen
blijkt sours verbijsterend gebrekkig : wij vernemen vann een
pastoor, die slechts vier van de zeven sacramentenn kan
opnoemen,
van een ander, die niet op de hoogte is van
de questie der spiritueele cognatie.
De pastoor is het factotum zijner gemeenteleden, ook
buiten het kerkelijke gebied . Als een van hen land wenscht
to huren van freule V a n N y e n r o d e, dan reist de pastoor
van Schalkwijk goedhartig met hem mede heel naa r
Maarssen, our voor den boer het woord to doen bij de
adellijke landbezitster. Voortreffelijk, al is het jamirier, dat
hij daarvoor de mis verzuimt ! Een ander priester is zijn.en
gemeentenaren behulpzaam met zijne schrijfkunst : dikwijls
wordt hij, als hij de herberg passeert, naar binnen gene>epen . ;
want de boeren doen gaarne taken onder een glas bier, en
niemand dan de pastoor kan -door hen de noodige akten
opmaken .
De pastoor komt dus wel eens in de herberg ; mast
men neemt hem dit niet kwalijk, als het maar net t,e erg
loopt. De pastoor van Eemnes, die toch fatsoenlijk met
zijne moeder en zuster samenwoont, is „geern by de jonge
luyden, met hemluyden dansende ende sprin ge.nde" ; een
ander is wel eens een paar dagen zoek . Maar daarin
ziet men geen kwaad : men is niet puriteinsch en mean be-
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schouwt den pastoor als een mensch zooals anderen . Enn
terecht : de heeren zonderen zich geenszins of vann de samenleving. De Naardensche pastoor, good schutter, is telkens
op de jacht met den baljuw van Muiden . En een vicaris
to Culenborch, die vroeger hot land zijner vicarie verhuurd
had, heeft hot ten slotte voordeeliger geacht, om zelf hot
boerenbedrijf to beginner ; wij treffen hem dan ook in de
herberg, bezig met hot verkoopen zijner landbouwprodukten .
One schijn t zulk eene houding wat vreemd ; maar de
zestiende eeuw Dam daaraan nog goon aanstoot : de kerkmeesters van Naarden verklaren Been kwaad to weten van
hunnen pastoor, die zoo ij verig jager was en die bovendien de
kroeg geheel Diet vermeed. En zelfs ergere taken moist men to
verdragen : de pastoor van Schalkwijk heeft op hot kerkhof
eon woordenstrijd gehad met eon lid zijner gemeelLte en
hem zonder seder schrikkelijk uitgescholden ; maar als de
verongelijkte zich aan tafol in de herberg beklaagt, dan
drinker de twistenden de zaak zees fideel weder af. Ernstiger
was hot toegegaan in een geschil van dozen herder met eon
ander lid zijner gemeente ; toen hij hem eons op een landweg was tegengekomen, waren zij handgemeen geraakt, en
de pastoor, een stevige kerel, had zijn gemeentelid spoedig
order gekregen ; duchtig had hij er op losgeslagen en de
onderliggende had later verteld, dat hij hot mes, dat zijnn
geestelijke herder in de hand hield, had moeten vasthouden,
om zijnn lever to redden . Natuurlijk, dit was ernstiger, en men
maakte er dan ook melding van tegen over de visitatoren ;
mar- de strijdenden waren reeds weder goede vrienden, en
men was dus toch Diet geneigd, ook dit geva;l al to hoog
op to n omen, want derg elijke vechtpartijen waren inn die
tijden aan de orde van den da:g. Nu en dan klaagt de
gemeente dan ook wel, dat do pastoor eon „ruych geselle"
is, die als eon gewoon wereldlij .k man veel in de kroeg zit
en zelfs „vrouweert", terwijl een ander „meer soldaat dann
pastoor" hoot
; maar al schijnt dit alles natuurlijk to betreuren, wij krijgen toch denn indruk, dat de schuldige
priestess ook nu nog zullen vrijloopen met eene vermaning.
Maar or is moor en erger . De zonden van doze ruwe
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menschen zijn de zwakheden van den celibatair, den gedwongen celibatair : het zijn de herberg en de vrouw, of,
zooals de volksmond rijmt : Wijntje en Trijntje . Dronkenschap, de volkszonde, vooral in dien tijd, sehijnt ook onder
de pastoors
kinderen van het yolk helaas betrekkelijk
algemeen to zijn geweest . Op de vraaglijsten der visitatoren
komt de vraag, of de pastoor ook aan den drank is, geregeld
voor . De kerk strijdt fe vergeefs tegen het misbruik en
ziet, zich wel genoodzaakt, om in dit geval den oog dicht
to doen : de getuigen verklaren aan de visitatoren, dat
sommige pastoors somtijds „meer dronken zijn dan wel
betamelijk is" (,,plus quam decet") . In eene liehte roes,
zoo flu en dan, zag dus het yolk, ook voor den pastoor,
blijkbaar geen kwaad. De kerk deed er dan ook het zwijgen
xnaar toe en bepaalde zich tot eene berisping, wanneer het
Meek, dat een priester, als hij dronken was, zich n .iet onthouden had van de misviering .
En wat zullen wij zeggen van de verhouding van denn
middeleeuwschen pastoor tot de andere sere ? Toen Jan
d e B a k k e r voor den rechter stoutweg verklaarde, dat hij,
gehu wd priester, meende zich minder straf baar to gedrag en
dan zijne ambtgenooten, die ongehuwd met vrouwen leefden,
moet de inquisiteur hem met naIeve wanhoop geautwoord
hebben, dat er aan het straffen der focaristen (die met
hunne huishoudsters leefden) toch wel niet to denken viel,
omdat zij al to talrij k waren. En ik heb dan ook wel eene
den indruk gehad, dat in de middeleeuwen ten onzent deze
toestand de algemeene rebel was . Inderdaad waren er to
Euik in 1516 slechts enkete kanunniken (,,pauci canonici"),
die nietr openlijk leefden met eene vrouw, en in de streek
van Gouda blijkt het misbruik in 1567 ook onder de
pastoors bijkans regel to zijn geweest . Toch, onze visitaties
geven van den toestand een gunstigeren indruk . Want onder
de 31 priestess der Utrechtsche Baurkerk, die ale getuigen
gehoord worden, vernemen wij slechts van 4, die met cone
vrouw leven, terwijl 2 andere verdacht worden ; van de
niet gehoorde geestelijken worden nog 2 vrij algemeen van
hetzelfde misdrijf beschuldigd, terwij 1 nog een derde ver-
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dacht wordt . De groote meerderheid is dus onschuldig .
Ook buiten Utrecht vinden wij telkens pastoors, die alleen
woven of met hunne moeder of zusters . Al waren
dus de focaristen stellig niet zeldzaam, algemeene regel
mag het misbruik, zelfs in de zestiende eeuw, toch blij kbaar niet heeten .
Was dus de middeleeuwsche pastoor geen geleerde,
hij was ook niet onberispelijk van gedrag . Maar met
al zijne fouten, blijkt de man toch niet verwerpelijk
to zijn geweest als herder zijner gemeente . Hij preekt
trouw op Zon- en feestdagen, en al zijn niet alle pastoors
verdienstelijke kanselredenaars (wij vernemen zelfs van
en, wiens gehoor geregeld vertrekt, als hij den kansel
bestijgt !), toch krijgen wij den indruk, dat hunne werkzaamheid als predikers reeds destijds van veel meer belang was
en ook dat die werkdan wij zouden hebben gedacht,
zaamheid door hunne parochianen bepaaldelijk werd gewaardeerd . Men klaagt over een pastoor, die nit de Luiksche
diocese of komstig en dus slecht verstaanbaar is ; een ander
blijkt (reeds toen !) „op beroep" gepreekt to hebben, voordat
men hem aannam . Z66zeer zelfs stood de preek reeds
destijds op den voorgrond, dat wij tot ooze verbazing vernemen, hoe sommige pastoors trouwer preeken dan de mis
opdragen. Het felt schijnt zonderling : immers niet alleen
is de mis voor den katholiek natuurlijk veel gewichtiger
dan de preek ; maar zij geeft ook, zouden wij zeggen, aan hem,
die ze door langdurig gebruik eenmaal kept, vrij wat minder
moeite . Inderdaad, zoo schijnt het ; maar toch wordt ons
uitdrukkelijk verzekerd, dat meer dan een pastoor, die
trouw preekt, daarentegen „soe luttel misse doet als hy
can". Van bepaalde nalatigheid bij het opdragen der mis
hooren wij echter niet veel . Op enkele plaatsen wordt eene
vroege mis wel eens verzuimd ; de pastoor doet wel eens
op het koor een dutje, vooral na den eten ; een ander
spreekt bij de mis z66 schielijk, dat men zich afvraagt, of
hij niet nu en dan gedeelten overslaat . Maar dit is dan
ook ongeveer alles . Alleen met de zielmissen der vicarieen
schijnt het wat slechter gesteld to zijn geweest : verscheidene
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vicarissen
slecht bezoldigd ale zij zijn
resideeren niet .
Bij bet vervullen zijner andere ambtsplichten gaat de
pastoor echter soma wel wat achteloos to werk. De biecht
wordt door sommigen wat haastig afgenomen, zoodat wel
beweerd wordt, dat de absolutie reeds volgt, voordat de
confessie ten einde is ; eenige Briellenaars, die naar de
geuzenpreek geweest zijn, hebben daarvoor van den voorbijgaanden pastoor op straat absolutie gekregen, ale zij eene
kaars offerden bij de Clarissen .
Wij hooren ook wel eene
klagen over nalatigheid bij het bedienen der sacramenten,
hetgeen natuurlijk vooral de aandacht trekt, ale een stervende daardoor niet tijdig bet Laatste oliesel heeft ontvan gen . Veelal blij kt dan echter eene persoonlijke questie
de aanleiding tot bet verzuim to zijn geweest : de pastoor
meende, dat de bediening niet zijn werk was, maar dat van
een antler. Natuurlijk geven zulke opvattingen wel eene
den doorslag, ale men den pastoor 's avonds iaat komt halen
en hij dan de rivier nog moet oversteken ! Kibbelarij en
tusschen bijeenwonende geestelijken komen trouwens meermalen voor : wij vernemen van een vermakelijken wedstrijd
tusschen een vicaris to Schalkwijk, die begirt eene mis op
to dragen, terwijl de pastoor op den preekstoel staat, zoodat beiden om het hardst moeten schreeu wen, om de aandacht to trekken van bet publiek, . . . . totdat zij eindelijk den
strijd voortzetten buiten de kerk en elkander bestormen
met deurwaarders-exploiter !
Zeer weinig stichtelijke gevallen, maar begrijpelijk en
menschelijk ! Ook bij de kerkelijke rechtspraak gaat bet bier
enn daar wat slof toe . De regel is, dat (aithaus in Holland en
.Zeeland) de provisor en de deken samen terechtzitten ; bet
komt echter wel eene voor, dat en van beiden ontbreekt.
Maar overal en altijd is bet repel, dat beiden samen
kibbelen over de verdeeling hunner emolumenten !
Ook
de wijbisschop blijkt zeer gehecht to zijn aan bet aardsche
lijk. Te Honswijck had hij 32 guldens g~eischt voor de
herwijding der altaren, en to Culenborch had hij beloofd, bet
wel op een accoordje to zullen gooier ; maar beide malen
had men hem to duur gevonden, en had de altaarwijding
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this maar niet plaats gehad . Trouwens, men kon bij de
beaten wel vat afdingen : then de provisor van Voorne den
pastoor van Hellevoet f 5 afeischte voor zijne institutie,
kreeg daze bet gedaan voor minder dan de heift . - Ook
met de Zondagsviering was bet bitter gesteld : maar al to
dikwijis zag mcii werken op den Zondag . En met de dispensatie daarvoor ward vaak de hand gelicht ; men abonneerde zich soon s voor ecu j aar vooruit, en was dan tegen
betaling van ecu vat bier of ecu zak graan een jaar lang
ge vrijwaard tegen alle aaninerkungen .
Zulke en soortgeijke klachten vernemen wij telkens .
Natuurlijk, want bet ziju de gewone misbruiken, die men
overal ontmoet : bet is versapping van den ijver, zooals
die helaas! op den dour altijd to verwachten is, wanneer
men to doers hey ft met gewone stervelingen, zonder hoog
ideate levensbeschouwing en zonder streng plichtgevoel .
En zoo, niet erg er, hebben wij on s ook de middeleeuwsche
pastoors voor to stellen .
Zooals bet met dcii pastoor gesteld is, zoo is bet ook
met de andere kerkejke ambtenaren : er zijn slechte onder
hen . De koster van Naarden voelt zich to voornaam, om
zeif met bet Sacrament near de zieken to gears, en zendt
this in zjne plaats zjjn achtjarig zoontje ; zijn college van
Thameu is ecu woesteling, voor wien iedereen bang is . Ook bet beheer der kerkmeesters is niet onberispelijk en
de toestaud van bet kerkgebouw iaat dan ook bier en dear
the wenschen over . \Vj vernemen van eene kerk, die bij
menschenheugenis niet is gebruikt ; de kerkdaken lekken
op vela plaatsen hinderlijk . Na den Beeldenstorm hebben
de kerkmeesters van Culenborch zich niet ontzien, om voor
bet herstel van bet hoogaltaar eene grafzerk en eene
memorietafel to gebruiken, die thuis behoorden in twee
kapellen . Op eene andere plaats vinden wij de relieken
der kerk onder de bewaring van eene vrouw, - elders de
misgewaden in een kilt, nog half vol zeeslijk van de laatste
overstrooming. In eene kerk is geen bijbel to vinden, elders
is geen brevier, wader elders geen afdruk van de besluiten
van bet Trentsche concilie . In een dorp ontbreekt bet
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kerkezilver en is bet archief zoek ; naar men beweert, zijn
beide verborgen nit vrees voor dieven ! Op eon kerkhof,
dat gedeeltelijk als bleekveld dient, ontmoeten de oisitatoren
rustig weidende paarden . Ook dit altos is verre van onberispelijk ; maar aiweder zijn bet verzuimen, zooals men die
helaas ken verwachten van ordinaire menschen, als hot
toezicht wet verslapt,
verzuimen, voor de overheid to
onaangenamer, omdat zij bij de klachten eigenlijk de aan-leiding mist tot ernstige verontwaardiging .
En ook de gemeente is als hare leiders . De laden
staan tot de gewijde plaatsen in dezelfde huiselijke verhouding als de pastoor en de kerkmeesters . Wij vernemen, dat ergens hot publiek onder den dienst hardop
praat on been en wear wandelt, z66zeer dat nocb de steno
van den priester noch bet koorgezan g hoorbaar zijn . Bij
feestelijke gelegenheden worden bier en daar zelfs maaltijden
aangericht in de kerk, en op eons pleats treffen de visitatoren leidekkers aan, die bezig zijn hunne tegels gereed
to waken in de kerk zelf 1). Telken.s hooren wij ook de
klacht, dat de religieuse belangstelling verkoelt („devotio
friget") ; de menschen communiceeren alien eenmaal 's jaars,
maar zijn voor de mis volkomen onverschillig . Schepenen
enn kerkmeesters zelven gaan voor met eon slecht voorbeeld
ddor slechts eenmaal 's maands tar kerk to komen ; de
gemeente-secretaris bezoekt de kerk alleen, als bij zijne
publicaties moot aflezen, en verlaat hear wader, zoodra bij
gereed is. Op werkdagen komen slechts enkele menschen
tar kerk, on zelfs des Zondags sluipen onder de mis velen
wog naar de herberg . Trouwens de algemeene, constants
wensch van alto visitatoren is dit : onder kerktijd behoorde
niet getapt to worden, opdat de kerk n .iet ledigliep . Z66
vast ingeworteld is doze gewoonte, dat op hot ein.de der
eeuw, als de Hervormde predikant meester is geworden in
bet bedehuis, de pastoor zich vestigt in de kroeg en met
succes concurreert met zijn Hervormden college !
Z66 waren de toestandon in de Katholieke kerk, even .
1) Denkelijk wet schijfjes bout, die als daktegels gebruikt warden .
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voordat zj bet veld moest ruimen voor de lEilervorming.
Bevalt ii de schets 1 Niet bijzonder allicht! Ret is wat
grain in grauw ; er is al to weinig sprake van eenige
religieuse verheffing, van eenige sterk gespannen plichtsbetraehting. Iuderdaad, dat is zoo! Zeker moeten wij ons
thans heriuneren, dat eerie visitatie weinig geschikt is, om
de goede zijden van een toestand in bet oog to does vallen,
- en ook dit, dat ik in het geschetste beeld van een pastoor
heb vereenigd de zwakheden, die de visitatie-verslagen ons
berichten van vele . Maar toch, de indruk is niet verheffend.
En als wij om ons been zien in de Katholieke literatnur
dezer periode, dan vinden wij ook elders nergens de idyllen,
die de geschriften der veertiende eeuw ons zoo overvloedig
schetsen uit bet leven der moderne devotes, - nergens
eenig tegenwicht tegen den ordinairen indruk ouzer verslagen . En moeielijk kunnen wj ons ontveinzen, dat bet geschetste portret toch wel gelijken moet . Want deze personen
zijn menschen van gelijke bewegingen als wij zelven ; hunne
feilen en zwakheden zijn die van velen onzer . Ms heden
of morgen eerie kerkvisitatie plants had, om bet even of zij
zich richtte tot Katholieken of Protestanten, dan zou men
denkelijk bier en daar nog wel eens stuiten op dezelfde
of dergelijke verkeerdheden . Alleen maar, de menschen
van de zestiende eeuw vertoonen hunne on dengden wat
krasser en wat brutaler dan hunne naneven van de twintigste eeuw ; ons geslacht is vooruitgegaan in goede vormen
en schijnt een weinig meer to hechten aan bet decorum,
terwiji de zestiende-eeuwers, recht en slecht, zich geven
zooals zij zijn Werkelijk zijn zij wat ruwer en wat ongemanierder dan wij ; maar veel onzedelijker dan wij kan ik
hen niet vinden .
Evenwel, de menschen van dies tijd mogen in den
grond dezelfden zijn geweest als ouze tijdgenooten, de
tijden zelven waren geheel anders. En dit verschil teekende
zich scherp af, ook in de kerkelijke toestanden . Tegenwoordig is alles genivelleerd, in bet geheele land in hoofdzaak gelijk ; ook de invloed der gestelde machten doet zich
overal gevoelen met gelijken nadruk . Niet aldus in de
O .E.IX1
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middeleeuwen : hot gezag was then over hot algemeen niet
zeer krachtig, en bovendien waren er vole redenen, die
zijne working verlamden op tal van plaatsen . En dan
lieten de groote kinderen, die de middeleeuwsche menschen waren,
natuurkinderen, weinig gewend aan zelfbedwang en nog minder aan dwang van boven, ---- zich
spoedig gaan . De toestanden, over hot geheel n iet buitengewoon slecht, ontaardden op die plaatsen dan plotseling geheel en staken schril of tegen de grauwe alledaag schheid der omgeving . Onze visitatie-verslagen leveren
ons ook van dergelij ke plaatselij ke ontaardin gen sprekende
voorbeelden .
Want terwijl de Utrechtsche geestelijkheid, dood op
haar gemak, zich er toe gezet had, om langzamerhand,
beginnend met de omstreken van Utrecht, alle kerken der
diocese eons to doers bezoeken, vestigde de centrale regeering to Brussel, naar aanleiding van ingekomen berichten,
hare aandacht achtereenvolgens op twee strekeu, waar de
kerkelijke toestanden een hoogst bedroevenden indruk
maakten . In de heerlijkheid Culenborch, waar de bekende
geuzenhoofdman lorin van P a 11 a n d t had geheerscht,
had de invloed van dozen anti-katholieken drijver uit den
aard der zaak allerlei nalatigheden en misbruiken op hot
gebied der kerkelijke tucht mogelij k gemaakt . Then, sedert
bet vonnis van verbeurdverklaring van 28 Mei 1568, zich
to Culenborch een koninklijke „kapitein", Rob e r t van
Lien den, gevestigd had, was hot dan ook alras gebleken,
dat de sterke ontaarding der kerkelijke zeden in dit district
schreeuwde om verbetering . Nog erger bleek
alweder
op aangifte der centrale regeering
de toestand to Brielle
en op hot eiland voorn .e, waarheen de regeering in hot volgende jaar (1571) de visitatoren dirigeerde . flier, op dit
afgelegen hoekje grond, waar zeker sedert lange jaren
goon visitator den voet had genet, vertoonen zich aan ons
hog misbruiken, ernstiger dan ergen s elders, -- on gehoorde
toestanden, die zeker de bandeloosheid van L u m e y's
benders niet rechtvaardigen, maar die toch de gru welen,
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die een jaar na onze visitatie juist op deze plaats zijn gepleegd 1), wel eenigszins verklaren .
Ik ga u, naar deze Culenborchsch-Brielsche berichten,
het beeld schetsen van den zestiende-eeuwschen pastoor
in zijne ontaardiug . Maar ik doe het niet, zonder u nogmaals herinnerd to hebben, dat deze schandalen,
van de
snort, die den stof geleverd heeft voor de verontwaardigde
boetpredikaties onzer Hervormde leeraren,
uitzonderingen
waren, door de Katholieke machthebbers zelven met den
vin ger aangewezen en hartelijk betreurd,
uitzonderingen.,
al waren er natuurlijk nog vele andere plaatsen in ons
vaderland, waar het bijna even ongeregeld toeging als op
de twee of drie plaatsen, welker misdrijven het eerst de aandacht hadden getrokken van de Brusselsche regeering .
Is het in deze ontaarde districten jets ongehoords, dat
het aantal der geestelijken op eene plaats geheel kompleet
is, reeds het feit, dat bij eene kerk meer dan een geestelijke
resideert, most er zeldzaam heeten . llerhaaldelijk vinden wij
in een dorp slechts den enkelen priester, die met moeite in
den dienst voorziet,
sours met een collega, die, dikwijls
afwezig enn zelden goed gedisponeerd, van weinig nut is .
De dienst wordt dan ook overal slordig waargenomen .
De geestelijken, met ruige mutsen op het hoofd ten koor
gekomen, gedragen zich daar uiterst ongegeneerd . Zij
blijven onder den dienst zwijgend zitten of loopen door de
kerk ; zij praten en lachen hardop, zitten to schrij ven of to
slapen ; sours geven zij zeer in het oog vallend den dienstdoenden geestelijke wenken, our wat voort to waken met
den dienst . De zielmissen worden veelal niet opgedragen,
de biecht wordt sours afgenomen in de herberg. Ook met
de geestelijke rechtspraak gaat het slof : de aan gewezen
1) De bij de visitatie als getuige optredende pastoor van Helvoet
H e n r i e k B o g a r d werd door L u m e y opgehangen . De in de veralagen
herhaaldelijk (niet in gunstigen zin) vermelde Brielsche kanunnik B e rw o u t J a n s z . onderging hetzelfde lot door L u m e y'a handlanger J a n
v a n 0 m a 1 . De pastoor van Den Briel, die in de visitatie een goed
figuur maakt, ging daarentegen na de inneming der atad over tot het
ProteatantiaYne . (Zie : ruin, Verspreide geschri/ten. II, p . 291, 307, 311 .)
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rechters blij ven dikwijls weg, our den voortgang van de
taken hunner vijanden to belemmeren ; zij moeten dan
vervangen worden door v icarissen . A.ls de stemming niet
uitvalt near den tin van den deken, weigert deze to
concludeeren en vertrekt . Een notaris is niet aanwezig,
zoodat een domme koster, die de zittingen der rechtbank
niet eons bijwoont, de akten moot opmaken . Ook met de
executie der vunnissen is hot treurig gesteld .
De dekens der kapittels, tevens pastoors, zijn wel van
goeden wil ; maar de een, dour en onervaren, imponeert
niet, terwijl de ander, onvriendelijk en imperious, gehaat
wordt als een ijvera :ar en door zijne inhumane handelwijze
niets bereikt . De tucht last dan ook alles to wenschen
over : als er kapittel belegd wordt, komt goon der
heeren hot bij worsen . Sours kiezen zij eene andere pleats
in hot koor, our maar niet to zitten naast den gehaten
deken : men scheldt hem nit voor bond en ezel . Hot is
voorgekomen, dat een der heeren in de voile vergadering
den deken woedend bij den keel heeft gegrepen, een andermaal dat bij gedreigd heeft : „Ick sal u dat backhuys n och
opsnyden !" Statuten zijn in de kapittelen van Brielle em
Oostvoorne eene onbekende zaak . De deken van Oostvoorne
getuigt over bet Brielsche kapittel, waarvan bij zelf lid is, dat
de heerenn buiten de hoogmis niet veel misers opdragen,
dat zij eon pear erfenissen aanvaard, maar de daarop rus
tondo schulden niet betaald hebben, en dat zij de uitkeeringen, die zij krachtens verschillende armenfundatien
doers moeten, eenvoudig nalaten ; ook hebben zij de prebende
van den voorzanger onder de kanunniken verdeeld, zoodat
de kerkzang, thane zon .der biding, hopeloos in de war loopt .
Te Nieuwland, eon dorp bij Den Briel, worden de goldenn
uit eon legaat voor acme zieken onder de kanunniken verzoogenaamd our ze in persoon aan de armen uit
deeld,
;
to deelen ale voorwendsel voor doze handelwijze geldt de
bewering, dat vroeger vermogende vreemdelingenn even ruim
bedeeld worden ale arm ingezetenen . In hot kapittel van
A .bbenbroek vertoonen zich zelfs reeds misbruiken, die onder
de Utrechtsche kanunniken (waarlijk geene heiligen !) eerst
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na de Hervorming opkwamen : de goederen van het kapittel
worden niet meer beheerd door een rentmeester, maar zijn
verdeeld in acht groepen, die door de acht kanunniken
zelven geadministreerd worden, terwiji our de zeven jaren,
als de nieuwe huren ingaan, de landerijen verwisseld worden .
In het Brielsche klooster gaat het niet beter : eenige
nonnen zijn gevlucht, andere wonen in de stall en . hebben
een gedeelte van de kioostermeubelen medegekregen . Eene
burgervrouw in de stad voedt eene rijkgekleede zuigeling
op : het kind van de mater van het klooster en van een
der kapittel-vicarissen . Ook in het begijnhof is het slecht
gesteld : er zijn slechts twee begijneu, die elk een sleutel
van den hof bij zich dragen ; overigens wonen daar oude
vrouwen, zonder mis to hooren of licht ill de kerk to branden,
,,omdat dit haar (naar zij beweren) niet aangaat"!
Ret levensgedrag van bijna alle geestelijken in deze
streken is bedroevend . Voortdurend hooren wij, dat de
heeren veel in de herberg zitten ; to Oostvoorne zegt de
pastoor zelf, dat de godsdienstoefeningen niet veel beteekenen, omdat de heeren dronken ter kerk komen . Een geestelijke is dikwijls zoo dronken, dat hj den geheelen volgenden
dag to bed moet blijven ; een ander loopt sours dagen
achtereen dronken door eene naburige stall . Van een der
geestelijken wordt getuigd, dat hij ,,rneer dronken is dan
de andere heeren" . Als het kermis is in een dorp in de
buurt, kornt geen der geestelijken ter kerk, zoodat de dienst
niet zou kunnen doorgaan zonder de tusschenkomst van
den niet toegelaten deken, die dus ijveriger blijkt dan zijue
in alle vormen geInstalleerde collega's .
Ook net de zedelijkheid is het er allertreurigst gesteld .
Op eene plaats verschijnt de pastoor sans gene in de kerk
met zijn kind op den arm ; een aiider toont zich verdacht
feeder voor zijne broerskinderen . De een leeft net twee
zusters, - een ander met twee meisjes, waarvan de eene
zijne oomzegster is . Ret publiek is aan dergelijke schandalen gewend : een oude schout verklaart van een pastoor,
die kinderen heeft bij de meid, ,,geen kwaad to weten" ;
de bovengemelde pastoor, die leefde met zijn zusterskind,
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wordt ons beschreven als zeer goed (,,valde bene") en aan
het yolk aangenaam (,,gratus popul o") ; de pastoor van Odij k
heet „een eerbaer man, hebbende kynderkens, waervan de
moeder o verleden is" .
Haast ongeloofelijk is het, tot welk eene buitengewone
verwildering de geestelijkheid in deze districten vervallen
is. Ziehier eene anecdote over den vice-deken van het
kapittel van Abbenbroek, tevens als provisor de geestelijk&
rechter der streek . Zijn Hoogeerwaarde, die, na verscheidene amoureuse relaties, thans leefde met eene getrouwde
vrouw, kwam eenmaal op eene visitatiereis in zijn district
in het dorp Corendijck bij den pastoor, die leefde in intieme
betrekking met zijne dienstmeid . Het bezoek had onverwachte gevolgen : eerlang betrapte de pastoor zijn gast met
de meid . Natuurlijk was hij over bet geval niet zeer ge-sticht, en een en andermaal zei hij knorrig teg en de
deem : „J a n n a, Jan n a ! wat ben je toch een gem een
schepsel !" De provisor liet hem begaan ; maar toen de
pastoor niet afliet, riep hij lachend : „Er staat geschreven
wie geen geld heeft, doet boete met zijn lijf !"
Dit verhaal
is niet zeer stichtelijk en het pleit niet voor het fijne gevoel
van den deken-provisor ; maar het ergste komt nog . Alss
iemand later in tegenwoordigheid van den provisor het
avontuur begon to vertellen, dan legde deze hem schaterend
het zwij gen op : „Mij is het overkomen", riep hij dan,
„niemand kan het beter vertellen dan ik !" En hij liet
zich het genot niet ontnemen, om het heele geval smakelijk
in bijzonderheden to verhalen !
Ziehier een ander type : de kanunnik An t h o n i
A e r t s e n B u d din g to Culenborch. Een wildeman met
een grooten baard en zonder tonsuur, die zich niet stoort
aan zijne geestelij ke plichten en zelden op het kerkkoor
komt. Verschijnt hij er eene enkele maal, dan praat hij
hardop of zit to schrij yen ; maar meestal zit hij onder den
dienst to spelen in de kroeg . Ook last in den avond en
's nachts is hij daar met eenige vicarissen . Hij ontkent dit
tegenover de visitatoren niet, zegt alleen, dat hij niet
altujd den geheelen nacht daar is, ook dat hij, als hij
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nit de kroeg komt, geene mis opdraagt,
hetgeen eenige
getuigen trouwens anders verhalen, bewerend, dat hij en
zijne drinkebroers clan dobbelen, wie van hen de mis zal
opdragen ! Dit belangwekkende lid van hot kapittel heeft,
zooals bij onderzoek blij kt, de geldkist van hot kapittel
mode naar huffs genomen en hot kapittelzegel gebruikt voor
hot opmaken van valsehe akten ; hij int sours de pacht van
's kapittels landerijen, steelt hot vee en doet geene rekening
van de memoriegoederen . De deken van hot kapittel houdt
hem de hand boven hot hoofd en beschermt hem tegen
de woede zijner college's, die hem wel to lijf zoudenn
willen . Trouwens dit is gemakkelijker gezegd den gedaan ;
hot is Been zaak, zonder handschoenenn clit katje aann to
vatten. Eon der kan.unniken, die hem zijne schelmerijenn
verweet, heeft hij eon meali in hot voile kapittel eon pak
slaag gegeven ; den rentmeester heeft hij eons met denn dood
gedreigd, en den herbergier in zijne eigene gelagkamer
mishandeld met eon steenen bierkroes . Toen men hem zijne
stem in hot kapittell on to am, sloeg hij eonn g eschilderd
glasraam in, dat pas op kostenn van hot kapittel hersteld
was ; en toen men hemm veroordeelde, wist hij de executie
van hot vounis to beletten . Dit pronkjuweel had toch,
behalve zijne kapittel-prebende, nog eene vicarie in de kerk to
Golberdingen weten to veroveren ; maar hot verheugt mij
to kunnen berichten, dat de visitatoren hem aanstonds lieten
gevangen zetten .
Blijkbaar was doze boosdoener ook in hot Culenborchsche kapittel eene uitzondering ; maar hetzelfde zou ik niet
durum verzekeren van den pastoor van Zuytlan_d bij Den .
.Brief . Eon jaar geleden was doze dear aangekomen met eene
meidd en eon kind ; toen de dienstmag d overfeed, bezorgde
de provisor hem spoedig eene andere, met wie hij gezegdd
wordt than.s op to goeden voet to zijn . De man verstaat
goon Latijn, draagt eon grooten beard en loopt veel in de
kroegen, wear hij speelt op de Duitsche pijp ; over zijn
levee schudt men hot hoofd . Kort voordat de visitatorenn
hot dorp bezochten, had doze woesteling hot gepast geoordeeld, our zich 's middags our twee uur, ten aanzien van
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iedereen, op straat uit to kleeden en een bad to nemenn in
de haven ; daarna was hij, nog naakt, een huis binnengeloopen, waar hij em een dienstmeisje gevra,agd had . A.ls
de visitatorenn hem dit door verschillende personenn gedane
verh :al voorhouden, kan b ij het niet ontkennen : hij was
wat drop ken g e weest en meet alleen opmerken, dat hij niet
naakt in het huis geloopen is, maar het nieisje buiten heeft
1k zeide zooeven, niet zeker to zijn, dat deze
geroepen !
bandiet eene uitzoudering was in zijne omgeving ; ik had
daarvoor reden. Want then de schout van het dorp het
verhaal in kleure.n en geuren had gedaan, merkte hij op,
dat het wel geed zou zijn, dat de visitatoren den pastoor
eens terecbtwezen ; maar hij zou hem tech ongaarne zien
vertrekken, tenzij men een beteren gereed had!! C elukkig
warm de heeren tech van eene andere meening en noodigden denn mann uit, emm n .aar eene andere betrekking om
to zien .
Zulke toestanden vend men ten onzent, even voordat
de revolutie uitbrak, die de oppermacht der Katholieke
kerk zou ten val bren.gen . Verschrikkelijk i ongeloofelijk !
is men geneigd nit to roepen : erger kan hot wel niet ! Maar
menn zou zich dan vergissen : het ken nog erger, en het
wend feitelijk oak erger met de Katholieke geestelijkheid .
De Hervormiug triomfeerde, en over het geheele land verspreid, zonder toezicht en zonder tucht, zwierven de on .ttroonde priesters, zonder onderling verband, rend op hot
platteland en trachtten hun levensonderhoud to vinden door
aalm.oezen van de velen, die nog hechtten aan den ouden
godsdienst. Vat or order deze omstandigheden terecht
kwam vann de moraliteit der heeren, die zich, reeds teenn hot
bisschoppelijke bestuur nog in eere was, dikwijls zb6zeer
hadden to buiten gegaan, last zich denken : de visitatie
van 1593 verhaalt daarvan de schrikkelijkste staaltjes .
Vole gemeenten ware.n na de Hervorming feitelijk nog
katholiek gebleven. Maar daarnaast vend men tal van andere,
waar de geestelijke zich bij hot deepen en trouwen, „omme
niemant to argeren",,,accommodeerde" naar de gezindheid van
hen, die zijne hulp verlangden, en derhalve beurtelings ge-
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bruik rnaakte van den katholieken of den protestautsehen rites .
Pat was destijds, then de llervormden zich flog verbeterde
Katholieken konden achteu, zoo vreemd niet, als het ons
thans schijnt. Maar er was erg, er : de hooding der pastoors
was vaak allertreurigst ; zij waren veelal vrienden van het
dobbeispel en gingen door voor duivelbanners . De pastoor
van Bunschoten had de accijusen van het dorp gepaeht our
wat to verdien en, en lag un telkens overhoop met zijne
parochianen . Do pastoor van Vinkeveen, die daar reeds
16 jaren (flog van vofr de Reformatie) gevestigd was, wilt
niets van hot evangelic of van het geoof, was dagelijks
dronkeit en heette in de wandeling : ,,De groote godt van
Vinekeveen" .
Ook het verdere levensgedrag deter heeren was sours buitengemeen aanstooteiiijk . Met den drank scheen het flog al to
gaan : wij vernemen van pastoors, die zich ,,grootelijx
gebetert (hadden) in hunne oude faulte van drincken ."
Ma ar daarentegen was de onzedelijkheid toegenomen, en
de staaltjes van het cynisme der priestess zijn waarlijk
bijna onge1oofljk. Dc pastoor van Lopikerkapel leeft met
eene vrouw ; hij verkaart die ,,?net vriendenraet genomen" to
hebben en ze ,,te houden voor sijn echte huysvrou" ; bij
onderzoek blijkt het echter, dat hij, gewezen pates in een
vrouwencouvent, de vrouw, zuster in het convent, tiers
jaren geleden met goedvindeii van de mater heeft modegenomen! Dc pastoor van Moutfoort gedraagt zich erger
dan een openlijke ,,potteboef" en is to TJtrecht wegens zijn
onverbeterlijk slecht leven afgesneden van de kerk . Te
Maartensdjk is reeds van voor de Hervorming een priester
gevestigd, die to Tltrecht een bordeel gehouden heeft en die
flog een daushuis heeft ; hij houdt zich bezig met onttooveren en werpt duivelen nit. Te Maarssen eindelijk hondt de
pastoor, die met eene vrouw leeft en acht kinderen heeft,
een kroeg in een boomgaard aan den weg . Als de visitatoren eenige opmerkingen daarover makers, antwoordt hij,
dat hij ,,zijn huisvrouw flog niet getrout" heeft ; hij wenscht
dit ook niet to doers en wil ze gaarne aan een ander overdoen, als iemand ze hebben wil . vat de kroeg betreft, hij
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is wel bereid ook die aan kant to doen, maar alleen als
men hem een middel aan de hand doet, om zijn groot
g ezin to onderhouden zonder to tappen !
II.
Zoo had jarenlange tuchteloosheid de onbeschaafde
geestelijkheid der Nederlandsche middeleeuwen laugzamerhand doen ontaarden in eene bende zonder orde en zonder
moraliteit . Wat was de reden van zb6 ergerlijke verwildering ? De geestelijkheid had het antwoord gereed : de ketterij !
Maar de bewering is weinig overtuigend . Het is mogelijk,
waarschijnlijk zelfs, dat de ketterij er toe zal hebben bijgedragen om den ijver voor den kerkdienst to doen verflauwen ;
maar het schijnt mij duidelijk, dat bandeloosheid en onzedelijkheid, zooals ik die boven schilderde, nooit het gevoig
geheel afgezien van
kunnen zijn van ketterij . Immers,
de vraag, of de ketters het hadden bij het rechte eind, -schijnt het zeker, dat menschen, die met gevaar voor hunn.e
veiligheid in verzet komen tegen de heerschende kerkleer,
ernstige lieden moeten zijn, ernstiger allicht dan het gros
van de getrouwe lidmaten der kerk : ook met de zedewet
zullen zij het dus allicht ernstiger nemen dan anderen,
zeker althans niet minder ernstig . Maar om het even, de
vraag blijft van belang : was de ketterij inderdaad ten
onzent z6S sterk als men beweert ? zou zij inderdaad, ind'ien
z- d'it gewenscht had, de tucht in de Katholieke kerk, zoo
die voor h aar optreden stren g g ehandhaafd was, in die mate
hebben kunnen ondermijnen als op sommige plaatsen het
geval blijkt to zijn geweest ?
Onze visitatieverslab en geven on s op deze vragen g een.
duidelijk antwoord . De visitatoren, zoo ijveri.g in de weer tot
het opsporen van ketters, geven ons toch den indruk, dat
het getal dier boosdoeners bijzonder klein is . Op vele plaatsen
zijn, dus berichten zij, geene ketters bekend ; her en char
worden er in eene gemeente drie of vier gesign aleerd .
In sommige dorpen vindt men enkele verdachte, niet corn-
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municeerende personen ; openlijke aansluiting bij de ketterij
schijnt echter altijd to behoorenn tot de zeldzame uitzonderingen. Derhalve de ketterij schijnt in Noord-Nederland
uitgeroeid ! Maar wat dan to denken van eene verklaring
als deze : dat geen lid van de parochie der Buurkerk openlij k
beschuldigd wordt van ketterij, maar dat velen de conventiculen der ketters bezoeken ? Wat van het getuigenis van
een kanunnik to Brielle, waar pas een getal vann slechts vier
ketters gesignaleerd was : „Velen, ja het grootste gedeelte der
stad, wonen de kettersche bijeenkomsten geregeld bij en
komen ook nu nog zelden of nooit ter kerk" ? Wat van
het feit, dat, terwijl een getal van drie of vier ketters in
eene parochie reeds hoog schijnt geacht to worden, toch
de pastoors zelven van Delft, Rotterdam, Schoonhoven,
Yselmonde, Hellevoet, Zwartewael en Berckau openlijk
bekend staan als ketters ?
Het schijnt dus d.uidelijk, men zegt aan de visitatoreu
de voile waarh eid niet, er is meer ketterij dan men wenscht
op to geven . Ketterij was er overal in het land x), ook in
de beide districten, die gevisiteerd worden, to Culenborch
en in het land van Den Briel . Te Culenborch had de
Beeldenstorm erg gewoed ; wij vernemen, dat het yolk er
sours met geweld een ketter heeft begraven in gewijde
aarde ; de organist waagt het sours, wereldsche liedjes to
spelen tu.sschen de geestelijke muziek,
liedjes trouwens
met den stichtelijken tekst : God is mijn licht en zalig heed .
En in de Brielsche streek warden sommige geestelijken
zelven verdacht, kettersche vergaderin gen bij to wonen .
Ketterij dus was er in het land, denkelijk vrij wat meer
dan de visitatoreu vernamen . Trouwens eene visitatie, ondernomen ten tijde van A 1 v a, gedeeltelijk zelfs onder persoonlijke bemoeiing van den IJzeren hertog, was zeker niet
het meest geschikte werktuig, our de ketters in hunne
schuilplaatsen to betrappen ; zoolang hij nog in land was,
1) Opmerking verdient ook het groote aantal Wederdoopers, dat blijkbaar nog op versohillende plaatsen van het platte land to vinden was
to Huysen in het Gooi b .v, werd bepaaldelijk geinformeerd naar hunne
aanwezigheid.
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was filet zeker niet vreemd, dat de ketters, die niet hadden
kunnen uitwijken, zich bij voorkeur schuil hidden en hunne
godsdienstige behoeften bev redigden in hot geheim, zonder
de vaak uittartende luidruchtigheid van de Calvinisten van
1566 . De raddraaiers waren gevlucht buiten .slan.ds, en de
overblijvenden waren vreedzaam en tarn .
Maar al waren er zeker nog moor ketters dan de visitatoren van 1570 bemerkten, ze~r groot, onrustbarend ;root
kan hun getal toch niet zijn geweest . Men stelle zich de
pressie, die nog in 1570 en 1571` op de gewetens uitgeoefend
word, niet al to zwaar voor . Iemand verklaart in 1571 den
vice-cureit van Den Briel to hebben hooren zeg get : „Had
ick weleer soe gepreect, men soude my gebrant hebben ."
De man sprak hot tegen ; maar hot feit, dat men hemm jets
dergelijks nagaf, blijft even welsprekend . Blijkbaar was
dus de hitte der vervolgin g in 1571 reeds voorbij ; hot g evaar was voor ketters, die zich rustig hielden, niet dreigend
moor, en hot verwondert oils dan ook niet, dat velen huune
godsdienstplichten blij kbaar verwaarloosden, zonder vrees
voor moeilijkheden.
Dus er was ketterij, vrij wat ketterij ; zij was zelfs to
vinden in normalo, rustige districten . Maar ran da:ar tot
de meeting, dat hun aantal eon onrustbarend karakter droeg
voor de heerschende kerk, is eon groote stag . De lectuur
der visitation van omstreeks 1570 geeft den indruk, dat de
toestanden in de tweede heift der 16e eeuw voor de Katholieken nog vrij wat gunstiger geweest zijn dan men gewoonlijk
aanneemt. Die indruk wordt bevestigd, versterkt door hotgoon hot verslag der visitatie van 1593 oils leert. Toen de
visitatoren in dat jaar, dertien jaron na de officieele vestiging der Hervorming, de geheele provincio Utrecht afreisden, vonden zij daar, op eon tijdstip toot de ballingen en
vluchtelingen toch zeker alien waren teruggekeerd en toot
er allerminst reden was voor de Hervormden om huu ge-Ioof to verbergen, toch eon toestand, waarin, naar onzen
bepaalden indruk, de katholieken op hot platte land nog
bijna overal beslist de overhand hebben . Te Cockengen
vinden de visitatoren, als was men tog on plein Catholi-
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cisme, op het kerkhof een groot houten kruis, geheel behangen met kousebanden en andere vodden, blijkbaar herinnerend aan miraculeuse genezingen ; na het vertrek der
visitatoren worden daarheeu eene week lang bedevaarten
georganiseerd . Te Linschotenn heeft men onlangs na denn
brand der kerk, alsof er niets veranderd was, daarin op uieuw
een altaar opg ericht . Te Cudelstaert blij kt het den visitatoren, dat bij kerkelijke bedeelingen alleen de Katholieke
armen worden bevoordeeld, terwijl de Hervormde worden
uitgesloten .
Maar veel sterker nog dan deze geisoleerde feiten spreekt
eene opmerking vann algemeenen card . De visitatoren informeerden overal ijverig, of het H . A .vondmaal in de als
Hervormd bekende gemeenten wel geregeld werd gevierd .
En wat was het antwoord ? In zes dorpen was tours (dertien
jaar na de invoering van den llervormden godsdienst !) het
A.vondmaal nog nooit gevierd . Te Harmelen had hot driemaal plaats gehad met ongeveer 100 deelnemers, to Mij drecht
ook driemaal met ongeveer 60 personen . Te Maartensdijk
en to Doomn was hot & nmaal gevierd, met 30 en 13 deelnemers,
to Vreeswijk met 8 of 9 personen, behalve de
gezinnen van eenige doorreizende schippers . To Doom had
men de viering niet durum herhalen uit vrees voor den
vijand, en to Baarn had de predikant het zingers der psalmen en de doopbediening na de predikatie nog niet kunnen
doorzetten.
Mij dunkt, doze feiten zijn welsprekend. Zij geven
den indruk, dat de ketters op het platte land nog bijzonder
dun warmn gezaaid . Het is mogelijk, dat in Holland en
Zeeland de toestand voor de Hervorming gunstiger was ;
maar daartegenover staat ook, dat die in de oostelijke provincien allicht nog veel ongunstiger was dan in het Sticht .
Reeds toen schijnen derhalve de steden alleen de biding
der volksbewegingen op zich genomen to hebben, en ook
hier moet het spreekwoord van toepassing geacht worden,
dat het de stoutmoedigen zijn geweest, die de halve wereld
in bezit hebben genomen .
De ontwikkeling der ketterij, hoewel natuurlijk niet
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gunstig voor de handhaving van ordelijke toestanden in de
Katholieke kerk, kan dus niet de oorzaak zijn geweest, dat
die toestanden hier en daar z66 ergerlijk waren verloopen
de omgekeerde ontwikkeling schijnt aannemelijker . Wat
kan dan de reden geweest zijn van de in het oog vallende
verslapping der tucht in sommige districten ? Op deze
vraag ge ven onze visitatie verslagen wel antwoord,
en
een antwoord, dat niet alleen aan duidelij kheid weinig to
wenschen overlaat, maar dat ook onpartijdig moet heeten .
Inderdaad heeft het zijne bedenkelijke zijde,
is het
althans een arbeid, die de uiterste omzichtigheid eischt, om
kerkelij ke toestanden met juistheid en onpartijdigheid to
schilderen volgens een visitatieverslag, ook al last de
betrouwbaarheid van dit verslag nit den aard der zaak
niets to wenschen over . Maar wanneer het er om gaat,
de oorzaken van zekere toestanden op to zoeken, dan is een
visitatieverslag daarentegen een bij zonder gewenschte bron .
Immers niet de verspreiding en de omvang van het kwaad
komen dan in aanmerking ; alleen de aard en het karakter
daarvan moeten juist gekarakteriseerd en verklaard worden,
en daarvoor kan ons Been betere bron ter hand komen
dan juist zulk een verslag. Ik ga u derhalve thane uiteeneenzetten, wat de studie deter verslagen mi j geleerd heeft
omtrent de gebreken, die de organisatie der Katholieke kerk
in den Hervormingstijd (en stellig ook gedurende de geheele
laatste helft der middeleeuwen) aankleefden,
gebreken, die
de goedbedoelde pogingen der hervormingsgezinden onder
den hoogeren clerus krachteloos maakten, moesten makers.
Het ernstigste euvel, waarop ik allereerst de aandacht
vestigen wil, is het collatierecht . De visitatieverslagen
leveren ons van zijn nadeeligen invloed de treffendste voorbeelden..
Het collatierecht was de bevoegdheid van den stichter
van een geestelijk beneficie, om den beneficiant daarvoor
aan to wijzen, -- eene bevoegdheid, die op zijne erfgenamen
overging en ten eeuwigen dage in hun bezit bleef . In strijd
met den rechtsregel donner et reternir ne vaut, hadden dus
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de stichters der beneficien zich als „collatoren" zeker patronaat voorbehouden over de door hen aan de kerk geschonken goederen, die zij nog min of meer als hun eigendom schijnen beschouwd to hebben,
als goederen althans, waarop
zij zekere aanspraken mochten laten gelden. Dankbaarheid
en gevoel van billij kheid konden deze regeling aanbevelen, en
zoo had de kerk, goedschiks kwaadschiks, ten slotte daarinn
berust, nadat zij na harden strijd zich althans het recht
van investituur der voor het bezit der beneficien aangewezen geestelijken had vero verd . ormeel had zij daarmede
de beschikking over de heilige ambten behouden, zooals
passen.d was ; in werkelijkheid echter was de geheele macht
over de begeving der beneficien in de handen der collatoren
gebleven . Want de voorgedragenen werden alt &d gelnstitueerd, zelfs dan, wanneer er, uaar onze begrippen, ernstige
bezwaren tegen hen bestonden. Had de kerk meer kunnen
veroveren ' had zij het allengs wellicht zf over kunnen
brengen, dat zij invloed had kunnen oefenen op de behoorlijke bezetting der beneficien ? Wie zal het zeggen ?
Ze er dreigde het gevaar, dat de collatoren, indien de kerk
had geweigerd hunne beschermelingen to aanvaarden en to
gebruiken voor den dienst, zich zouden hebben vergenoegd
met de feitelijke macht en dus hunne clienten, ook zonder
de geweigerde institutie, kalmweg in het bezit der beneficien
zouden hebben g este? d . Wellicht had dus de kerk verstandig gedaan, toen zij zich tevreden stelde met den schijn
der macht, om niet, in de worsteling met een oud voorrecht, ook dien schijn to verliezen . Maar hoe dit zij, niet
to betwijfelen is het, dat het collatierecht op het laatst
der mid deleeuwen een schromelijk gevolg had : feitelijk
maakte het de kerk volkomen machteloos op tal van
plaatsen van haar gebied . Ik ga u volgens de visitatieverslagen eene schets geven van zijne werking .
Het meest algemeene, meest voor de hand liggende
bezwaar, dat aan het collatierecht kleefde, was natuurlijk
dit, dat de collatoren de neiging hadden, hunne eigene
kinderen en kleinkinderen, hetzij ze geschikt waxen of niet,
gelukkig to waken met de to hunner beschikking staan.de
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beneficien . De verleiding tot zulk eerie handelwijze was to
sterker, omdat den collator (die in den regel behoorde tot
de bloedverwanten der stichters) in den fundatiebrief zelf
gewoonlij k wend ingescherpt, dat bij de voordracht zij, die
van het bloed van den stichter warm (zijne eigene bloedverwanten derhalve !), de voorkeur behoorden to genieten .
In die tijden was er in een groot gezin altijd wel iemand,
die zich ging wijden aan de kerk ; de begiftiging met een
beneficie kon zelfs aanleiding geven tot zulk eerie beroepskeuze . Wel was de beg iftig de jongeling natuurlij k n iet
altijd in staat, om de op het beneficie rustende verplichtingen aanstonds to vervullen : hij had daartoe veelal n .och
den leeftijd, noch de bekwaamheid. Maar dit leverde geen
bezwaar ; want het gebruik bracht mede, da,t het den vicaris
geoorloofd was, de inkomsten van zijn beneficie to trekken,
oak al vervulde hij de daarop rustemde verplichtingen niet,
indien hij maar kon bewijzen, dat hij zich door studie aan
eerie universiteit tot het waarnemen deter verplichtingen
voorbereidde .
Z66 kwam het dus meermalen voor, dat jongelieden,
zelfs kinderen werden begiftigd met vicarieen en andere
beneficien, die zij geheel niet bedienden . Toen onze visitatoren zich vertoonden in. Den Briel, werd hun verzekerd,
dat dit de reden was, waarom er bij hot Brielsche kapittel
vrij wat minder priestess r esideerden dan vroeger het geval
was geweest. De ontbrekenden studeerden derhalve aan eerie
universiteit ? Ik durf het geenszins verzekeren . : niet van
elkern afwezigen priester blijkt de verblijfplaats uit het visitatieverslag. Maar over verscheidenen hunner krijgen wij toch
nauwkeurig bericht, en die berichten geven alles behalve
de blijken van den studielust der afwrezige heeren. . Een van
hen, de pastoor van Giessen-Nieuwkerk, studeerde (in 1523)
inderdaad to Leuven . En van den proost van Culenborch
vernemen wij in 1570, dat hij eerst to Utrecht, later to
Keulen in de rechten studeerde : Keulenn bezat eerie universiteit, en to Utrecht was er althans wel gelegenheid, om
iets van de rechtswetenscha,p to wetenn to komen . Maar de
andere afwezige heeren ? De een studeerde to Rotterdam,
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een tweede to Bodegraven, een derde to Geel : wat de
jongelui in de zestiende eeuw in die plaatsj es wel geleerd
kunnen hebben, ter uitbreiding hunner wetenschappelijke
worming ? Maar nog zijn dit niet de ernstigste gevallen
van vele afwezige jonge geestelijken wordt slechts zeer in
het algemeen verzekerd, dat zij ergens buzten Den Briel zich
toelegden op de wetenschap (,,operam dat litteris") !
Men zou molten verwachten, dat de studenten, die
aldus de inkomsten hunner vicarieen grootendeels gebruikten
om hunne (reeele of denkbeeldige) studiekosten to betalen,
zich althans de moeite zouden hebben getroost, om (zooals
het gebruik medebracht) voor het overschot der inkomsten
een anderen geestelijke to bezoldigen, die bereid was, bij
zijn gewone ambtswerk tijdelijk ook de verplichtingen van
den student voor een prijsje waar to semen . Maar van
dergelijke, door het gevoel van welstandigheid geeischte
maatregelen wordt in den regel weinig of niets gezegd .
Hoe het dikwijls ging, blijkt met compromitteerende klaarheid uit de verklaringen, door de weduwe van een Brielschen
bakker aan de visitatoren gedaan over haren zoon, vicaris
in de Brielsche kerk . De jongen, achttien jaar oud, was
biijkbaar van het bloed van den stichter en had zoo, al bij
het leven van zijn wader, de vicarie gekregen . De moeder
bezat den fundatiebrief en was voortreffelij k op de hoogte
van de rechten van haren zoon : hij moest jaarlijks f 40.
trekken uit de landerijen, maar genoot door de overstroomingen in den laatsten tijd vrij wat minder . Ook met de
verplichtingen van den vicaris was zij bekend : zij wilt, dat
hij, zoodra hij priester was, zou moeten resideeren . Maar
daaraan viel niet to denken : zij was eene arme weduwe, en
haar zoon moest helpen in de bakkerij ; zoodra zij hem
misses kon, beloofde zij, dat ze hem zou laten studeeren .
Maar hoe ging het intusschen met de drie wekelijksche
misses, die aan de vicarie verbonden wares? Dat wilt de
weduwe inderdaad niet : misschien had haar overleden man
dit werk indertijd wel aan iemand opgedragen ! Maar de
visitatoren zullen het geheugen der vrouw zonder twijfel
wel to hulp gekomen zijn : aangezien zij blijkbaar niets
O E .I
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betaalde voor de waarneming van haars zoons verplichtingen,
was hot toch volkomen duidelijk, dat aan die verplichtingen
ook niet word voldaan .
Zoo ging hot dikwijls met de gewone vicarieen : de
collatoren vergaven ze en sages er dan verder niet naar
our . Maar met de vergeving der pastorates was hot in den
regel nog vrij wat erger gesteld . De heer der plaats, eon
aanzienlijk edelman, was dikwijls collator van dit beneficie,
ook van vole kapittelprebenden en van tal van vicarieen
en andere beneficien in de parochiekerk 1). De voorname
heer had hot druk met allerlei beslommeringen, en er was
alle kans, dat hij die gewichtiger zou vinden dan de bemoeiingen, die in verband stonden met zijn collatierecht .
Zoo was de heer van Montfoort collator van de prebendenn
van hot kapittei to Abbenbroek ; mij zou hot niet verwonderen, zoo de uiterst bedenkelijke toestanden, die de visitatoren char aantroffen, althans voor eon deel to wijten
wares aan de min gelukkige keuze van de titularissen door
den collator. To Cockengen vonden de visitatoren van
1593 geenen koster ; de collator, de heer V a n Z u y l e n,

had eon jongon begiftigd met dit baantj e, dat zijn oom
voor hem zou waarnemen totdat hij volwassen was . Maar
de oom was later in den oorlog gegaan, en zoo bevonden
de visitatoren, dat de jeugdigo koster woonde bij zijn e
moeder, die oene slecht befaamde herberg hield, terwijl de
betrokking niet word waargenomen ! Maar, hoe slecht dan
ook, de collator had in al doze gevallen toch voldaan aan zijue
verplichtingen on de bon oeming gedaan . Doch als de heer
ver weg woonde aan hot Brusselsche hof of elders resideerde,
dan kwam or dikwijls van sulk eene vervullivg der vacatures
geheel niets. Natuurlijk was die vervulling dan ook wel eons
bezwaarlijk ; want als hot beneficie klein was, dan meldde zich
sours niemand daarvoor aan, en hoe zou de collator in de
verte dan eon geschikten kandidaat vinden ? Hot was toch be1) Een zeOr enkele maal vinden wij de gemeenteleden zelven ale
collatoren optreden : to Zeist van hot kosterambt, to Giethoorn van eene
viearie. Maar sulk eene demoeratisahe, seer doelmatige inrichting was
zeldzaam .

IN DE TWEEDS HEL T DER 16e EEUW .

99

zwaarlijk van hem to vergers, dat hij zich ter wille van
zijn voorrecht nog uitgaven zou getroosten ? De zaak bleef
dus dan natuurlijk sleepers, en ten slotte werd zij . . . , volkomen vergeten ! Zoo ging het b .v . dikwijls met de tallooze
beneficien, waarvan de koning van Spanje collator was .
Zes jaren moest men sours wachten, eer de opene plaatsen
werden vervuld : in het kapittel van Den Briel vaceerden
dientengevolge in 1570 vijf van de twaalf prebenden, in
dat van Oostvoorne drie van de acht ! Tijdelijke plaatsvervangers werden evenmin aangewezen, hoewel volgens de
fundatien bij vacature de helft der inkomsten moest besteed
worden voor het bezoldigen van een waarnemer . En wanneer dan ten slotte de lang verwachte beneficiant benoemd
werd, dan Meek de keus meestal nog gevallen to zijn
op een uiterst ongeschikten persoon . Zoo was b.v. eene
vicarie to Vianen gegeven aan den leermeester van het
zoontje van V a r g a s, het befaamde lid van den Raad van
beroerten, die natuurlijk kalm to Brussel bleef en moest
blvjven our zijn pupil to onderwijzen . Over het geheel blijken
's konings keuzen, waarover to Brussel beslist werd
(natuurlijk veelal uit gunst), inderdaad zeer on gelukkig
geweest to zijn : bijna alle beneficien in het land van Putten, in deze heerlijkheid der Hollandsche graven stonden
de beneficien magenoeg overal ter collatie van hun erfgenaam, den Koning, werden in 1570 bediend door bezoldigde
plaatsvervaugers der begiftigden, die zelven niet resideerden .
Nu de collatoren zich dus zoo weinig bekommerden ourm hunne beneficien, mag het zeker verschoonlijk
heeteu, dat het yolk zich veelal ook weinig aan hen
stoorde . Bleef door nalatigheid van den collator de benoeming van eon beneficiant al to lang nit, dan nam de
gemeente, our in de behoeften van den dienst to voorzien,
sours ten slotte zelve tegen betaling eenen plaa,tsvervanger
,a:an ; het kwam dan wel voor, dat die waarnemer later zelf
de collatie kreeg, hetgeen dan aan do gemeente natuurlij k
ee u aardig duitj e bespaarde .
Maar ook de bezitters der beneficien zelven stoorden
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zich vaak weinig aan de collatoren . Zees gewoon was
hot blijkbaar, dat geestelijken hun.ue beneficien onder
elkander ruilden of hot beneficie eenvoudig aan een ander
verkochten, zonder den collator daarbij to kennen, zonder
zelfs den aartsdiaken, die hen moest institueere n, van de
verandering bericht to geven . De vroegere pastoor van
Eemnes, die behoorlij k de colt atie verkregen had, had zij n
pastoraat aldus geruild met zijn opvolger, denn tegenwoordigen pastoor ; waar de ger..ueente was, naar hot schijnt,
niet met de transactie ingenomen : zij was dus, al lovend en
biedend, in onderhandeling getreden met een derden pastoor,
dien zij gaarne zou zien komen, a,ls menn hot eons kon
worden over hot door de gemeente to betalen loon.. Ceer
dan eons hooren wij, dat een pastoor hot pastoraat van zijn
voorganger eenvou dig heeft gekocht voor eenn sommetje in dens .
En een vicaris to Brielle verklaart naievelijk, dat hij dezelfde
vicarie bezat, die zijn oom voor hem bezeten had : hoe hij
daaraan gekomen was, moist hij niet to verhalen. . Maar ik
weet hot wel : zonder twijfel had hij hot beneficie geerfd ;
hot was, zooals destijds zoo dikwijls voorkwam, langzamerhand eene snort van familiebezit geworden .
De staaltjes, die ik uit de visitatieverslagenn over den slechten invloed der collatorenn mededeelde, zijn natuurlijk de meest
ergerlij ke . Geen szin s beweer ik, dat alle collatoren zoo beden .kelij ken invloed hadden als zij, van wie ons doze droevige bijzonderheden worden verhaald ; stellig zijn er vole plaatsen in
ons land geweest, waar de collatoren in vrede leefdenn net
hunne omgeving en waar de uitoefening hunner rechten
geene aanleiding gaf tot klachten . Maar toch, do nzogelijkhezd tot doze en dergelijke schandalen was gegeven overal,
waar collatoren de macht in handers hadden . De instelling
zelve was verkeerd : wanneer een collator eon ongeschikten
priester naar eene plaats wilde zenden, dan was hot i n den
regel niet wel mogelijk, hem daarin to verhinderen . Da,t
was de zaak : de pastoors en andere priestess worden niet
moor benoemd door de gemeente, die groot belang had bij
ook niet door de superieuren, die
bunn good gedrag,
geacht moesten worden de geschiktste kandidaten voor de
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vervufling der vacature to keDnen, - maar door personen,
die ale redeii :sadden, om met het postje menschen gelukkig
to makers, aan wie zij toevallig eenige verplichting hadden 1),
en die er in vole gevallen absoluut onverschillig over konden
zijn, of de benoemden ook maar eenigermate voldeden aan
de eischen, die hors redelijkerwijzer konden gesteld worden
in hot belting van do hun toevertrouwde kudden . Z66
word dus do Katholieke kerk gelukkig gemaakt met tallooze onwaardige dienaren, zonder dat hare vertegenwoordigers or veel tegen konden doers ; bet gezag van hare
hoofden word voortdurend ondormijud en de belangstelling
barer leden moest met noodlottige zekerheid steeds moor
verflauwen .
(Worcit vervolgd .)

1) 1k preek bier niet van hot geval, dat do collator bet ambt
envoudig verkocht, omdat do visitatieverelagen or, zoover ik mij herinner,
Been voorbeeld van meedeelen . Toch was dit volstrekt niet zeldzaam, to
oordeelen aithaus near den indruk, dien o n . d e stukken in de archioven der
Utreohtche kapittelen makers, - maar zeldzamer toch dan ik meende, near ik
flu nit de visitatieverBiagen opmaak . Men zou hot ontbreken van zulke
berichten in doze verslagen kunnen toeschrijven aan do omstandigheid,
dat do visitatoren nooit vroegen, of do getuige ook geld had gegeven voor zijn
ambt . Zeker is dit inderdaad van belting ; maar ik moon, dat de vraag, indien
bet miebruik z. .r aigemeen was geweest, allicht niet zou ontbroken hebben .
1k denk nan een andere reden voor hot versohil tussehen kapittelarchieven
en visitatieversiagen . In do kapittelen, wear de collatie bij tourbeurten
omging, kwamen allerlei lieden nu en dan in do gelegenheid om eon
postje to vergeven ; elders echter waron do collatoren gewoonlijk of voorname
lieden, meestal to hoog om geld aan to nemen, Of familieleden van den
stichter, die bij hot good waarnemen der betrekking althans zeker belting
Jiadden .

NEDERLAND EN DE(HERZIENE)
BERNER CONVENTIE
DOOR

Mr. L . J . PLEMP VAN DUIVELAND .
Adieu, pays de contrefacteurs !

zoo riep de Luxem

burgsche zaakgelastigde, graaf d e V ill e r s, der Nederlandsche delegatie toe na het afscheids-dej euner op 13 November
j.l . in Bristol Hotel to Berlijn, den vertegenwoordigers van
meer dan 30 Staten ter Conferentie tot herziening van de
Conveutie van Bern betreffende den eigendom van werken
van letterkunde en kunst, door hun Duitsche mede-gedele
geerden aangeboden .
Een der vier Nederlandsche heeren antwoordde gevat
„C'est votre dernzer mot ?" De ander glimlachte beleefd, ontkennend, protesteerend . Met dat al, het woord was g ezegd .
Wij hadden juist 's morgens, in de laatste voile Conferentie-vergadering welke in de deftige, zwaar-beschilderde en
vergulde Bondsraad-zaal van het Duitsche-Rijksdag-gebouw
gehouden werd, medegedeeld dat wij dien avond bij het
teekenen van de Akte niet tegenwoordig zoudenn zijn . Qnze
Regeering had ons daartoe niet gemachtigd en wij m ochten .
ook geenerlei toezegging doers . Wij bepaaiden er ons dus
toe onze persoonlijke overtuiging nit to spreken, dat de
vele tegemoetkomingen der Conferentie aan de bezwaren
der nog niet toegetreden landen, voor Nederland flu den
weg wel genoegzaam gebaand zouden hebben om tot do
herziene Akte van Bern toe to treden, hetzij bin.nenkort,
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hetzij na zijn wetgeving op liet letterkundig auteursrecht
gewijzigd en een wet tot bescherming van dat op de beeldende kunsten tot stand gebracht to hebben .
De aanzienlijke vergadering applaudisseerde hoffelijk
en liet niet bemerken, dal zij (gelijk wij zelven trouwens)
iets moor van ons verwacht had .
Des avonds (Vrijdag 13 November) werd de nieuwe
tekst van de ,,}Ierziene Conventie van Bern voor de bescherming der workers van letterkunde en kunst" - zoo is
de officieele naam - in hot Rijksdag-gebouw geteekend
door de gedelegeerden van Duitsehiand, rankrijk, Engeland, Italie, Spanje, Belgie, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Luxemburg, Monaco, Japan, Tunis en
(hot bij doze gelegenheid nieuw toetredende) Liberia .
Gelijk men ziet, ontbreken van de Europeesche rijken
met Nederland nog steeds : Rusland, Oostenrijk-Hongarije
(dat zelfs to Berlijn zich niet vertegenwoordigen liet), de
Balkanstaten en Portugal . En voorts gansch Amerika,
Noord en Zuid . Al de Zuid-Amerikaansche republieken
waren echter ter Conferentie vertegenwoordigd en voor de
Vereenigde Staten was een gedelegeerde voor eigen rekening
overgekomen, die door een secretaris der ambassado to
Berlijn werd bijgestaan .
Do Conventie kwam in 1886 to Beru tot stand . Zij
werd door de meeste der bovengenoemde Staten terstond
geteekend ; de Skandinavisehe rijken en Japan traders eerst
later toe.
In 1896 kwam to Parijs eon Conferentie bijeen om
haar to herzien en aan to vullen . Zij bracht goon nienwen
tekst : enkel eon ,,Acte additionnel", waarop do meeste
aangeslotenen burs goedkeuring gaven en eon „Declaration"
nopons do boteekonis en uitlogging van enkele artikolen
en uitdrukking en .
Nederianid bleef, na door eon zijner consuls in Zwitserland aan de voorbereidende conferenties van 1884 en 1885
deelgenomen to hebben, zoowel in 1886 to Born als tiers
jaren later to Parijs afwezig .
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Thans, in 1908, to Berlijn, is er een geheel nieuwe
tekst van 30 artikelen vastgesteld 1). Aan deze Conferentie
hebben 14 aangesloten en 21 niet aangesloten Staten deelgenomen ; laatstgenoemden ad audzendum, maar tevens met
raadgevende stem, een welwillendheid van de vergadering,
waarvan door de gedelegeerden van Rusland en van Nederland eon dankbaar en naar ik meen gewaardeerd gebrnik
gemaakt is . De nieuwe Conventie zal in working treden
Brie ruaanden na de ratificatie, door de landen der Berner
Unie, van de handteekeningen hunner gedelegeerden, d . i.
op zijn laatst 1 October 1910 . Algemeen en in haar geheel
geldin voor de toegetredenen zal zij dan niettemin niet

zijn

gelijk ik reader zal uiteenzetten .

De Conventie vau Bern . (1886) vereenig t de contracteerende Staten tot eon „Unie voor de bescherming van de
1) Men vindt den nieuwen tekst in hot ransch (officieel) in de
Nieuwe Courant van 14 November 1908 Avondblad ; in Nederlandsche

vertaling, toegevoegd aan een zeer lezenswaardig artikel van H e r in a n
R o b b e r s, een der Nederlandsche gedelegeerden, in De Gids van 1 December,
getiteld : „De Berner Conventie, to Berlijn herzien ."
Het voornaamste work over de Conventie van Bern is hot in 1906
verschenen book van prof . E r n s t R o t h l i s b e r g e r : Die Berner Uebereinkun, t zum Schutze von Werken der Literatur and Kunst and die Zusatzabkomunen. - 359 blz ., een volledig commentaar .
Nederlandsche lectuur o .m . :
Het auteursrecht. npmerkingen en beschouwingen . Academiseb proefacbrift van J . G . Robbers. Amsterdam 1896 .
Nederland en de Berner Conventie, door Mr . L . J. P 1 e m p v a n
D u i v e 1 a n d, in De Gids van 1896 ; gevolgd door een artikel van Mr. J .
D . V e e g e n s, contra .
Aansluiting bij de Berner Conventie - in „Pro en Contra" (Serie I

No . 10) Baarn, Holl andia Drukkerij, 1905 . -- Pro : Her man Robber s.
Contra : J . H . K o k.

Over de herzienivg to Berlijn :
een uitvoerig artikel van L o u i s D e 1 z o n s
Mondes van 1 October jl ., verschenen due v66r de
13 Nov .) geopend word, en gevolgd door een artikel
ver over de resultaten der Conferentie, in bet zoo
mer van 15 December .
en hot officieele rapport van Louis Renault,
in Le Droit d'Auteur zal verechijnen .

in de Revue dens Deux
Conferentie (14 Oct .--van denzelfden schri3j uist verschenen numhetwelk vermoedelij k
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rec,ate n der auteurs op hun werken van letterkunde en kunst ."
Haar grondgedachte is, dat de auteur van een zoodanig
work in de tot do Tjnie behoorende landen voor zijn werk
de heseherming zal genieten, welke elk dier landen aan ziju
eigen auteurs verleent (territorialiteits-beginsel) . Tlaar einddod is ecu uniforme wetteiijke regeling van het auteursrecht in a U e lan den ; maar daar is zij, ook na haar beide
herzieningen, op verre na nog iiiet aau toe . Zj huldigt
daarnevens hot natonahteitsbeginse1 in zooverre zij de hescherming in eon vreemd, tot do [Inie behoorend land,
afhankeiijk stelt van do vervulling der formaliteiteri, voorgeschreven door do wet van hot land van oorsprong 1), en
haar dunr vati dien welke in hot land van oorsprong geldt.
Zij stelt tee eels eon minimum van bescherming (materieel
recht vast, welke voor do biunenlandsehe wetgeving van
elk der toegetreden Staten verplichtend is ; uoernt de werken waarover zij zici nitstrekt, bepaalt omvang en duur
van hot vertalings-, opvoerings- en bewerkingsreeht en
wjst do middelen ,an, waardoor een benadeelde auteur
zijn recht in do TJnie-Staten kan geldig makers . Ook aan
iiiet tot eon Tlnie-land behoorende auteurs verleent zij beseherming, doch slechts voor die werken, welke deze voor
do eerste magi in een der Unie-landen hebben uitgegeven .
Door toe to treden doet dus een land niet anders dan
op eon slag tractaten sluiten net al do tot do Unie behoorende landeIl . Set neeziut daarmee do verplichting op zich
ann do auteurs dier landen de bescherming to verleenen
welke zijn eigen wet aan zjn eigen anteurs toekent : maar
moot burs niinstens de bescherming verleenen, in de Conveiitie uitdrukkelijk gestipuleerd (b .v. de tied jaren vertaalrecht der oudo Corivontie) . Voor zijn eigen auteurs en hors
werkeri bediugt het in den vreeinde al do voordeelen der
vreernde wet, behalve wat den duur aangaat, die binnen do
grens van de wet van het land van oorspron heperkt biijft.
1) Deze voorwaarde is to Berlijn geschrapt . Het nieuwe art . 4 tweeds
lid begins aldus : ,,La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont
subordonnes i aucune formalite ; cette jouissanco et cet exercice soot
independents de l'existence de la protection daps le pays d'origine de l'oeuvre ."
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Men heeft, eerst to Parijs en nu to Berliju, de grondgedachte van het oorspronkelijke verdrag, dat een compromis
is tusschen zeer verschillende rechtsopvattingen en belangen,
beter trachten to verwezenlijken en de stof in eenvoudiger
bewoordingen to vervatten . Daarin is men, niet volledig maar
voor een aanzienlijk deel, geslaagd . „Het is
zeide de
uitnemende en beminnelijke internationaal-rechtsgeleerde,
die onze bijeenkomsten en omen arbeid to Berlijn op meesterlij ke wij ze heeft geleid, prof. L o u i s R e n a u it, in zij u
eindrapport dat als een commentaar van blijvende waarde
op den tekst der nieuwe Conventie beschouwd mag worden
„het is een werk van overlevering en tegelijkertijd van
vooruitgang (dat wij her verricht hebben) ; wij zijn trouw
gebleven aan den geest van onze voorgangers ; wij hebben
op v el e punters burs aanwij zin gen g evolgd, aan h un wen .sehen
recht gedaan ; wij zijn erin geslaagd een aantal beperkiug en .
op to ruimen, waaraan zij zich hebben moeten onderwerpen .
Laat ik bij voorbeeld die kuns twerken n oemen., weike, na
een proeftijd in bet slotprotocol (van Bernn en Parijs) to
hebben doorgemaakt, thans in de Conventie zelve zijn opgenomen (dansen en pantomimes, werken van bouwkunst,
fotografieen) ; de erkenning van het vertalingsrecht tot denn
omvang dien de Conferentie van 1884 bet reeds (inn de toekomst) had aangewezen (volkomen gelijkstelling met bet
auteursrecht) ; de verdwijning der vermelding van „voorbehoud van auteursrecht" voor de uitvoering van muziekwerken .
Bij de regeling van de nieuwe stof die wij to behandelenn
hadden, de fonografen en cinematografen, hebben wij vooral
voorlichting gezocht bij de algemeene beginselen, reeds in
1886 en 1896 gesteld. Wij hebben de autonomic der binnenlandsche wetgevingen zooveel mogelijk geeerbiedigd . Men
merke wel op, dat de Con ventie van geen enkelenn staat
bet ofteren van een essentieel beginsel v ergt . . . . "
R e n a u l t zeide vervolgens, dat bet groote resultant
van de Berlijnsche Conferentie, het tot stand brengen vann
den nieuwen „texte unique" ter vervauging van al de over
conventie, declaratie, aan vullings-akte, slot-protocol en z .,
verspreide bepalingen, er mooier uitzag dan bet in werke-
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lijkheid was . Hij had daarbij het oog op de uitzonderingsen reserve-artikelen, well e men heeft moetenn behouden
deels om de Unie-Staten . (die niet alle van uitbreiding der
beseherming op elk der onderdeelen wilden weten) bijeenn
to houden, deels om aan nog niet aan geslotenen de toetreding gemakkelijk to makes .
R e n a u l t betreurde dit als een noodzakelij k kwaad .
Voor mij, die niets liever wensch dan Nederland eindelijk
ook bij dezen in.ternationalen bond zich to zien aansluitenn
en aldus een hardnekkig isolement to zien prijsgeven, dat
ons land in veler oog niet tot eere en zeker niet tot versterking van zijn goeden naam in den vreemde strekt, y oor
mij zijn juist die uitzonderiugs- en reserve-artikelen eenn
reden tot vreugde. Zonder deze zou het met de kanse .
van Nederl anti's toetredin g hopeloos gesteld zijn . E n on ze
delegatie verheugt er zich over, dat zij door haar aanwezigheid to Berlijn tot het behoud en de verhooging dier leans n
een weinig heeft kunnenn medewerken 1).
Het Internationaal Bureauu der Unie to Bern, dat odder
de leiding staat van den grij zen directeur H e n r y M o r e 1
(in de eerste dagen der Berlijnsche Conferentie helaas reeds
overvallen door een ongesteldheid, welke hem tot terugkeer
naar zijn vaderland dwong) en van den in vele taleu welbespraakten rechtsgeleerde prof. R o t h 1 i s b e r g e r, tot wien
1)

De

delegatie bestond uit de heeren : Mr .

. S n ij d e r van

w i s s e n k e r k e, raad-adviseur aan het Dep . van Justitie en directeur van

het Bureau van den Industrieelen Eigendom ; Mr . L . J . P 1 e ni p v a n
D u i v e 1 a n d, hoofdredacteur van Dc Nieuwe Courant ; H e r m a n R o k~b e r s, bestuurslid der Vereeniging van Letterkundigen ; en W . P . van.
S t o c k u m Jr., lid voor Nederland van het Bestuur der Internationals
Uitgevers-Congresses .
De Nederlandsche delegatie was dus zeer verscheiden samengesteld
een hoofdambtenaar, een journalist (beiden j uristen), een letterkundige enn
een uitgever . In dit opzicht onderseheidde zij zich gunstig van de meeste
andere delegaties, die voornamelijk nit hooge ambtenaren en diplomateu
bestonden . Slechts in de
ransohe was het letterkundige en artisti eke
element sterk vertegenwoordigd, o . m . door de Academiciens L a v i s s e
en Paul Hervieu, door Georges Leeomte e . a . Be fijn-geestige
ambassadeur to Berlijn, J u l e s C a m b o n, stood aan haar hoofd .
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ails draden van de Conferentie samenTiepen en die in waarheid de rechterhaDd geweest is van R e n a u 1 t - bet
Internationaal Bureau heeft sedert de herziening van Parijs
(1896) ells gegevens verzameld, walks voor een nieuwe omen uitwerkiug van de oorspronkelijke Conventie nuttig
zouden kunnen zijn . 1) Zoo ontvingen do laden, voor zij in
de Duitsehe hoofdstad to semen kwameu, een ,,tableau"
(meer dan 50 bladzijden kleinen druk beslaande) van wonschen, in do laatste elf jaren ter zake van internationale
en nationals regelingen van bet auteursrecht uitgesprokeu
door letterkundige vereenigingen (in de eerste pleats de
Association littera'ire et artistique internctt'ionale), door uitgevers-,

pers- en kunstenaars-con gressen, door vergaderingeu van
architecten, fotografen, rechtsgeleerden, door Kam ers van
Koophandel en parlementaire commissies . De ,,Association
Internationals", die van de Barrier Ilnie do moeder is, had
in haar samenkomst te Neufchatel van September 1907
(o .a. met medewerking van R o t h l i s b e r g e r en Osterr i e t h, thans een der Duitsche gedelegeerden) een volledig
herzienings-ontwerp vastgesteld en in hot tijdschrift Le
Droit d'Auteur openbaar gemaakt ; dit ontwerp had tot
voorbeeld gediend voor de voorstellen der Duitsche Regeering
walks eau de Conferentie to Berlijn warden onderworpen
en den grondsiag barer beraadslagingen uitmaakten . Die
Association had boveudien nog in September jl . een cougres
to Mainz gehouden, waarvan ons bet proves-verbaal, vergezeld van wenken en wenschen, gedurende onze bijeeukomsten ward toegezonden .
De arbeid der Conferentie was dus uitstekend voorbereid . Niet in elk opzicht had do Duitsche Regeering
bet voorontwerp der Association gevolgd . Zoo had zij
bjvoorbee1d wel bet voorstel overgenomen, volgens lietwelk
de bescherming, in een land der Unie to verleenen, geheel
1) Het Internationaal Bureau to Bern is een in de Conventie worteende, permanents installing, die ells mogelijke gegevens betreffende
de besoberming van bet auteursreoht verzamelt en publiceert, onderwerpen
met do Unie in verband staande bestudeert, en een bled uitgeeft :
Droit d'Auteur.

NEDERLAND

mc

DE (llEnzIENE) BERNER CONVENTIE .

109

onafhankelijk werd gemaakt (zoowel wat den duur, als den
omvang en de vervulling der formaliteiten betreft) van de
wet van het land van oorsprong van het werk, maar geweigerd daarnaast het dwingende voorschrift in de Conventie op to nemen, dat den duur van het auteursrecht
voor alle landen uniform zou vaststellen op het levee van
den auteur en vijftig jaren na diens dood (overeeukomstig
de ransche en Belgisehe wet) .
Ter vergadering bleek airas, dat men het eerste beg insel zonder aanneming van het tweede niet doorvoeren kon,
omdat de ranschen, hoe edelmoedig ook van acrd, er niet
toe konden besluiten een regeling to aanvaarden, ten gewolge
waarvan het land met de liberaalste wetgeving den vreemdelung een ongelijk ruimere bescherming zou verleenen dan
het voor zijn eigen ingezetenen in den vreernde zou verkrijgen . immers, de meeste Staten steflen in hue wetten
ecu korteren duur van het auteursrecht vast : Duitschland
30 jaren. n a dood, Engeland ruim 40 jaren na de verschijuing enz. - en weigerden (Engeland 1) en Zweden
vooral met groote taaiheid) ter Conferentie eenig voorschrift
to aauvaarden, dat hue de verplichting tot het aanbrengen
van fundamenteele wijzigingen in hun binnenlandsche wetgeving zou opleggen .

Men begrijpt, tot hoe levendige, vaak verwarde, gedachtenwisseling de niet van alle zijden in even onberispelijk
ran sch gevoerde beraadslaging over dit punt aanleiding
gaf. Een der meesterstukken van de leiders der Conferentie
is dan ook geweest, dat zij het ransche voorschrift als algemeenen regel tenslotte toch in de Conventie hebben weten
op to nenien ; art . 7 eerste lid bepaalt voortaan : ,,La duree
de la protection accorde par la prsente Convention cornprend la vie de l'auteur et cinquante ans apres sa mort ."
Dc regel vervult echter vooraisnog louter de rol eerier
vingerwijzing ; want hij wordt dadelijk gevolgd door de
bepaling dat, mocht (gelijk wis en zeker nog wel langen
tijd het geval zal zijn) deze duur door de Unie-Staten
1) Door den soherpzinnigen en vriendelijken, enkele dagen na do
smiting to Berlijn overladen, Sir H e n r y B e r g n e vertegenwoordigd .
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niet algemeen aangenomen worden, de duur van de beschermiug van een werk in het land, waar zij wordt ingeroepen,
dien der wet van het land van oorsprong van het werk
niet zal overtreffen . Waaraan dan nog, toelichtend en,
geruststellend, wordt toegevoegd : „Les Pays contractants
ne seront, en consequence, tenus d'appliquer la disposition
de 1'alin~a precedent que daps la mesure on elle se concilie
avec leur droit interne."
Daarentegen is de bescherming van een werk in de
lan den der Unie geheel onaf hankelij k gem aakt van de
vraag of in het land van oorsprong de formaliteiten zijn
vervuld, waarvan de binnenlandsche wet daar het genot der
bescherming of hankelijk mocht hebben gesteld. Dit is een
groote en belangrijke stag voorwaarts . Ook de omvang der
bescherming (1endue,
e
waaronder dus niet de duur valt to
verstaan) en de middelen om zijn recht to vervolgen, worden
uitsluitend bepaald door de wet van het land waar de bescherming voor een werk wordt ingeroepen, onafhankelijk
van de wet van deszelfs land van oorsprong . Zoo zal bijv.
de auteur van een werk van kunstnijverheid die burger is
van een Unie-land welks wetgeving dergelijke voorwerpen
niet beschermt, desniettemin in staat zijn zich bescherming
van zijn recht to verzekeren in andere Unie-landen, welker
wetten zich dezen vorm van het auteursrecht wel hebben
aangetrokken .
Welke werken beschermt de Conventie P d.w .z. wat is
onder de uitdrukking „oeuvres litteraires et artistiques" to
verstaan ? Reeds de oude Conventie gaf een opsom ming,
welke, wat de letterkundige werken betreft, vrij wel met
die van art . 1 der Nederlandsche Auteurswet overeenkomt ;
zij noemt echter bovendien de werken van beeldende kunst
enn werd thans aangevuld met choregrafische en pantomimische werken, werken van bouwkunst en (in een afzonderlijk artikel en met volledige vrijheid wat den duur aangaat)
fotografieen . Bovendien werd een algemeene begripsbepaling
aan den aanhef van het artikel gesteld : „L'expression
oeuvres litteraires et artistiques comprend toute production
du domaine litteraire, scientifique ou artistique, quel qu'en
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soft e mode ou la forme de reproduction, telle que . . . . "
(vol.gt de opsomming) .
Hot voorstel van de Duitsche Regeering om ook de
werken van op nijverheid toegepaste kunst in hot artikel
(2) op to nemen, stuitte op den tegenstand van Engeland
en Zwitserland af ; wel worden zij in hot artikel genoemd,
maar Diet onder die aan welke de toegetreden staten bescherming moeten verleenen. Voor de andere in hot artikel
genoemde werken staat dit nu vast ; aan vroegeren twijfel
dienaangaande heeft de bepaling : ,,Los Pays contractants
sont tenus d'assurer la protection des oeuvres mentionnees
ci-dessus" eon erode gemaakt .
Een Diet zeer belangrijke wijziging onderging hot
artikel botreffendo hot journalistiek auteursrecht. Zijn afzonderlijke plaats in de Conventie dankt dit recht hieraan,
dat hot eenerzijds evenzeer aanspraak op bescherming kan
inaken als hot auteursrecht op welk letterkundig of kunstproduct ook, maar dat anderzijds de bijzondere aard van de
dagbladpers al to belemmerende bepalingen tegen nadruk,
vertaling, uittreksel, ongewenscht maakt, terwiji in vole
gevallen de ,,auteur" - hij zij courant dan wel persoon met ,,vermelding van bron" (naam) tevreden is .
De Conferentie bracht moor dan eon dag met hot
zooken naar eon behoorijke nieuwe inkleeding door . Er
was veel vorschil van mooning : do Duitsche en ransche
defog atien wilden eon zeer gestreiige bescherming ook van
hot journalistieke auteursrecht ; Belgie, klein land, verzette
zich daartegen met kracht . De Conferontie voelde zich in
doze materie Diet goed thuis ; behalve de Belgische gedelegoerde D e B or c h g r a v o, die or zich blijkbaar grondig
ingewerkt had en Prof . 0 st or riot h, konden krachtens
orvaring, van haar loden slechts de Russische professor
P ii e n k o, medewerker aan hot Nowoje Wremja, en schrijver
dozes over dit onderwerp meepraten . Men kwam na large
discussies, waarin veel onpractische denkbeelden van de
baan werden geschoven, tot eon behoorlijk resultaat . Romans
en novellen, als feuilleton geplaatst, mogen Diet zonder
toestemming des auteurs worden overgenomen ; dit spreekt
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zoozeer vanzelf, dat de verkiaring overbodig sehijnt . Dezelfde
regel is voor alle andere dagblad-artikelen gesteld ,,hetzij
van letterkundigen, hetzij van wetensehappelijken, hetzij
van artistieken card, vat ook het onderwerp er van zjn
moge" ; zij zullen dus niet molten worden overgedrukt, vertaald, verzameld, uitgegeven zonder toestemming van den
auteur . Maar - de uitdrukkelijke toestemmiug is voor
overneming (vertaling) door een dagblad niet noodig ; en de
onderlinge overneming in de dagbladpers blijft dus, mits
met vermelding van bron, vrij, tenzij de auteur haar verboden heeft door een aanteekening bij ziju artikel . Nieuwsen gemengde berichten worden niet als letterkundig werk,
maar als handelswaar besehouwd en vallen buiten de Conventie . In de slotvergadering constateerde echter de beer
P e Bore h g r a v e dat de Conferentie, al had zij gemeend
zich niet buiten haar gebied en op dat der ,,oneerlijke
concurrentie" to moeten begeven, toch geenszins geacht mocht
worden aan dagbladen het recht to hebben willen toekennen
om van elkanders berichten op deloyale wijze of zonder
vermelding van bron gebruik to maken . De Belgische delegatie sprak de hoop nit, dat de wetgevers der verschillende
landen zich dit belang zouden aantrekken en doeltreffende
voorschriften uitvaardigen om aan de in dit opzicht bestaande
misbruiken (we weten er in Nederland van mee to praten!)
een einde to maken .
Op het gebied der muziek is verkregen, dat de auteurs
van muziekwerken, welke in druk verschijnen, voortaan
niet meer uitdrukkelijk in hun uitgave behoeven to keunen
to geven, dat zij zich het uitvoeringsrecht voorbehouden .
Dit wordt vanzelfsprekend geacht ; de componist of ziju
rechthebbende is than s met den auteur van een tooneelwerk geheel gelijkgesteld .
Een ontzaglijke drukte is rondom de Conferentie
gemaakt door grammofoon- en fonograaf-maatschappijen,
welke sedert de ontwikkeling van dezen eigenaardigen reproductie-vorm van kunst in grooten getale zijn ontstaau en
naar het schijnt, geen kwade taken maken . 1k ben in het
bezit van een lieelen bundel adressen, memories, bezwaar-
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schriften en uiteenzettingen van bij dit onderwerp belanghebbende firma's en agenten . De Conferentie heeft zich
verscheidene dagen met het onderwerp bezig gehouden ; ik
sta er her niet bij stil, wijl het den lezer van dit tijdschrift
vermoedelijk niet veel belan g zal inboezemen . In hoofdzaak is, kan men zeggen, de regeling aan de binnenlandsche
wetgeving der Unie-landen overgelaten, onder vooropstelling
natuurlijk van den algemeenen regel dat aan den auteur
van een muziekwerk het uitsluitend recht toekomt om
machtiging to verleenen zoowel tot het uitvoerbaar waken
van zijn werk op een instrument gelijk hier bedoeld, als
tot de openbare uitvoering van zijn werk door middel van
zulk een instrument . Door het verleden heeft men daarbij
een streep gehaald : aan den algemeenen regel, bij deze
Conventie gesteld, kunnen auteurs wier werken voor haar
invoering rechtmatig „gefonografeerd" zijn, geesn rechten
meer ontleenen .
Zoo ben ik gekomen tot de internationals regeling
van het v e r t a a ire c h t,
waarin voor de openbare
meening ten onzent zoo ongeveer de geheele beteekenis
der Berner Conventie is gelegen . Last mij er even aann
herinneren, dat onze Auteurswet van 1881 (door prof .
Kohl e r, die als lid der Duitsche delegatie aan de werkzaamheden to Beg lijn deeln am, in zijn werk Urheberrecht an
&hri ftwerl en and Verlagsrecht „weft hinter seiner Zeit"
genoemd 1)) in haar artikel 5 het vertalingsrecht beschermt
en wel gedurende vijf jaren en onder het voorbehoud dat
een vertaling words uitgegeven binnen drie jaar na de
verschijning van het oorspronkelijke werk, op welks titelblad het vertaalrecht most zijn voorbehouden . De waarde
van deze zeer benepen bepaling, die het vertaalrecht reeds
drie jaren na de uitgave van een werk doet verloren gaan
1) Stuttgart 1906
blz . 105 : ,,Ein solches Gesetz liegt welt hinter
seiner Zeit, wie such Holland durch den Nichteintrit in die Berner vereinbarung gezeigt hat, drie Os in A.utorrechtssachen nicht auf der Hohe
seiner Aufgabe steht,"
O. E. I 1
g
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en slechts ten allerhoogste gedurende acht jaren na versehijning bescherming tegenn ongeautoriseerde vertaling verleent, lint hierin, dat zij de vraag of hot vertaalrecht deel
van hot auteursrecht uitmaakt (wat sommige rechtsgeleerden
waarlijk non steeds betwisten !) ten principals beslist .
Daarover hebben we dus, evennoin als over den „rechtsgrond"
der bescherming (,,eigendom" of jets anders) siuds 1881
gelukkig niet moor to twister
auteursrecht is eenu r echt,
waaraan door den Nederlandsehen wetgever bescherming
wordt verleend en hot uitsluitend recht om, door den druk
vertalingen gemeen to maker, „behoort" volgens dienzelfden
wetgever „tot hot recht van den auteur ."
Wat al theoretische betoogen zij n ten onzent aan doze
„quaestie" verspild . Zie eons hoe de ransehe wetgever
haar heeft „opgelost"
zij heeft nooit voor hem bestaan !
Hij zw jg t over hot vertaalrecht ; maar neon rechter in
rankrijk bij wien hot ooit is opgekomen de bescherming
die do wet aan hot auteursrecht verleent, anders op to
vattenn clan als zich uitstrekkende over hot vertaalrecht in
vollen omvang en dour . Hot vertaalrecht deel van hot
auteursrecht, „mode de reproduction", ziedaar de g edachte
die rankrijk met alle kracht gepoogd heeft neer to leggen
reeds in de eerste lezing van h.et verdrag van Bern . ilet
is or toenn riot in geslaagd ; to v eel bezwaren werden geopperd en de overeenstemming, noodig voor de tot standkoming vann dit eerste begin eener internationals regeling
betreffende den geestelijken eigendom, zou ernstig gevaar
hebben geloopen, ware rankrijk toen to zeer op zijnn stuk
blij ven staan . Toch werd bereikt dat reeds de voorbereidende Converentie van 1884 aan de regeerin gen vann alle
medewerkende landen den volgenden „voeu" toezon .d : „Il y
aurait lieu de favoriser autant quo possible la tendance
vers l'assimiliation complete du droit de traduction an droit
de reproductionn en gendra,l." In de Conventie van 1886
evenwel werd slechts eon duur van tier jaar na de verschijuing van hot oorspronkelijke work voor de bescherminng
van hot uitsluitende vertaalrecht opgenomen .
In 1896 werd eon $inks stag in de richting der gelijk-
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stelling gezet . Het beginsel werd in art . 5 opgenomen
„le droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de
leurs oeuvres pendant touts la duree du droit sur l'oeuvre
originals ." Maar de schrij ver moest binnen tiers jaren na
de uitgave van zijn werk van zijn recht gebruik makers ;
anders was hij bet kwijt .
Thans, eindelijk, to Berlijn, werd de definitieve geiijkstelling, zonder beperking, verkregen (art . 8). Met verklaarbare voldoening herinnert de geniale rapporteur der
beide herzienings-conferenties, prof. R e n a u it, inn zijn
verslag, aan zijn uitspraak van 1896 : „Ainsi le principe
de l'assimiliationn de la traduction a la reproduction est
nettement pose daps la premiere phrase et nos successeurs
n'auront qu'~

supprimer tout cc qui suit cette phrase"

„I1 vie doutait certainement pas (zoo last hij erop volgen)
qu'il serait appele a 1'honneur de constater cette suppression.
'ie bet verzet waarneemt, dat telkens weer bier to
laude tegen bet aanvaarden van de geringste internationals
verplichting betreffende bet vertaalrecht den kop opsteekt,
zal zich verbazen over de gemakkelijkheid waarmede deze
hoogst belangrijke verandering in do Berner Conventie to
Berlij n tot stand kwarn . A l de Unie-Staten (behaive Japan,
dat, via de verwerping van zijnn naief-reactionair amendemen t
om, bet Oost-Aziatische eilandenrijk van elks beperking in
dit opzicht to ontslaan, zich aan den termijn van tiers jaren
zeide to willen houden) gaven grif bun toestemming, niet
alleen tot bet stellen vann den regel in de Conventie, maar
ook tot dadelijke herziening, voorzoover noodig, van bun
wetgevingen in die zin . Zweden, dat de Additioneele
Akte van Parijs niet mede had onderteekend, maakte tegen
de nieuwe regeling van bet vertaalrecht niet bet minste
bezwaar ; en wat nog meer zegt, bet kleine Noorwegen,
dat zijn voorraad geestelijk voedsel zeker niet in geringer
mate door invoer nit den vreemde most aauvullen dan wij
den onzen, verklaarde dat hot de bezwaren, aan de bescherning van bet vertaalrecht ontleend, die bet in 1886 belet
haddenn toe to treden en bet in 1896, toen bet juist toege-
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treden was, hadden doen weigeren de uitbreiding van
Parijs to aanvaarden, thans geheel meende to kunnen
prijsgeven . Een onderzoek, bij de Deen ache uitgevers in gesteld naar de gevolgen in hun land door de verscherping
van het vertaalrecht teweeggebracht, had der Noorsche
Regeering de overtuiging geschonken, dat er een groot
voordeel in gelegen was tegen de concurrentie van (gewoonlijk slechte) vertalin gen door de wet to worden beschermd en dat in den regel de buitenlandsche auteura
geen overdreven eischen voor de machtiging tot vertalen
plegen to stellen .
Een doorwerkte nota, door prof . 0 s t e r r jet h in een
der Commissie-vergaderingen voorgelezen, bevestigde in alien
deele de juistheid van deze ervaring . Om niet to uitvoerig
to worden most ik, voor haar inhoud, naar het nummer
der Nieuwe Courant van Donderdag 29 October verwij zen,
waar men haar in een der brieven over de Berlij nsche
Conferentie 2n extenso vindt opgenomen . Zij bevat, behalve
eenige zeer lezenswaardige beschouwingen over den aard
van het vertalingsrecht, hoogst belangrijke mededeelingen
over de gevolgen van de internationals bescherming, sedert
1886 aan dat recht verleend . Het aantal vertaalde werken
niet verminderd, maar de keuze aanmerkelijk veredeld, het
gehalte aanzienlijk verbeterd . De prij zen van goede vertalingen gedaald, wijl de uitgever niet meer de concurrentie
van goedkoope vertalingen van minder allooi van hetzelfde
werk heeft to duchten . Matig a eischen, over 't geheel, van
vreemde auteurs : „een roman van een gemiddeld aantal
bladzijden komt den (Duitschen) uitgever van de vertaling
op ongeveer frs. 200 . Een Zweedsche statistiek van 1894
toont aan dat na het in werking treden van de letterkundige
conventie van Zweden met rankrij k en Italie de vertaalde
werken van De A.micis, Bourget, Greville en Loti
in Zweden goedkooper zijn geworden, de prijs der boeken
van e u i lie t en D e M a u p a s s a n t dezelfde is gebleven
en dat enkel de werken van D a u d e t en Z o 1 a duurder
zijn geworden en wel 25 en 75 centimes per roman van
200 bladzijden" !
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De vergadering der Conferentie, waarin deze mededeelingen werden gedaan, behoort niet tot de aangenaamste
herinneringen van de Nederlandsehe delegatie . Zij moest,
aangezien toen nog niet vaststond, dat ten behoeve van de
niet-aan g esloten landen een clausule zou worden opgenomen
welke burs bij toetreding de vrije keus zou laten tussehen
dc regelingen van 1886, van 1896 en van 1908, wel de
bezwaren kenbaar makers, welke in haar land ten aanzien
van bet vertaalrecht met groote hardnekkigheid bleven
voortbestaan
bezwaren waarvan de Conferentie zooeven
de ongegrondheid en gezochtheid met klemmende bewijzen
had hooren aantoonen . Wij zeiden dus dat een al to gestrenge regeling vann bet vertalingsrecht de aansluiting
van ons land zou bemoeilijken ; dat wij de beteekenis der
theoretische en practisehe grouden voor gelijkstelling van
vertalingsrecht met auteursrecht niet betwistten, maar
dat men ons den overgang gemakkelijk moest makers.
De Russisehe delegatie sloot zich bij onze opmerkingen
aan, die in stilts worden aangehoord en in bet rapport
van prof. R e n a u l t beantwoord met de goedaardige, maar
voor ons land niet bijster vleiende toegeving, dat alle
natien ook niet even bard behoefden to loopen en dat
men wel begreep, dat de nog niet toegetredenen eerst
dezelfde stadien wilden doormaken als de Unie-Staten en
dezelfde ervaringen opdoen als deze, alvorens to doers vat
thans door hen eenstemmig als internationals plicht
erkend was .
Hoe weed
dit ten slotte --- de puzzle opgelost om
de Conventie van 1886, den Acte Additionnel, de Declaration
(beide van. Parijs, 1896) en de slotprotocollen der vorige
conferenties, in een enkelen nieuwen tekst der „Herziene
Conventie van Bern" samen to vatten en tevens recht tie
laten wedervaren aan de bezwaren en van zeer enkele Uniestaten (wier goedkeuring zonder reserve niettemin noodig
was, omdat de Conventie niet dan met toestemming van
all a onderteekenaars kan worden gewij zigd) tegen eenige
onderdeelen der herziening en van die nog niet aangesloten
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Staten, wier toetreding men zoo vurig wenschte maar die
zich door de thans aangebrachte verscherpingen wellicht
voorgoed zouden laten afschrikken ?
De Commissie van redactie, die een paar weken in stilts
heeft gearbeid, inmiddels beurtelings met de verschillende
delegaties vertrouwelijk overleggende, voorzichtig tastende
en speurende hoever zij zou kunnen gaan zonder de onmisbare eenstemmigheid to verstoren, deed een zeer gelukkige
vondst .
Die vondst bestaat hierin, dat wel ails Unie-Staten
burs goedkeuring zullen schenken aan den nieuwenn tekst
gelijk die thans zal luiden, maar dat bet den genen die
tegen een of meer der aangebrachte veranderin g en bij zondere (nationals) bezwaren hebben, zal vrijstaan bij de ratifi
catie van bet verdrag (welke door alien vb6r 1 Juli 1910
zal moeten geschieden) to verklaren, dat zij zich voorsha,nds
ten aanzien van dat punt of die punters slechts wensehen
to laten binders door de bepalingen der Conventie (Bern
of Parijs) welke zij vroeger hebben onderteekend . Er zal
dus slechts den Conventie besta :an, door ails Unie-Staten:
onderteekend ; maar wie wil, kan op sommige artikelen
reserves makers, welke reserves echter g een andere kunnen
zijn dan ontleend aan en overeenkomstig met bepalingen
van de oude Conventie van . 1886 en haar aanvulling to Parijs .
Omm een paar voorbeelden to noemen : Japan zal vermoedelijk vasthouden aann de tiers jaar vertaalrecht van
1886 ; Spanje, gelijk eerst in de laatste vergadering bleek,.
aan bet vertaalrecht-artikel van Parijs ; Engeland aauvaardde
geenerlei verplichting, nit de nieuwe Conventie voort
vloeiende, welke het zou noodzaken zijn binnenlandsche
wetgeving to wijzigen ; een dergelijk voorbehoud, sehoon
minder volstrekt, maakte Zweden .
En overeenkomstig deze vernuftige schikking is nu ook
de wijze van toetreding geregeld . Art. 25 luidt inn denn
officieelen tekst aldu s

„Lea Etats strangers a 1'Union et qui assurent la protection
legale des droits faisant l'objet de la presents Convention, peuventt
y acceder sur Ieur demands .
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Cette accession sera notiflee par ecrit au Gouvernement do la
ConfidOration Suisse et par celui-ci a tons leo autres .
Elle emportera, de plein droit, adhesion a toutes leo clauses et
admission tous leo avantages stipules daps la presente Convention .
Toutefois, cue pourra contenir l'indication des dispositions de la Convention du 9 Sept. 1886 ou de i'Ace Additionnel du 4 Tktai 1896
qu'ils jugeraient nicessaire de substituer, provisoirement au moms, tux
dispositions correspondantes de let presence Convention."

ad at wij uit Ber1jn waters teruggekeerd, kwam
Kort
de toel5reding van Nederland tot de Bern er Con vent ie iii
de Tweede Karner ter sprake .

Er ligt char, sedert ecu jaar of vier, ecu voorstel to
wacliteri, onderteeken d door Kani erleden vim versehiliende
partijen, de er het vadersehap van hebben overgenomen,
nadat de outwerper zich nit bet parlenientaire seven terugtrok . llet voorstel is bekend als .,de motie Van d e r
Viii ot" en spreekt de wen schefjkheid van Nederland's

toot reding nit .
Men was overeengekornen, wegen s tijdsgebrek alsook,
vermoedejk, orndat de gelegenheid ontbrak om zich van
de uitkomsten (icr Beriijnsche Conferentie in ecu imar zoo
drnkke weken als tussehen haar smiting en de behandeling
van het Hoofdstuk Buitenlan dsciie Zaken verliepeni, vol.doende op d .c hoogte to ateilen
tie bespreking dezer
cootie ook nu flog nit to steilesi, waarscninik tot ebruari
1909 . intussciien konden eeuige lode n zich niet onthouden
van hat oefit eti van eritiek op de h.andelwijze vim hot
Kabinet, hats el k, in pmats van zit' to h onden aim ale verkiarin zjjiis voorgangers, dat fret peon. stag in de ricliting
tier Boner Conventie zou doers, aivorens tie Kamer zich
zou hebben iiitgesprokeu, niiet geschroomdd had vies bi :ke .nde
voorstanders van Nedeiland's aansluiting naar Berliju to
delegeeren . Vooi-ts waren er afgevaardigden die doze go-

legenheid aengrepen oni tie Regeering opnieuw to waarschuwen tegen de aaiisiuiting ais nad .eelig- voor tie belangesi
van Nederlaudsche uitgevers en bel .emrnerend voor do vei'spreiding van ;cede en goedkoope butenlandsche ieetuiir ;
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en auderen, die de Regeering bezwoeren om, u u wij dan
eens (char immers to Berlijn gebleken was hoezeer de Staten
der Berner Unie op onze toetreding gesteld waren) een
„klein troefje" in handers hadden, daarvan gebruik to makers
tot bet bedingen, met name van Duitsehland, van de eene
of andere, door ons land begeerde contrarpraestatie .
Aan laatstbedoelden antwoordde de Minister van
S wind e r en : 't kan zijn dat dit als een troefje zou mogen
beschouwd worden, maar een „honneur" is bet niet ! De
woordspeling was niet alleen geestig, maar ook volkomen
juist . Wie meent dat Nederland, door zijn hardnekkige
onthouding gedurende de 22 jaren van bet bestaan der
Berner U nie, bij de meerderheid der meest beschaafde
Staten van Europa is achtergebleven, acht bet niet oorbaar
dat bet zich nu voor zijn late bekeering nog zou laten
betalen . Trouwens, de beer v a n B y l and t vroeg terecht
hoe men zich dat wel voorstelde : compensaties to verkrijgen voor de toetreding tot een v erdrag, dat vijftiers
Staten omvat ?
Een paar leden richtten zich, gelijk gezegd, tegen de
Conventie zelve, hoewel bet onderwerp niet aan de orde
was, en wezen vooral op de schade die aan materieele belangen in Nederland, bij aansluiting, zou wordenn toeg ebracht .
Op grond daarvan stelden zij de toetreding voor als een
load van ongem otiveerde, althans min of meer lichtzinnige
edelmoedigheid, een soort van donquichotterie tegenover
bet buitenland .
Er mag daarom her nog wel eens op gewezen worden,
dat bij onze toetreding niet alleen ideeele, maar ook zeer
duehtige materieele belangen betrokken zijn . Juist inn de
laatste twintig jaren is de belangstelling van bet buitenland in onze letterkunde sterk toegenomen : onze schrij vers
worden vertaald, onze tooneel- en mu ziekwerken in denn
vreemde opgevoerd . Ook de stoffelijke belangen van Nederlanders zijn dus in toenemende mate betrokken bij een
internationals regeling, welke belet dat bun werk vertaald
of vertolkt wordt zonder dat zij er de bun toekomende
vruchteu van plukken . 1k durf zelfs zeggen dat de vorde-
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riugen welke de beweging tot aansluitiug bij de Conventie
in den laatsten tijd ten onzent gemaakt heeft, voor een
niet gering deel aan de toeneming van lief aantal belanghebbende iandgenooten is to danken . ,,Materialisten" kuniien dus, wat dit aangaat, gerust ziju ; lief is niet looter
idealisme, dat de propaganda voor de Berner Conventie drijft .
drat lief zenden van de gedeegeerden naar Berlijn
betreft, antwoordde de Minister van Buitenlandsehe Zaken
tereclit, dat men naar ecu Conferentie tot herziening van
ecu internationale regeling bezwaarlijk tegenstanders van
zulk ecu regeling lion afvaardigen ; dat de IRegeering zich
bij het aanneen der uituoodiging volledige vrijheid van
haudelen had voorbehouden en aan de delegatie een instructie
had medegegeven in dien zelfden zin ; dat eindelijk vertegeuwoordiging to Berliju gewenscht was met bet oog op
een mogelijke aansluiting, n .1 . to neinde gunstige overgangsof uitzonderiugsbepalingen in de Conventie to doen opnemen
of haudhaven ten aauzien van die punters waartegen bier
to laude bet meest bezwaar placht to worden gemaakt . De
Minister kon crop w]jzeu dat de Nederlandsche delegatie
in dit opzicht to Berlijn werkelijk iets had bereikt . Laat
ik her in herinnering brengen waft ecu der voornaamste
gedelegeerden mij toevoegde, toen men zich ter Conferentie
net dit onderdeel bezighield . Gij ziet - zeide hij - hoe
goed bet is, dat gj hier zijt ; men let op nw bezwaren,
men houdt rekening met uw wensehen ; men hoort u aan
en overweegt uw bedenkingen . Denk eens aan Oostenrijk,
dat wegbleef ; hebt gij zelfs den naam van dat land her
een enkele mail hooren noemen P
Dc elken grond missende bewering dat de IRegeering
door afgevaardigden to zenden, zekere verplichtingen tot
bet in aclit nemen van ,,neutraliteit" zou hebben geschonden,
welke op hair zouden rusteu totdat over bet lot der bij de
Kamer aanhangige motie zou zijn beslist, schoofde Minister
flunk op zijde door, mede namens zijn ambtgenoot van Justitie,
kond to doen dat de IRegeering van de wenschelijkheid van
Nederland's toetreding overthigd was en eerlang ecu voorstel van die strekking aan de Staten-Generaal hoopte aan
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to bieden . Hiermede was de discussie voor het oogenblik
van zelf beein dig d en tot de beh andelin g van het to verwachten ontwerp van wet verdaagd .
Reeds die toezegging is als een belangrijke stag voorwaarts to beschouwen, waarover de voorstanders der Conventie zich hartelijk verheugen . De cootie V a n d e r V 1 u g t,
zal, verneem ik, eerst worden ingetrokken, wanneer het
regeeringsvoorstel zal ziju ingediend : het ontwerp blijft
dus onafgebroken bij de Kamer aa,nhangi.g. Daarna kan de
cootie vervallen ; zij zal hair werk, zonder ooit in behan .deling to z jn geweest, gedaau hebben .
De vorm, waarin Nederland's toetreding z al plants hebben, is die vain het hiervoren aangehaalde artikel 25 der
herziene Conventie, nadat vooraf op het toetredi ngsbesluit
de goedkeurin g d .er Staten-Generaal zal ziju verkreg en . Bij
het sluiten van een verdra ' gnat het an.ders : daar teekent
de Koni:n g (regeering) eerst het tractaat en vraan t ach .teraf
de goedkeurin.g (ratificatie) der Volksvertegenwoordiging .
De m oder.ne rechtsopvatting, welke tusschen het sluiten
van

eexa. nieuw en het toetreden tot een bes t aand verdrag

onderscheidt, eischt dat de toetreding aan .ston.ds h.aar vol
effect kunne hebben, hetgeen uiet mogelijk zon ziju indien
zij gesch.iedde bij, later door de Staten--Generaall flog g oed
to keuren (mogelijk to verwerpea !), regeeringsbesluit .
Natuurlijk zal ouze eigen wetgeti-ing op eeuige belang-

rij ke punters g ewij zigd en aan g e v uld moetenn worden ., wanneer wij tot de Berner TTnie aullen gaan beh .ooren . Zal

dit inoeten geschieden vddr de toetreding, of althaus voordat deze ten aanzien van ores land effect zal hunn .en hebben ? Ik meen die yang ontkeii end to mogen bean.twoorden . Voor de toetreding is het volcioende (volgens art . 25
der nieuwe Couventie, dat in dit opzicht van art . 18 der
oude niet afwijkt) dat de toetredende Staat „assure chez l ui
la protection legale des droits faisant l'objet de la prese to
wij hebben een wet ,,tot regeling
Convention ." welnu
van het auteursrecht" en ziju dus tot toetreding bevoegd .
Door ouze aansluiting laden wij echter zonder eenigeu
twijfel de verplich .ting op ons de bescherming onzer binn .en-
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landsehe wetgeving uit to breiden over de in de Conventie
genoemde werken . Om duidelijk to maken waarop dit zal
neerkomen druk ik art . I onzer Auteurswet mast art . 2
eerste lid der herziene Conventie (vertaald) of en cursiveer
in het laatstgenoemde de werken, waaraan de Nederlandsche
wet tot heden bescherming niet verleent .
Art. 1 .

1\Tederl. Wet.

Art. 2 .

Herziene Conventie .

Het recht om geschriften, plant-,

De uitdrukking „werken van letter-

kaart-, muziek-, tooneelwerken en

kunde en kunst" omvat elk voort-

mondelinge voordrachten door den

brengsel op letterkundig, weten-

druk gemeen to maken, alsmede

schappelijk of kunstgebied, welke

om dramatisch-muzikale werken en

ook de wijze of vorm van weergeving

tooneelwerken in het openbaar uit-

(reproduction) zij, zooals : boeken,

of op to voeren, komt uitsluitend

brochures en andere geschriften ;

den auteur en zijnen reehtverkrijgen-

tooneel- of dramatisch-muzikale wer-

den toe .

ken, werleen van danskunst of pantomimes, welker wijze van uitvoering

bij geschrifte of anderszius is vastgesteld ; muziekwerken met of zonder
woorden ; teekeningen, schilder-, bouwen

beeldhouwwerken,

gravures en

lithograf edn ; plant- en kaa,rtwerken ;
plannen, schetsen en plastische werken van aardrijkskund-igen, topograf schen, bouu'kundigen o f wetensehappelijken aard .

Gelijk men ziet, komt dit in hoofdzaak hierop neer,
dat we een wet tot bescherming van het auteursrecht van
beeldende kunst zullen hebbe .nn to maken
een plicht
welke bier to lande, onafhankelijk van de Berner Conventie,
reeds rinds lange jaren vrij aigeinee ne erl .enning heeft
gevonden . Voorts zullen wij (volgens art . 3) de fotografieen
onder de beschermde werken m.oeten opnewen
wat
den duur deter bescherming betreft zijn wij geh .eel vrij
(art . 7 laatste lid) .
Dat zijn wij ook wat den duur van bet auteursrecht
aangaat ; niet vat bet vertaalrecht betreft . Indien wij dit
niet met het auteursrecht willen gelijkstellen en dus gebruik
maken van de bevoegdheid om ten aan zien van bepaalde
punten ons aan de oude Conventie van Bern to houden,

124

NEDERLAND EN DE (HERZIENE) BERNEB, COIJVENTIE,

zullen wij toch art . 5 onzer Auteurswet moeten veranderen
in dien zin, dat wij da,arin den term j n van tien jaren
opnemen voor den beschermingsduur van hat vertaalrecht .
Beter nog zou hat ongetwijfeld zijn, indien wij de verruiming van de Akte van Parij s kozen, walks hat vertaalrecht met hat auteursrecht gelij kstelt, maar hat bindt aan
de voorwaarde van hat uitgeven saner vertaling binnen
tien jaren na de verschijning .
Dit zijn de eenige stellige verplichtingen met betrekking
tot onze binnenlandsche wetgeving, die toetreding tot de
Berner Conventie ons zou opleggen . . Nog tal van andere
artikelen zouden echter moeten worden herzien, wilds men
n.iet den zonderlingen toestand scheppen dat buitenlandsche
auteurs en hun rechtverkrijgenden in Nederland meer
bescherming zouden genieten dan de ingezetenen zelven .
Zoo zal uit art . 7 tweeds lid, betreffende hat journalistiek
auteursrecht, de eisch van vervulling der formaliteiten
moeten vervallen en nit art . 12 de eisch van „voorbehoud
van auteursrecht" op den omslag der uitgave van een dramatisch-muzikaal of tooneelwerk .
onze regaling van den duur van hat auteursrecht (50
jaren na de eerste uitgave), hoewel door de Conventie niet
uitgesloten, zal op den duur niet houdbaar blijken, evenmin ads de strange formaliteiten onzer wet . Maar hier betreed ik het gebied van het nationals jus constituendwm
waar vela wenschen liggen opgestapeld, die tot de Berner
Conventie niet in rechtstreeksche betrekking staan .
Het is slechts een overzicht van den to Berlijn verrichten arbeid, dat ik in daze weinige bladzijden heb willen
geven ; wie volledig wenscht to worden ingelicht, laze hat
rapport van R e n a u it . Hat was mij vooral om den Nederlarndschen kant dezer internationals Unie to doen, waarin
onze plaats nog altijd ledig staat . Ik hoop dat ik in doze
bladzijde geen enkelen tegenstander to onzent gekrenkt
heb ; zij semen gewoonlijk licht aanstoot aan elks ietwat
forsche uitdrukking, door verontwaardiging over Nederland's onthouding in de pen gegeven . Is doze gevoeligheid
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hunnerzijds wellicht een „hommage rendu a la vertu"
Dan wil ik gaarne verklaren, dat ik den uitroep van graaf
de v ill e r s waarmede ik begon, niet voor mijn verantwoording neem ; maar vraag hun tevens zich niet langer
to verzetten tegen de ~~nige dead die hem voorgoed tot
zwijgen zal brengen .

ECONOMISCHE KRON1EK .
DOOR

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

De albemeene depressie in taken en op de geldmarkt,
waarop wij in onze vorige kroniek reeds de aandacht vestigden als eenn der oorzaken van het minder ruin vloeien
van 's Rijks inkomsten (hoewel sedert wij dit schreven de
maand October meer bevredigende cijfers heeft opgeleverd),

die algemeene depressie is zeker ook een der hoofdoorzaken
van de werkeloosheid waarover en ten ouzent en elders

luide klachten vallen, en die in heviger mate schijnt to
zullen gaau heerschen dan in de laatste jaren het geval is
geweest . De vr,
aag, wat onze reg eerin g teg en over dit
maatschappelijk euvel voornemens is to doers, is door Mr .
T r o e 1 s t r a bij wege van interpellatie in de Tweede Kamer
gesteld, en over hetgeen van overheidswege tot voorkoming
en bestrijding van werkeloosheid kan worden gedaan of
moet worden nagelaten, ziju bij die gelegenheid in ons
Lagerhuis uitvoerige gedachtenwisselingen gehonden, zonder
dat men zeggen kan dat de praktische oplossing van dit
moeilijk vraagstuk daardoor in ook maar eeuigszins belangrijke mate zou zijn bevorderd .
De negatieve uitkomst van deze beraadslaging moet
niet slechts hieraan worden geweten dat de debatten eene
tamelijk hooge vlucht namen en een academisch karakter
gingen dragen, doordat Mrs . T r o e 1 s t r a en T r e u b als
kampioenen voor verschillende staathuishoudkundige opvattingen tegenover elkaar gingen staan, dock zeker ook wel
hieraan dat inderdaad het besproken vraagstuk vann zoo
veelzijdig belang en zoo gecompliceerd, daardoor ook zoo
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bijzoncler moeilijk is, terwiji eene vergaderiug van 100
me]ischen j uist niet bet aangewezen lichaam schijnt om,
nog wel zoo der bijzondere voorbereiding, door louter bespreking van stelsels en mogelijkheden eene dergelijke zaak
jets verder to brengen .
De tijd zal ons moeten leeren of men ook tot wegfleming van dit de arbeiders bedreigend onheil, veel goeds
van verzekering mag verwachten . Zooals overbekend is,
heeft de verzekering tegen werkeloosheid voornamelijk in
Belgie reeds school gemaakt, met name in Gent, waar de beer
Lo u is V a r 1 e z de leideude kracht van deze bewegiug is
en geweest is . Ten otizent is dit stelsel nog maar schaars
toegepast . Men heeft yen en adder hierointrent kunnen
verve men op het Sste Internationale Congres voor Sociale
Verzekeringen, dat omstreeks half October to Rome is gehouden . Dc verzekering tegen werkeloosheid stood op de
dagorde voor de besprekiugen van dit Congres en er waren
ook daarover belangwekkende uota's vooraf in druk aan
de leden toegezonden.
Tilt de mededeeling, die to deter take omtrent Nederland ward gedaari, bleak, dat Amsterdam, Utrecht, Hilversum en Arnhein ziju voorgegaan ; in deze gemeenten kept
men sleehts de verzekeriug door de vakvereenigingen ten
be hoeve va de bij haar aangeslotenem . Tilt gemeentelijke
subsidies z .jn bier foiidsen gevormd weike bestemd zijn
orn daaruit ecu bjs1ag to geven tot do uitkeering wel.ke
door de vakvereeniging an hare werkelooze laden wordt
gedaau . Deze bijslag kau niet hooger zijn dan de uitkeering
van wage de vereeiiigiug en bedraagt in maximum f 0.50
per dag geduce nde ten hoogste 50 of 60 dagen per jaar .
Doze gemeeiie1jke fondsen warm aan bet erode van 1907
reeds in working getreden . Ret percentage van den bjslag
is in deze 4 gemeenten tear verschillend, beloopt ni . in
Amsterdam 100%, in TJtrecht 75%, in Hilversum 60% en
in Artihem 50% . Do geheele bijsiag kost aan de gemeente
Amsterdam f 6000 .-, walk bedrag in bet voigend jaar
(1909) tot op hot dubbele zal moeten worden verhoogd .
Ret is welbekerid dat Den Haag bet Noorweegsche stelsel
van werkeloosheidverzekering gevolgd heeft, waarbij aan
de vakvereeniging do verplichting wordt opgelegd, om niet
aangestotenen toe to laten tot deelneming in hare werkeloosheidskas . In verschillende atidere gemeenten van ous land,
Dordrecht, Haarlem, Delft, Middelburg, Leiden, Zeist enz .
wordt de oprichting van dergelijke fondsen voorbereid .
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Op hot bovengenoemde Internationals Congres to Rome
waren uiterst belangwekkende versla .gen uitgebracht over
den toestand der socials verzekeringen in verschillende
landen gedurende de jaren 1905-1908 en door den Heer
Dr. M a gal d i, Directeur-Generaal der afdeeling Crediet en
Voorzorg aan hot Italiaansche ministerie van Landbouw,
Nij verheid en Handel, is in een zees beknopt, dock de
hoofdzaken holder weergevend algemeen verslag, nit de
afzonderlijke rapporten een algemeen overzicht van den
gang der socials verzekering gedurende de laatste 3 jaren
over heel de beschaafde wereld samengesteld .
Het was door dozen rapporteur dat ook de vraag gesteld
word of de werkeloosheid-verzekering op volledige en stelselmatige wijze in bet algemeen plan van de socials politiek
zal worden opgenomen . Dit is, zoo zeide hij, een onder de
tegenwoordige economische en socials toestanden flog duister
vraagstuk . „Hot risico, dat de werkeloosheid-verzekering
wil dekken, heeft inderdaad niet betrekking op hot physieke maar op hot economische levee
; hot staat om zoo
to zeggen niet buiten maar bins en in de voortbren gin g ;
hot hangt samen met heel hot demografische vraagstuk
hot geboorte- en sterftecijfer, de emigratie, de „rn .oral
restraint" enz, en de opneming van zoodan .ige voorziening in hot algemeen plan der socials verzekeringen
zal noodzakelijkerwijze moeten leiden tot veel verder strekkende algemeene maatregelen dan waa .rtoe zelfs de op dit
stuk hot verst ga,ande landen tot flu toe zijn gekomen ."
De oplossingen die de verschillende rapporteurs nit de
onderscheidene landen ons berichten, blij ven dan ook naar
hot oordeel van Dr . M a gal d i altijd beperkt tot eenn klein
terrein, en doze tak van socials verzekering blijft altijd
nag geIsoleerd en vormt slechts hier en daar eene zeldzame
oase in de beschaafde landen .
Bij de overweging van wat op die beperkte terrein .en
is gedaan en wordt ondernomen kan men den indruk niet
worse, dat algemeene eischen tot redres van dit en zoo
menig tinder maatschappelijk euvel zoo gemakkelijk to
stellen zijn, maar dat eene bevredigende oplossing van de
tallooze aan stop ds daarbij rij zende bezwaren buiten gemeen .
moeilijk blijkt enn dat men daarbij aanstonds raakt aann
vraagstukken, waarvan de ingewikkeldheid zich telken .s
duidelijker openbaart juist naarmate men van die vraagstukken eene diepere studio maakt . Die algemeene indruk
was hot ook, welken menigeen moot hebben ontvangen die
dit congres to Rome met aandacht volgde . Niet slechts

CONOMISCHE KRONIEK .

129

nit de gedrukte stukken, de uitvoerige verslagen en note's
over de gewichtige punten der dagorde, maar niet minder
ook nit de omstandige en vaak tot de kern der zaak doordringende gedachtenwisselingen bleek slag op slag hoe
samengesteld de problemen zijn die het zooveel omvattende
vraagstuk der sociale verzekering stelt . Maar tevens bleek
hoezeer in de onderseheidene landen zeer verschillende
antwoorden op dezelfde vrag en en uiteenloopen.de oplossingen
voor diezelfde moeilijkheden zijn gevonden . In dit verband
mope nit het zoo belangwekkend .e beknopt algemeen overzicht van Dr. M a g a 1 d i flog het volgende worden aangehaald, waarin hij, met ruimen blik den stand der sociale
verzekering over heel de wereld overziende, uiteenwijkende
stroomingen waarneemt, tracht to verklaren en bij zooveel
verschil van gevoelen een verzoenend woord weet to vinden .
Ziehier het slot zijner beschouwing
„Er zijn tusschen de beschaafde landen verschillen die
ik zou willen noemen quantitatieve, maar er zijn er ook
qualitatieve . De eerste openbaren zich in de landen wear
de economische evolutie flog niet het nieuwste standpunt
heeft bereikt ; de tweede veel dieper liggende verschillen
hebben betrekking op het karakter van land en yolk, op
de gesteldheid van den geest der natie, op het historisch
verleden, op de wijze waarop men oordeelt over de bevoegdheid van den staat en de betrekking tusschen den staat
en de particuliere personen . Aldus bezien, scheidt de meest
diepgaande antithese, gelijk men weet, de Germaansche
volken van de Engelschen en. Amerikanen .
„De toepassing van bet beginsel der aansprakelijkheid
van het bedrijf in de Engelsche wetgeving, heeft dear, trouwens evenmin als in rankrijk, tot verplichte verzekering
geleid, en . ook in de Vereenigde Staten is dat niet het
geval geweest . Gelijk men gezien heeft is in Engeland de
invaliditeitspensionneering tot stand gekomen zonder invoering van eene verzekeringsorganisatie : het is in een woord
volkomen duidelijk dat de Engelsch-Amerikaansche yolksaard op het stuk van voorziening den dwang afwijst en
daaraan geenerlei zedelijke waarde toekent . Van andere zijde
oordeelt men dat enkel en alleen door verplichte voorziening de opvoeding tot vrijwillige voorziening ken slagen .
Wear ligt de waarheid ? Nergens en overal wellicht . De
toekomst alleen ken in laatste ressort het antwoord geven,
dock near alle waarschijnlijkheid zal de toekomst ons leeren
dat de waarheid niet ligt in den enkel woord en dat er
pla,a,ts is voor evenveel oplossingen als er volkeren zijn, die
(I. IL I
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liet reeht hebben bun eigen volksaard to ontwikkelen en
diet, niet to belemmeren ."
Vrijheid of dwang . . . . Door alle eeuwen been heeft
op het gebied van maatschappelij ke hervorming de slinger
zich bewogen tusscheu die twee uitersten en in die woorden
blijft zich bet oude probleem stellen als de altijd nieuwe
vraag ook voor onzen tijd .
Van dwang en vrijheid was ook sprake in de vergadering welke door de ,,Nederlandsche Vereeniging voor Wette1jke beseherming der Arbeiders" gewijd word aan de besprekingen over wettelijke regeling van den arbeidsduur
voor voiwassen arbeiders . Over dit vraagpunt waren praeadviezen uitgebracht door den fleer
. M . Wibaut, den
floor C h . St iii e m e y e r (een Breda'sch fabrikant) en door
ondergeteekende .
De eerste heeft zich daarbij, gelijk voor hem vanzelf
sprak, gesteld op zuiver sociaal-democratisch standpunt .
Wel erkende hij dat werkgevers meer en meer komen tot
bet besef der wenschelijkheid van arbeidsduurbeperking,
ook voor voiwassen manrien, dock bet motief van den
werkgever voor zoodanigen maatregel is zijns inziens slechts
hierin gelegen, dat aisdan die beperking strekt ten bate
van de ondernemerswinst en gevorderd worth door bet
ondernemersbelang, waarmede near bet oordeel van . den
(leer W ii) a ut bet arbeidersbelang in onverzoenlijken strijd
verkeert . Wat do overheid betreft, voor hear kunnen en
zullen allicht golden overwegingen van hygienischen en van
militairen aard . Maar de arbeidsduurbeperking, welke do
overheid nit then hoofde zou willen decreteeren, zal wel
nooit vender gaan den gedoogd worth door hot ondernemersbelang . Tot zoover zullen do arbeiders gebaat zijn
door hetgeen, hetzij door werkgevers vrijwillig hetzij door
de wet, in doze richting worth tot stand gebracht, dock
hiermede zullen de arbeiders zich allerminst tevreden kunnen
stellen . ,,Zoodra verdere verkdrting niet meer vereischt
worth voor hot in stand houden en op kracht houden van
eon levend en vogend arbeidersgeslacht ; zoodra verdere
verkorting van arbeidsuren niet meer leidt tot verhoogde
arbeidsverrichting per uur naast nog speller en ingewikkelder werkende machines" houdt de eenheid van belang
op en worth de verdere verkortiug van arbeidsduur ,,de
zuivere eisch eener arbeidsklasse die in hare vervulling een
der voorwaarden ziet voor hare versterking in den kiassenstrijd." Hot arbeidersbeTarig toch heeft zich met zijnen eisch
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van beperking niet to bewegen binnen de grens van hat
productivisme, omdat de voortbrenging gedreven wordt in
het belaDg der ondernemersklasse en dus de loonarbeiders in
dit stelsel geen belang hebben bij de voor de ondernemerswinst meest gunstige verhouding tusschen arbeidsduur,
arbeidsverriciting en hoeveelheid product . De arbeiderskiasse eischt dus en zal altijd moeten blijven eischen eene
verkorting van den. werktijd die verder reikt dan door werkgevers en overheid kan worden toegestaan . Ret bestek van ooze kroniek gedoogt niet uitvoerige
kantteekeningen bj dit betoog to plaatsen, dock hierop mag
wel met eeu eukel woord worden gewezen : dat in dit
betoog, geheel consequent van sociaai-democratische zijde,
de strijiigheid van belang tussehen werkgever en arbeider
op den voorgrond wordt gesteld al s hat volstrekt overwegende en alles beheerschende element, oak in de beantwoording van daze vraag ; dat tevens in dit betoog de
arbeider uitsluitend ten tooneele treedt als de deelnemer
aan de productie, wiens belang rnedebrengt dat zijne deelfleming gesehiede under de voor hem gunstigste voorwaarden,
dock dat hierbij geeri sprake is van den arbeider als verbruiker, dus ais belanghebbende bij eene zoodanige verhouding in de regelirig der produetievoorwaarden waardoor
de meeste en de baste goederen tegen den laagsten prijs
`ook, en zeker niet in de minste mate ten bate van den
arbeider-verbruiker) aan de markt kunnen worde .n gebracht ;
eindelijk dat hier ook schijnt voorbijgezien to zijn, hat
belang dat de arbeider, ditrnaal niet als verbruiker dock
als deelnerner aan de voortbrenging, heeft bjj eon zoodanige
regaling der productie, waarbij de vraag naar arbeidskrach ten tengevolge van algemeene verzwaring der voortbrengiugskosten niet al to zeer zal dalen .
De beer S t u 1 e m e y e r beriep zich op een voor hem
volkomen gezaghebbend woord in de Eneycliek ,,Rerum
Novarum", waaruit Mj de noodzakelijkheid van staatsbemoeiing afieidt . De bedoelde passes in de Encycliek
luidt als volgt : ,,Wanneer derhalve ongeregeidheden dreigen
wegens oproerige gezindheid der werklieden, of tengevolge
van werkstakingen ; wanneer de natuurlijke familiebanden
in de kringen der arbeiders worden verbroken ; wanneer bij
den werkman de godsdienst gevaar loopt, dewiji hem geen
tijd en gelegenheid wordt gelaten tot hat voibrengen van
zijn godsdienstige plichten ; wanneer de zedelijkheid van
den werkman wordt belaagd door de wijze, waarop personen
van beiderlei kunne tot gemeenschappelijken arbeid worden.

132

ECONOMISCHE KRONIES .

gebezigd, of door andere aanlokselen tot zonde ; wanneer
de werkgevers hun ondergeschikten to zware lasten opleggen,
of hen dwingen tot het aannemen van voorwaarden, die in
tegenspraak komen met hunne persoonlijke waardigheid of
met hunne rechten als mensch ; wanneer de gezondheid
van de werklieden, door overmatig werk of een arbeid, die
niet met hun leeftijd of kunne overeenkomt, wordt ondermijnd ; in al deze gevallen moet het staatsgezag zich doer
gelden, evenwel zonder de juiste perken to buiten to gaan .
Slechts zoover tot wegneming van het kwaad, tot verwijdering van het gevaar onontbeerlijk is, en niet verder molten
de maatregelen van staatswege ingrijpen in de burgerlijke
verhoudingen ."
De vraag zou zeker wel gewTettigd zijn of in doze
woorden, waarin telkenmale met zooveel voorbehoud wordt
gesproken en waarin staatsbemoeiing slechts, en dan nog
schoorvoetend, wordt ingeroepen voor het tegengaan van
zeer ernstige misstanden, wel eene rechtvaardiging malt
worden gelezen voor een Loch zeker altijd zeer ingrijpenden
maatregel als wettelijke arbeidsduurbeperking voor volwassen mannen . Door dezen praeadviseur werd zoudanige
beperking geeischt, omdat de Staat als drager van hot
gezag tot plicht heeft zich het lot van alle individuen aan
to trekken, omdat de arbeider als individu plichten heeft
ten opzichte van God en zichzelf, en omdat de Staat daar
is om to waken dat de arbeider gelegenheid hebbe die
plichten n a to komen . Na deze algemeen a uitspraken to
hebben vooropgesteld, kwam deze schrijver tot de slotsom
dat de wettelijk geregelde arbeidsdag zal moeten gelden
voor alle arbeiders, om echter aanstonds daaraan de beperking toe to voegen, dat niet voor alle bedrijven algemeene
regelen kunnen wordenn gesteld . Waar de wettelijke regel
niet toe to passers ware „zonder grootendeels de iri dustrie,
zoo n oodig voor de Maatschappij en hare leden, to benadeelen," daar zouden uitzonderingen moeten zijn toegelaten .
Door schrijver dezes is in zijn praeadvies or de aandacht
op gevestigd dat niet thane reeds onze regeering beschikt
over voldoende gegevens van feitelijken aard, welke noodig
zouden zijn om de gevolgen van wettelijken arbeidsduur
to overzien . Intusschen malt wel worden vastgesteld dat
zeker ook ten onzent in verschillende bedrijven nog to
lange arbeidstijden voorkomen . Bij de overweging der vraag
of juist de wet her moet ingrijpen, rijzen verschillende bedenkingen ontleen d aan de vrij heid van ieder individu one
zelf to bepalen hoelang hij, ten einde voor zich en zijn :.
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.gezin to verdienen, per dag werkzaam wil zijn (bij welke
bedenkingen de vraag ter sprake komt of niet de arbeider,
als economisch zwakkere, slechts in schijn zoodanige vrij heid bezit) ; de bedenking ook dat de wet altijd generaliseert en niet voldoende tusschen verschillen .d e gevallen
onderscheidt ; voorts ook dat blijkens ervaring elders wettelijke arbeidsduurbeperking kan leiden en vaak leidt tot
werken door den arbeider in zijn vrijen tijd, waardoor het
1oe1 van den maatregel wordt gemist ; vervolgens dat het
verband tusschen arbeidsduurbeperking en de mate der
productie voor onderscheidene gevallen en versehillende
soorten vaii arbeid , zeer uiteenloopend zal zijn, met welk
punt de vraag samenhangt, welken invloed zoodanige beperking cep het loon (ook hier to onderseheiden in stukloon
en uurloon) zou doers gelden ; terwijl eindelijk de gevolgen
van wettelijke beperking voor den bloei en zelfs voor de
instand hou din g der nij v erheid, uiterst g ewichtig zijn . Bij de
overweging van deze bezwaren voegt zich vanzelf een onderzoek iiaar de mogelijkheid of niet het doel langs een anderen
weg to bereike ware ; door een juister in zicht van werkgevers en door de stuwende kracht der vakbeweging, waarbij
men denkt aau arbeidsduurregeling in collectieve arbeidscon.tracten . Deze beide wegen, zoo luidde mijn slotsom,
schijnenn v erre verkieslijkk boven den wettelijken weg, daar
zij vele van de boven aangevoerde bezwaren vermijden .
Waar echter door volwassen manners overmatig lang wordt
gearbeid ; Waar het blijkt dat daarin geenerlei verbetering
valt waar tre uemen, hetzij doordat de actie der werklieden
in die rich.ti ig vruehteloos is of uitblijft, hetzij doordat de
patroons uit zekerenn bedrijfssleur of de overwegiug dat het
niet anders kaii, uiet naar inperking streven ;
daar moge
het zeker niet uitgesloten zijn dat de wetgever, de zwakken
-steunend, den sleur brekend, den g oeden wil van sommigen
tegemoetkoinend enn denn onwil van anderen overweldigend,
althans een redelijk maximum stelle, binnen hetwelk de
arbeidsduur behoort besloten to zijn .
Laat mij ten aanzien van deze mijne slotsom slechts
nogginn zeggen, dat naar mijne overtuiging op deze wijze
het probleem tusschen vrijheid en dwang in deze materie
behoort to worden opgelost .
De bespreking van deze aangelegenheid in de vergadering, welke door de bovengenoemde vereeniging op Donderdag 19 November l .l . is gehouden, had eenigszins actueel
belan g doordat welhaast in de Tweede Kamer de motie-
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S c h a p e r in behandeliug zal komen, en d us hot vraagstuk
van wettelijke arbeidsduur-beperking voor volwassenen eon
onderwerp van beraadslaging in dozen tak van hot panemeat zal uitmaken, waarbij dan tevens de Regeering allicht
haar standpunt ten opzichte van dit vraagstuk zal aanduiden ..
Terwijl men slechts kan gissen omtrent de voornemenss
welke de Regeering bij die gelegenheid ten aanzien vann
doze kwestie zall aankondigen, mag men hot wei voor zeker
houden dat zij in goon geval tot ingrijpende maatregelen
in doze zal willenn overgaan, zonder vooraf daarover de belanghebbenden to hebben gehoord . Immers is zeer onlan;s
gebleken dat Minister T a 1 m a er prij s op stelt hot oordeel
in to winners van hen die geacht kunnen worden bij eon
ontworpen regeling belang to hebben, o m dan ook van zoo
danige regeling de bezwarenn to kunnenn n aga.a n voordat van
overheidswege do regeling wordt afgekondigd . Bij de alge
memo beraadslaging over de Staatsbegrooting (Hoofdst . I)
zeide doze bewindsman (Vergadering der Tweede Kamer°
20 Nov .) hot volgende : „Binnen enkele dagen komt gereed
de algemeene maatregel tot uitvoering van artikel 4 der
Arbeidswet . Die zal dan niet dadelij k worden in werkin g
gesteld, omdat ik inderdaad moon dat dergelijke maatregelen
moeten worden genomen, nadat men zlch zeer beslist heeft
overtuigd, dat zij doeltreffend zijn en met de min.st mogelijko
opofferingen voor de betrokken werkgevers hot meest
mogelijke nut voor de arbeiders geven . Met hot oog daarop
heeft Hare Majesteit de Koninginn mij gemachtigd om dien
algemeenen maatregel voor de definitieve vaststelling openbaar to makers, zoodat die algemeene maatregel suet de
daarbij behoorende toelichting binnen hot bereik van hot
publiek zal zijn en daardoor door hot publiek ci'itiek op
den inhoud zal kunnen worden geoefend .
„Hetzelfde stel ik mij voor to doers met de andere maatregelnn van bestuur die bij de Arbeidswet en de Veiligheidswet behooren ."
Hoezeer eene dergelijke handelwijze der Regeering door
ons wordt toegejuicht, zal iedereen begrijpen die zich
herinnert dat juist daarop door ons reeds vroeger met klem .
was aangedrongen . Toen wij over „wetgeving door hot
uitvoerend gezag" spraken (Onze Eeuw, Juni 1904) word door
ons uitvoerig betoogd dat de Regeering niet slechts in hot
belang van handel en nijverheid dock ook in hot openbaar
belang en ook in haar eigen belang de concepten van be-langrijke bestuursmaatregelen ten fine van kennisneming en
beoordeeling moest toezenden aau verschillende organisatiea
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en organen welke geacht rnochten worden tot eerie beoordeehuig van het ontworpene bevoegd to ziju . ,,De Regeering,"
zoo schreven wij, ,,vooraf de organen van hande' en nijverheid over ontwerpen tot vaststelling of wijziging van ccii
bestuursmaatregei hoorende, zen daarna ook veel sterker
staau tegenover eventueele eritiek op do bepalingen, Voul'
welke cuitiek trop wens aisdan eker minder aatileiding zo u
bestaan ." Met ecu beroep op he Engeisehe voorbeeld
drougen wij op toepassing van zoodanig stelsel ook ten
ouzent sterk aan . En wij meenen dus dat do tegenwoordige
Minister van Laudhouw, Nijverh.eid en Handel op den
goeden we g is en vaii en joist inzicht hlijk gee ft door
een ZOO beta ngrijkeu bestuursniaatregel ais door hem gonoewd, vooraf op enba'ar to waken en aldus eritek daarop
nit to lokken vdor do definitieve vaststelling .
'Ten ka.n
siechts betreuren dat niet veei . vroeger reeds doze weg is
betrederi, waardoor ongetwijfield zees reel on aangenaanis en
hiuderlijks ware voorkomen en waardoor ook aan de Regeerin g reel verdrietelijkheden zouden zijir bespa .ard gebeven .
W ij denken hierbij in zonderb eid ,an de totsta n dkoming
der Ongevailenwet en can de geringschattende wijze, waarop
toen Regeering en Parlement do on gevraagde adviezen, die
nit do kringen van handel. cii nijverheid gegeven werden,
hebben ontvangen . Menigeen, die thans Tel, door de macht
der feiten gedwoiigen, erkennen moot dat bet stele der
wet in velerlei opzichten idet deugt en dat de reeds op hot
eerste on twerp geoefende critiek aebteraf genie en. is volkorneii juist to 74411, was, toert die critick word vernornen,
niet geneigd daaraan reel waarde toe to kennen . filet is
vooral op hot gebied der wetteiijke oiigevallenverzekering
dat de voorlichting van hen, die reeds (leer praktscho
ervaring eon gezaghebbend woord konden sprekeu, is versrnaad en hot is dan ook voorai op dit gebicd dat dit kwaad
zicli duehtig heeft gewroken . Thans is men bezig door
gedeelteijjke wijziging voorloopig terecht to bi'eugen writ
nor;; zonder ecu moor in,grijpendo verandering do r we kan
worden verbeterd . Oman gs nog is doer Minister T a l ru a
bij de Tweede Kamer een ontwerp ingedietid tot wijziging
van eenige artikelen der Ongevallenwet, waardoor eon ergerlijke misstaiid in do uitvoering van die wet voor do toekomst moot worden afgesneden . Dc zaak houdt verbaud met
net risico van net laden of lossen van schepen to Rotterdam,
waarover reeds in ouze vorige kroniek naar aanleiding der
interpellatie van den beer P 1 a t e werd gesproken . In zijne
toelichtiug zegt thans de Minister dat er redeii bestaat voor
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~et vermoeden dat hot onjuist~ invullen der loonlijsten een
der oorzaken is van bet verlies, hetwelk dit risico oplevert,
e.n bij rechtvaardigt dit vermoeden door mededeeling eener
uitspraak van den Cen tralen Raad van Beroep, waaruit bleak
dat een stuwadoorsfirma to Rotterdam over bet eerste halfjaar van 1 .906 op hare loonlijsten niet had verantwoord hot
loon voor de tossing van niet minder dan 51 schepen, van
walk loon voor premieberekening een bedrag van bijna
f 35000 . in aanmerking kwam !
Terecht voegt de Minister aan de vermelding van dit
fait de opmerking toe, dat bij zoodanige praktijk de verhoudin.g tusschen bet loonbedrag en de kosten der ongevallen ongunst~ger wordt dan inderdaad bet geval zoo
moeten zijn, en dat, wanneer de premie uaar zoo on .juiste
verhouding tusschen loon en kosten. bepaald wordt, in de
wereld der betrokken werkgevers de goeden voor de kwaden
moeten lijden . En zoo wordt dan thans
terwijl de Ongevallenwet sedert 1 ebruari 1903 werkt
in November
1908 een maatregel voorgesteld om een einde to waken
aan een euvel, hetwelk ongetwijfeld to Rotterdam reeds
jaren en jaren bekend is geweest .
Terwijl bet dus to betreuren is dat thans eerst de
Regeering rechtmatige beteekenis gaat toekennen aan bet
oordeel van belanghebbenden en zoo laat dat oordeel gaat
inwinnen voordat zij hare bestuursmaatregelen vaststelt, is
~et evenzeer to betreuren dat men aan hot Departement
van Justitie niet reeds in zake de uitvoering der wet op
~et arbeidscontract, eenzelfde stelsel van informatie heeft
willeu volgen . Hier blijkt zeer duidelijk wat wij boven
zeide.n, dat ~et toepassen van zoodanig stelsel de Regeering
zelve voor ona,angenaamheden behoedt . Wat toch heeft
men bier zien gebeuren P
De wet op bet arbeidscontract bepaalt dat men slechts
dan in eene arbeidsovereenkomst de deelneming des arbeiders in een fabrieksfonds of wet de deelneming des minder-jarigen arbeiders in een spaarfonds rnag bedingen, wanneer
zoodanig fabrieks- of spaarfonds voldoet aan bij bestuursmaatregelen to stellen eischen, en voor de inwerkingtreding
der wet op hot arbeidscontract waren dus Koninklijke
Besluiten to wachten, waarin eene regaling voor zoodanige
fondsen zoo worden gegeven . Daze Koninklijke Besluiten
zijn 31 Maart 1908 uitgevaardigd (Staatsblad No . 94 en
95) . Wij behoeven bier niet in den breede to wijzen op
de leemten, die daze regelingen bevatten, bet hoogst onpraktische van verschillende bepalingen en op vole duide-
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lijke blijken dat men bij de samenstelling daarvan zuiver
theoretisch was to werk gegaan zonder oak maar eenigszins
met de eischen der praktijk rekening to houden, zeker wel
omdat men met de praktijk voislagen onbekend was . Om
slechts twee, dock sterk sprekende voorbeelden to noemen,
had men in beide Koninklijke Besluiten riiet voorzien de
gebeurlijkheid die zich zoo vaak voordoet, dat een fonds
niet verboriden is aan een bepaalde omlerneming dock voor
versehillende oudernemingen werkt, en had men evenmin
gedacht aan de mogelijkheid, die immers ook vaak werkelijkheid is, dat zulk een voorziening voor uitkeering bij
ziekte, overlijden, enz . Diet vormt ecu zelfstandige organisatie dock ecu onderdeel of afdeeling is van een grootere
vereethging ten behoeve van het personeel, welke vereeniging dan onder meer uitkeering Mi ziekte, overlijden enz .
ten dod heeft.
Het behoeft wel niet to worden gezegd dat de gebreken
en lee mteu van deze K. B . aanstonds in het oog vielen bij
hen die geroepen werden de Mi hen bestaande fondsen in
overeenstemming to brengen met deze nienwe eischen . En
zoo is dan ook het gebrekkige van de regeling Diet ontgaan
aan den heer R e g o u t, het lid der Eerste Kamer, die in
den zomer van dit jaar daarop de aandacht des Ministers
van Justitie heeft gevestigd . (Vergadering der Eerste Kamer
18 Jutti 1908) . Deze spreker wees er then op dat bedoelde
Bestuursmaatregelen ,,zoo onpraktisch zjn dat zij voor de
overgroote meerderheid van on ze industrieelen, ook in bet

belang der arbeiders, absoluut onbruikbaar znllen b1jven ."
Op deze scherpe critiek, welker juistheid Diet werd gemoti-

veerd, heeft de Minister niets weten of to dingeri, integendccl, hij zeide dat aan de miatregelen van bestuur ,,werkelijk
eenige gebreken kieven . 1k ben de eerste om dit to erkennen.
1k ben er van overtuigd dat deze maatregelen in sommige
opzichten nog eens moeten worden herzien ." Dit nu is
geschied in de K .B. van 13 October 1908 (Staatsblad 318
en 319) cii de herziening heeft iuderdaad veel van de
vroegere aartnierkingen doer vervallen . Doch het feit blijft
bestaan, dat bier door de Begeering, klaarblijke1jk zonder
dat eenige voorlichting gevraagd was van de zjde vanwaar
men die voorlichting had kunnen geven, bestuursmaatregelen
zijn vastgesteld die praktisch absoluut onbruikbaar warm,
hetgeen de Minister, toen hem dit verweten word, Diet heeft
pogen to weerleggen en van welke bestuursmaatregelen do
Minister eene herziening, nog voordat zij in werking getreden warm, heeft moeten toezeggen en tot stand brengen,
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daardoor m.etterdaad wel zoo stark mogelijk de wezenlijke
onbruikbaarheid van de eerst uitg e vaardigde regelin g
erkennende. Ware het don niet beter geweest indien de
Regeering, waar hare ambtenaren niet over een.ige ervaring
op dit gebied beschikten, vooraf haar licht had opgestoken
waar zij het vinden kon en niet tot de ken.nis van dot
licht had moeten komen door de critiek op hat van regeeringswege reeds geleverde werk ? Daarom achten wij hat niet
slechts gelukkig, maar ook van hat standpunt der Regeering
verstandig, indien Minister T a 1 m a voortaan belangrijke
bestuursi aatregelen in concept openbaar maakt om voora„ f
daarover hat oordeel van belanghebbenden, dit is van tot
een oordeel bevoegdeu, to vernemen .
Ook overigens schijnt Minister T a 1 m a in zake sociale
wetgeving den rechten koers to zullen uitgaan . In onze
vorige kroniek wezen wij reeds op zijn beslist uitgesproken
voorkeur voor hat stelsel van risico-overdracht in zake
ongevallen-verzekering. Sedert dies heeft dezelfde bewindsman een tipje opgeiicht van den sluier, die de groote
lijnen van de door hem to ontwerpen ziekteverzekering
verborgen held. Ziehier wat de Minister bij de algemeen .e
beraadslaging over de staatsbegrooting 20 November 1 .1 .
daaromtrent mededeelde
„Ik geloof dot hat van zeer principieel gew .cht is
zoowel bij onze arbeidersbescherming als bij de verzekeringswettenn zooveel mogelijk de zelfwerkzaamheid van de
Maatschappij to prikkelen en zoowel inn werkgeverskringenn
als arbeiderskringen eene zoodanige organisatie in het leti-enn
to roepen, dot zij zelf deal kunnen nemen aann de behartiging van daze zaak, en nu ban ik overtuigd, dot de ver •zekering, die zich daarvoor als hat ware van zelf aanbiedt,
is de ziekteverzekerin g, omdat men reeds op hat g ebied
van de ziek tev erzekering zeer merkwa ardi ge ding en h eeft .
Er zijn ziekenfondsen., door arbeiders g esticht en beheerd,
die tot modellen kunnen dienen, en waar dit zoo is, maar
ook evenzeer blijkt, dot de orbanisatie van de ziekteverzekeriug, voor zoover die werkelijk van groote beteekerris
is, zich speciaal rich .t op de ziekenbehandeling, maar niet
op de ziekte-uitkeering, en iedereen die goat informeeren
weet, dot bij die fondsen ziekte-uitkeering vaak vormt een
blok aan hat been, daarom ban ik tot de meaning gekomen,
dot wij moeten trachten de ziekteverlekering zoo to organiseeren dot bij de ziektebehandeling uitgang epunt is hat
particulier initiatief, terwijl voor de ziekte-uitkeering een
organisatie in hat leven wordt geroepenn waarbij zooveel
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mogelijk de onmiddellijk belanghebbenden de zaken zeif
kunrLen regelen . En wear zij dit riot don - dit in antwoord aan den geachten afgevaardigde nit Tiel, die gevraagd
heeft hoe hot staat met de verplichte verzekering - om
ik weet met welke redeii, dit is niet officieel vast to stellen,
dear zal de Staat tusschenbeide inoeten komen . Maar wear
zij zeif hi mne zaken willeri behartigeri, moot near In .ijne
mooning do Staat zich beperken tot hot stellen van algemeene iegelen, het geven van leiding, hot geven van voorlichtirig en hot iiitoefenien van contr1e . En ik moon, dat,
wanneer wij dit hij do ziekteverzekering tot stand brengen,
wij in ooze locale orgauen voor de ziekteverzekering org an erg .
hebben the bij de nitoefening van anidere takken van verzekering van zeer groote waarde kunnen zijn, en ik ken
wel zeggen, dat de nitwerking die ik tot flog toe aan mijne
denkbeelden op hot Departement hob kunnen later geven,
beoogt eene oplossing die eenvoudig is en die zich aansluit
aa.n hot maat;schappelijk lever ; die de krachten the in do
Maatschappij even in working brengt en houdt, en die
dus voor andere takken van verzekering een kostbare basi .s
geven zaL"
GeIijk men ziet wordt hier door do Regeering in
ziekteverzekering hot beginsel ais joist erkend hetwell: cook
in Onze Eeuw moor dan eons voor do regeling van die verzekering word bepleit .
Terwiji men dus do richting, welke doze Regeeriig in

take sociale wetgeving in hot algerneen blijkt voor to
staau, van harte ken toejuichen, blijft als eon donkere

schaduw over hare voornemens de verklaring hanger dat
zij do nit sociaie wetgeving voortvloeiende kosten denkt
to vinden nit verliooging van ors invoerrechtentarief . Do
nevelen, waarin dit voornemen der IRegeering gehuld was,
zijn nog niet opgekiaard on men ken dus nog met met al
to groote stelligheid daarover sprekeii . Maar dit j uist wokt
de beduehtheid dat wet degelijk een protoctionistische herziening van cans invoerrechtentarief in do bedoeling ligt,
en in dit verhaiiid is hot wet merkwaardig, schoon weinig
moedgevenid, dat ook hot kabinet-K ii y per zjn voorkeur
voor besehermende rechten zoo tang mogelijk scheen to
bemantelen achter allerlei redeneeringen, terwiji men hetzelfde thane ziet geschieden .
In de Troonrede van 190] was de vol gende passes
opgenomen : ,,overmit.s do toestand van 's Rijks schatkist
riot voicloende is orn doze geestelijke en sociale hervormingen
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tot stand to brengen, wordt versterking van 's Rijks inkomsten vereischt, waarvoor allereerst herziening van het
tarief van invoerrechten in aanmerking komt . Bij deze
herziening zal tevens naar bevordering van den internation.alen arbeid to streven zijn. Indieu de minvermogenden
door deze herziening mochten gedrukt worden, zal hiermede rekening worden gehouden bij de bepaling van hun
bijdragen in de verplichte verzekering ." In deze bewoordingen scheen duidelijk een beschermend tarief to zijn aangekondigd . Niettemin was eene latere mondelinge verklaring van die woorden door Dr . K u y p e r, in de T weede
Kamer 4 December 1901 afgelegd, minder duidelijk . Hij
zeide toen n .l . „Uit de troop rede blij kt, dat het opg etreden
kabinet de invoerrechten fiscaal bedoelt, want er staat nitdrukkelij k, dat, wauneer de toestan d van 's Rijks schatkist
ors voldoende is of zal blijken, in de eerste plaats tot verhoog ing van het tarief van invoerrechten zal worden o vergegaan om dit tekort aan middelen to dekketi", waarop
hij vervolgde : „Er is dus in het uitgangspuiit van eene
verhooging inn den zip van protectie geen sprake ; maar er
staat in dezelfde troonrede wel bij, dat die verhooging van
het tarief zeker zal kunnen strekken tot bevordering van
den nationalen arbeid ." En volgens spreker kon menn uu
tweeerlei „fiscaal" tarief heffen : een waarbij het recht ni .tsluitend gelegd werd op wat in eigen land noch wordt
geproduceerd noch verwerkt, of een dat ook drukt op den
invoer van goederen die tevens door eigen industr .e of
landbouw worden voortgebracht, zoodat cut „fiscaal" tarief
dap ook tevens de strekking heeft om to protegeeren . En
dat protectie toch wel degelij k door het Kabin et werd
beoogd, werd daarn a door Dr . K u y p e r erken B i n d ezen
negatieven vorm : ,,er blijkt dus nit, dat wat deze twee
stelsels betreft, het Kabinet gekozen heeft v66r eene tariefsverhooging, fiscaal, maar niet in din zip alsof die rechten
uitsluitend moeten. geheven worden van her niet geproduceerde en niet verwerkte goeder. en." In de Memorie van
A.ntwoord op hoofdstuk I der staatsbegrooting (Nov . 1903)
werd door den toenmaligen Minister van inancier, Mr .
H art e, een debat over vrijhandel en protectie afgewezen,
op g ron d dat de door hem n to dies en tariefswij zigin g zen
zijn „vgbr alles fiscaal" . Eene qualificatie welke, bezien
in het licht van de boven aangehaalde, door Dr . K u y per
in 1901 afgelegde verklaring, niet als volkomen openhartig
ken worden opg evat .
Wanneer men nu nagaat op welke wijze tot nog toe
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bet huidige kabinet zijn voornemens in zake tariefswijziging
heeft aangekondigd, dan zal menn hierin eenige trekkenn
van verwantschap bespeuren met de wijze waarop zulks in
1901 en 1903 geschiedde.
In dezelfde vergadering der Tweede Kamer (20 November), waarin de beer T a l m a zijn sociaal werkprogram
ontwikkelde, was vooraf door zijn ambtgenoot van financier
verklaard, dat hij slechts in bet algemeen had willen aantoonen, waarom blijvende versterking van de middelen
noodig is, en dat hij daarom over bet tarief niet veel zoo
spreken ; „dat tarief komt ook later ." Slechts wenschte
hij daaromtrent een paar opmerkingen mede to deelen en
deze luidden als volgt : „Ik geloof met den beer van C i tt e r s dat elk tarief protectionistisch is, hoe laab men de
rechten ook heft ; een zeker snort protectie zit daar steeds
in. Ik deel volstrekt de meening niet, ik geloof dat de
beer P i e r s o n deze bij de toelichting van zijn wetsontwerp
tot de zijne gemaakt heeft, dat men, als men 6 % heft,
nog vrijhandelaar is, maar wanneer men meer heft, protectionist is . Het komt mij voor, dat dit niet waar is en
daar hood ik mij aan.
„Ik geloof evenmin met den beer Pat y n, dat een
tarief om veel milliner en op to bren gen sterk protectionistisch moet zijn . Ik dacht, dat ik wel eens anders gelezen
heb in de geschriften van bet V rife Ruilverkeer of in verslagen van meetingen bij de verkiezingen . Dan las ik juist
andersom, n .1 . dat hooge protectionistische tarieven niet
tegelijk rijke bronnen van inkomsten voor bet rijk kunnen
zijn, en dat geloof ik veel eerder . Ms wij de gren zen
sluiten, dan krijgen wij niets . In hoofdzaak moet bet geld
komen van zaken die bier niet worden geproduceerd . Of
verhooging van bet tarief kan dienen tot bescherming van
sommige takken van nijverheid hangt geheel of van de
wijze waarop bet tarief is ingericht . Die zaken moeten
afzonderlijk en op zich zelf bekeken worden, en daarom
moet men, om over bet tarief to spreken, bet tarief zelf
voor zich hebben . Men moet bij bet tarief voor de behartiging van alle belangen waken ."
Men kan moeilijk na de kennisneming van deze enkele
„opmerkingen" zeggen dat de Regeering bier, in zake hare
voornemens omtrent bet tarief, bizonder klaren wijze heeft
geschonken . Wanneer men vraagt of wellicht de Memorie
van A.ntwoord op hoofdstuk I der Staatsbegrooting voor
1909 een zekerder geluid had gegeven, dan trekt bet volgende gedeelte deter Memorie onze aandacht : „Wat de
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herziening van hot tarief van invoerrechten en de geschiktheid daarvan om de kosten van sociale maatregelen to
dekken aangaat, acht de Regeering bet oogen blik thane
niet gekom en om in discussie to treden . Hetgeen daaromtrent in hot Voorloopig Verslag wordt opgemerkt is
allerminst nieuw, de argumenten van vo.or- en tegenstanders
ziju reeds herhaaldelij k ontwikkeld en bestreden en de
gelegenheid daartoe zal zich alsnog ruimschoots voordoen,
wa.nneer hot den ondergeteekende zal gegeven ziju zijne
denkbeelden da,aromtrent in een wetsontwerp to belichainen .
„Intusschen is de ondergeteekende wel bereid inlichting
to geven op de vraag of hij eon herziening in protectionistischen zin beoogt.
„De omstandigheid dat de berzlening in de eerste
plaats zal strekken om de zeker niet onbelangrijke sommen
to vinden, welke voor de bekostiging van de voorgenomen
maatregelen van socialen aard noodig zij n, wij st er reeds
op, dat goon herzienin g in overwegend protectionistischen
zin inn de bedoeling lig t . Bescherming welke de buiteulandsche producten uitsluit is allerminst geschikt om hot
tarief van invoerrechten tot eon ruim vloeiende bron van
inkomsten to makers . Zal echter de fiscale zijde bij de herzieniug op den voorgrond staan, tevens zal bij de regeling
vann hot tarief gelet worden op de bi?zondere omstandigheden,

waaronder de voortbrenging in verschillende industri~en plaats
heeft 1), wa;ardoor hot naar de overtuiging van den ondergeteekende mogelijk zal ziju de fiseale tariefsherzienin-g tegelij ker tijd to doers sire kken tot verbetering van de levensvoorwaarde-n der nijverheid en dientengevolge tot bevordering van
den nationalen arbeid ." 1)

Hot is wel eigenaardig op to merken dat inn de laatste,
hierboven aangehaalde zinsnede bijna geheel dezelfde klankk
wordt vern omen, die doorklonk in de Memorie van Toelichting tot Mr. H a r t e' s ontwerp „vaststelling eerier
nieuwe tariefwet ." In paragraaf I (algemeene beschouwingen), due in den aanhef dier Memorie, word gezegd dat de
wetgever vermeerdering van opbrengst moest verkrijgen,
behalve door verhooging van rechten ook door uitbreiding
van hot gebied van heflEing en dat de ontwerper daarbij
bovenal ziju aandaeht wijdde „aan de bijzondere omstandigheden waaronder in versehillende takken van nijverheid de voortbrenging plaats heeft" 1) . Gelijk men ziet bijna dezelfde

woorden ale hierboven door Mr . K o 1 k m a n worden ge1)

Ik curaiveer .

H,

s.
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bezigd. En Minister 11 art e eindigde daze alinea aldus :
,,Wordt dit bij de samenstelling van hat nieuwe tarief in
het oog gehouden, dan zal de herziening ievens dienstbaar
wordert gemaakt aan de ontwikkelirtg onzer nijverheid en mitsdiem aan bevordering van den nationalen arbeid ." Woorden
die zeer le vendig herinn eren aan de door Mr . Ko 1 km a n
gebezigde : ,,strekkeu tot verbetering van de levensvoorwaarden der nijverheid en dientengevolge tot bevordering
van den nation alen arbeid ."
Waar eerie zoo merkwaardige overeenkomst in de keus
der woorden den lezer treft, moat hij daar niet aannemen
dat ook de gedachten in beide gevallen dezelfde zijn
en dat de uitdrukking, waarmede Mr . Harte's noodlottige
planner . Warden aangekondigd en toegelicht, andermaal
voor de aankondiging en toelichting van deze]fde voornemens zullen worden en ten deele reeds zijn gebezigd P
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Het is een jaar zoowat geleden, dat jets verluidde van
een plan om ergens in de Noord-Hollandsche duinen een
Beethoven-Tempel to stichten . De juistheid van het bericht
werd aanvankelijk in twijfel getrokken, en toen het bleek
dat zulk een plan inderdaad bestond, dat het den heeren
~Tillem Hutschenruyter en H . P. Berlage ernst
was met de zaak, werd zij door velen in een belachelijk
daglicht gesteld en de verwezenlijking er van voorgesteld
als jets ondenkbaars .
Sedert dien schreef de architect B e r lag a artikelen,
om to betoogen hoe weinig de moderne concertzaal aan
de eischen beantwoordt, wat door voordrachten met lichtbeelden werd verduidelijkt, terwijl door den toonkunstenaar
H u t s c hen r u y t e r een brochure werd voorbereid, om voor
het plan propaganda to waken. Deze brochure heeft onlangs
het licht gezien met teekeningen naar het ontwerp van
B e r lag a 1). Het plan ligt thans voor ons uitgewerkt
en toegelicht, en is zoo doend in een stadium getreden,
dat toelaat over de waarde en de beteekenis er van to
oordeelen.
1) Het Beethoven-Huffs, door Will e m Hut s o h e n r u y t e r, bij S . L.
van L o o y. Amsterdam.
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Het gebouw zal moeten verrijzen in een der hoogst
gelegen gedeelten van Kennemerlan d . De weg er heen zal
voeren door een heerlij k landschap en aan het ein d er van
zal men eon prachtig vergezicht genieten . „Een imposante
voorhal 1) leidt near de zeal zelf, gewijd aan de uitvoering
van B e e t h o v e n s symphonieen . De orkestruimte is verdiept,
de spelers zijn aan het oog van den toehoorder onttrokken
en het door de vensters van de half koepelvormige ruimte
zichtbare landschap zal gedurende de uitvoering het oog
rust geven . Een meer intieme zeal zal aan de Kamermuziek
van B e e t h o v e n zijn gewijd, terwijl voor de uitvoering
der concerten een dear tegenover gelegene ruimte door
hear inrichting zal herinneren aan de luisterrijke huizen,
wear, in een vroegere periode, de virtuozenkunst hear hoogtijd
hield a)." In deze beiden zullen de spelers zichtbaar zijn,
maar ook bij de uitvoering der Negende symphonic met
de koor-finale zal van het beginsel der onzichtbare uitvoering worden afgeweken . Aan de half cirkelvormige
ruimte, wear de uitvoeringen pleats hebben, grenzen twee
pear zalen gewijd aan de muzikale voorbereiding . De eerste
van het eerste pear komt overeen met hot repetitielokaal
van een hedendaagsch Concertgebouw ; het zal tevens dienen
voor voordrachten en besprekingen over onderwerpen, die
met de muziek rechtstreeks of indirect verband houden .
De aangrenzende zeal is bestemd tot regeling van de onderlingo stemming en zij moet met de orkestruimte zoodanig
in gemeenschap staan, dat de overgang daarheen door
temperatuursverschil geen ontstemming der instrumenten
ken veroorzaken . Van hot tweede pear is de eene zeal
gedacht als bibliotheek, terwijl de andere tot vrij e gedachtenwisseling tusschen de uitvoerenden gelegenheid zal geven .
Bovendien is er achter het Beethoven-Huffs eon uitsluitend
voor de uitvoerenden toegankelijk, gedeeltelijk omsloten
terrein, waarvan de open zijde op hot tevoren beschreven
vergezicht uitzicht geeft 3).
1)

Het Beethoven-Hula, blz . 35 .

2) Blz . 37 .
3) Blz . 77 en 78 .
o. E. I 1
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Afgaande op hetgeen B e r 1 age vroeger heeft geschreven, mag men verwachten dat hij eon muziekzaal heeft
gebouwd, die noch van een stijl-historisch karakter, noch
in modernen stijl is, „maar eon waarvan de architectuur
hear kracht zoekt in edele verhoudingen van zuiver gedachte samenstelling en met een versiering van zulk eon
bescheidenheid, dat zij niet moor bedoelt dan eon aanvulling der architectonische vormen to zijn" 1).
Huts c hen r u y t e r denkt zich als periode der Beethoven-feesten twee zomermaanden . Een tij dperk van grondige voorbereiding behoort daaraan vooraf to gaan . Koor
en orkest komen op Goeden Vrijdag to zamen om zich bijv.
in de St. Bavo-kerk to Haarlem in B a c h's Mattheus Passie
to vereenigen . Dan keeren de uit voerenden near h un
woonplaatsen terug, wear dan de repetities voor de Beethoven-feesten groepsgewijze beginners . Voor hot koor zijn
do Missa solemnis en de finale der Negende symphonic
bestemd. Hot orkest wenscht Huts c hen r u y t e r talrijker
bezet dan bij de in ons land bestaande orkesten (eon minimum van 16 eerste, evenveel tweede violen, 12 alters, 10
violoncellos en 8 contrabasses, met een daaraan evenredige
bezetting der houten blaasinstrumenten), ook eon in kwaliteit nog hooger staand, waarvoor de elementen evenwel
z. i. uit de bestaande orkesten en uit de vole daarbuiten
staande instrumentalisten gemakkelijk zouden kunnen worden verkregen . De voorbereiding van hot orkest zal voornamelij k in hot Beethoven-Huffs zelf moeten geschieden .
De feesten zullen worden ingewijd met de Missa solemnis .
Op de drie achtereenvolgende dagen volgen dan de symphonieen en wel zb6, dat tusschen de uitvoering van twee
or van telken s een geruime rustpoos valt . De symphonieencyclus wordt wekelij ks herhaald . Hot aanvangsuur der
avond-uitvoeringen wordt z66 gesteld, dat die tegen zonsondergang geeindigd kunnen zijn .
Indertijd, toes van H u t s c h e n r u y t e r' s plan gerept
word, hoorde ik dat hij or zoo good als zeker van was dat
1)

Toonkunst, No. 1--4, 190$ .
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het noodige kapitaal beschikbaar zou zijn . In zijn brochure
gewaagt hij hiervan niet . H u t s c h e n r u y t e r vindt het
natuurlijk, dat ,,in onze zoo sterk gekleurde materialistische
maatschappij het streven near zuiverheid van kunstbeoefening door mercantiele overwegingen belemmerd wordt ."
Het ideaal zou zijn een Beethoven-Huffs, gesticht en in
stand geb ouden door de gemeenschap voor de gemeenschap.
Hij verwacht dat niet, hoewel hij dat ideaal niet als een
utopie beschouwt, sedert op hot gebied der beeldende
kunsten het beginsel „kosteloos kunstgenot voor alien"
wordt gehuldigd (zeer juist merkt hij daarbij op, dat een
museumverzameling een blijvend bezit vertegenwoordigt,
waarvan de waarde in den regel stijgende is) . Daarmede is
ook voor de openbare muziek-beoefening het beginsel
erkend, dat de kunst aan alien behoort en het kunstgen.ieten niet het privilege mag zijn van een bevoorrechte
klasse . Zoolang evenwel de gemeenschap niet voorziet inn
de behoefte, moot eon beperktere gemeenschap die task
trachten to vervullen en H u t s c h e n r u y t e r acht hot
vormen van een Beethoven-gemeenschap niet zoo moeilijk,
wear de vereering voor B e e t h o v en's kunst zoo groot en
algemeen is . Hot zou kunnen dat eon M a e con a s met
Len enkele penbeweging de verwezenlijking van hot plan
bewerkte, maar waarschijnlijker acht de schrijver het, dat
wet door de macht van den enkele zou kunnen geschiedeu,
door do samenwerking van velen tot stand zal moeten
komen . Hij verwacht dat het aantal en de offervaardigheid
van krachtdadige vereerders van B e e t h o v e n' s kunst
groot genoeg zullen zijn voor het bereiken van het doel ; dat
hot aantal der leden-oprichters van de B e e t h o v e n-geineenschap juist de voor de uitvoering van den symphonieencyclus bestemde ruimte zal vullen . Voor elk is den hot
to brengen offer gering, en vooral wanneer aan dit eenmaal
to brengen offer hot blij vend erfelijk recht op toegang tot
Len der jaarlijksche cyclus-uitvoeringen wordt verbonden
zooals de bedoeling is . Is aldus hot vraagstuk der oprichting opgelost, de mid.delen voor de instandhouding en voor
de jaarlijksche B e e t h o v e n-uitvoeringen zouden voor eon
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deel op overeenkomstige wijze kunnen worden verkregen .
H u t s c h e n r u y t e r rekent op een andere groep van niet
minder warme B e e t h o v en -vereerders, die, niet in staat
tot het dadelijk brengen van een grooter offer, door een
jaarlijksche bijdrage tot de gemeenschap zouden zullen
treden . Hun bijdragen zouden een belangrijk deel der
jaarlijksche kosten dekken, terwijl eenige serie-uitvoeringen
voor niet-leden niet minder belangrijke baten zouden opleveren . Huts c h e n r u y t e r verwacht opkomst zelfs uit
het buitenland en de opbrengst van de kleinere uitvoeringen (Kamermuziek en concerten van B e e t h o v en) mee
rekenend, is hij overtiigd dat het Beethoven-Huffs niet
slechts uit eigen kracht zal kunnen bestaan, „maar ook,
door het geven van kosteloos toegankelijke uitvoeringen
voor minder bedeelden, het beste deel van zijn roeping ale
kunstininstelling zal kunnen vervullen" 1).
Aldus in groote trekken wet de schrijver zich voorstelt .
Het zou gansch niet onmogelijk zijn, dat de een of andere
sceptische lezer in dit plan een middel van den ontwerper
speurde om zichzelf op den voorgrond to stellen, of aan
een mooien werkkring to helpers . Zij die H u t s c h e nr u y t e r kennen zullen dat geen oogenblik denken . Wat
hem dreef is werkelijk oprechte liefde voor de kunst en
dan de overtuiging,~ dat het treurig gesteld is met de hedendaagsche muzikale toestanden . Twee derden der brochure
van ruim 90 bladzijden zijn eigenlijk een philippics tegen
de moderne concertzalen, de kunstenmakerij der dirigenten,,
de inrichting der programme's en de pleats daarop aan de
virtuozen gelaten . Volg ik den met de geschiedenis van
het concertwezen wel vertrouwden auteur met de nuchterheid van een „outsider", dan krijg ik den indruk dat hi,
alles door een to donkere bril bekeek en in zijn schildering
der toestanden de kleuren wet dik oplegde. Reeds na B e r1 a g e' s voordracht in den Haagschen Kunstkring over
concertzalen, eprak ik de meening nit dat de omgeving,
1)

81z . 83, 84.
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waarin de muziek wordt uitgevoerd, niet van zoo overwegend
belang is als velen bet doers voorkomen . Natuurlijk hoort
men liever goede muziek in een kader dat de stemming
verhoogt, dan in een zaal die op een schuur gelijkt, evenals men edelen wijn liever drinkt uit een fijn geslepen
kelk, dan nit een waterglas . En ik betwist g een oogenblik
dat muziek in een kerk plechtig stemt . Toch blijf ik van
oordeel, dat goede muziek joist bet vermogen bezit werkelijk muzikale toehoorders de niet-muzikale zullen wel
overal met een half oor luisteren
hun omgeving to doers
vergeten, hen daaraan to ontrukken. Als de acoustiek
voldoende is, de zaal uit een aesthetisch oogpunt niet wansmakelijk en zij voor een langer vertoeven de noodige waarborgen biedt voor gezondheid en comfort, dan ben ik voor
mijn part tevreden .
Omtrent een tweede punt sta ik op een ander standpunt dan H u t s c h e n r u y t e r . 1k zie gaarne terwijl ik
boor en (is bet werkelijk verbeelding ?) ik verbeeld me
beter to hooren wanneer ik zie . Het is alsof bet eene
orgaan bet andere ter hulp komt, sterker maakt . En in
plaats van mijn aandacht of to leiden van hetgeen wordt
uitgevoerd, helpt bet zien van de uitvoerenden mij in bet
begrijpen er van . Daarorn zie ik ook gaarne den dirigent .
Ook hij is mij een steun tot bet begrijpen . . H u t s c h e nr u y t e r noemt dat zelf bedrog . 1k stel bet hem dat to
bewijzen . Al geldt voor hem dat de indrukken, die hij
ontvangt, dieper, zuiverder en dus blijvender zijn wanneer
de matcrieele oorsprong van de uitvoerin g voor zijn oog
verbrgen blijft, niet iedereeu neemt de muziek op dezelfde
wijze in zich op . „Zoo ver hebben wij bet toch nog niet
gebracht", zegt Dr . r i e d r i c h von Hansegger in zije .
Die Muszk; als Ausdruck, „toonscheppingen als muziek to
genieten zonder dat ons daarbij hun voortbrenging door
menschen aanschouwelijk wordt gemaakt ." Een machinaa,l
in beweging gebracht klavier zoo in juistheid, vlugheid,
kracht enz . d e verrichting van elken pianist overtreffen, maar
lie aldus voortgebrachte klinkend bewogen vormen zouden
weldra hun vermogen om to boeien verliezen, zegt de
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schrijver verder . Enn hij gnat voort : „Het is derhalve een
eisch der muzikale kunstbeoefening, dat menschen daarbij
op waarneembare wijze medewerken . Wij hebben in zekeren
zin de behoefte den musiceerenden kunstenaar als zoodanig
to zien en dat is geen bloote nieuwsgierigheid : het hangt
samen met den aard van het gen of dat wij verwachten .
Wij verlangen meer of minder bewust dat de muziek, die
ons oor opneemt, „sick als menschlicher .A.usdruck darstelle ." "
Het is een feit
is het ook een toeval ? dat de proefnemingen in Duitsehland gedaan met concertzalen, waarin
het orkest onzichtbaar is, niet aan de verwachtingen hebben
beantwoord, of niet tot een resultant hebben geleid . Toegeg a ven dat er dirigenten zij n, die door fratsen het publiek
zand in de oogen strooien, onnoodige bewegingen makers
alleen om to bewijzen dat zij de partituur kennen 1) en
door een in het oog vallende pantomimiek de nuances ala
het ware optisch voortooveren 2). Maar wat bewijst dat
tegen de waarde der door hen geleide uitvoeringen ? Het
bewijst hoogstens, dat dirigenten menschen zijn, met soma

hinderlijke eigenaardigheden, met de noodige dosis ijdelheid
en meer of minder gebrek aan zelf beheerschin g. De ontwikkelde toehoorders
en van hun meening hangt de
positie van den dirigent immers of ?
zullen onderseheid
weten to makers tusschen echte en onechte dirigeerkunst,
tusschen ware bezieling en aanstellerij .
Maar hangt de positie van den dirigent wel van de
toehoorders of ? Kiezen de orkesten dien niet veel al zelf
(de Berlijnsche Philharmonic bijv . doet dat) en is niet
volgens Wag n e r het oordeel der uitvoerenden de eenige
juiste maatstaf voor de kwaliteiten der muzikale leiding,
omdat zij alleen juist kunnen gevoelen of ze goed of slecht
gedirigeerd worden ? her rijst de vraag op welk peil
Wag n e r zich de uitvoerenden dacht . En wanneer we bij
Huts c h e n r u y t e r lezen : „de uitvoerenden die het kunstenaarsstandpunt hebben bereikt, onderwerpen zich nit
1) W e i n g a r t n e r : Ueber das Dirigiren, (geciteerd door H .) .
2) Leo B 1 e oh : Kunstwart 1906, (idem) .
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vrijen wil en met vreugde aan de individueele opvatting
van den dirigent, mits deze opvatting van muzikale logica
getuigt, wanneer zij het karakter van waarheid en onbaatzuchtigheid draagt", dann rijst de vraag op welk peil H u ts c h e n r u y t e r zich die denkt . Is het gevoel gaed to
worden gedirigeerd werkelijk een voldoende waarborg dat
de dirigent goed is? Eon gids kann den wandelaar uehouden
brengen daar waar hij wezeu moet enn toch niet den besten
weg kiezen, of den mooisten . De dirigent kan het orkest
de overtuiging geven, dat hij de partituur door en door
kent, met de instrunienten vertronwd is, de versehillende
„Leistungen" vermag to beoordeelen en toch een verkeerde
opvatting hebben van het werk dat hij doet uitvoeren . Wat
verstaat H u t s c h e n r u y t e r onder „kun .stenaarsstandpunt" ?
en onder „muzikale logica" ? Beide begrippen laten zich
moeilijk bepalen . Er zijn kunstenaars en kunstenaars en bij
het beoordeelen van het logische der opvatting spreekt de
individualiteit van den beoordeelaar een woord mee . Hij
zal allicht die opvatting logisch vinden, die met zijn meenin.g
overeenkomt . Het geldt her geen mathematische grootheden, maar subjectieve dingen .
Er is wel jets to zeggen voor de bewering van den
schrijver, dat de uitvoerenden zich onbevangener aan hun
task zullen geven, wa,nneer zij niet herinnerd worden aan
het felt, dat de toehoorders tevens toeschouwers zijn . Maar
het feit alleen dat zij zich veelal bij de uitvoering in een
andere omgeving bevinden dan in het repetitielokaal, de
bewustheid dat zij voor een publiek staan, ook al is het
voor hen onzichtbaar, zal dan toch hun vertolking bean vloeden
indien zij voor in .vloedenn van buiten vatbaar
zijn . Dat laatste zou moeilijk aaii to n .emen zijn van uitvoerenden en dirigenten, zvoals H u t s e h e n r u y t e r zich
die voor het Beethoven-Huffs denkt : de eersten „muzikaal
begaafde, theoretisch en praktisch compleet gevormde orkestspelers die de kunst volkomen onzelfzuchtig dienen" ; de
laatste „de muzikale praeses die het orkest zoo helpt doordringen in de werken van B e e t h o v e n, dat een uitvoering
van hoogere orde tot stand komt ."
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Over de inrichting der moderne concertprograinma's
heeft H u t s c h e n r u y t e r veel gezegd dat behartiging verdient, maar ook bier, heeft hij, dunkt mij, overdreven . „O
die concertprogramma's !" zucht hij . „Hoe kan men den geest
van B e e t h o v e n benaderen, wanneer de aandacht reeds
bij voorbaat in den sfeer der virtuozenkunst verwijlt ? En
ook dan, wanneer men des Ondanks door de macht van
B e e t h o v e n' s genius m octet worden geboeid, hoe spoedig
zullen de ontvangen indrukken niet zijn uitgewischt wanneer men onmiddellij k daarna den invloed ondergaat eener
kunst, welke in haar oorsprong en strekking zoo geheel
verschillend is van aard ." En hij voert een aantal programma's aan met een symphonic van B e e t h o v e n als
hoofdnummer, zonder pieteit geflankeerd door heterogene
werken, van goring allooi vaak . Hij gispt die concertprogramma's, waarvan do samenstelling ale door eon blind
toeval cvordt geregeerd, waarop de orkestvoordrachten met
soli van virtuozen afwisseien . De eersten worden dan zoo
good mogelijk aangepast bij de stukken, die de solist opgaf .
Is er gebrek aan tijd tot voorbereiding dan grijpt men
maar verken waarmede hot orkest vertrouwd is . En zoo
doer dan dikwijis juist de symphonieen van Bee t h o v e n
dienst als stoplappen .
Zeker, zulke g evallen komen voor. Maar hot gebeurt
toch ook wel eons, dat omg ekeerd de solist zijn programme
reg elt near dat van hot orkest, niet waar ? En waar dat
niet bet geval is, is de mogelijkheid de bijdragen van den
solist zoo aan to vullen, dat eon aannemelijk geheel wordt
verkreg en, humors niet uitgesloten ? Niets belet
hot
geschiedt in onzen tijd bijna geregeld
de symphonic
van B e e t h o v e n geheel alleen, voor of na de pauze uit
to voeren en haar op die wijze to isoleeren van de „besmetting" van moderne werken, of solisten-voordrachten . Vat
mi,j betreft, ik kom er eerlijk voor nit : ik kan een symphonie van Bee t h o v e n genieten onmiddellijk voor of na een
concert bijv . van Vieuxte mps, of Saint-Saens, of
T s c h a i k o w sky. Afwisselin g en zel fs con .trasten bin deren
mij niot. Maar ik eerbiedig de gevoelens van anderen en zal
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mij er wel voor wachten, ik die een sterk muzikale maag
de mijne mag noemen, op anderen met een zwakkere digestie
to smalen . Wel komt dikwijls, als ik lees wet er zooal over
de samenstelling van concertprogramma's geschreven, wet
zeg ik ', geleeraard, gepreekt, gesehoolmeesterd wordt, de
lust bij mij op ook de m j volslagen onbekende rampzalige
samenstellers in besehermi -ng to nemen tegen de tirannie
waaraan zij Moot staan . De programme's moeten zijn homogeen . De programme's moeten het beginsel van reinheid
van stijl niet alleen, maar van eenheid van stemming
huldigen . De programme's moeten de vaan van het idealisme
hoog houden . De programme's moeten opvoedend werken .
De programme's moeten . . . . Oef
eitelijk is slechts in enkele gevallen, bij bepaalde
feestelijke gelegenheden een programme mogelijk, dat aan
al die desiderata voldoet . voor het overige zal men rekening
dienen to houden met de pra,ctische eischen, ja . . . met de
wensehen der toehoorders .
Ziet, dat is de font van H u t s c h e n r u y t e r, dat hij,
vervuld vann zijn plan, van zijn vereering voor B e e t h o v e n,
aan niets antlers denkt den aan het offeren op het altaar
van zijn g odheid . Ook al is men g een philistij n en al is
men een warm vrien d der kun.st, is men niet altijd geneigd
of g eschikt oil, wanneer de dag tack is afgeloopen, opgevoed to worden . Menn wil zich ook wel ontspannen en
niet alle verstrooiing is nit den booze . Ik hoorde van een
beroemd Wa.gneriaau, die, na de twee opvoeringen van
Tristan and Isolate to Amsterdam in dit najaar to hebben
meegemaakt, geweldige lust kreeg Die Dotlarprinzessin to
bean hooren, ez~ dat hij zich kostelijk vermaakte . Er loopt
veel aanstellerigheid, mooidoenerij en huichelarij door al
dat gereden .eer over de hoogheid en heiligheid der kunst
en dat neerzien op virtuozen en hun voordrachten . De een
praat het den antler naa en men durft niet voor de waarheid
nit to komen, uit vrees niet voor muzikaal to worden
gehouden . De waarheid, is dat zeer velen, ook zij die de
muziek werkelij k lief hebben, gaarne virtuozen hooren, ja
virtuozenstukjes op prijs stellen . 1k geniet wanneer een
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E m i l i e H e r z o g „Martern alley Art" zingt en zou, als
T e t razz i n i hier kwam, geen voorstelling van haar verzuimen . Ik geniet wanneer Joan Man e n zijn trillerketens uitvoert en een P 1 a n t e de noten als een regen
van parelen van de toetsenn last rollen . In ik geniet daarvan . . , zelfs na een symphonic van B e e t h o v en .
Er ken veel worden gedaan om to gemoet to komen
aan de bezwaren van „frondeurs" als Hut s c h e n r u y t e r,
Mar s o p e . a. Men ken de bestaande concertzalen voor
zoover doenlijk in hun geest wijzigen, de nieuwe voorzien
van een beweegbaar podium, zoodat orkest en dirigent
zichtbaar of onzichtbaar zouden zijn ad libitum . En men
zou de coucerten in twee reeksen kunnen geven, de eene
met, de andere zonder solisten . Zoodoende zou men „heidenen" en „geloovigen" beiden kunnen bevredigen. Door
de laatste splitsing zou van zelf het probleem der stijleenheid op den achtergrond geraken . Near homogene
programme's wordt toch al meer en meer gestreefd ; concerten, aan de werken van en meester gewijd, komen in
de mode ; historische concerten voorzien reeds in de behoefte
aan opvoeding . Voor het overige is een wereld van muziekuitvoerenden en toehoorders, zooals H u t s c h e n r u y t e r die
wenscht of denkt, een utopie . De mensch is enn zal wet
altijd zijn een gebrekkig wezen, met allerlei leelij ks in zij n
maaksel. Er zullen altijd componisten en uitvoerenden zijn,
die de kunst oprecht lief hebben en dienen, maar nog veel
moor wien het in de eerste pleats, of alleen om roem en
voordeel to doers is . Er zullen altijd menschen zijn, die de
kunst beschouwen als datgene waaraann hot levers zijn
grootste waarde ontleent, maar flog veel meer, die in haar
slechts een welkomm verstrooiingsmiddel zien. jWanneer
H u t .s c h e n r u y t e r de oprichting van het Beethoven-Huffs
hot middel acht tot algeheele hervorming, den wacht hem
bittere teleurstelling. Een klein deel van ons yolk slechts
zal gedurende de zomermaanden van de Beethoven-uitvoeringen kunnen genieten. Met hen zullen zij, die daarbij
meewerkten, tot hun gewone omgeving terugkeeren, heerlijke,
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laat ons zeggen blij vende indrukken daarvan meenemend .
Maar hot leven zal zijn gang gaan en alien opeischen .
Is nu de oprichting van hot Beethoven-Huis ala eon
utopie to beschouwen ? Geenszins, al staat hot vast dat
daarmede veel geld zal gemoeid zijn . Noodig is hot niet ;
toch zou ik wel willen dat hot tot stand kwam, mite daarin
niet uitsluitend Beet h o v e n, maar ook B a c h bij v . wordt
gediend . Ons land zou daarmede een instelling rij ker worden,
zooals alleen Duitschland met de Bayreuth-stichting er een
kan aanwijzen . `Vie zou niet jets gevoelen voor zulk een
instelling, verrijzend ver van hot stadsgewoel in de eenzaamheid der schoone natuur, die B e e t h o v e n zoo lief had ;
een instelling waarbij silos wordt aangewend om uitvoerenden en toehoorders in de rechte stemming to brengen
en to houden ; wier uitvoeringen, aan eon deel van den
zomer gebonden, daardoor van zelf eon ander karakter
krijgen dan de gewone concerten, die in de muzikale behoeften der massa voorzien, en derhalve ook niet daarmede
in concurrentie komen . Voor de A.msterdamsche kooplieden,
die een warm hart hebben voor de stad hunner inwoning,
zal hot allicht een eerezaak zijn to zorgen, dat hot plan
van twee Amsterdammers, om een model-instelling ale
onder den rook der hoofdstad tot stand to brengen, niet
op gebrek aan geld schipbreuk lijdt .
Daarom was hot misschien een beetje onvoorzichtig van
den schrijver der brochure tot motto voor zijn inleiding de
woorden van T o l s t o j to kiezen : „Zoolang de kooplieden
niet uitgedreven zijn, zal de tempel der kunst geen tempel
zijn . Maar de kunst der toekomst zal ze uitdrijven ." Mij
dunkt dat geen kuu st hot ooit zonder kooplieden zal
kun.nen etellen, ook die der toekomst niet . En waarom
moot de kunst juist eon tempel hebben ? Ik hoor echter
flutschenruyter al opmerken dat Tolstoimet zijnkooplieden sjacheraars bedoelde en dat, zoo hij zelf vroeger van
een Beethoven-Tempel sprak, hij thane met een BeethovenBuis volkomen tevreden zou zijn .

VERZEN
DOOR
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AVON DSTER .
Op de heiden, waar ik reed,
Lag het purperkleurig kleed
In zijn sombere heerlijkheid

Tot den einder uitgebreid,
Waar de zon in 't nederdalen
Met haar schuin geworpen stralen
't Purper dus met good betoog,
Dat het duister werd voor 't oog .
En mijn weg van gelig grint
Deed mij denken aan een lint,
Dat ik, aan de zon gebonden,
Om de wielen heb gewonden
Met bet treden van mijn voet,
Dat de wielen draaien doet .
Toen ik straks mij huiswaarts spoedde,
Had ik waarlijk geen vermoeden,
Dat ik u ontmoeten zoude,
Zon, die als een kleine, gouden
Poort van louter zonnelicht

V ERZEN .

Op mijn pad staat opgericht,
Waar het schijnsel uit uw open
Deur mij zoo komt tegenloopen
En mijn blikken dus verblinden,
Dat ik haast niet verder winden
Dorst aan 't strak gespannen koord,
Om mij tot uw felle poort
Dicht en dichter bij to halen
Met het treden der pedalen .
Maar ik wil uw glares trotseeren
En mijn lichtschuwe oogen leeren,
Dat ze
zon ! blijf even staan !
Niet de blikken nederslaan
Voor de toegeschoten stralen
Tilt uw eeuwig lichte zalen .
Wacht een oogwenk --- zie ik kom
Aanstonds tot uw heiligdom
Met gestadig voetentreden
Door uw poorten ingereden
Waar ik -- zon ! sta even stil !
Bukkend binnenglippen wil . . . .
Wreed, meedoogenlooze zon,
Die in 't dal van Ascalon,
Wel 't bevel van menschen hoorde
Maar u aan mijn stem niet stoorde,
Die, to haastig neergedoken,
Plots de banden hebt verbroken,
Afgesneden op de fijn,
Scherp geslepen, zwarte lijn
Van den donkren aarderand,
Waar het zonlicht achter brandt !
Schoon uw heengaan mij bedroefde,
Dacht gij, dat ik u behoefde,
Dat ik op mijn aardsche pad,
Zon, uw glorie noodig had P
Dat ik anders niet kon vinden,
Om mijn pad aan vast to binden P . .
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Juist, mijn weg heeft zich verlegd,
En mijn lint is vastgehecht
.A.an een spits, die opwaarts stale,
En de lijn der kimmen brak.
't Was een toren, die mij toonde,
Wear de stad lag, wear ik woonde,
Wear een rustig bed mij wachtte ;
'k Had dus verder geen gedachte
Voor de glorie van de zon,
Wear ik toch niet woven kon ;
Maar ik liet gerust en blijde
Near de stad mijn wielen rijden,
Blijde, schoon de tonne zonk,
Dat geheel de hemel blonk,
In een heldergelen gloed,
Die mij rustig stemde en goed .
In dien glares, maar helderder,
Blonk het schijnsel van een ster,
Of het ijle hemellicht

Op etn punt zich had verdicht

En een opening gebrand,
In den zijden hemelwand,
Dat onze overzijdsche buren
Door een gaatj a konden gluren,
Wie zoo last en licht gekleed
Door de donkre heiden reed .
En die kleine ooggetuige
Van mijn rit begon to zuigen
Met hear spitsen, fij n en mood,
Dat van heel het hemeirond,
Dat verbleekte ziender oogen,
't Zoete licht werd weggezogen,
Maar ik liet me niet verdrieten
Door 't verbleeken en verschieten
En v erkleuren van dien gloed,
Want mij troostte toch het zoet

VERZEN .

Stargeglans, dat klaarder scheen,
Wear bet duisterde om hear been .
Kleine ster, die als mijn gids
Boven gindsche torenspits
Ads mijn leidsstar mij komt wijzen
Op bet eindpunt mijner reize,
Die mijn blikken houdt gevangen
Met zoo wonder groot verlangen,
Dat ik zelf niet ken doorgronden,
Wat voor troost mijn oogen vonden
Inn bet schijnen van een ster,
Die zoo klein lijkt en zoo ver . . . .
Sterke ster, die in bet duister
Straalt met onverzwakten luister,
Zijt gij zelf een stralenbron
Of weerkaatst gij van de zon,
Voor een wijle ons oog ontgleden,
De verborgen heerlijkheden ?
Had mijn hart u den herkend
En zich this tot n gewend,
Met de wijsheid van de ziel,
Die bet licht, dat hear ontviel,
Dat zij meende to ontberen,
Onbewust, bij 't wederkeeren,
Wear zij toch near had verlangd,
Aan hear open deur ontvangt ?
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SONNET.
De weg is nauw, die tot het levees

leidt, en weinigen zijn die denzelven

vinden.

Match . VII :14 .

Graag zou ik met mijn God in d' eenzaamheid
Het smalle pad begaan . De schare treedt
Den grooten weg, die veilig is en breed
En vlak en effen ligt en welbereid,
Met afgepaste plichten g eplaveid
En m eeningen, die ieder kept e i weet ;
Daar wandelt men gerust en welgekleed . . . .
Het is de weg, die ten verderve leidt !
Maar zoo ik
ik slechts wijs, al d' andren dwaas ?
Den weg verlatende, Gods weg niet vond,
En, nog verward door 't waarschuwend geraas
Der wereld, niet Gods stile stem verstond ?
Zoo 't avond werd en duister voor mijn voeten ?
Zou, wie God opgeeft slechts, zvjn God ontmoeten ?

GASTON BOISSIER
noon
Prof. Dr . J. J . HARTMAN .
In mijn Cicero de Legibus ed . B a k e liggen sedert verleden jaar voorjaar bij 't begin van boek II een paar
bloempjes, doodgewone boterbloempjes en madeliefjes, maar
&It ze zoo doodgewoon zijn heeft een groot voordeel :
toch bestaat er ale kans dat het rechtstreeksche afstammelingen zijn van de boterbloempjes en madeliefjes die er
v66r een paar duizend j aar stonden, dus van de bloeinpjes
waarmee C i c e r o kon spelen toen hij een kind was . Want
ze zijn afkomstig van het weiland gelegen aan de samenvloeiing van Liris en ibrenus, en juist in die buurt moet

het ouderlijk huffs van C i c e r o gestaau hebben ; die rivieren
heeten flog zooa]s toen, het naastbij gelegen spoorwegstation draagt den naam Arpino en . . . in een beschaduwd
hoekje van dat weiland ligt een boerenhoeve, die er z66
old en ouderwetsch uitziet, dat men zich best kan verbeelden dat dit flog hetzelfde huffs is, waarin de groote
Arpinatische redenaar het eerste 1ev enslicht aanschouwde .
Toen ik met zonder eenige ontroering dat alles in oogenschouw nam en mij a11erei van en over C i c e r o to binnen
bracht, toes moest ik meteen ook aan G a s t o n B o s 51 e r
denken, wat meer is - toen scheen ik inijzelven een
Bo is si e r in miniatuur toe . Haast flog meer had ik den
vorigen dag dat gevoel gehad . 1k spoorde naar Avezzano
om kennis to maken met den laces uci'nus, waarvoor de
O.E.1 2
11
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Romeinsehe keizers zich zooveel moeite hebben gegeven om
hem op behoorlijk peil to houden ; 's morgens was ik nit
Tivoli, H o rat i u s' geliefd Tibur, vertrokken, en weldra
herinnerde mij de naam Vicovaro aan Varia, de hoofdplaats
der gemeente waartoe bet gehucht behoorde dat H o r a t i u s'
Sabijnsch landgoed bevatte, welk gehucht daarheen vijf
„wakkere huisvaders" afvaardigde tot den gemeenteraad ;
ik hoorde bet station Mandela afroepen, welke klassieke
naam op degelij ke epigrafi sche gronden weer in eere is hersteld en bet barbaarsche Bardela heeft vervangen, dacht
aan de beek Digentia „waaruit Mandela drinkt, een dorp
gerimpeld door de kou", en daar zag ik bet eerstvolgende
station prij ken met den naam „koude beek" (Rii o freddo)!
Bij dat alles was mij nooit bet werk en de persoon van
B o i s s i e r uit de gedachte. Want dan pakt en boeit en
bekoort hij ons wel bet allermeest, wanneer hij zich met
ons neerzet op een door geschiedenis of letteren gewijde
plek en daar v6br ons oog oproept beelden en tafreelen nit
een ver verleden . Wie denkt her niet aan bet kostelijk

verhaal (in Nouvelles Promenades Archeologiques) over C a p-

m a r tin d e C h a u p y, met zijn archeologisch paard, dat
staan bleef bij iedere antiquiteit, onder wiens leiding B o i sB i e r ons al de lievelingsplekjes van H o rat i u s last terug
vinden, terwijl hij zeif den levenden H o r a t i u s doet verrijzen, den H o r a t i u s der Oden en Satiren, maar vooral
der Epistels . Wie, die thane to Rome St . A .gnese voorbij en
de Ports Pia uitwandelt, herinnert zich niet, ale hij de
brug over den A.nio is overschreden en dat merkwaardige,
eenzaam gelegen lieu veltj a is opgestapt, . . , ja zeker .Livius
en de Secessio plebis in montem sacrum, want monte sacro
beet dat heuveltje nog, maar daarbij tevens de schoon .e
bladzij den uit bet begin der Promenades
rcheologiques,
A, waar
B o i s s i e r aan die aloude gebeurtenis nieuw leven geeft
door haar to beschrij ven ale de eerste werkstaking, waarmee
een yolk zich politieke rechten heeft verworven : daar
legerden zich die oude werklieden, de geheele plebs Romans,
en dwongen den adel bet tribunaat af, door to weigeren
den arbeid van toen, bet oorlogvoeren met naburen, voort
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4e zetten . Welken beteren gids door de bouwvallen van
Palatijn of villa van H a d r i a n u s dan B o i s s i e r kan
men zich wenschen, niet zoozeer omdat hij ons tot in
de kleinste bizonderheden het juist beloop van al die bouwwerken beschrijft zich daarvan een goede voorstelling
to makers is slechts hue gegeven, die de kundigheden van
den architect bezitten ; de oudheidkundige, de literator
bezit die in den regel niet en zou er ook weinig aan
hebben,
maar omdat hij, wat het lichamelijk oog daar
(sours zeer onduidelijk) ontwaart, levee doet vbbr den geest ;
omdat hijj ons die manners, die dat alles hebben tot stand
gebrach t, leert keen en in hue kracht en zwakheid, bun zin
. niet het minst hue eigenaardig natuurgevoel .
en smack
Want over die allergewichtigste vraag : „hebben de Ouden
natuurgevoel gehad, en zoo ja, welk ?" zijn dikke, geleerde
boeken geschreven maar het beste, meest ware en treffende,
wat mere er over lezen kan, zijn en blijven de weinige
bladzijden door B o i s s i e r daaraan gewijd bij zijn rondwandeling door de villa van H a d r i a n u s . En wie van
Rome uit de vrij bezwaarlijke archeologische excursie naar
Ostia onderneemt, dies zullen de resten der oudheid die
zich daar aa,n hem voordoenn dan het meest belangstelling
inboezemen wannees hij er, als B o i s s i e r, Tangs het strand
wan delt met de personen van M i n u c i 115 e l i x' O c t av i u s, of een (waarschijnlijk vruchtelooze) poging waagt our
nit to makeil waar het huffs moet hebben gestaan aan
welks venster A u g u s t i n u s en M o n i c a zaten, toen ze
in hue laatste samenzijn zich wijdden aan overdenking van
dood en eeuwigheid .
1k had riiet gedacht, toen ik in het voorjaar van 1907
zoo levendig door allerlei aan G a s t o n B o i s s i e r werd
herinnerd, dat die beminnelijke en eerbiedwaardige geleerde
zoo spoedig zou worden weggerukt nit het land der levenden 1).
Wel was hij toen reeds 84 jaar oud, maar wie dacht
=daaraan als hij zijn geschriften van den allerlaatsten tijd
ter hand nam ? Waren die niet even frisch en fleurig als
1) Overleden is B o i s s i e r den lOden Juni 1908 ; geboren is bij in
't jaar 1823 .
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de werken van ziju j eugd en middelbaren ieeftijd? Eu dat
sehijnt mij ook de reden to ziju waarom over dezen door e
zoo weinig is geschreven ook in ziju vaderland, dat hem
toch zoo onbescbrjfe1jk veel is verschuldigd, hem, den nitnemenden schrijver, den allerbesten kenner van al wat hot
moederland der Romaansche n atien betreft, den geleerden
artist en artistieken geleerde in wiens tahijke boeken goon
enkele bladzijde voorkomt die den lezer verveel, geen enkele
ook die hem niet jets nieuws en merkwaardigs leert, den
stnaakvollen literator, die nooit of nergens pronkt met ziju
geleerdheid, nooit steenen geeft voor brood of materialen
voor gebouwen, maar steeds alleen datgene aa :ndraagt waarvan hij zeif jets heeft weten to maken . Men heeft moeite
bet zich voor to stellen dat hij niet meer lee ft, in den gowonen zin van dat woord . Tot dusverre is mij nog slechts
een geschrift over Bo is si e r order de oogen gekomen, hot
uitnemend artikel van R e n e Pichon in de Revue des
Deux Mondes van 15 Juli 1908 ; Pichon is zeker eon van
Bo is si er's allerbeste leerlingen en dat hij over ziju grooten leermeester goed zou sehrijven was to verwachten ; toch
mis ik in ziju geschrift gene opmerking, the voor het juist
begrip van Bo i s s i e r s werk van het allergrootst gewicht
is. P i c h o n zeif heeft mij, op mijn navraag bieromtrent
bericht, dat hij om bizondere redenen (die ik moet eerbiedigen) die opmerking heeft achter gehouden, ge1jk hjj one
redenen, die ik evenzeer eerbiedig, zich or angstig voor
heeft gehoed ziju vereerden leidsman to veel to verheerlijken . Daardoor blijft mij jets to doen over : eon sterker licht
later vallen op Bo is s i e r' s zeer, zeer groote verdienste en
een reader uitwerken van die door P i cli on achtergehouden
opmerking. Hoe ik dat doe, zal gaandeweg uit dit mjn
opstel wel blijken .
Thans bedieii ik mij ailereerst van ecu hoogst kostbare
mededeeling door Pie h o n gedaan, de mededeeling van
jets wat mij, en waarschijnlijk ook mijn lezers, ten eenenmale onbekend was en wat waarlijk wel kan strekken om
ors voor Bo i s si or een buitengewonen eerbied to doen
opvatten . Voor B o i s s i e r bepaalde1jk als geleerde .
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Oppervl .akkige, op den sehijn afgaaiide lezers zouden
a1icht de ineenirg kuniieii opvatten dat B oi s si e r in
hoofdzaak niet auders is geweest dan ecu handig versiaggever omtren t het week van auderen . En dat waarom P
Omdat zoovele zij nor tjdschriftartikeIen na hun eigeulij ken
titel het ops 1rift dragon :
propos d'un livre recent . En
wat blij kt nu nit P i c h o n .'s mededeoling P Niet meer of
uiinder dan tilt, dat dat ,,livre recent" steeds ecu hock was,
waarvaii B o i s s i e r hot idee had aan de hand gedaan en
hot plan ontworpen ; eon jongore had dan dat plan uitgewerkt en B o i s s i or zeif door zijn a promos aan die nitworking do laatste hand gelegd . Wij kiinnen dus al die
boeken waarovei (flO tijdschriftartikels gain, gerust zetten
in do nj ion werkeu die op B o i s s i e r' S eigen naain staan
en dan wordt the nj waarlijk eerbiedwekkend .
Pooh ieh4 waars is or in die oppervlakkige en valsehe
mooning wet_ : Boissier had or geducht den slag van om
van eon hock verslag nit to brengen en een oordeel er
over nit to spreken, en van die vaardigheid heeft hj
mtnemeud partj weten to trekken voor hat uitoefenen van
eon functie, wolker be1ioorI:ke vervulling hem zonder deze
vaardigheid volstrekt oil ntogelijk zou zijn geweest . 1k deny
intussehen dat ook die funetie zjn natuurlijken aaiileg in
dozen aardig rail hebben ontwikkeid . Als secretaris van
do jury voor do ,,pnix literaires do 1' Academic" heeft hij,
jaar in ja,ar ii it, rapport en critiek moeten nitbrengen over
eon menigte hoeken van den nicest versehillenden. acrd en
inhoud . T)ie rapporten zijn steeds uiterst merkwaardig om
to lezen, ze zija zakelijk, pittig, kernachtig en dat de oordeelen or in geveld nieestal joist waren, daarvoor getuigt
zoo inenig hekroond werk dat later gebleken is in ziju
soort eon rneesterwerk to zjn .
hoe hot zij, drat geven van een ,,apercu", dat nooit
falend inzieht in hot incest wezeulijke, nicest kennierkende
in ieder geschrift, ieder historisch feit, iedere wetensehappelijke kwestie, was zeker Boissier's grootste kracht en
laarom zoudeii wij hot met P ic ho ii eens kunnen zijn,
waar hij la fin du Paganisme Bo is s i e r' s hoofdwerk noemt .
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Doch hierover spreken wij later : wij zijn nog niet gekomen tot
bet bespreken der bizonderheden . Voorloopig houdt ons nog
de beschouwing van bet geheele werk des kunstenaars bezig .
wie over de klassieke oudheid algemeen e beschouwingen (essais of causerie~n) ten beste geeft, n car dien luisteren
wij eerst don met belangstelling en goed vertrouwen, wanneer wij echt streng-philologisch werk van zijne hand hebben
gezien . V66r wij ons aan zijne leiding op onze rondwandelingen overgeven, moet hij ons zijne geloofsbrieven als gids
vertoon en . En B o i s s i e r heeft een schitterenden geloofsbrief
ingediend door zijn werkelijk magistrate, aan philologische
nauwgezetheid niets to wenschen overlatende yerhandeling
over . ., den geleerdsten der Romeinen M . T e rent i u s
V a r r o. Uitgegeven is dot werk in 1861, maar reeds in
1859 bekroond door de „Acad~iuie des inscriptions et belles
lettres," dus door Boissier geschreven toen hij een klein
eindje in de dertig was . 't Is her de plaats niet uitvoerig
den inhoud van dot inhoud-rijke boek to beschrijven . 1k
houd mij overtuigd dot bet wet steeds bet standaardwerk over
V a r r o blijven zal . Hoe ook hier B o i s s i e r onmiddellijk, .
zonder aarzeling, heeft doorzien wat van de ontzettend omvangrijke schrijverswerkzaamheid van V a r r o bet meest
wezenlijke, bet allerbelangrijkste is geweest, dot verhaal
ik eerst als ik die, door P i c h o n in petto gehouden, opmerking ga bespreken .
Maar, na aldus een onderwerp en dot een zoo gewichtig,
naar de strengste eischen van bet yak to hebben afgehandeld, heeft B o i s s i e r, waarlijk niet zonder grond, gemeend
nu verder gerechtigd to zijn bij zijn lezen en studeeren,
zijn bespiegelen en schrij ven to molten to rode g aan alleen
met zijn smack en zijn oogenblikkelijke neiging . Vervuld
en diep doordrongen van de rneest uitgebreide en nauwkeurige kennis van Romein ache letteren en geschiedenis
heeft hij nit zijn rijke schatkamers steeds zooveel voor den
dog gehaald als hij goed vond en juist dot wat hem behaagde . En zijn lezers hebben er zich wet bij bevonden,
niet alleen wat betreft bun genoegen, maar ook voor de
vermeerdering banner kennis . Want als B o i s s i e r lets
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mededeelt, al is het ook het allerbekendste, het krijgt door
hem een tintje dat en nieuw is en echt . Eon staaltje, dat
mij daar zoo invalt, een nit duizende . B o i s s i e r zal
ergen.s gaan vertellen van de g enoegens en vermakelijkhedenn
van het mindere volkje to Rome. Natuurlijk valt zijn nooit
falende blik op die allerkostelijkste beschrijving in de asti
van Ovidius vann het feest van Anna Perenna, die
boerenkermis, zoo meesterlijk geteekend . nier hebben wij
nu eens echt real'isme in de kunst, de werkelijkheid zooals
ze is, maar door een kunstenaar gebruikt als mater'iaal . 1k
gevoel dat al gebruikte ik n6g zooveel woorden, het mij
niet zou g elukken het geheel eigenaardige van O v i d i u s'
kun st in dit schilderij tj e to beschrij ven . Maar B o i s s h e r
doet het zijn lezer gevoele-n, door enn door gevoelen door vier
woorden zijner paraphrase. O v i d i u s zegt : daar lig en ze
dan aan bij hors . landelijk drinkgelag, cuin pare quisque s ca ..
Ik zie g een kan s die Latijnsche woordenn to vertalen, maar
B o i s s i e r geeft ehacun avec sa ch,aewne . her hebt gij op eens
denn heelers O v i d i u s in het meest eigenaardige vann zijnn
dichterlijk vermogen .
Na zijn studie over v a r r o is B o i s s i e r slechts zelden
meer (voor zoover mij bekend is slechts tweemaal) ten
voile in het wetenschappelijk strijdperk getreden, maar beide
maim is zijn woord afdoende geweest of heeft althans veel
tot de beslissing bijgedragen . Eens toen hij in 't lieht stelde
wie die veelal verachte dichter C o m m o d i a n u s is geweest
en wat hij heeft to beteekenen gehad . Dien prulpoeet, then
armza?igen knutselaar van schijn-verzen, kennen wij door
B o i s s i e r als een der merkwaardigste getuigen van het eerste
Christendom, die juist omdat hij zulke slechte verzen schrijft
(hexameters, waarvan alleen het aantal syllaben steeds uitkomt
maar waarbij naar kort of la-ng niet wordt gevraagd, althans
niet z6o gevraagd als door de fatsoenlijke dichters) met
een bizondere belangstelling door ons wordt aangehoord, want
door hem kennen wij den stand en de beschaving der geheele gemeente . En eens toen hij met een klein, handig
rukje een heele piramide van geleerdheid omhaalde, die
reeds lan g hin derlijk was geweest voor het gezond v erstax d
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en duisternis had geworpen over den weg van hot onderzoek . Men had zich in hot hoofd genet dat een oud historieschrijver steeds slechts put uit a&i bron, dat hij uit deze
onveranderd overneemt wat hij er viudt, maar er nooit een
tweeden zegsman bj haalt. Voor die allerzonderlingste
mooning waarbij niet alleen P1 ut a r c h u s inaar ook P a cit ii s (en welke oude gesehiedschrijver niet?) ecu caricatnur
an een geschiedschrijver wordt, maar die zeer plechtstatig
,,de wet van He in rich Ni s s en" pleegt genoemd to
worden, waarvoor de grootste geleerdeu eerbiedig hot hoofd
buigen, was wel een van de krachtigste argumenten dit :
„Vat non zoo'n oude Romein ook geweten hebben van de
eischeu der historic? bj de IRomeinen was of word immers
aUes rhetoriek. Zegt ]iiet C ice r o zeif : gesehiedenis is
hoofdzakelijk oratorisch work : historic est opus oratorium
maxime ?" B OS Si e r wjst met allertreffendste voorbeelden
nan dat hot latijnsche adjectivuin oratorios gebruikt wordt
voor ons ,,literair", en dat men nu slechts, waartoe men
't voiste recht heeft, maxime heeft to vertalen door ,,in
zeer hooge mate" oiin deze eeuwig-geldige verkiaring to
krijgen : ,,geschiedenis schrjven is in zeer hooge mate liter aft work." Eu in 't algemeen is dat artikel van Bo s S e r
de volledigste vernietiging der heele wet van N is s e n ;
B o i s s ie r schreef hot op 72 jarigen . leeftijd en toonde
daarmede dat hij gebleven was de philoloog in merg en
been, die hij was toen hjj zjn „Etude sur la vie et les
ouvrages de M . P . V a r r o n" schreef.
P1 c hon stelt hot bizonder op den voorgrond dat Bo iss i e r gehoren is to N'imes, en last hot voorkomen dat Bo issic r reeds daardoor van zijn grille jeugd of aau gedreven
wend tot belangstelling in al wat hot oude Rome betrof .
Mij komt deze opmerking voor niet veel moor to zijn dan
eon stj1-b1oempje van oratorio . Wij weten dat Bo is sic r
ecu der allerbeste kenners is geweest van Homeinsche
literatuur, Romeinsche inscripties, Romeinsche geschiedenis,
en nu klinkt hot ons op hot eerste hooren good en verstandig als iemand zegt : ,,kon dat ook wel antlers verwacht
worden van eon geleerde, die reeds als kind de Maisom carroe,
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d.c arne cii de Tour maqme v6or ougen had. ?" Saar als we
hedenkeii dat heel 7 Th?S maar en B oi s si e r heeft opge-

leverd, daii zeggen we al spoedig : ,,ueen neen, doode steenei zullen imolt level de bola ngstellin g geven, Saar de
levende adeui van wie het leveud Rome der schrjvers en
dichters kent, geeft levers ook aan die doode steenen, zoo
hij die schrijvers en dieliters ten minste hen t geljk B o issier ze kende, the met hen leefde en steeds hun levend
woord hoorde ." L)oeh geeu stIbioenipe, neeii ecu bizoudor

trefferide en j uiste beschrijving is lief van B o is sic is
innigste wezen, vanneer P cli on hem toekeut So-if do iurniere,
al geloof ik ci' niets vait dat de zoniiige hemel van Zuidrau krijk, die B o i s s I e is vie g beseheen, daartoe zoo heel

veel heeft bijgedratn . Tk ken er genoeg die gehoren ziju
in lief laud YaLI mist en regen en die even weinig als
B o s s si e r dwepen met i)uitsehe iugewikkehdheid, Noorsehe

nevela chtigheni, Russiseb e geheimziniiiglieid . Maar, hoe die
dan ook in hem is geboren, dorsi naar lie/it beheerschte
Bo issier bij iii zijtm doe n en deuken in do hoogste mate :
header zien wiltie hij in aBcs vat hij bestudeerde, zion door
en door tot op den bodem toe . 1k den k dan ook wel dat
lij vei'scheidene widerwerpen, waarbij h et hem onrnog'elijk
)leek het zoover to brengeu, bijtijds heeft laten vai'eri, maar
die, weike hij Iieeft vastgehouden, daarbij heeft hij 't zoover
gebracht . . . . en er voor gezorgd dat ook anderen het met
geriuge moeite zoover komiden breugen . Thet als zoovehe
geleerden vooral van oil zen tijd heeft hij met groot vertoon
yan wijsheid anderen slechts moeielijkheden en bezwaren
in den weg geled, waaraan die a.nderen dan het eigenlijk
werk konden verrichteu, neeii het ware werk van nadenken
beshssen dat heeft hij zeif geheel afgemaakt en het

niet gebruikte materiaal behoorlijk opgeruimd, zoodat themaiad het ooit te .deli kreeg . En zoo doende heeft hij niet
ahleen in treffende voorbeehden getoond wat hot does is,

dat men bij seder lc tterkundig en bistorisch onderzoek v6Sr
oogen moot hebben, maar tevens ook zooveel pirate kennis
hijgehraeht aan hen, die zeif niet tot onderzoeken van het
onderhavig vraagstuk zich geroepen gevoelden . vat men

170

GASTON BOISSIEr .

van B 015 s i e r gelezen heeft dat weet men, men weet bet
voor goed en kan bet in weinig woorden weergeven . Als
voorbeeld neem ik een book van B o i s s i e r, dat wel, op
zich zelf beschouwd, voortreffelij k mag heeten, maar dat
toch, in vergelijking met andere als een van minder beteekenis moet worden aangemerkt : l'opposition sons les Cesars.
Velerlei malcontenten uit den keizertijd worden er besproken, menschen die op de meest verschillende wijze
oppositie tegen de regeering hebben gevoerd, maar de bespreking van al die verschillende karakters, daden, uitlatingen leidt tot een alles samenvattende gedachte : een
afdoende weerlegging van een zeer verbreide fabel, die zeer
schadelij k is geweest voor het juist inzicht in de geheele
natuur van een lang tijdvak . Veel wordt er gesprokenn van
een steeds tegen het keizersehap ageeren de enn intrigeerende
senaatspartij, wier eenig doel en streven was : herstel van
de oude republiek . B o i s s i e r toont glashelder aan dat
zulk een oppositie van den tij d van A u g u s t u s of aan
nooit heeft bestaan, dat er nooit een partij is geweest die
vijandig was aan bet keizerschap, dat slechts enkele personenn
of enkele kringen strijd hebben gevoerd tegen bepaalde
keizers, en dat die oppositie van personen tegen personen,
die zich bet krachtigst heeft betoond, een onberekenbaren
in vloed ten goede beef t uitgeoefend, de oppositie n .l, van
de wijsgeeren, bepaaldelijk de stoische wijsgeeren, tegenn de
gebreken van sommige keizers ; hoe die oppositie een publieke
opinie in 't levee held en bezielde waarmede de keizers
wel degelijk rekening hidden, waarvoor de slechte keizers
bang waren en die de goede, maar misschien wat zwakke
keizers op bet pad der deugd Meld, hoe a an die oppositie
voor een niet Bering deel de voortreffelijkheid van sommig
keizers to danken is, terwijl de minder goede, ja ook zelfs
de zeer slechte, door haar macht en invloed verhinderd zijnu
n6g slechter to worden dan zij geweest zijn .
En door bet licht, waaraan B o i s s i e r zulk een behoefte heeft en dat hij zelf met zooveel kunstvaardigheid
weet to ontsteken, ontdekt hij telkens en overal van dad
werkelijk treffende parallellen tusschen oud en nieuw, waar-
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door ors het to voren onbekende op eens duidelijk wordt
en lever krij gt . Het is alles maar weten schap nit de tweede
hand, die in i'Afrique romaine wordt verwerkt : zelf gezien
heeft B o i s s i e r van de opgravin gen van Lambaesis n iets,
maar wat hij er door mededeelingen van derden van heeft
knnnen machtig worden dat heeft hij samengevoegd tot
een goed ineensluitend geheel, waarvan, juist door die
samenvoeging, wederom ieder onderdeel zooveel to verstaanbaarder wordt . Maar het meest treffend is zijn verhaal
en betoog daar, waar hij zien last dat vaak wat voor
1'Afrique romaine geldt een les inhoudt ook omtrent l'Afrzque
fran~aise . 2ulke parallellen, wanneer ze zich van zelf voordoen, wanneer ze niet zijn gezocht, voora,l wanneer daarbij
ook de lichtste verdenking van politieke tinnegieterij verre
is, bewijzen vaak wel het adlerbest dat hij die ze aanbrengt,
een helderen kijk heeft op zijn onderwerp. En daarom geef
ik er, nit zeer, zeer vele, nog een, de allermerkwaardigste
en die door B o i s s i e r het allergeestigst is uitgewerkt .
Wij zijn in het jaar 383 . Het Christendom is reeds
machtig in sta.d en staat maar nog niet geheel en al oppermachtig ; in den senaat heeft het misschien de meerderheid,
maar order de meerderheid bevinden zich ongetwijfeld
verseheidene leden, die niet in alles met hun partij- enn
geloofsg en ooten medegaan maar geneig d zijn bij een of ander
geschil wat toe to geven aan de aanhangers van de oude
denkbeelden omtrent godsdien st en staatkunde ; voor het
minst is de heidensche minderheid nog zeer belangrijk en
de praefect van de stad, S y m m a c h u s, is heiden. Natuurlijk is er veel waarover de beide partijen telkens en telken s
weer strijd voeren, maar niets is er wat z66zeer de gemoederen in bewegin g brengt als de twistvraag : zal in het
senaatsg ebouw geduld worden het aloude altaar der Victorie,
of moet het worden verwijderd? Men begrijpt dat „het
altaar latern staan" tevens beduidt dat men op dat altaar
de gebruikelijke offeranden brengt en kan zich, bij eenig
nadenken niet verbazen dat, zoo dikwijls die kwestie in
behandeling komt, van kalm overleg geen sprake kan zijn,
maar hartstocht alleen aan hot woord is . Men denke maar
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eens hoe bij ons of onze Belgische broeders alles in vuur
en vlam geraakt, waar over hot al of niet afschaffen van
den eed wordt gesproken, over het al of niet dulden van
eon kruisbeeld in eon schoolvertrek, het al of niet opleze :n
van eon formuliergebed in een gemeenteraadszitting . Inn ons
jaar 383 staat hot altaar er niet, keizer G r a t i a n u s had
hot laten verwijderen, nadat hot reeds vbbr hem beurtelings
verwijderd en hersteld was geworden . 112aar G r a t i a n 115 leeft
niet meet, zijn tegenstander Max i m u s heeft hemm vermoord
en zich zelven in Gallie als keizer laten uitroepen ; thans
regeert de jeugdige v a l e n tin i a n u s II, maar 1i j regeert
onder angst en vreezen : in Gallie bedreigt hem do tegenkeizer en to Rome zelf heerscht ontevredenheid enn wel de
van oudsher allergevaarlijkste ontevredenheid : die welke
veroorzaakt wordt door misgewas en korengebrek. Pat ach.t
zeer begrijpelijk
hot heidensch deel van den Senaat
een g unstig e gelegenheid em bij den keizer cep herstel
van hot altaar aan to dringen : heeft men niet hot prachtig argument tot zijn beschikking, dat de g oden zeif door
hongersnood bet yolk kastijden, dat hun eeredienst heeft
verwaarloosd ? Pus wordt tot den keizer afgevaardigd
niemand minder dan S y m m a c h u s zelf, eon machtig en
in.vloedrijk personage en toegerust met hot geheele wapentuig der vernuftigste schooloratorie . In eon plechtige
zitting vann den keizerlijken raad best hij zijn krachtig gedocumenteerd, handig ineengezet rapport (relatio) voor en
gelukkig hebben wij dat rapport in zijn geheel over . Maar,
niet minder gelukkig, bezitten wij ook wat door de tegenpartij daartegen is ingebracht, het betoog van . . . den
heiligen A m b r o sins, den bisschop van Milaan . „iier
hebben wij dus," aldus reden Bert B o i s s i e r op zijn g enoeglijke, zachtzinvige en tevens zoo door en door treffende
wijze, „hier hebben wij dus web eon zeer end, achting waardig
geval van strijd tussehen kerk en staat, tusschen wereldlijken enn geestelijken, over de vraag : zullen staat en kerk
vereenigd blij yen of zullen zij gescheiden worden ? Poch
ik waarschuw de radicalen onder mijn landgenooten zich
niet al to spoedig de handers to wrij yen van pret en zich
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in hot geval to verkneukelen, want dat geval staat anders
dan zij nit het tot dusverre vernomene misschien wel zouden
opmaken . Wie toch pleit er hier voor verdraagzaamheid?
Een bisschop! Wie wil van geer verdraagzaamheid weten !
Do wereldlijke nag istraat . joie wil kerk en staat scheiden?
De geestelijke . Wie ze net alle geweld bj elkaar houden?
Do heiden !" En niet alleen aardig is deze uiteenzetting :
ze is ook volkornen joist ; z oo staat het werke1jk in do
beido verhandelingen . 't Komt er maar op as n dat men
latiju keut en, als B oi s si e r, met hart en ziel bij zijn lectuur
is . ,,Goddeloosheid, heiligschennis heeft den oogst doen
verdorren : saerilegio ann'us exaruW' in . then pompeus-vromen.
stijl spreekt . . . do heiden ; ,,de senaat is eon neutraal iichaam,
verschillende gezindten zitten or nevens elkaar ; inag char
jets geduld word en wat erg erljk is voor sonimien ; zal iu
een gemengde, openbare vergadering geen gelijkheid hoerschen voor alien : etiamrte in communi concilio non erit comrnnnis
cond'Wo" . .W
hier is do verdraagzaamheid, neen do volstrokte
neutraliteit aan hot woord bij monde van den geestelijke .
Do beide aangehaalde voizinnetjes bewijzen reeds vol
doende hoe ook nit doze twee geschriften B o i s s i e r j uist.e
die passages went vdor den dag to halen die het meest
kenschotsend zijn voor hot geheel en hoe hij (aithans waar
dat eenigszins mogelijk is) op voortreffe1jke wjze hot Iatijn
in zijn fransch woergeeft . Waar hot eonigszins mogelijk is,
zeg ik, want soma, vaak zolfs, is dit beslist onmogeiijk
gelijk ik zal aantooneu - dock dat blijve bewaard voor
het slot van miju betoog . Nu nog, alvorens ik van ,,l'affaire
de l'autel de la Victoire" afstap, on staaltje van 0 issi er's kunstvaardigheid in dit opzicht . De heidensche spreker
verheft nattiurlijk zIjn godsdienst, zIjn goden, zijn priestess . . .
en priesteressen vooral : want do Vestaalsche maagden die
ontvangen natuurlijk in zijn betoog de hoogste hulde, gelijk zjj die van oudsher genoten in het levee . ,,'t Is ook
wat fraais of belangrijks", antwoordt A m b r o si u s op then
minachtenden, spottenden toon, dies . Ohristelijke schrijvers
gewoonlijk aann emen wanneer zij komen to spreken over wat
den heideneii dierbaar is ,,'t is ook wat fraais of belangrijks
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wat er van de Vestaalsche maagden to vermelden valt, zelfs
de plicht der kuischheid bindt haar niet voor het leven, voor
zoo ver haar die dan nog bindt, en wat ze doen wordt haar
rij kelij k vergolden, wat ze opofferen rij kelij k vergoed door
de eer die zij alom genieten, de weelde en pracht, die zij
zich kunnen veroorloven, want 't zijn alle rijke en hooggeboren dames ; neen wilt gij vrouwen zien, die werkelijk
zich wijden aan het heilige, zie dan onze Christen-maagden .
Zij wijden zich aan God, ondanks ontbering en ellende, neen
niet ondanks deze, integendeel, hoe grooter de opoffering
hoe liever, in een woord . . . , videte plebem pudoris : regardez
(zooals B o i s s i e r vertaalt) la populace de la pudeur ." O, wanneer ooit een tijd komt dat de menschen geen Latijn en
Grieksch meer leeren . . . . als ze dan toch maar ransch
leeren ! Maar dat zal dan ook wel meteen worden afgeschaft
voor handel en nij verheid heeft men genoeg aan En gelsch
of Duitsch .
Soi f de lumiere die most men hebben, zal men tot eenig

genoegen voor zich zelven, tot eenig nut voor zijn medemenschen de klassieke oudheid behandelen ; en van de
Romeinscb e geldt dit haast nog meer dan van de Grieksche .
Heeft men aan licht geen voortdurende behoefte, dan zal
men wel C i c e r o en V i r g iii u s bedelven onder geleerd
materiaal, dat gaat gemakkelijk genoeg : men heeft de vrije
beschikking over alles wat ons en van de Latijnsche en
van de Grieksche literatuur is overgeleverd . Maar dorst
naar licht to l esschen niet alleen bij zich zelf maar ook bij
anderen, dat kost eerst den waren geestelijken arbeid, en wat
nog veel moeielijker is dat kost zelfverloochening ; wie dies
dorst kept last niets merken van de inspanning, die vaak
het verlichten van een klein plekje heeft gekost ; als 't
maar werkelijk verlicht is, is hij volmaakt tevreden .
Maar wat de beoefenaar der klassieke oudheid steeds
in minders of meerdere mate most zijn en wat B o i s s i e r
was in de hoogste mate, dat is kunstenaar . Wie niets heeft
van het fijne gevoel en het scheppingsvermogen van den
artist, die rake de oude letteren niet aan. En nu wil ik
P i c h o n toestemmen dat la fin du paganisme B o i s s i e
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belangrijkste werk is : bet is dat om den rijkdom en de
veelzijdigheid van den inhoud, om de „moeielijkheid" van
sommige onderwerpen, ten slotte ook wel daarom dat er
onder die onderwerpen, zijn waarvan de meeste lezers van
B o i s s i e r' s boek to wren nooit ook zelfs maar den titel
hebben g ehoord . . . . B o i s s i e r' s boofdwerk is en blijft dat
incest bekende zijner boeken, dat boek dat in de hoogste
mate een kunstwerk is : Giceron et ses amis . En bier vrees
1k nu bet allerminst tegen spraak, bier reken ik bet stelligst
op instemming, niet alleen van hen die om dat boek vooral
B o i s s i e r bewonderen en lief hebben, maar ook van hen
die hem wat gaarne een beetje naar beneden trekken . Want,
al kan ik mij flu die voorliefde niet begrijpen, er zijn geleerden, en vooral onder de beoefenaars der klassieke oudheid zijnu er zoo, die wet houden van ingewikkeldheid, nevelachtigheid, geheimzinnigheid, en die zien 't natuurlijk evenmin gaarne dat men B o i s s i e r als dat men C o b e t of
B cut! e y verh.eerlijkt . Daarom zullen zij, denk ik, blij zijn
dat ik bun gelegenheid geef om hem apart to zetten . Mij
dunkt, ik boor bet al : „ja,, B o i s s i e r was een kunstenaar .. .
meer dan eenn geleerde ." Maar wat een onzin zou dat zijn
is n .iet een groot deel van bet artistieke van Ciceron et ses
amis daarin gelegen dat, terwijl ieder deskundig e op zijn
tiern vingers kan narekenen dat voor bet schrijven van dat
boekk een ongeloofelijke hoeveelheid van geleerdheid, van
echte, dat is ,,in merg en bloed" opgenomen, geleerdheid
werd vereischt, men van geleerdheid nooit jets merkt, maar
bet van bet begin tot bet eind leest met evenveel gemak
als bet eenvoudigste vertellinkje . . . . en er door wordt geboeid als door den meest spannenden roman? Dat bet
onderwerp zelf alleen door een artist als B o i s s ie r met
kans van slag en kon worden ter hand genom en, blij ke nit
bet volgende . Vroegere geslachten hebben mateloos gedweept
met C i c e r o : de bekoring die er uitging van zijn welafgeronde, vol en liefelijk klinkende periodes heeft niet alleen
zijn welsprekendheid doers doorgaan voor de welsprekendheid bij uitnemendheid, ja voor de eenig mogelijke, de eenig
werkelijke, de eenig denkbare welsprekendheid, waarnaar
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axle komende geslachten zich slechts hadden to richten
ore to leeren spreken en schrijven zooals liet betaanit,
maar hem ook doers doorgaan voor een volmaakten wijsgeer,
volmaakt in zijn leer en in ziju levee, die om zoo to zeggen
zonder gebreken was, ja - en her was de ingenomenheid
wel het allerblindst - voor een voortreffeljk staatsrnan,
flunk en krachtig in het liandelen, wijs en beleidvol in het
beramen, scherpzinnig in het doorzien van den card der
politieke toestanden . Tegen deze overdrijving to reageeren
was zoo moeielijk niet, zelfs niet eens zoo heel veel feitenkennis was er noodig om to weten dat Ci cc ro niet zoo'n
groot wijsgeer, vooral niet zoo'n eersterangs staatsman is
geweest als men eertijds wel geloofde, nog gemakkelijker,
ja zelfs zeer gemakkelijk was het om, toen men eenmaal
de dwaling van vroegere eeuwen had ingezien, flu in tegenovergestelden zin to gaan overdrijven, zich tegenover
Ci c e r o to stellen als een heftig oppositieman tegen den
minister, hem to ontdoen van al zijn luister en hem ten
slotte to laten staan als een armzalig advocaatje van
kwade zaken, eon toonbeeld van do kinclerachtigste, naar
verdienste zoo zeer teleurgestelde, eerzucht . Dat was
gemakkelijk, maar ook door en door verkeerd. \Vie in dien
geest ooit over Cicero hebben geschreven, die hebben
slechts ecu staaltje van wansmaak geleverd, eenig in do
geheele gesehiedenis der letteren, en zij zijn van de waarheid .
heel wat verdor afgedwaald dan de geschiedschrijvers vOOr hen :
do onjuiste voorstelling van dezen hebben zij vervangen door
een beslist, een door en door onware . Is het niet, kort gezegd,
belachelijk tot een nietswaardigen hansworst to makers, den
man dien ziju tijdgenooten, zij hot dan ook een korten
tijd, en op het eind zijus levees, gehouden hebben voor
den eenigen die hot ontredderd staatsschip kon sturen in
veilige haven P En was niet de j on go 0 c t a vi an us, do
door het lot bestemde alleenheerscher van het Romeinsohe
wereldrijk, zoo overtuigd dat do algemeene opinie des yolks
in C i c e r o don man zag, die het lot van Rome in ziju
hand hold, dat hij bodelde om C i c e r o' s guilst en Been .
middolen ontzag om die to verwerven P Heeft niet A u g u s t u s
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zijn keizerskroon aan C ice r o to danken gehad en mogen
wij C ice r o verachten, omdat hij gevallen is als slachtoffer van een ondankbaarheid waarvan geen tweede voorbeeld bestaat ? Is dat n u toch niet wat al to veel
geschiedenis schrijven volgens de moraal van het fait
accompli? Zou niet C i c e r o, zoo O c t a v i a n u s' geweten
ook - maar een enkel woord had meegesproken, voor het
allerminst in 't nieuwe keizerrijk geworden zijn wat M a ec e n a s geworden is : de invloedrijke raadsnlan des monarchen ?
Neen, om C i c e r o naar den eisch to beschrij ven, zijn karakter en leven to teekenen, daarvoor is heel wat meer en heel
wat hoogers noodig dan wat gewoonlijk geleerdheid wordt
genoemd, al bezit men daarvan ook pakhuizen vol : daarvoor
wordt het fijne gevoel en de vaardige hand van den kunstenaar gevorderd, die met fijne toetsen weet to werken en
alle schreeuwende kleuren to vermijden . Want C i c e r o's
karakter is een uiterst subtiel samen stel van de meest verschillende bestanddeelen, en om dat samen stet g oed to
kunnen beschrijven daarvoor was noodig het goed to begrijpen, z66 to begrijpen als men slechts een persoonlijkheid
begrijpt, die men ondanks al hare gebreken en tekortkomingen heeft leeren lief hebben door opmerkzame en daarbij
goedwillige, echt humane beschouwing . En z66 heeft B o i ss i e r C i c e r o beschouwd, zijn heele lange kunstenaarsleven
lang, met die bedoeling, met die gezindheid heeft hij C ice r o' s brieven gelezen, gelezen zooals nooit iemand v66r
hem . En daarom is er dan ook misschien n ooit door een
historicus een meer aangrij pende bladzijde geschreven dan
die, waarmede B o i s s i e r zijn prachtwerk besluit, een bladzijde waarmee hij nog eens in 't kort samenvat wat hem
die lectuur van vele jaren heeft to denken gegeven, en
waarvan niet het min.st de aandoenlijk-bescheiden slotwoorden
on s vervullen van de hoogste, de oprechtste bewondering
„La publication de ses lettres rappels C i c e r o n an
souvenir de tout le monde : une foil qu'on les a lues, cette
figure spirituelle et douce, si aimable, si humaine, si attrayante jusque daps ses faiblesses rye pent plus s'oublier . A
cet inter~t que la personne de C i c e r o n donne a sa cor0. B. Ix 2
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res pondan ce ii s'en joint pour nous tin autre plus vif encore .
On a vu, par tout ce que je viens d'ecrire, combien noire
temps ressemble a l'epoque dont ces lettres noun entretiennent . Elle n'avait pas plus que la noire de croyance solide,
et la triste experience qu'elle avait faite des revolutions
Pavait degoutee de tout, en l'habituant a tout. Elle connaissait, comme noun, ces mecontentements du present et
ces incertitudes du lendemain qui ne permettent pas de
goiter tin repos tranquille . Nous noun retrouvons en elle ;
les tristesses des hommes de ce temps soot en partie les
notres, et noun aeons souffert des maux dont us se plaignaient. Nous sommes places comme eux daps une de ces
epoques intermediaires, les plus douloureuses de l'histoire,
oil les traditions du passe ayant disparu et l'avenir ne se
dessinant pas encore, on ne sait plus a quoi s'attacher,
et nous comprenons bien qu'il leur soft arrive souvent
de dire avec le vieil H.Csiode : „Que je voudrais titre
mort plus tot, ou etre ne plus tard !" O'est ce qui donne
pour nous un interOt si triste et si vif a la lecture des
lettres de Ciceron : c'est ce qui m'a d'abord attire vers elles ;
e'est ce qui, pent ~tre, fera trouver quelque plaisir a vivre
tin moment dens la compagnie des personnages qu'elles
nous depeignent, et qui, malgre les annees, semblent souvent Otre nos contemporains" .
Zulk een slot kenmerkt reeds op zich zelf, dunkt mij,
een meesterwerk ; een meesterwerk van artistieke opvatting
en artistiek verm ogen, en het is onm ogel ij k door een korte
beschrij ving of vluchtig overzicht van zulk een kunstwerk
een juist denkbeeld to geven . flier is zelf lezen het eenige
middel dat tot het doel leidt . Maar al gaat het niet aan
in een pear regels, zonder lange aanhalingen nit het boek
zelf, aan to duiden op hoe voortreffelijke wijze B o i s s i e r
het karakter teekent van A. t tic u s en B r u t u s, van C a el i u s en van den geheelen kring van 010 d i a, een gedeelte
van B o i s s i e i s boek is er waarvan men wel een kort
verslag ken geven, het laatste gedeelte . . . . en het beste,
ja het allerbeste zelfs van wet een B o i s s i e r ooit geschreven heeft. Het handelt over wet B o i s s i e r noemt het
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politieke testament van A u g u s t u s, in de wandeling bekend
als het monumentum A.ncyranum, een door A u g u s t u s zelven
opgesteld verslag van zijne staatsbedrijven . Wie had het
ooit kunnen denken dat dit, geducht omvangrijk, verslag,
hetwelk in de oogen van den oppervlakkigen besehouwer
nagenoeg niets anders bevat dan namen en getallen, ooit
aan iemand het middel zou leveren tot opheldering van
een der grootste mysteries die zich ooit in de geheele
wereldgeschiedenis hebben voorgedaan, en daarbij een van
de interessantste ? Da,t mysterie is . . . het karakter van
o c t a v i a n u s, Rome's eersten keizer, A u g u s t u s . De
dichter B ran d t, die de portretten in Hoo ft's Tacitus vann
aardige bijschriften heeft voorzien, welke in weinig woorden
den inhoud weergeven van hetgeen de geschiedenis mede-deelt omtrent de door die portretten voorgestelde personen,
heeft in vier regels, aan A u g u s t u s' portret toegevoegd,
dat mysterie zeer handig geponeerd
Gij werdt in 't driemanschap uit staatszucht een tiran,
De beaten sneuvelden bij 't woeden van uw ban,
Maar worst geworden hebt g' u beter naam verworven,
Men wenschte u nooit geteeld of nimmermeer gestorven .

Maar daarmee natuurlijk in geenen deele opgelost . Wie
heeft or ooit gehoord van een staatsman die alleenheerscher
wordt door middel van het laaghartigst geintrigeer, het
snoodst verraad, de gruwelijkste wreedheid waarvan ooit is
vernomenn en die, eenmaal alleenheerscher geworden, zich
betoont zoo al niet een regent dan toch een administrateur
s66 voortreffelijk, z66 on berispelijk dat men zich algemeen
gelukkig, althan .s welbehagelijk gevoelt en om zijn dood
treurt als om hot grootste onheil dat den staat had kunnen
treffen ? B o i s s i e r heldert hot mysterie op met behulp
van die allerdorste opsommingen van het monumentum
.4 .neyranum, hij last de voile, de diepe beteekenis gevoelen
van wat er staat, maar nog meer van wat er niet staat,
wat er wordt verzwegen of slechts evenn aangestipt . Waarover keizer A n g u s t u s zwijgt dat is datgene waarover hij
zich schaamt, dat „woeden van zijn ban" waarvan B r a n d t
-spreekt, de proscriptie, de trouweloosheid tegenover C i c e r o
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en zoovele anderen, wat hij vermeldt van zijn goede daden,
zijn mildheid in 't geven, zijn maatregelen ter beveiliging
van rijk, van land, van stad, dat alles is gedaan om dat
verzwegene goed to waken, dat wordt vermeld opdat de
lezer naar dat verzwegene niet meer vrage . Nu kan men
het monumentum A.ncyranmm niet meer lezen, neen men kann
er zelfs niet aan denken, zonder een diepe ontroering to
gevoelen bij de gedachte aan de geweldige beteekenis van
dat staatsstuk, zijn uitvoerigheid her, zijn beknoptheid
en onvolledigheid daar, een ontroering ook van diepen eerbied voor den kunstenaar, die met den tooverstaf van zijnu
genie over dat alles zulk een licht heeft ontstoken .
Soif de lumiere : B o i s s i e r is bij al zijn schrij ven steeds
van de onderstelling uitgegaan dat die bij zijn lezers ook
bestond, en daarom was hij er steeds op nit om licht to
laten vallen over duistere terreinen, liefst over terreinen
van groote afmeting. Wat B o i s s i e r zich moeite geeft op
to helderen dat is steeds die moeite overwaard . Ik sprak
reeds over de groote vraa,g, waarover zoo veel papier is
volgeschreven : hoe stood het met de liefde der Romeinen
voor de natuur ? B o i s s i e r geeft in eenige weinige bladzijden een volledig antwoord op die vraag, nit welke bladzijden
ik meen deze weinige regels, die de quintessence van het
antwoord bevatten to molten aauhalen . (Prom . Arch. p. 269)
„Les vues que recherchaient les Romains n'etaient pas
tou j ou rs celles que n our preferons, et, parmi les sites que
nous a,imons le plus, ii y en a qui n'auraient pas ete de
leur goat. Leur amour pour la nature avait ses preferences
et ses litnites . Les grander plainer, les belles prairies, lea
terres fertiles, les ravissaient . L u c r e c e n'imagine pas de
plus grand plaisir, les fours on 1'on n'a rien a faire, que
„d'~tre couche pres d'un ruisseau d'eau vive, sons le feuillage
d'un arbre eleve" et V i r g i l e se souhaite a lui mime,
comme le supr&ne bonheur „d'aimer toujours les champs
cultives et les flNuves qui coulent le long der vallees ."
Voila le premier plan der paysages qu'ils aiment, der pres
ou der moissons, quelques beaux arbres et de 1'eau ; ajoutons
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y, comme fond du tableau, quelques collines a l'horizou,
surtout Si dies soot cultiv~es sur leur flancs et boisees
jusqu'a leer somnlet . Le cadre ainsi est complet ; it ne contient que ces beautes simples et proportionnees qui plaisent
par dessu s tort a ces artistes delicate ."
Is dat ook duidelijk en kort gezegd ? En zou het juist
gezegd zijn ? We hebbeu alle reden om dat cars to nemen,
en doer wij dat, c3.an zullen wij op den smack der Romeinen fief laag neerzien . Romantisch natuurgevoel misters zij,
ze moisten n iet eens moat dat was ; maar dat geniis wordt
ruimschoots opgewogen door een zeer reeel bezit dat wel
het hunne was . Ze dweepten niet met natuurtafreelen die
ze niet zag en, maar hadden hartelij k en gezond lief het
lanclschap cat ze vdi r burs oogen hadden, bet landschap
van hun eigen Italie . Pat is bet moat B o i s s i e r ons in de
floor mij bedoelde bladzijden doet gevoelen, en daaraan
hebbeu wij moat, waarvan wij zelf ook kunnen genieten . Als
we nu in. Italic komen, dan durven wij zonder vrees voor
eenn grof anachronisme ons Iloratius, Virgilius, Luc r e t i u s voorstelle n met welbehagen uitziende van bet
hordes vann de villa d'Esie bij Tivoli of van de villa Madams
bij Rome . En wij da,ukeu bet aan B o i s s i e r dat wij, weer
to huffs gekomen, met vernieuwde bel .angstelling de Georgics
van, V it g i l i u s of L u c r e ti u s' de nature rerum ter
hand nemen .
Maar flog een grooter dienst bewijst ons B o i s s i e r,
waar hij on.s door een zeer sprekend voorbeeld de grenzen
leert bepalen van een beschouwin g, die ons, zoo wij hear
onbegren sd laten enn niet weten tot hoever wij hear mogen
laten gelden, jammerlijk in de war ken brengen . De ouden
in 't algemeen en de Romeinen in 't bizonder waren andere
menschen dann wij . Wie zal bet tegen spreken ? Maar in
wel ke mate verschilden zij van ons ? Dat is bet waarover
wij tot klaarheid moeten komen, andere vervallen wij telkens in de grootste onzinnigheden . Mij zijn gevallen bekend
waarin men met een : ,,ja maar de Ouden dachten en deden
andere dan wij" denn belachelijksten onzin der overlevering
tracht to handhaven tegen de evidentste tekstverbeteriug . En
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zoo jets is ten eenenmale ongeoorloofd ; wij zouden geen oogenblik langer mogen voortgaan met aan hat werk der Ouden
onze aandacht to wijden, zoodra wij er aan begonnen to
twijfelen of wat in onze oogen mal en onwijs is, hat wel was in
de hunne . Maar dat behoeft ook niet, niets is er wat dies
twijfel rechtvaardigt . Bij alles mogen wij bouwen op de
stellige overtuiging dat over gewoon-natuurlijk-menschelijke
zaken de oude Romeinen volmaakt zoo hebben gedacht as
wij . Maar in welke zaken verschjlden zij dan van ons ?
Louter en alleen in die waartegenover wij door de verandering der tijdsomstandigheden in een andere verhouding
staan dan zij. Nieuwe tijden hebben nieuwe behoeften geschapen, of beter gezegd nieuwe wijzen om de steeds bestaande behoeften to bevredigen . Een brief is tegenwoordig
jets geheel anders dan hij vroeger was : de g elegenheid
tot correspondeeren is thane zoo goedkoop en gemakkelijk
dat men alles wat men wil, kan afdoen met korte briefjes
of, ale er haast bij is, met telegrammen en in belangrijke
aangelegenheden kan men er meestal gemakkelijker zelf op
of gaan of een derde op afsturen dan een brief schrij ven
van grooten omvang. Maarr waar hat schrij ven moeielijker
wordt of kostbaarder, waar men uit den aard der zaak zelve
hat schrijven regelt naar periodieke verzendingsgelegenheid,
daar krijgt de correspondentie hat karakter van conversatie,
van vertrouwelijk en vriendschappelijk gekeuvel over alles
en nog wat. Dat moat men goad inzien zal men op de
briefwisseling van C i c e r o met A t tic u s en van zoovele
andere Romeinen met elkaar den waren kijk krijgen . welnu,
wat hat wezen was van de oude briefwisseling, niet alleen
van C i c e r, o maar ook van lateren ale Mme d e S v i g n e 1),
dat heeft B o i s s i e r op meesterlijke wijze beschreven in bladzijden die ik wel niet n ader behoef aan to duiden ; want
ik geloof dat er in de geheele ransehe literatuur weinig
producten vann meer algemeene bekendheid zijn, ook onder
1) wie weten wil met walk een meesterschap B o i s s i e r zich ook
in tijdperken van geschiedenis en literatuur beweegt die ver afliggen van
den klassieken tij d, name zijn prachtig boek over Mme . d e S e v i g n e
tar hand.
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hen voor wie de Oudheid een vreemd terrain is, dan Boissi e r s introduction op zijn Ciceron et ses amts. En door die

introduction heeft hij ons in een duide ijk sprekend voorbeeld aangetoond op walk snort van taken wij onze aandacht moeten vestiges, om vast to stellen in hoeverre de

Ouden andere menschen waren dan wij . Op fiat door B o is-

si e r omtrent den brief in de oudheid uiteengezette voortbouwend, zou men een ze?r interessante en leerrijke verhande-

ling kurinen schrijven over fiat boek in de oudheid en fiat

verschil in wezen en bestemming tusschen dat en het tegenwoordige . Daarbij zou aan fiat licht komen dat de beperktheid,

de stroefheid (om zoo to zeggen) van den ouden boekhandel
fiat voor een Griek of IRomein vaak noodzakelijk maakte om
wat hij wilde lazes to

later schrijveri, hetzij tot ziju onder-

richt, ziju stichting, zijn bemoediging of zijn genezing van

zielekwalen . En dat licht zou menigen ouden auteur ophelderen . Die introduction van 2 bladzijden geldt voor boekdeelen .
Ja dat was taker wel B oi s s i e r' s meest kenmerkende
eigenaardigheid, zijn grootste gave, waarom steeds zijn

beoordeelaars hem fiat meest hebben bewonderd, dat hij in
alles onmiddellijk begreep

hoofdzaak was en van war

waarop fiat aankwam, wat de

net

licht moest komen . Telkens
moat de later, die een door hem zelven met voorliefde en
ijver bestudeerd onderwerp ergens door Bo is sic r vindt

aangeroerd, vol verbaziiig uitroepen ; ,,wat weet hij ook
wear alles

hiervam, wat ziet

hij hat goad en fielder in !"

MIij heeft die gave van B o is si e r inisschien wel hat aller-

meest getroffen bj hat lezen van den aanhef van zijn
Promenades Archeotocjiques .

Maanden en nog eens maanden

lang kan men to Rome ziju geweest en ziju uiterste best

hebben gedaan om alles zoo nauwkeurig mogeljk to be-

schouwen, dat men Loch zal moeten erkennen : de schat
van in drunken, ondervindingen, gewaarwordin gen, die ik
van mijn reis mee naar huffs seem, die staat daar in die
zeven b1adzjden volkomen juist beschreven, natuurhjk niet

in bizonderheden maar wel naar zijn waren aard en wezen .

Ja, zo6als Bo is si e r

net

daar beschrijft gnat

net

ieder
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welonderlegden, met kennis van Romeinsche geschiedenis
en latijnsche literatuur toegerusten, bezoeker van Rome
wet hij het alley-allereerst ziet doet hem aangenaam aann
en spent zijn verwaehting hoog : de Thermen van Dioclelianus ;
maar nauwelijks heeft hij aan deze den rug gewend of hij
komt in een allerbanaalste, moderne, zelfs in hear snort
leelij ke stall ; heeft de breede, lan ge, eentonige via Nazionale
hem op de Piazza di Venezia gebracht en volgt hij den
menschenstroomm door rechts of to slaan het Corso in, den
bevindt hij zich in een gewoel, intenser den dat er v66r
een twintig jeer op de Parijsche boulevards heerschte enn
veel minder genoeglijk den dat van onze Amsterdamsehe
Kalverstraat, en wet near I3 o i s s i e r' s aardige opmerking
in eenu historische stall in 't geheel niet past : veel menschen
loopen er hard en hebben het druk, of wel ze stellenn
belang in politiek en lezen kranten . Een zeer groot voorrecht voor den in andere landen zoo zeer geplaagdenn en,
vervolgden wandelaar constateert men eerst later : men
ontmoet nl . in. Italie weinig automobielen en in vergelijkin.g
van bij ons haast geen rij wielen . Maar, gelij k ik zeide,
dat voorrecht constateert men eerst later, voorloopig is
het

alley teleurstelling, de verdrietigste teleurstellin g die

menn denken ken . Doch al spoedig wordt het and~rs : niet
alleen begint aan den anderen karat der Piazza di Venezia
terstond eenn typisch-oud, karakteristiek, belangrijk Romedat zich zeker, in verschillende richtingen, een uur gaans
uitstrekt, maar, zelfs al blijft men in het centrum van
verkeer, men leert in en onder en door het nieuwe heen
het oude terug vinden . Dat is het wet een rustig verblijf
in Rome zoo heerlijk en onvergelijkelijk maakt : dat men
zijn eigen gills is en wezen moet, dat menn steeds het
gevoel heeft van, in tegenstelling met zoo vele andere
buitenlandsehe reizen, zelf werkzaam to zijn., een ontdek
kingsreis to waken, ja het Rome, dat men zocht, zelf in
gedachte weer op to bouwe -n . En het allerbest, het volledigst herbouwt men er het oude Rome, het Rome der
keizers en der republiek. Dat is het wet den literator,
als zijn tijd ten einde loopt, zoo onbeschrijfelijk weemoedig
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stemt, zoodat hij, om zich to troosten, maar moet loopen
iiitrekenen : ,,wanneer kan ik her weer komen a" Welnu,
wil men wat ik her zoo eenvoudig-weg neerschrjf ook
nog eens in den volmaakten stiji van een bewonderenswaardigen kunstenaar lezen : men sla de door mj aangeduide zeven bladzijden op ; men vindt daar nog bovendien
een motief verwerkt, dat voor mij niet bestaat : het bizonder
grievende der genoemde teleurstelling voor hem die het
Rome van den Pans heeft gekend en er eenigen tijd na
70 is teruggekomen .
Pat is in Bo i s s i e r' s veezijdige gaven en talenten
bet all ermerkwaardigste, dat hij bij ieder ouderzoek dat
hij verricht terstond, als hij instinct, gevoelt wat de hoofdzaak is, waarop het boven en v6or alles aankomt . Dat herhaal ik hier nog eens en kom daarmee op dat aflerbelangrjkst terrein, dat P i c h o n om bizondere reden heeft laten
liggeri, en waaraan B o i s s i e r zeif overal en ten alien tijde
het meest ziju aandacht heeft gewijd : den godsdienst . En
voikomen terecht heeft hij dat gedaan, j a, wie al s hij steeds
de hoofdzaak zag, moest zoo handelen . Want in de Romeinsche
literatuur, de geschiederiis, de IRomeinsche staatsinsteliiugen,
de godsdienst tie hoofdzaak . ,,Onze voorouders" zegt
S all u s t i u s ,,wareu de meest godsdienstigen der stervelingen" . En C i c e r o verklaart : ,,zoo men mis net vreemde
volkeren vergelijkt, dan zal men zien dat zij cans in alle
audere zaken hebben geevenaard of overtroffeu, maar dat
wij hun meerderen zijn in onze wijze van de goden to vereeren ." Eu do zeer weinig devote, zeer ,,raiionalistische"
geschiedschrjver P o l y b I u s wijdt aan dit verschijnsel do
volgende uiterst merkwaardige bladzijde : ,,Wat Rome's
behoud gewees is, dat is datgene wat men bij andere
voikeren afkeurt, ik meen de overmatige vrees voor de goden .
De godsdienst heeft er een zoo grooten, z66 zonderlingen
iuvloed op de zaken der burgers en op die van den staat,
dat het al wat men zich denken kan to boven gaat . Velen
zulien over dit verschijnsel verbaasd staan . Maar ik, ik
twijfel er niet aau of de wetgever heeft door zoo te han-
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delen de menigte willen in bedwang houden . Zoo Staten
alleen nit wijze mensehen waren samengesteld, dan kon
men het misschien wel stellen zonder al dergelijke instellingen. Maar daar de menigte van nature onstandvastig is
en heftig, vol van ongeordende hartstochten en blinde driften, heeft men haar moeten intoomen door de vrees voor
het onbekende en door dat heele samenstel van schrikwekkende verzin sels." En om to toonen dat de Romeinen in
hun plan zijn geslaagd, wijst hij er op dat zij eerlijk, onomkoopbaar en onbekwaam zijn em staat of particulieren to
bestelen, „terwijl men bij de Grieken, als men een talent
leent aan hen die het staatsgeld hanteeren, tien cauties
nemen kan, evenveel eeden en tweemaal zooveel getuigen,
toch zal men weinig kans hebben hen to dwingeu u uw
fideicommis terug to geven ." (Bo i s s i e r . Varron p. 297 39) .
En nu is die Romeinsche godsdienst er niet een van
gelooven en gevoelen, van overgave en toewijding des liarten, maar van praktijk en routine, 't is een uiterst ingegewikkeld samenstel van plichten, gebruiken, offers . . . .
laten tiwij hem niet verachten, al is 't zeker een godsdienst
van lagere soort ; want doordat hij was zooals hij was is
hij het werkzaamst middel, dat men zich denken kan, geweest om de Romeinen to gewennen aan discipline, aan
orde en regelmaat, hen to waken tot de soldaten die de
wereld hebben veroverd, de staatslieden die haar hebben
geordend en bestuurd . Wie de Romeinsche geschiedenis
wil kennen moet den Romeinschen godsdienst kennen en
daarom was het van B o i s s i e r zoo uitnemend good gezien
dat hij van de geheele, ontzettend omvan grij ke schrij verswerkzaamheid van V a r r o het allermeest op den voorgrond
en in het helderste licht heeft gesteld zijn werk over den
Romeinschen godsdienst, zijn .Antiquitates divinae . V a r r o
toch is het aan wien wij onze kennis to danken hebben
van dat heirleger van kleine godheidjes dat den mensch
geleidt en volgt, vervolgt wag ik wel zeggen, van zijn
geboorte of aan
neen van vroeger nog
tot aan zijn
begrafenis . Die dei cert'i, niet geheel ongelijk aan de kalender-heiligen der Roomschen, zij zijn ontelbaar in menigte
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en verdeelen onder zich den arbeid tot in de kleinste bizonheden : er is een god die het kind leert eten en een die
hem leert drinkers, een die gaat over zijn krijten en een
die gaat over zijn praten, een die hem last steers en een
die hem laat loopen, een die hem buitenshuis en een die
hem weer near huffs brengt ; een die hem leert willen en
een die hem leert denken, een die hem mood geeft en een
die zijn beard doet groeien, een die
ik zal maar bekorten
twist tussehen man en vrouw bijlegt, vele eindelijk die
bij flood en begrafenis to pas komen ; het ploegen, het
eggen, het gelijk makers van den akker, het zaaien, maaien,
inzamelen, alles heeft zijn eigen god . Thans ken men flat
alles in hand- en woordenboeken over Romeinsche Antiquiteiten nit voerig beschreven vinden, juister den B o i s s i e r
in zijn boek van v66r 1860 heeft nooit iemand deze hoogst
belangrijke zaak behandeld .
Want reeds toen zag B o i s s i e r lets oneindig veel
belangrijkers, jets van oneindig veel wijder strekking klaar
en fielder in . Vat is het waarom Rome, zijn gesehiedenis,
zijn literatuur, zijn staatsregeling, zijn geheele zijn en wezen
in al zijnu vertakking en ons, zullen wij wet het zwaarste - s
ook het z waarste laten wegen, de allergrootste belan gstelling `root inboezemen ? Wie goad nadenkt ken niet anders
antwoorden den. : omdat Rome hat receptaculum is geworden
van fiat Christendom, omdat flat geheele groote Romeinsche
rijk tenn slotte is opgegaan in de Christelijke kerk . En daarom
zal wie C i c e r o least of V i r g iii u s, ja wie de meest verachte schuilhoekjes der Romeinsche literatuur doorvorscht,
wie antiquiteiten studeert of inscripties ontcijfert, nooit
geheel van zich kunnen of 'mogen zetten die gene vraag, die
altijd wear bovenkomt en een autwoord eischt : Tangs welke
wegen is flat gegaan flat fiat Christendom z66 fiat rijk der
Caesares kwam doordringen, welke moeielijkheden vond fiat
er bij zijn eerste optreden om toegang to verwerven en,
eenmaall toegelaten., hoe vatte fiat er post, wet had fiat
dear waaraan fiat zich hechten, waarop fiat tot verdere
ontwikkeling kon komen ? En zie . . . . reeds in zijn, eenn
heel emn d vdbr 1860 geschreven, boek over V a r r o beheerscht
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die vraag hot geheele onderzoek en de geheele uiteenzetting,
en later, 't zij B o i s s i e r handelt over orum en Palatijn
of over Porn peji en Ostia, 't zij hij verhaalt van C ice r o
en B rut u s of van de Romeinsche legioenen in Africa
altijd wordt die vraag gesteld naar de betrekking tussehen
hot Christendom en de wereld der Romeinsche gedachte,
nu eons meer, dan minder duidelijk, nu slechts ter loops,
dan langer aangehouden . En in hot 33 jaar na „V a r r o"
verschenen la fin du Paganisme, dat, zeker naast Caceron
et ses arms zijn belangrijkste work mag heeten, daar, gelijk
men wel begrij pen kan, treedt die vraag in den vollen
zin des woords op den voorgrond, want daar wordt niet
meer gesproken van een in wording zij nden of wel nog
slechts verwacht wordenden wereldgodsdienst, maar van
een die reeds zijn plaats heeft veroverd en zich heeft
aangepast aan hot systeem vann den alouden eeredienst
van de wereld-hoofdstad . En 't is dan ook in dat book
dat B of s s i e r hot allermeest zijn echte, door groote inspanning en zwaren arbeid verworven, maar tevens ook
zoo glasheldere en smaakvolle geleerdheid tentoonspreidt .
Ik zeide zooeven dat na ,V a r r o' de studio over C o m m od i a n u s en die over de „wet" van N i s s e n (a . 1905 naar
aauleiding van a b i a' s book les sources de Tacite) de eenige
wetenschappelijk-philologische onderzoekingen zijn, die er
van B o i s s i e r' s hand zijn verschenen, maar dat was toch,
hoewel in den gewonen zin der woorden waar, on j uist `vat hot
wezen der zaak betreft . Ook Ciceron et ses amts, ook de beide
Promenades archeologigues zijn eigen, oorspronkelijke bronnenstudien . En la fin du Paganisme . . . hot doet zich voor als
eon populair geschrift, als een leesboek tot nut en vermaak
van de groote wereld der bescbaafden, maar in werkelijkheid
is hot een verzameling van edit geleerde onderzoekingen ;
wel edit geleerd, want ze hebben tot eon uitkomst geleid,
die nu voortaan binnen ieders bereik ligt . Simplex veri
sigillum . En wat mij in al doze verhandelingen hot meest
bewonderenswaardig voorkomt, wat mij een werkelij k schitterende nieuwe ontdekking omtrent eon uiterst duister
vraagst uk schij nt to zijn, dat is hetgeen B o i s s i e r ten .
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beste geeft over T e r t u Iii a n u s' geschrift de Pallio, hoewel
hij het als naar gewoonte aanbiedt in den bescheiden vorm
van een populair essai, nagenoeg zonder aanteekeningen of
verwijzingen . Daar deze verhandeling naij voorkomt boven
alle andere de juiste meat aan to geven van B o i s s i e
,wetenscha,ppelijk' vermogen en van de belangrijkheid zijner
studien in 't algemeeu, wensch 1k over deze nog jets nitvoeriger to spreken .
De Carthager T e r t u 11 i a n u s is zeker in meestersehap
over de teal een der beste latij usehe schrij vers, in kracht
van overtuiging en vurigheid van geloof eenn der machtigste
verdedigers van het eerste Christendom . Om, naar zijnu
eigen tram, dat inn den meest compacten vorm to bewijzen
heal i.k slechts aan het antwoord dat hij geven laat op de
vraag : „leeft de Christen den niet voor zijn medemenschen ?"
Dat autwoord luidt : nemo alii nascitur, moriturus sibi . Ziethier in vijf woorden de liinkste dogmatiek die zich denken
last ; om hear voor de kin deren van omen tijd verstaanbaar,
zoo al niet begrijpelijk, to maken zouden wij ons van een
paraphrase moeten bedienenn als deze : „mete heeft voor den
men.sch eeni.ge waarde wet hem niet behulpzaam is om in
rust en vrede den dood to gemoet to gaau ." Doch hoe ook
uitgedrukt, 't is een eeuwige waarheid en in de uitdrukking
die T e r t 11111 a n u s verkiest viert het allerechtste latijn,
het latijn der puntige sententie, zijn schitterendsten triomf .
Maar aan roem als stilist d .enkt T e r t u l l i a n u s niet wear
hij zijn godsdienst verdedigt of tegen beeldendienst en
schouwspelen to velde trekt ; rigide, als in dat boven aangehaalde, is hij in zijn teal zoowel als in zijn leer : beeldendienst een gruwel, zelfs godenbeelden maken is den Christen
niet geoorloofd ; den naam van een heidenschen god op
de lippenn nemen is zonde . . . de grootste concessie, waartoe
T e r t 11111 a n u s den desnoods to bewegen is, is : dat men
een street, die flu eenmaal Neptunusstraat heet, den maar,
in 's hemelsnaam, omdat 't niet anders ken, ook maar zoo
noemt . En, gelijk ik zeide, als de inhoud is de vorm
rechtaf, onopgesmukt, dienaresse van de zaak . En zie, onder
die strenge betoogen staat er en dat door titel, door

is
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inhoud en vooral door den stijl zoo schel mogelijk afsteekt
tegen zijn omgeving. T e r t u 11 i a n u s voert daar een
pleidooi voor de Grieksche kleederdracht, de pallio is de
titel, en de stijl is op zijn pronkerigst opgesmukt met al
den tooi die in de redenaarsscholen to troop is, met Grieksche
mythologic en
o grootste alley gruwelen !
Grieksche
wijsbegeerte ! Wat wil dat zonderlinge onderwerp ? Wat
beduidt die taal zoo afwijkend van die der andere geschriften ? Die twee vragen hebben lang het denkvermogen
der geleerden gepijnigd . B o i s s i e r heeft beide met zeldzaam vernuft, naar mij voorkomt voor goed, opgelost .
Vooreerst de titel de pallio : monnikenorden bestonden er
nog niet, maar T e r t u l l i a n u s was monnik, reeds voor
die bestonden ; hij had er behoefte aan zich door alley, ook
door zijn kleeding van zijn medemenschen, van de wereld,
ja van de geheele menschheid of to zonderen . Daarom heeft
hij het niet alleen statige maar ook lastige, echt omslachtige
gewaad der Romeinen afgelegd en zich bedekt met het
eenvoudig manteltje der Grieksche wijsgeeren . En met dat
manteltje, ja met zijn geheele wijze van doen, heeft men
hem voor den gek gehouden . . . men heeft, wat zelfs voor
den strengsten Christen zwaar is to verduwen, hem voorgeworpen dat hij een barbaar, een boer, een stumper geworden is ook in zijn schrijven, hij de eenmaal zooveel
belovende leerling der rhetorenscholen, met hun woordenpraal, hun stijlsieraden, hun 41 y m p u s en H e l i c on,
hun Plato en Aristoteles. Neen, dat heeft Tertull i a n u s met al zijn, zoo oneindig veel meer dan stoIsche,
wijsheid niet kunnen verzetten, daarop heeft hij moeteto
antwoorden . Zijn dierbaar pallium moest hij verdedigen,
dock (want nu kwam in den Christen de mensch boven met
al zijn zwakheid en ijdelheid) eerlijk gezegd, dat kon hem
minder schelen ; maar dat zijn naam als geleerd, geletterd
man was aangetast dat woog hem toch eigenlijk het allerzwaarst . En daarom al dadelijk een salto mortale van
rhetoriek : het pallium zelf treedt op en voert het woord . . .
om zich zelf en zijn goed recht to verdedigen, ja zeker,
maar veel meer dan dat om to toonen dat zijn drager nog
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in het volledig bezit is van al het schitterend, flikkerend,
pronkerig wapentuig uit het arsenaal der woord- en redekun st .
Wil men B o i s s i e r schatten op zijn werkelijke waarde,
dan leze men die verhandeling niet alleen voor zijn gehet is een genot hear to lezen maar bedenke
noegen
ook wet een terdege geschoold geleerde, wet een meester
in het hanteeren van wetenschappelijk-literarisch materiaal
er vereischt werd om over een zoo duistere kwestie zulk
een verrassend, zulk een afdoend licht to verspreiden .
Een slim enn guitig lezer zou, na van het bovenstaande
to hebben kennis genomen, de ondeugende vraag tot mij
kunnen richten : „als B o i s s i e r dan werkelijk is geweest
zooals gij hem hebt beschreven, heeft hij dan aan de
latijnsche literatuur niet groote schade berokkend en onze
belangstelling in deze aanmerkelijk verminderd ? immers,
als het wear is wet gij zegt dat B o i s s i e r nit ieder geschrift dat hij behandelt het belangrij kste, het meest
kenschetsende, vb6r denn dag haalt en in het licht stelt,
zouden wij dan niet voortaan die moeielijke latijnsche
dichters en schrij vers maar in onze boekenkast laten staan
en ons met de handige deeltjes van H a c h e t t e en bet
doodgemakkelij k ransche stij Itj a van B o i s s i e r tevreden
stellen ?" Men zou met meer recht kunnen vragen of ik
door mijn geschrijf B o i s s i e r geen afbreuk heb gedaan .
Want 6f het deugt niet wet ik geschreven heb, en dan
heb ik zeker zijn nagedachtenis geschaad, 6f heb ik hem

near waarheid en verdienste geschetst, welnu . . . het levee
is zoo kort en d e menschen hebben het teg enwoordig zoo
druk, zou dan misschienn deze schets de lange reeks van
B o i s s i e r' s werken kunnen vervangen ? Het heeft er
natuurlij k niets van : B o i s s i e r was bovenal kun step ear
en de beste beschrzjvinq van een kunstwerk ken nooit het
kunstwerk zelf vervangen, hoogstens ken zij er belangstelling voor wekken in wijden kring . En wet flu de Latijnsche
dichters en schrij vers aan g eat zeker, wie nooit Latijn heeft
geleerd ken lets, ken veel aan B o i s s i e r hebben, maar
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niet half zooveel als hij die onder zijn leiding die dichters
en schrijvers zelve leest . Want, is 't in 't algem een wear
dat, in den vollen zin des woords, niets vertaalbaar is, het
allerminst vertaalbaar is Latijn, en het meest latijnsche
Latijn is het onvertaalbaarst van alles . Daarvan nu ten
slotte een sprekend voorbeeld . . . . om to toonen dat wet
onmogelijk is ook zelfs voor B o i s s i e r niet mogelijk was .
B o i s s i e r behandelt ergens die eeuwig gedenkwaardige,
die allerverstandigste redevoering van T i b e r iii s near aanleiding van een motie in den senaat tegen de weelde . ,, WTat
praat men toch", zegt dear ongeveer die wijste alter
Romeinsche keizers, „wet praat men toch over bijzaken
en ziet de hoofdzaken over het hoofd ? Dat er wet lekkerder gegeten wordt den strikt noodig is en er wet veel
zilver op tafel komt, dat is zoo erg niet ; maar dat geheel
Italie in een oeconomisch-ziekelijken toestand verkeert,
dat is wet erg . En dat is het geval : de akkerbouw wordt
verwaarloosd, het graav noodig voor ons dagelijksch brood
moet komen nit het buitenland, moet komen over zee
„tour les fours la vie du peuple romain est le jouet
des flots et des temp~tes ."
Dat ransch is van B o i s s i e r en 't is duidelijk genoeg,
juist genoeg, sierlijk genoeg, maar wet er in 't latijn
staat dat geeft niemand weer in eenige andere teal, zelfs
B o i s s i e r niet in het ransch., er staat nl. „vita populi
Romani per incerta mans et tempestatum quotidie volvitur."
Dus nu hoop ik maar dat dit opstelletje van mij
druk gelezen wordt, omdat het den B o i s s i e
Ciceron et ses
zijn
amis,
in du Paganisme en al die andere meesterwerken
in veler handers brengen zal, gelijk B o i s s i e r zeker op een
groot debiet zijner boeken heeft gehoopt, niet voor zijnu
eigen glorie
ik geloof dat er zelden of nooit een
geleerde is geweest minder roemgierig den hij
maar
terwille van de geheele beschaafde wereld die, zoo ze hem
las, weer meer belang zou gears steilen in die oude
Ronieinen, wear de beschaving nog maar altijd niet buiten ken .
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Tot nog toe sprak ik alleen over de onverschilligheid
en de slof heid der collatoren . Maar daarbij bleef het niet
er waren ook gevallen, waarin zij zich schuldig maakten
aan erger. Wij krijgen zelfs den indruk, dat het gelukkig
was, zoo een collator zich weinig bemoeide met het hem
toevertrouwde beneficie : oefende hij invloed nit op het
beheer, dan was er alle reden ergere, duurzame onheilen to
vreezen.
De omstandigheid, dat de graaf van Culenborch zelf
den Beeldenstorm was begonuen inn zijne kerk, kan, al
billijken wij zulk een ijver niet, toegeschreven worden aan
den haat van den Geuzenhoofdman tegen het Catholicisme .
Pat hij toen meteen alle misgewaden liet verbranden, kan
aan denzelfden misplaatsten ijver worden geweten . Maar
het feit, dat hij „voor de veiligheid" zich gedurende de troebelen al het kerkezilver had laten afgeven, en ook het zilveren kruis en de zilveren kelk van eene broederschap had
doen verbreken, terwijl hij, althans in 1570, nog niets van
dit alles had teruggegeven, doet ons onaangenaam aan,
al weten wij ook, dat den graaf al zeer spoedig een vonnis
13
0 r, l x 2
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van den Raad van beroerten getroffen had, dat hem het land
had uitgedreven . Niet minder ongeschikt
al was ditmnaal zijn eigenbelang niet bij de zaak betrokken
had
de radicale edelman gehandeld met de inkomsten van twee
Cudenborchsche beneficien : eene vicarie had hij ten tijde
der beroerten bestemd voor het onderhoud van oude lieden,
en tezelfder tijd had hij een der kanunniken (blijkbaar een
ketter) vergund, our van de opbrengst zijner prebende to
gaan studeeren in het calvinistische Geneve . Zoo en op
allerlei andere wijzen, zelfs zonder dat hij het zelf wilde,
kon de macht van een weinig kieskeurigen collator invloed
hebben : wij vernemen van een vicaris op een dorp in de
heerlijkheid Culenborch, die verklaarde de Geuzenkerk to
bezoeken our de gunst van den graaf to winner, daar hij
een proces voor diens Raad hangende had, dat hij andere
vreesde to zullen verliezen .
Wil men deze onregelmatigheden verontschuldigen met
de exceptioneele, rumoerige tijden en de kettersche neigingen
van den Culenborchscheu graaf? Het is mij wel ; maar ik
heb de bewijzen, dat ook andere collatoren zich niet ontzagen, op de willekeurigste wij ze in to grij pen in het beheer
hunner beneficien en de financieele toestanden daardoor
ernstig to benadeelen, ja zelfs blijvend to gronde to richten .
De gewoonte der middeleeuwen bracht mede, dat de bezitter
van eon beneficie zelf de daaraan behoor-ende landerijen en
andere goederen beheerde, terwijl de collator op dit beheer
zeker toezicht oefende . Eene niet ongeschikte regeling :
immers aniemand meer dan de beneficiant had belang bij
een goed beheer der goederen ; en mocht hij sours neigin g
hebben, our de hen met de gouden eieren to slachten, clan
was de toeziende collator in staat, our deze bedenkelij ke
neiging tegen to gaan . Maar in de praktijk ging het
dikwij is geheel andere . Ads de collator van hot ben eficie
heer was van hot corp (zooals dikwij is hot geval was), dann
ontaardde zijn toezicht maar al to dikwijls in eon feitelijk
beheer der goederen van hot beneficie ; de bezitter kon denn
niet op tegen den machtigen collator, en doze had due
de harden vrij . Ons visitatieverslag verhaalt ors een geval,
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dat maar al to duidelijk maakt, hoe bodes kelijke gevolgen
zulk eene vrijheid sours hebben kon bij een gewetenloozen
collator . Do beer van Warmond was collator van do
pastoorsprebende van Rijnsaterwoude en ook van de daaronder behoorende kapel van IRoelof-Aerntsveen . De pastorie
bezat nog de tienden van bet kerspel, zooals dit eigenlijk
behoorde . Maar de beer van Warmond sloeg ze aan, en hoewel
de getergde pastoor mood schepte en zich openlijk tegen den
verkoop verzette, durfde niemand hem bij to vanes : de
tienden werden verkoeht in de kerk elf. Gelukkig had
doze pastoor nog vrij wat inkomsten uit landerijen van zijn
pastoraat . Maar hot land der kapel, dat do beer van
Warmond beheerde, word eerlang van do hand gedaan .
Yroeger, nog niet veer lang geleden, wares, volgens de
verkiaringen der getuigen, kerkmeesters voor do kapel
benoemd door den pastoor en de gemeente : apes ging toes
.good . De kapel had eenig inkomen, de collator legde or
wat bij, do gemeenteleden troffen een accoordje met den
pastoor : zoo had de man eon redeiijk inkomen van 72
gulden, waarvoor hij gaarne do hem opgedragen vier of
vijf misses per week waarnam . Langzamerhand verliep
echter door hot wanbeheer van den . beer van Warmond
apes. Do collator wilt toes toestemming to verkrijgen van
den bisschop our het land to vorkoopen, en hot word in
bet oponbaar geveild in eon herberg aan do Breestraat to
Leiden . Eerst kreeg men toes een priester, die niet resideerde en zich van zjjne verplichtingen afmaakte met drie
misses per week ; ook de kapel word bouwvallig . Ten slotte
word echter geheel goon priester moor aangesteld en de
beer van Warmond genoot do weinige overgebleven inkomsten ; toes do visitatoren kwamen, wares in negen maanden
slechts zeven misses opgedragen . Zij wezen vonnis tegen
den collator ; maar . . . . hot kerkegoed was verdwen en, le
mal etait fait!
Men ziot hot, erger dan de beer van Culenborch, die
bet kerkezilver to golde maakte, was de beer van Warmond,
die hot kerkeland verkocht . Maar de veranderde bestemming,
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door hem gegeven ears de inkomsten der vicarie ? Ook
daarvan heb ik een tegenhanger. De kerkmeesters van
Maerlant waren collatoren van eene vicarie in hunne kerk .
Het geval wilde, dat de koster aldaar niet genoeg inkomenn
had, en de kerkmeesters zagen nu in hunne betrekking tot
de vicarie een geschikt middel, our in dit betreurenswaardige
bezwaar to voorzien . Zij trachtten den priester, dies zij
met de vicarie begiftigd hadden, to belezen, our een deel
der inkomsten nit to keeren aan den koster ; zij van hunne
zijde zouden dan een oogje dicht doers en geese aanmerkingen makes, indien de vicaris de misses, die hij lezen
moest, verzuimde . Niet kwaad bedacht ! en ook zoo kwaad
niet bedoeld ! Maar de heeren vergaten toch gewis, dat de
stichter hen had aangesteld our to waken, dat zijn vicaris
geregeld de misses zou opdragen, die hij noodig had geacht
voor de rust zijner arme ziel .
Dergelijke vermindering van de inkomsten van een
beneficie had sours de ernstigste gevolgen . „Het zal niet veel
geschaad hebben in die dagen", is men geneigd to denken :.
,,in de middeleeuwen was immers de geestelijkheid schatrijk !" Inderdaad, dat was zij stellig geweest, en dat was.
zij gedeeltelijk, her en dear, nog : wij hebben alien tot
verzadigens toe gehoord van de rijke middeleeuwsche prelates, die leefden in overdaad en de inkomsten banner
prebenden sours verbrasten op aanstootelijke wijze . De
voorstelling is niet onjuist : de middeleeuwsche kerk kende
dergelij ke heeren onder de hoogere geestelijkheid . Maar
de medaille had toch ook eene keer zij de : wan beheer had
de rijke beneficien op den duur sours geruineerd . En zoo
waren er ook vele arme priestess, to arme priestess . En
voor den dienst was dit ten slotte ndg bedenkelijker dan
bet andere uiterste.
De bezoldiging der middeleeuwsche geestelijken geschiedde op zees verschillende wij zen . De secuurste weg
was natuurlijk, wanneer aan de prebende verbonden was
bet bezit van eene hoeveelheid land of, wanneer de beneficiant belast was met zielzorg, bet bezit van de kerspel-
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tienden . Oorspronkelijk was dit stellig bijna overal hot
geval geweest : immers de kerkelijke autoriteit zoo in den
regel eon beneficie niet hebben geconsacreerd, wanneer
daaraan niet verbondenn was eene voldoende hoeveelheid
vaste goederen of tienden, om den beneficiant zeker en
passend to onderhouden . Thaws was hot echter dikwijls
anders ; ik moon dit alweder grootendeels to mogen toeschrijven aan den in.vloed der collatoren . Pat de kerspeltienden in zoo tallooze gevallenn verdweuen wares ., is althorns
stellig aan doze oorzaak to wijten, want wij vinden
die tien den bijna altijd terug inn de handers der heeren ;
zoo algemeenn is dit feit, dat tienden wel eons gerekend
worden tot de heerlijke rechten . In andere gevallen was
hot wanbeheer der beneficianten zelven schuld aan de vermindering van de inkomsten der beneficien : telkens toch
lezen wij in ons visitatieverslag, hoe priestess, die de op
hen rustende verpl.ichtingen verwaarloozen, zich verontschuldigen met de bewering, dat zij kwalijk verplicht geacht
kunnen worden, om alle fasten to dragon, die de fundator
aan hun beneficie verbonden had, aangezien hot door den
fundator daaraan geschonkeu land grootendeels verkocht
of verdwenen is door hot wanbeheer busses voorgangers .
De collatoren., wier rechten alleen zekere rechtvaardiging

vonden in hot door hen beoefende toezicht op hot beheer,
verwaarloosden derhalve joist doze verplichting veelal schandelijk ; ja erger nog, zelven gingen zij dikwijls voor bij
hot wanbeheer van de goederen hunner beneficien . Zoodoer de wares, hot blijkt onwederlegbaar, op hot laatst der
zestiende eeuw aan vole beneficien geene landerijen en geene
tienden meer verbonden, zoodat de visitatoren moestenn
constateeren, dat ze geene vaste inkomsten meer bezaten .
Zelfs was dit volstrekt niet zeldzaam : in hot land van
}'utters waresn alle pastorates arm 1} en verklaarde de baljuw
1) Th a,rtegenover staat, dat hot paetoraat van Den Brief, dat door
twee vicecureiten word waargenomen, volgens verklaring van den vicedehen van hot kapittel, niet minder din f 800 netto moot hebben opgeleverd .
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zelf, dat het dringend noodig was er eenige to combineeren,
hetgeen echter natuurlijk niet gemakkelijk ging.
Menige pastoor had dan ook moeite our rond to komen .
In vela gevallen hadden de leden der gemeente zich verbonden, eene sour geld bijeen to brengen, our hunnen pastoor
to onderhouden 1); sours geschiedde de betaling daarvan dan
bij omslag over de gemeenteleden en moest de arme man
zijn loon zelf „colligeren onder die gemeente." Te Eemnes
had men, our de verschuldigde 40 food zilver bij een te brengen, den omslag vastgesteld op 10 stuivers per huffs en
moesten ook de armen mede daaraan betalen . Daarenboven
ontving deze pastoor van ieder der ongeveer 300 communicanten een „hoogtijdgeld" van een halven stuiver per jaar,
dat hij weder fangs de huizen moest ophalen. En dal genoot hij nog „'t onseecker," nam . „het biechtgelt, van craemvrouwen, man ende wijif to samen to geven, opte graven
to gaen, by de siecken theylich sacrament to dragen, tzielboeck to bewaren ende diergelijcke ." Dus uitsluitend uitkeeringen, die de herder der gemeente zelf van zijne sours
onvermogende schapen moest innen ! Men kan zich voorstellen, hoe aangenaam de verhouding tot die gemeentenarenn
sours zal geweest zijn, en men verstaat dan de vermaning
der Utrechtsche synodaal-statuten van 1565, dat een pastoor
zich behoort to ontzien, our zijne parochiarnen boos to makers
en zich zelven in minachting to brengen door vann den
kansel to razen en to schelden tegen hen, die hem het
verschuldigde geld niet uitkeel •en.
Doch als het ten slotte op deze min aangen .ame wijze
flog maar gelukte, our eene voldoende sour bijeen to krijgen,
dan scheen de toestand van den pastoor althans dragelijk .
Maar fang niet altijd was dit het geval : de Eemnesser
pastoor verklaarde, „dat by qualijck totters zynen conde
geraeckeu," dat het hoogtijdgeld slechts een daalder opbracht
en dat hij het, samen met „het onseecker," dus gaarne
wilde afstaan voor f 10 's jaars . Ten slotte had de gemeente
1) Soma hadden de borers reeds bij de fundatie van de parochie zulk
eene verplichting op zich genomen, ale zij geen land konden schenken,
zooale b .v. to Eemnes Binnendijks .
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hem op zijne herhaalde klachten dan ook een sommetje
daarbij toegelegd nit de kerkekas . Bij elke vacature word
dit sommetje op nieuw met lovers en bieden vastgesteld .
Men beweerde, dat men eenmaal aan een kandidaat voor
hot pastoraat f 72 a f 73 had geboden ; maar zeker was hot,
dat de vorige pastoor slechts f 60 had gehad (met inbegrip
van f 6 voor eene vicarie-mis) en dat de tegenwoordige
(ook met inbegrip van die mis) slechts f 50 ontving . Ten
slotte bleek dit echter toch al to weinig : de pastoor verzekerde, dat hij daarmede niet kon rondkomen, en eischte
moor. En de officiaal gaf hem bij de visitatie gelij k : in
deze tijden, flu de on zekere inkomsten maar weinig opbrachten, kon een pastoor van dit inkom en niet fatsoenlij k levee
.
De man had gelijk, naar hot schijnt : toevallig vernemen
wij, dat de baljuw van Puttee hot inkomen van den pastoor
van Biert, dat bij n a f 100 (15 a 16 tt Vlaamsch) 's j aars bedroeg,
eene „eerlijcke competentie" oordeelde .
Doze schattingen leveren ons derhalve een goeden maatstaf van hetgeen destijds eenen pastoor toekwam. Welnu,
aan dozen eisch blijken slechts z~~r enkele pastorates voldaan to hebben . De pastoor van Zuidlalid bij Den Briel
spant onder alien, van wie wij hooren, de kroon met omstreeks 200 golden 's jaars ; hij zelf verzekert echter, dat
hij feitelijk slechts 125 golden trekt . De pastoor van Rijnsaterwoude int in denn goeden tijd, apes bijeengeteld, door
allerlei buitenkansjes eene som van 134 golden ; terwiji
die van 't Wael eene buitengewone inkomst had, char hij
voor 100 en 50 Carolus-guldens nog twee vicarien to Everdingen kon bedienen, wa,arvoor hij trouwens ook zware dijklasten to dragonn had . De pastoor van Wilnis rode ovgeveer
100 Philippus-guldens (= f 125), die van Mijdrecht nagenoeg 100 guldens, terwiji die van Huisenn en Cudelstert
moesten tevreden ziju met 90 guldens.
Maar doze alien wares rijkaards ; anderen hadden hot
vrij wat erger . De pastoor van Thames kon slechts rekenenn
op 70 golden, die van Maerlant op 42 golden en hot
„onzekere" . De pastoor van Zeveuhoven moest met 40
golden tevreden ziju, die van Oostvoorne met 30, terwiji .
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die van Schalkwij k zelfs met zekerheid niet m ocht rekenen
op sneer dan 11 guldens .
Met de plaatsverva,ngers ging hot nog erger : zij hadden
natuurlij k minder dan de „eygenaers" der beneficien . In
Den Briel vond men twee vicecureiten, die geheel geene
waste inkomsten hadden en uitsluitend moesten leven van
hetgeen zij flu en dan verdienden met hot bedienen der
sacramen.ten . Hoe dergelijke minimum-lijders leefden ? Ik
zal hot u zeggen . Te Oudenhoorn bij Den Briel vonden de
visitatoren een pastoor, die erg aan den drank was ; om in
denn dienst to voorzien, hadden de gemeentenaren dus voor
eene kleinigheid tijdelijk een kapelaan aangenomen . De
stakker had, toen de visitatoren hem bezochten, 's morgens
de mss opgedragen ; daarna was hij naar de herberg geloopen en had daar, als gewoonlijk, een paar glazes bier
gedronken ; toen was hij to bed gaan liggen om to slapen,
want hij was to arm, om zich een middagmaal to koopen !
Wat wonder, dat velen dergelij ke betrekkingen niet
begeerden ! Te Simonshaven was dan ook sedert twee jaar
goon pastoor, omdat hot geld ontbrak om hem behoorlijk
to bezoldigen. Te Oostvoorne had men herhaaldelijk geschreven om een priester, zelfs naar Brabant ; maar men
kon voor hot geld, dat beschikbaar was, niemand krijgen . .
De baljuw van Putten bevestigde dit ; zees algemeen erkende
hij : men kan in dit district geene priestess krijgen .
Zoo was hot vaak met de voornaamste geestelijken, de
pastoors ; met de andere ging hot natuurlijk niet beter .
De kosters hadden in den regel blijkbaar geene of geene
noemenswaardige waste inkomsten, en hot spreekt van zelf,
dat hot totale bedrag hunner verdiensten belangrijk lager
was dan dat van de pastoorsinkomsten . De meest welgestelde onder hen was de koster van Naarden, die 00 gulden verdiende en bovendien 10 gulden trok voor hot wasschen der misgewaden . Die van Westbroek had hot allicht
zoo good niet : hij ontvin.g 38 gulden en bovendien eene
waste bijdrage nit elk huffs ; maar hij moest daarvoor dan
ook de school bedienen . Zulk eene waste bijdrage nit elk
huffs was voor de meeste kosters de gewone bron van.
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inkomstep : al s de getneente een koster aaustelde, bewilligde zij in den regel tegelijk een zeker bedrag per huffs,
dat de titularis dan weder zeif moest innen . Dit bedrag
was to Cudelstert 6 stuivers, to Mijdrecht en to Zevenhoven
5 stuivers nit elk huffs ; to Amerongen en to Westbroek
was het sleeits 2 stuivers per huffs, to Rokanje, waar het
begroot werd op 20 golden, waarsehijnlijk even veel, to Oulenboreli 1 stuiver. Bovendien haddeit ook de meeste fosters
het recht, om op de hoogtijdeu een stuiver of een dergelijk klein bedrag uit elk huffs to gaau innen . Deze collecte
heette de ,,ornmegang" (icr kosters ; to Overlangbroek werd
zij afgekocht voor 1 pond grooten (= f 6 .-), zoodat de
opbrengst niet veel schijnt bedragen to hebben . Te Nienwenhoorn (bij Den Brief) genoot de koster bij uitzondering,
behalve een braspenning nit elk huffs, ook een schoof nit
elk gear et land .
G-unstiger schijnt over het algemeen de toestand der
vicarissen to zijn geweest. Eene inkomst van 100 a 150
golden per jaar nit eene vicarie, belast met vier missen per
week, schijnt ongeveer bet gewone tarief to zijn geweest .
Daarbij kwam nog her en daar (zooals to Culenborch en
to Abeoude) het vrije gebruik van een huffs, dat as u de
vicarie behoorde . Te Lanxmeer viuden wij vermeld, dat de
gemeente aau den vicaris uitdeelingen deed van kaas,
gratin en vleesch ; maar zoo iets moet uit den aard der
zaak tot de groote uitzonderingen behoord hebben, daar
het niet wel is iii to zien, waarom de boeren van Lauxmeer zich lieten verleiden tot zulk eene ongemotiveerde
vrijgevigheid, - to minder daar de collatie van het beneficie eigenlijk behoorde aan de heeren van Culenborch en
Brederode, die zich trouwens niet veel daarom bekommerd
schijnen to hebben .
Natuurlijk was er echter ook onder de vicarissen
veel verschil : reeds bij de stichting was de eene vicarie
vrij wat rjker dan de audere . Maar bovendien had
de eene vicarie allicht vrij wat meer dan de andere
to lijdeu gehad van het wanbeheer harer tijdelijke bezitters,
die volgens gewoonte hare goederen beheerd hadden.
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Zoo hooren wij dan ook in Den. Briel van een vicaris
met slechts f 51, waarvan f 9 presentiegeld, terwijl hij
jaarlijks nog een daalder moest betalen voor het wasschen zijner dienstgewaden . Te Naarden vinden wij eexi
vicaris met een inkomen van f 25 a f 26, in Den. Brief
zelfs twee vicarieen, die samen slechts f 12 opleverden .
ook de inkomsten van de leden der kapittelen waren
fang niet overal overvloedig . $et kapittel to Oostvoorne
bezat slechts een netto-inkomenn van f 646, dat verdeeld
moest worden tusschen acht kanunniken ; bovendien waren
die uitdeelingenn nog niet altijd zeker, want in het jaar
der visitatie (1571) was er door de Mizonder hooge dijklasten niets voor de kanunniken overgeschoten . Geen wonder,
dat het kapittel in dergelijke omstandigheden zich moest
tevreden stellen met twee leekenzangers ; char geestelijke
tang ers voor het beschikbare bedrag niet to krij g en waren
.A,.lleen de deken had gelukkig flit landerijen boven zijne
gewone prebende nog een inkomen vann f 130.
Nog vrij
wat erger schijnen echter de kanunniken van het kapittel
van Den Brief het gehad to hebben : nit hunne prebenden

ontving en zij, naar het schij nt, n iet meet dan 2 2 stuff vets
per dag, behalve de memoriegelden . Deze laatste bron van
inkomsten
presentiegelden voor het bijwonen der in de
kerk gestichte lijkdiensten
leverde trouwens gelukkig
dikwijls een niet to verscnaden bijslag bij de inkomsten nit
het beneficie . In het kapittel vain Culenborch althans bedroeg
de opbrengst der m emorien on geveer de helft van de inkomsten der kanunniken ; ook to Naarden trok de pastoor
uit deze bron bijna de helft zijner inkomsten., terwijl elke
vicaris char in den goeden tijd nog f 18 a f 19 ontving.
De verplichtingen der kanunniken waren daarbij niet al to
bezwarend, char althans de Brielsche kanunniken recht
hadden op 54 vacantiedagen in het jaar .
De lezer, die al deze mededeelingen overweegt, zal wel
niet kunnen twijfelen, dat de financieele positie van vele
katholieke g eestelijken in de latere middeleeuwen zeer
onzeker was, en dat velen onder hen beslist arm moeten
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genoemd worden . Maar niet alleen onder de bezitters van
beneficion was er gebrek aan geld : ook in andere kerkelijke
kringen kon de nood sours hoog stijgen, niet hot minst
onder de kerkmeesters, die de voor hot onderhoud der
kerkgebouwen bestemde golden beheerden . Al wat wij vernernen van hot beheer dezer titularissen geeft ons denn
bepaalden indruk, dat de kerkelijke fondsen uiterst beperkt
ware n . En terwij 1 wij hot zooeven slechts waarsehij nljk
konden aehteu, dat slecht beheer de oorzaak was vann hot
geldgebrek, mogen wij dit hier zeker noemen .
3n den regel was hot inkomen der kerkfabrieken zees
goring. De Taste goederen warm bijna altijd onbeduidend ;
tekortenn worden soma gedekt door omslagen over de gomeenteleden, sours word zelfs hots geheele bedrag der
rekening (evenals bij de waterschappen) gevonden bij omslag .
Inn zulke omstandigheden was hot zeker dubbel noodzakelijk,
dat do enkele stukken land, die eene kerkk bezat, good
worden beheerd . Toch geeft dat, wat wij b .v . vernemen
over hot beheer van hot aan de kerk van Eemnes behoorende
stuk land, dat, de Zijdwind heette, ons inderdaad ;eon
gunstigen indruk . 13et land., dat kort geleden door de
burgerlijke gemeente aan de kerk was afgestaan our haar
onderhoud to verzekeren, braeht volgens hot visitatieverslag in 1568 nog goon f 400 op, terwijl hot than .s (1878)
niet minder dan f 13500 oplevert 1), eon verschil,
dat moeielijk verklaarbaar schijnt, ook al houden wij rekening met hot groote verschil vann prijzen van toen en van
nu . En die indruk wordt bevestigd door de berichten over
hot beheer van de kerkmeesters, die de verslagen ons geven .
Werkelijk schijnt dat beheer over hot geheel niet to best
to ziju geweest . En dit verwondert ons nauwelijks, wanneer
wij de wijze nagaan, waarop hot kerkegoed word beheerd .
De g eschiedenis van dit beheer, zooals de visitation ons dit
blootleggen, geeft inderdaad eon belangwekkend inzicht in
de middeleeuwsche beheerstoestanden en werpt zelfs eon
1) Volgene eene aanteekening van wijlen Mr, J . A . G r o t h e, die
once visitatieverslagen indertijd met hot oog op eene eventueele nitgaaf
bestudeerde .
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verrassend licht op de ontwikkeling van analoge toestanden
ook buiten hat kerkelijk gebied . mk wil daarom dit punt
eenigszins uitvoeriaer bespreken .
Oorspronkeiij k n.am hot yolk overal deal aan rechtspraak en beheer. In de noordelijke deelen van hat Sticht
had zich hat zoogenaamde buurrecht, dal hot vinden van
hat oordeel aan alle omstanders opdroeg, her en daar tot
ver in de zestiende eeuw gehandhaafd . Ma:ar ook daar,
wa,ar hat schepenrecht gold, was hat yolk niet geheel nitgesloten van alle deelueming aan hat beheer : in gewichtige
gevallen, vooral alsJ er veal betaald moest worden, riepen
de schepenen dikwijls gaarne hat yolk op, om made to
werken tot de besluiten, die in de toekomst allicht aanleiding konden geven tot ontevredenheid ; in de oorkonden
worden in zulke gevallen de „universi cives" uitdrukkelijk
vermeld, onmiddellij k n a de eig enlijke bestuurders der stad .
Moeten ookk onder die cives zeker niet alle Znwoners verstaan worden, zeker schijnt hat loch, dal althans alien, die
hot burgerrecht bezaten, hat recht hadden om tot dergelijke
besluiten Lnede to werken . Maar naarmate in hot verdere
verloop der middeleeuwen hot standsverschil grooter ward,
bleak hot meer en meer doelmatig, om niet alle burgers,
maar alleen de besten onder hen, op to roepen ; aanvankelijk
sprak men daarbij vann de „senior et sanior pays" ; later
verscheen de „vroedschap" en de „rijkdom" der stad alleenn
op hat tooneel. Blijkbaar was men destijds van mooning,
dal wij sheid en goederenbezit gewoonlij k samengingen, en
hoewel de qualificatie als „de rijkdom", die to kapitalistisch
klonk, mettertijd op den achtergrond geraakte, mag men
aanneynen, dal toch steeds dezelfde kring van personen
word bedoeld .
Onder de krachtige Bourgondische regeering, die in
de vijftiende eeuw hat Hollandsche bestuur grondig reorganiseerde, veranderde echter de vroedschap geheel van aard :
in de privilegien van vale Hollandsche steden nit daze
periode vinden wij bepaald, dat „de vroedschap" voortaan
zou bestaan nit eon vast aantal personen, die door de gem oente zouden worden aangewezen en zich zelven voltallig

IN DE TWEEDS HEL T DER

16e

EEUW.

205

zouden houden ; op den duur werd, direct of indirect, de
invloed van den stadhouder op deze keuze belangrijk . Zoo
was dus, na een aantal ongemerkte veranderingen, ten slotte
het yolk geheel van deelneming aan het bestuur uitgesloten
de vroedschap, die sedert dien tijd geregeld deelnam aan
hat bestuur der stad 1), was een aristocratisch geslotenn
lichaam geworden van eenige uitverkorenen., die niet meer
konden gelden als de eigenlijke vertegenwoordigers van hat
medebesturende yolk .
De maatregel van de Bourgondische regeering, waarbij
deze gewichtige laatste stop werd gedaan, moge in de praktijk niet zoo heel veal verschil meer gemaakt hebben, in
beginsel was hij toch werkelijk nog aliergewichtigst . Wat
was de reden van dit stelselmatige uitsluiten van den volksinvloed ? Natuurlijk zal men geneigd zijn, den maatregell
toe to schrij yen aan de bekende toenemende zucht tot versterkin g der vorstehjke macht, aan hat opkomeu van hat
begrip van den meer geordenden modern en staat, aan den
of keer der nieuwe bestuurders van democratische denkbeelden enz . enz . En zeker zal dit alles hierbij inderdaad wel
een woord hebben meegesproken . Maar wet on ze visitatieverslagen ons leeren over sane geheel analogs ontwikkeling,
die jets later tot stand kwam op hat gebied van hat kerkelij ke beheer, werpt toch op de motieven van de Bourg on dische vorsten en van hun staf van geleerde j uristen eenn
klaarder, en ook een vriendelijker licht .
ook met betrekking tot hat beheer over hat kerkegoed
hadden oorspronkelijk zeker overal de laden der_ parochie
made stem gehad in het kapittel . In de meeste plaatsen
zal hat yolk de parochiekerk nit eigene middelen gesuicht
hebben ; meer ook wear de ambachtsheer, rij k enn aan zienlij k
1) Wel merkwaardig is hat echter, dat de vroedschap de sporen van
haren oorsprong bleef vertoonen en b .v . zelfe to Amsterdam nog in de
17e eeuw het recht van initiatief mists (zie Bijdr, en made I . Hist . Gen .
VI p . 345 noot) . Nog altijd bleef de vroedschap dear, evenale oorspronkehjk, alleen besluiten over questies, die hear warden voorgelegd
door de eigenlijke bestuurders der stad : de vroedsohap (of read) bestuurde
zelve niet.
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in het district, aan zijne mede-gemeenteleden dit werk nit
de hand genomen had, was toch het onderhoud en de verfraaiing van het gestichte gebouw opgedragen aan de
parochianen zelven . Om to voldoen aan dezen plicht, waren
de leden der parochie gewoon, jaarlijks twee personen uit
hun midden to kiezen tot kerkmeesters, die een jaar lang
het beheer over het gebouw voeren en na afloop daarvan
openlijk, in de kerk zelve, rekening van hun beheer doers
zouden ten overstaan van alle leden der parochie, vooraf
bij klokgelui opgeroepen om de verantwoording der aftredenden aan to hooren en goed to keuren . Zoo was de
oorspronkelijke toestand, volkomen regelmatig en volkomen
logisch : de leden der parochie beheerden het door hen
onderhouden gebouw zelven door de aan hen rekenplichtige
kerkmeesters . Maar in den loop der eeuwen was de toestand
in onze gewesten (en zeker niet alleen daar) vrij moat veranderd : de steden hadd en zich uitgebreid, de standen
waren moat uiteeng egaan . Ret last zich denken, dat eene
afrekenina, afgelegd ten overstaan van eene groote en
steeds wisselende menigte van weinig ontwikkelde lieden,
niet veel zal hebben beteekend . Ret bij worsen der bijeenkomsten was zeker ook niet bijzonder aangenaam, en wij
begrijpen het dan ook, als wij vernemen, dat het in enkele
gemeenten (bepaaldelijk to J'utfaas in 1593) gebleken was,
dat het afleggen der kerkmeesters-rekening „voor de gansche
gemeynte met voorgaende promulgatie op den predickstoel"
niet meer aan de bedoeling beantwoordde, ,,also hem vele
eenige voorleden jaeren hiervan geabsenteert hebben ." Zoo
kwam de plechtigheid natuurlijk in verval : to Schalkwijk was
de rekening sedert jaren afgelegd in de herberg, in plaats
van in de kerk, en op verschillende plaatsen vernemen wij,
dat kerkmeesters gemakshalve rekenden „onder elcander",
waarschijnlijk zoo, dat de aftredenden eenvoudig rekening aflegden aan de optredenden . Elders (zooals to Blaricum) was
het nog erger, en werd geheel geene rekening meer afgelegd
een Naardensche vicaris verklaarde aan de visitatoren, dat
niemand meer moist, waartoe de rijke inkomsten der kerk
eigenlij k gebruikt werden . Toch was de formaliteit van het
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afleggen der rekening destijds toch zeker niet minder noodzakelijk dan vroeger ; want de toestanden waren alles behalve
voluoende . Wij vernemen, dat to Rokanje de koster zoo goed
als het ging boek hield over het beheer der kerkefondsen ;
nlaar dat dit uiterst gebrekkig ging, omdat de kerkmeesters
hem alleen mededeelden, welke sommen uitgegeven waren,
niet waaraan men ze besteed had . En toch was deze toestand nog beter dan die to Zijderveld, waar de boekhoudende
kerkmeester geheel niet schrij yen kon .
Zoo wend dus allengs de oude, trouw overgeleverde,
maar geheel ontararde vorm van beheer volkomen onbruikbaar . En to meer viel die onbruikbaarheid den Stichtenaars,
die het oude gebruik altijd waren blijven volgen, in het
oog, nu zij veel geregelder, veel beter toestanden konden
opmerken bij huune Hollandsche buren, bij wie zich ook
op kerkelijk gebied dezelfde om wenteling had voltrokken,
die ik u zooeven schetste op wereldlijk gebied, ook van
het medebeheer der kerkegoederen was daar het yolk bijn .a
overal uitgesloten ; en terwijl vroeger cook daar de kerkmeesters stellig door het yolk gekozen waren geworden, was
die tank er allengs en onmerkbaar gekomen in de handers
van de stedelijke besturen of van de ambachtsheeren .
Natuurlijk had dit voorbeeld op den duur invloed ook
buiten het Holland sche gebied : aan de visitatoren wordt
hier en daar op de grenzen van het Sticht 1) reeds medegedeeld, da de kerkmeesters staan onder het stedelijk
bestuur en dat dit bestuur de superintendent is der kerkmeesters . Rondweg erkenuen de kerkmeesters somstijds,
dat zij in belangrijke taken den magistraat raadplegen en
zonder zijne vergunnin g geene groote uitgaven doers
; zelfs
tastbare verbeteringen van het oude gebruik, die de visitatoren burs aanbevelen, durven zij niet toe to zeggen zonder
voork.ennis van bet gerecht . De meening vindt clan ook
ingang bij bet yolk, dat men beter doet, zich maar direct
to wenden tot den raad, die toch de beslissing heeft .
Zoo vestig t zich allengs de overtuiging, dat de magi1) Te Naarden en to Culenboreb, maar ook to Eemnes en to Lopik .
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straat de bass is ook over bet beheer tier kerk ; haast
onmerkbaar wordt de omwenteling voorbereid, die aan de
zelfregeering tier parochie ears eind makers zal . Te Schalkwijk kiezen flu alleen de voornaamste ingezetenen de kerkmeesters, terwrijl de pastoor dan de keus publiceert en de
toejuiching van bet yolk provoceert . Te Eemnes neemt de
raad feitelijk de rekening reeds op ; maar zij beet toch nog
afgelegd to worden aan „den vollen raedt" en aan „alle
man." En to Vleuten worden de kerkmeesters wel nog aangesteld door de buren, maar dit geschiedt ten overstaan van
den schout of den vertegenwoordiger van den ambachtsheer ; to Westbroek ook wordt de rekening afgelegd op geheel dezelfde wijze .
Op bet laatst tier zestiende eeuw gin g men flu verder.
In 1570 beproefden schout en schepenen van Schalkwijk,
zich to bemoeien met bet kerkelijk beheer ; de poging
mislukte dear, omdat de gemeente hare contributie inhield .
Maar to Utrecht verklaarde een vicaris tier Euurkerk in.
1568, zich slechts uit zijne jeugcl den tijd to herinneren, toen
kerkmeesters nog onder klokgelui openlijk rekening hadden
gedaan in tie kerk ; in zij n tij d ward die rekening zeer
stellig reeds afgelegd aan den raad . Ja, tie pastoor zelf
verklaarde met overtuiging, dat de schout en de burgemeesters van Utrecht opperkerkmeesters waren en in die
qualiteit ook de kerkmeesters aanstelden : dus volkomen
bet Hollandsche systeem 1). Eenige jaren later was ook
to Jutfaas, waar wij boven zagen dat de openbare rekenschappen slecht bezocht warden, de geheele zaak dientengevolge overgebracht naar bet gerecht .
Zoo ging bet allengs overal . Te Thamen, waar nog
bij menschenheugenis pastoor en buren kerkmeesters hadden
aangesteld, trad nu de proost van St . Jan alleen daarbij op . Te
Lopikerkapel was thans de ambachtsheer „alleen" (bet visitatieverslag merkt bet op met eenige verwondering !) belast,
1) Trouwens geheel was daze regaling to Utrecht geen nieuw inkruipsel
sedert bet Hollandsche (Oostenrijksche) beheer : reeds in 1399 „plaohten
die vier overate (tier stad Utrecht) de kercmeysters van den kerspelkerkea
to setters" . (V a n d e W a t e r, Placaatboeck . III p . 71 .)
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zoowel met de aanstelling der kerkmeesters as met hat
afnemenn hu.nner rekening . Toch was destijds blijkbaar hat
besef nog levendig, dat de rekenplichtigheid der kerkmeesters aan den rnag-istraat „colleen" jets was, dat thuis
behoorde „op den uollantschen bodem" l), waar onder een
krachtig bestuur geordende toestandenn zich hadden baangebroken, terwijl op Utrechtsch gebied de ondoelmatige
bandeloosheid der middeleeuwen nog ten troop zat .
De visitatoren voelden weinib voor daze hervorming,
die toch stellig eene verbetering was ; wij begrijpen hat .
Want de evolutie had de kerkelij ke toestanden langzamerhand feitelijk gebracht onder de controls van de
wereldlijke macht : to Linsehoten ward de kerkerekening
gedaan „met voorgaende publycatie politijck," d .i, van
hat wereldlijkk gezag . Geen geestelijke kon dit goedkeuren, en met klem van redenen trachtten dap ook de
visitatoren overall hat deukbeeld ingang to doen vinden,
dat kerkmeesters bij hat afleggen hunner rekening den
o aciaal of een anderen hooggeplaatsten geestelijke behoorden op to roepen als getuige . De maatregel was doelmatig
en vond zelfs weerklank bij d e protestantsche visitatoren
van 1593 . Maar niet bij hat yolk ; daarvoor kwam hat denkbeeld to last
: in onze Republiek zijn de kerkmeesters altijd
benoemd door de magistrates., die hunn e rekeningen of hoor1) De echt middeleeuwsche veraz daring der gebruiken op de grenzen
van een dikwijls klein district blijkt ook in de ontwikkeling deter aangelegenheid . Niet alleen was de task ,,op Hollantschen bodem" anders
geregeld dap in bet Sticht, maar ze was dat ook in onderdeelen van hat
Sticht zelf . In Eemland warden kerkmeesters overal aangesteld en deden
ze rekening, „als in andere plaetsen van dit quartier", nam, door en voor
den maarschalk ; terwijl voor hat versehil tusschen Holland en Utrecht
eene aanleiding bestond in de verschillende bestuurstoestanden, was dit
voor Eemland natuurlijk hot geval niet, - Een ander eigenaardig gebruik
had zich to Vreeland gevestigd, dat historisch echter wel to verklaren is .
De plaats was door bisschop H e n r i c v a n V i a n d e n tot stad verheven, maar had zich niet ontwikkeld ; toch was bet primitieve stadje
zich als de kern, als jets afzonderlijks blijven gevoelen in de groote
parochie : derhalve warden kerkmeesters gekozen „d'een jaer by de burgerye, ends d'ander buyten de stadt, van de parochie" .
0. E . I
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den . Zoover ik weet, heeft de kerk zich overal wel bevonden bij deze controle .
Wanbeheer van hen, die met goedvinden der kerkelijke
overheid waren aangesteld als beheerders van het kerkegoed, had dus aanleiding gegeven, dat dit goed op tal van
plaatsen verkwist was en dat de kerkekassen arm waren .
Wij hoorden reeds van een gevolg van dezen noodlottigen
toestand : op vele plaatsen waren de posters jarenlang onbezet,
omdat niemand ze begeerde, Maar ook een ander, niet minder bedenkelijk gevolg deed zich met noodzakelijkheid voor .
Velen zijn gewoon, niet zees gunstig to denken over
de katholieke geestelijkheid der middeleeuwen ; men houdt
ze voor dik en vadsig, beladen met een aantal vette
prebenden en het zichh niet al to moeielijk makend met de
vervulling der tallooze verplichtingen, die zij op zich hadden genomen . De voorstelling is niet on juist : men kept
het verhaal van den prelaat, die voor elke letter van het
alphabet eene prebende bezat ; en gewis waren velen een
goed eind op weg, om met hem to wedijveren . Maar dergelijke gevallen kwamen toch voornamelijk voor onder de
leden der hoogere geestelijkheid, die, zonen van aan .zienlijke
geslachten, invloedrijke relatiee hadden en machtige aanbevelingen . Als wij, zooals billijk is, ook de keerzijde van
dezen penning een s bezien, dan zien wij een leger van arme
en berooide priestess, die wel ge-noodzaakt waren, zich de
waarneming to laten opdragen van tal van dikwijls slechts
enkele guldens opleverende beneficies,
beneficies, die de
stakkers wel nioesten aanvaarden, om zich zoodoen.de, zoo
goed als het ging, een voldoend inkomen to veroveren,
waarvan zij konden levers ..
Het blijkt niet, tot welke van beide categorieean. de
priestess, die onze visitatoren ontmoetten, behoorden . ; maar
dat zees velen onder hen belast waren met de waarnemin.g
van talrij ke beneficies, is zeker . De pastoor van Naarden
was, behalve met zijn pastoraat, belast met elf misersu per
week nit vies officien ; eenu ander priester uit die stad erkende,
dat hij, bezitter van vies of meer officien, belast was met
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achtfien miss en per week . Een kanunnik to Oulenborch
bezat liet pastoraat van Woerden en twee vicarieen to
Ellewoutsdii'k en to Geldermalsen, en een blinde vicaris to
Rugge was ook belast net twee vicarieen en en officie
in Den Brief en met eene vicarie to Oostvoorne . Erger nog
was hat gesteld met de kanunniken van Abbenbroek, die
buiten hun ambtswerk door verschillende fundaties belast
waxen met hot opdragen van 21 missen per week ; zij verklaarden, dit nantal onmogelijk te knunen waarnemen, daar
zij niet eens met hun twaaiven waxen : dus droegen zij er
maar zeven op . Ma,ar zij vonden tege1jk Loch nog wel tijd
om drie buiterigewone missen per week op to dragen, waarvoor zij betaling genoten terwiji zj bovendien nog ache
lezende misseri op zich genomen hadden, waaraan zij trouwens net veal deden .
Natuurlijk moest ;sulk acne overladillg met werkzaamheden aanleidiug geven tot verwaarioozing van den dienst .
En inderdaad block hot betrekkelijk zeldzaam, dat de op
de ben eficies rusten do v erplichtingen door den ,,eygenaer"
daarvan werden waargenomen . Te Oudenhoorn bij Den
Brief verklacrd e een man van 64 jaar aan de visitatoren .
dat hi, zijn leven Ian nooit had gezien, dat de pastoor zeif
hat pastoraat bathe de . In hat district om Gouda resideerden zelfs e meet to pastoors niet . In. hat kapittel van Dell
Brief resideerden van de twaalf kanunniken slechts vijf
(waarvan drie steeds we rspannig waxen tegen den deken)
ook van do zoo' vole vicarissen resideerden or daar slechts
vijf (vary wie slechts twee geprezen warden als ijverig) : de
aTndere hadden trouwens meestal slechts 130 tot f 50 's ,jaars
aan inkornen en moesten dus wel andere beneficien waarnemen bj hunne voornaamste vicarie. In hat kapittel van
Oostvoorne resideerden slechts twee kanunniken, van wie
een diksvijls dron ken was en dus zelden dienst kon doen
do deken, bevreesd poor de Geuzen, woonde in Den Brief
(hoewel hij eeu elgen huffs had to Oostvoorne) en kon this
's winters wegomis do slechte wegen zelden den dienst bijwonen . Ii hot kipitteI van Abbeubroek resideerden van
do acht kannunikemi vijf, van wie eau nnet zingers kon ; qeci
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der vicarissen resideerde . In de kerk van Maarland was
het met de vicarissen juist zoo gesteld : een van hen woonde
to Westzaan en deed nagen.oeg niets aan de vijf beneficien,,
die hij in Den Briel bezat en waaruit hij trouwens weinig
inkomsten trok . Een vicaris van de Utrechtsche Buurkerk woonde to Leiden ; zijn fundatiebrief verplichtte hem
niet tot residentie, zeide hij : dus was hij vrij to gaan waarheen hij wilde .
Intusschen, men geloove niet, dat al deze afwezige
heereu niets deden voor de vervulling der op hen rusten.de
verplichtingen : velen meenden in gemoede to voldoen aan
de bedoelingen van denn stichter vann hunn beneficie . Zij
hadden hunne teak, tegen uitkeering van een deel der
inkomsten van het beneficie, overbedragen aan een ander ;
vooral wanneer er zielzorg aan het ben efIcie verbondenn
was, was dit zeer gewoon . Maar dergelijke overeenkomsten,
hoe gewenscht ook in de bestaande ongewenschte omstandigheden, gaven toch op den duur aanleiding tot zonderlinge
toestanden. Zoo was er to Rugge bij Den Briel een pastoor,
die verklaarde niet tegen de Brielsche lucht to kunnen en
die daarom, reeds meer den twintig jaar g eleden, buitem
was gaan wonen, ergens in de buurt van Antwerpen . Hij
had zijne betrekking overgedaan aan den Brielschen provisor
B r o u w e r, tegen betaling van f 30 eens, terwiji hij eene
uitkeering van f 24 's jaars nit de Voornsche domeinen
voor zich zelven gehouden had . Maar B r o u w e r had het
werk niet aangenaam gevonden en dus den post met wiust
(voor f 36) weder verhandeld aan een derden persoon, die,
near hot schijnt, met het zaakje tevreden was : immers hij_
ontving van de herkmeesters f 66 's jaars en zal er allicht
nog wel hot een en ander bij verdiend hebben . Ook elders
vinden wij dergelijke ingewikkelde toestanden . De kosterij,
van Zuidland bij Den Briel, die f 42 inkomsten leverde, behoorde aan iemand, die in Holland woonde en ze verhuurd
had aan den secretaris van het dorp ; maar doze had hot
postje weer voor f 12 verhuurd aan eenen derde, die er nu
de voordeelen van trok (f 30 's jaars), maar natuurlijk ook
hot werk m.oest verrichten . Zulke verhoudin gen waren maar
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al to gewoon : de koster van Abconde verklaarde, dat hij
de derde subdelegatus was in zijn ambt .
Zoo woekerde het rnisbruik van het verhandelen van
kerkelijke ambten flog verdei' voort. Telkens blijkt het,
dat de collatoren zelven van dergelijke overeenkomsten
niets afweten ; zeTfs de kerkelijke overheid wordt dikwijls
niet daarin gekend . ilet ZJU afspraakjes tussehen kennissen, waarin zij meenen, dat zij geene derden behoeven
to betrekken ; voor zich zien zij voordeel in de regeling en
voor het ambt levers die Been nadeel : waarom zouden zij
clan het zaakje niet doer . :' Z66 oordeelen zelfs de gemoedelijken ; de ininder gemoedelijken ontleenen aan zulke
redeneeringen zelfs een vrijbrief, orn het ambt to verhandelen ann onbevoegden . En die onbevoegden worden dan
afgescheept met z66 karig loon, dat zij daarin wel eene
reehtvaardiging moe ten vinden, om het hun toevertrouwde
ambt to verwaaroozen ; terwjjl de eigenIjke rechthebbende
zeif, ver van daar werkeloos neergezeten, zich gerechtigd
acht, mu het grootste deel der inkomsten kalmweg in den
zak to stekeu . Zoo Iced de kerkdienst schade en de kerkelijke overheid, die nauwelijks wist was er eigenlijk geschiedde,
ken het niet gebeteren : zonder gerucht, zonder officieele
goedkenring weed allengs op nieuw een heirleger van
miugewenschte dienareii biunengesrnokkeld in de kerk en
belast met de waarneming van dikwijls gewichtige ambten .
En tech wareii de gevallen, waarin zoo gehandeld
werd, nog de gunstigste . Want tallooze malen kwam het
voor, dat de net beneficien overladen personen de kerk
diensten, die zij zeven niet konden waarnemen, geheel nief
a-an anderen opdroegen . finder de conscientieusen, die aan
de visitatoren hunnen plaatsvervauger konden noemen,
waxen er maar al to velen, die eerst ,,kortelings", d . w . z .
teen de komst der visitatoren op handen was, ann deze
verpliebting hadden voldaan . Maar ontelbaar velen hadden
zelfs teen flog geene aanleiding gevonden, em de zaak in
orde to brengen, en bekenden openlijk, zonder blikken of
blown, dat zij eenvouthg niets hadden gedaan .
Op tal van plaatsen stuitten de visitatoren dan ook op
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de schromelijkste verwaarloozing van do plicliten der beneficianten . Een priester, die vijf missen per week moest opdragen, erkende or slechts twintig per jaar to verricliten, - eon
ander, belast met acittien missen per week, verklaarde er
maar twee op to dragon, sours oak geene. Be eon, belast
net drie missen per week, had er in eene maand geene
opgedragen ; een ander, die er elke week twee moest bedienon, had sedert twee jaar Diets gedaan ; eeu derde had zelfs
sedert vijf of zes jaren hot work geheel gestaakt . En de
plaatsvervangers, slecht bezoMigd en Diet gecontroleerd als
zij waren, maakten hot zich natuurlijk nog minder moeilijk :
wij vernemen van den, die in ecu half jaar goon vies missen .
had opgedragen .
Be visitatoren, die doze ten hemel schreiende verwaarloozing der ambtelijke plichten telkens met misnoegeu eonstateerden, maakten dan natuurlijk daarover do noodige
opin.erkingen . Maar do schuldigen hadden altijd een heirleger van verontsehuhdigingen gereed, die hen, zoo niet in
do oogen der visitatoren, dan Loch zeker in hunue eigene
volkomen rechtvaardigden .
Er waren priestess, die brutaalweg be weerden, dat zij
Diet verplicht waren moor to doen dan zip deden . G-ewoonhijk verklaarden zij dan, dat hun beneficie to weinig 1eiciit
en dat do daaraan verbonden dotatie grootendeels verloren
was, zoodat do beneficiant billijkerwijze ook Diet sneer
geacht kon worden gehouden to z$jn, our zjn geheele dienstwork to verrichten, - eene redeneeriug, die lieu, die ze met
een effen gelaat voordroegeu, had moetea irewegen, em :pie t
to din gen naar hot bezit van eene z6o zwaar holaste on
zoo siecht bezohdigde bediening, maar d' ho
eenmaal toch gedaan hadden, zeker voistreLt
vaardigen, als zij hot work verwaarloosden .
Andero beneficianten vertoonden in trio mf eene dis
pensatie van de kerkelijke autoriteit, een verbs em twee
of moor vicarieen tegehijk to bezitten, - of. betoogden zees
spitsvoudig, dat zij voor hot bezit van ecu officie (eene
stichting, waarvan do goederen Diet geamortiseerd waren)
tegelijk met cone vicarie geene dispensatie behoefden : immers
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men lion dan niet ze'gen, dat zj twee geijksoortige beiieflcieu bezaten . Weder anderen beweerden, dat zij sleehts
hun naam leendell voor hot bona fide-bezit van een beneficie
door eenen minderjarige, die alle inkomsten trok en dus
ook voor de waarneming der missen behoorde to zorg en .
Anclere priestess gooiden hot echter over een geheel
anderen boeg . Dc beneficiant bezat den fundatiebrief zijner
stichting niet nicer en kende dus de daaraan verbouden
verplichtingen niet n .auwkeurig ; en priester was zelfs den
naam vergeten van den patroon van zijn beneficie . En in
den regel waagden zj dan de onwaarsehjnljk kuinkende
;telling, dat er aan hot beneficie volstrekt geese verplichtingen
verbouden waren, - eene hewering, die, wanneer de fundatiebrief later voor den dag kwam, in den regel natuiirljk
Tend gelogenstraft . leehts in zPr enkele gevallen wordt
ous bet bestaan van zuike vicarieen zonder verpliehtingen
inderduad waarschijii1ijk gem aakt : er waxen sores vicars& n,
- zooals do Leuvensdie vicarie, die de deken van Den
Briel bezat, oJstrekt geene gedercn hezateri en waaraaii
dan ook gees c verplichtingen verbon den waren ; zj beston den
a1een om en door sie voordeelen nit de presentiegelden der
;wen eerie vicarissen, waarvan de beneficiant, as hj resideerde,
ticu dccl trok . Dc
ijke benefiei~n, schijnbaar onschadelljk
oor den bezitter, die door bun hezit bet getal zijner verpiichtingen hnmers niet zag toenemeii, waren in werke1jkheld tool zeker bzonder schadehk, omdat zij ecu parasitair
karakter droegen ei geheel leeflen op kosten van arid re
iundaties.
Non s danre : .tow eri verklaarden de be nefician ten zich
' nan
hereidfi
e :o piaatsvervangers aan to nenieu ; moor
hot was l3 ii zer uioeieIjk gebleken, orn geschikte priesters
to krijgen : voor do geringe beschikbare soul was dit giIe>1
onmogeiijk . Dos had men clan geineend, Lick to mo'°ten
kelpen zoo goed lilt lion . En zoo was hot dan, noar bet
fir_ eette, gekonien, dat velen zich hadden nioeten verg'enoee :eii
met do vexmelding van den mare des stichters van bun
beieficie in hue gebed, wanneer zij toevailig eons eerie mis
(pdroere v or cone adore fundati e .
w
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De behendigheid der schuidige priesters in het vinden
van verontschuldigingen spreekt het duidelijkst uit het
verhoor van den vicedeken van het kapittel van Den Briel,
den kanunnik Po t, die tevens als deken van Voorne de
geestelijke rechter was van het district, derhalve een persoon
van gewicht in de stall. De man, die in Den Briel ich
niet mocht verheugen in het bezit van eene bijzonder goede
reputatie, was er toch in geslaagd, zich in de stall zeif in
het bezit to stellen van zjn kanonikaat, en bovendien van
drie vicarieen in de kerk, eene vicarie in het klooster, eene
in het gasthuis en eeue in het melatenhuis . Z66 belast
was hij dan ook met beneflcien, dat het yolk hem nagaf,
dat hij, als hj zijn plicht had willen doer, alle dagen wel
zeven of acht missen zou hebben moeten opdragen . Toes
deze met verplichtingen overladen prelaat zich als getuige
voor de visitatoren vertoonde, trok het natuurlijk de aandacht, dat hij niet zeif al zijue plichteu kon vervullen ;
men vroeg hem this, hoe hij het aanlegde, om niet to kort
to schieten . Ziehier, hoe hij zich verantwoordde .
1k bezit allereerst, dus verklaarde hij ongeveer, mijn
kanonikaat in de kerk van Den Briel. Dan volgt de
vicarie van de H . Drievuldigheici aldaar, die belast is met
vijf misses per week en met het bijwonen van den dienst
der kanonieke uren ; bij elke omissie zal ik vervallen in
eene boete van 1 nobel, half voor het kapittel, half voor
het onderhoud van het altaar, en na vier dagen zal ik zelfs
vervallen zijn van mijn heneficie. 1k heb echter dispensatie
van den bisschop, om de vicarie to bezitten to gelijk met
mijn kanonikaat, op voorwaarde, dat ik de claarop rustende
verplichtingen last waarnemen volgens den fundatiebrief.
1k doe dit wel niet, erkende hij ; maar ik lees toch somtijds eene mis, wel twintig maal per jaar . Meer mag men
trouwens ook niet van mij eischen ; want ik ontvang door
zware dijklasten en om andere redenen sleehts 1/ van de
gefuncleerde inkomsten : derhalve ben ik hier volkomen en
regle . De dienst van St. Pieter en St. Paulus, dies ik
bezit, is belast met twee misses per week. 1k heb hiervoor
geese dispensatie ; maar dit behoeft ook niet, want het is
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sleclits een offieiutn perpetuum, geene vicarie . Sedert twee
,j areas heb ik hiervoor geene mis opgedragen, maar toch
wel altijd de hoogmis op St. Pieter en Paulus-dag ; vender
bid ik altijd voor den stichter . Dus schjn ik ook her vrij
wel to doers, wat 1k verplicht begin . . Mijne vicarie in het
gasthuis, belast net eerie mis per week, heb ik altijd getrouw waargenornen, zoolang 1k in het gasthuis woonde ;
later, het is waar, niet meer, maar ik bid toch flog altijd
ook voor dezen stichter. Mijne vicarie in het melatenhuis is belast met eene mis per week ; de waarneming
daarvan heb 1k opgedragen aan den provisor . on langs heb
1k bemerkt, dat deze er niets aan deed : niet mijue sehuld
dus ; bovendien bid 1k altjd ook voor dezen stichter . Mijne
vicarie van St . Rochus is, widens het zeqqen, belast met
twee missen per week. 1k han die niet opdragen aan het
altaar, waarop zij behooren, omdat de rederijkers in de
troebelen de inisgewaden hebben verbrand ; maar ik ben
Loch jverig en doe het wel eens op een tinder altaar .
Onlangs is mij nog eeii officie opgedragen op het altaar
van 0 . L. Vrouw in de kraam, op den last dat ik flu en
Jan eens eerie mis zou opdragen ; tot flog toe heb 1k daarturn slog niets kunuen doers . Nog bezit ik eerie vicarie
in het gasthuis op het Zuideind, waaraan ik verzekeren
kan, dat gee n,erlei fasten verbonden zijn . Van mijn oom
heb 1k ook flog geerfd de vicarie van den H . Geest, waaraan, zoover ik sweet, ook geene verplichtingen verbonden
ijn . En eindelijk bezit 1k uog eerie vicarie in de kloosterkapel ; maar daar han ik niet komen, omdat ik moeielijkhetlen bob met de juffers .
Dc person n, die dit uitgezochte samenstel van fraaie
rerontschuidigingen aau de visitatoren voorlegde en die
gewis in zijue eigene oogen zeor rechtvaardig mocht heeten,
was, zooals 1k opmerkte, geenszins de eerste de beste, maar
integendeel ecu van de eerste geestelijken der streek . Waar
this zij, die het voorbeeld moesten geven, zoo handelden,
kan men zich voorstellen, wat er to wachten was van de
getrouwheid dcv mindere geestelijkheid . Slechts weinigen
onthielden rich geheel en al van den dienst : de meesten
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droegen wel eens eeue mis op, waneer zij goed gedisponeerd warm of ,,wanneer hunne devotie dit vereischte"
(in goed Uollandsch : si le coeur leer en disait) ; maar alto
verplichtingeu vervulden took slechts enkelen . Zelfs do
goeden onder do geestelijken meenden to voldoen aan
wat men redelijkerwijze van hen verwachten koD, als zij
eon deel der op hen rustende verplichtingen uitvoerden :
stipte vervulling van alle plichten was irnmers al sedert
onheugelijke tijden niet voorgekornen P leder had zijne
eigene kleine redenen oni wat to verslappeii in hot werk ;
nauwgezet was bijua niemand : de al gemeene slapheid werkte
aanstokelijk en demoraliseerend . Waarlijk, do brave burger
van Brielsch-Nieuwland, die onlangs eene vicarie had
gefundeerd op voorwaarde, dat zij alleen moeht gegeven
worden aan een kierk, die minstens twin tig j aar oud was, en
op voorwaarde, dat die bij verwaarloozing der verplicht .ingen
zjn beneficie verliezen zou, heeft recht op ouze waardeeriug : dawas eeu man, die zijrL tijd kende cii 7JU
nooden begreep! All eeii niaar was hij nog iets to optimistisch, als hij zicli voorstelde, dat do bepalingen van zjjn
fundatiebrief een waarborg leveren zouden voor do nauwkeurige uitvoeriug daarvan .

Onistandigheden, rinds eeuwen saarngevlochten met hot
lever zeif der katholieke kerb en niet gemakkelijk op zijde
to zetten, maakten het dus voor do hoofden dies kerb
uiterst bezwaarljk om in to grijpen . Tocli was dit wel noodi :
al warm natuurljk fang niet overal do toestan den zoo siecht
als do door mj meegedeelde sterk sprekeiide gevallen zonden
kunnen doer vermoeden, op vale plaatsen waren ze took
stellig allengs geheel verworden en werden dus krachtige
maatregelen van do kerkelijke overheid bepaaid vereiseht .
En do kerk had aithans enkele doeltreffende middelen tot
hare beschikking, om invloed to oefenen op de haar ondergeschikte geesteijkheid en op de bevolking van heb geheele
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hisdom . Hoe heeft zij van die middelen gebruik gemaakt
A11ereert =alt natuurlijk onze aandacht op de kerkvisitatie . Dc middeleeuwsche kerkvisitaties waxen tweeledig.
in de dekanaten werden de sendgerichten gehouden ; voor de
grootere distrieten, de aartsdiakouaten, concurreerde hot toezicht van de officialen der aartsdiakens met dat van de bisschoppelijke officiaten ; op sommige plaatsen werkten beiden samen .
Van de working van hot sendgerieht weten wij weinig ;
nit den acrd der zaak kon van die bijeenkomsten, waar de
hisschoppelijke pro visoren en de door do aartsdiakens aangestelde de kens terechtzaten, iiiet veel verluiden naar

huiten . Met voMoeniug vernemen wij this nit eene mededeeliug in onze visitatieversiagen, dat doze gerichten
toeh (aithans te Culenborch in 1570) geregeld jaarlijks
-ehouden werdeu . iNatuu rIjIc moeten tulle terechtzittin . en,
waar do bewouers der versehillende districten mededeeling
deden van do inisbruiken, die zij in hunue omgeving hadden
opgemerkt, nut hebbm gesticht : hoe kieiner do krmg is,
hoe peter ! :
eikander kent, oo elkanders gebrekeii en
zwakiieden . Saar do seudgericliten l: adder. toch nit huiinen
aa.rd
n bezwaar : juist omdat men elkander ZOO gOod
ken do, kon or aanleidiiig bestaari, ow n u on dan voor

clkaars gebreken &hi ,jog diei.i t to doeu . En wauneer souis
in eon district cone vrij wel algerneene verwildering van do
zeden der geestelijkheid kon worden geconstateerd (zooals
wij dit, met ooze vistatievers1agen in do hand, aithans
mogene
don voor bet graafschap Cu) en borch. en v oor
cilanden Voorue en ''utters), dan kon hot sendgericht wet gig
waarborg- leveren : immers iedoreen had clan to reel I)eiaflg
bj hot stilt wijg-ea vaii ziju huurman, om then buurman zelt
oar tstommen door horn nan den rechter to signaleeren .

In zulke gevai1on. koii alleen eerie kei-kvisitatie, (lie
direct van Utrecht uitging, bel pen, oindat zij alleen waniborgen leverde voor onafhauke1jke beoordeeling der toestanden . Maar heiaas! ik geloof niet, dat de Iltreclitsehe
prelaten zich van dit doeltreffendo middel geregeld hebben

bediend . Natuurlijk werdeu nu cii dan inderdaad visitatiereizen ondorn omen . Wj vernemen van eon laugdnrig gesehil
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tusschen bisschop Jan v a n Ark e 1 en zijne Utrechtsche
kap ttelen, omdat de kerkvorst zijn recht, om doze corporaties to visiteeren, wilde doorzetten . En eene bul van
pans Inn o cent i u s V I maakt hot waarschijnlijk, dat
bisschop Jan de visitatie ook inderdaad heeft doers ter
hand semen ; immers hij verkreeg van den pans hot privilegie,
om zich, zoo noodig, daarbij to doers vervangen door anderen .
Dezelfde pans verleende eon dergelijk privilegie aan den
aartsdiaken van Deventer ; ook doze moot zich dus destijds
met de visitatie hebben beziggehouden . Uit korte aanteekenin.gen, bewaard in hot archief van den Dom, mogen wij verder
besluiten, dat althans in de laatste jaren der vijftiende eeuw
ook de proosdij van
ostfrieeland flu en dan gevisiteerd is ;
terwiji blijkens eon register van hot kapittel van St . Marie
de proost van dit kapittel in 1526 zijn aartsdiakonaat zelf
heeft bereisd en in de volgende jaren althans min of moor
daarmede in betrekking g estaan blij kt to hebben .
Gevisiteerd dus word or in de middeleeuwen wel. Maar
populair schijnen doze visitaties niet to zijn geweest . Hot
schijnt, dat de gemeente de aankomst van eon Utrechtschen
visitator volstrekt niet al tijd met groote waardeerin g heeft
begroet : de visitatoren, wier verslagen wij bezitten, werden
zelfs bijna overal ontvangen met zekeren weerzin . Is doze
mindere ingenomenheid to wijten aan de natuurlijke vrees
der gevisiteerden voor de gevolgen van hot ouderzoek,
eene
vrees, die kan hebben. bewerkt, dat zij er beslist de voorkeur
aan gaven, bursn voile linnen on famille to rein .igen ? Misschien, maar doze overweging verklaart toch niet den blijkbaren wrevel ook van anderen tegen de visitaties . Toes
de officiaal van den aartsdiaken van St . Marie in 1562,
na eene lange tusschenpoos, Drenthe bezocht, nam de deken
van Drenthe, hot hoofd van hot sendgericht, doze visitatiereis op als eon inbreuk op zijne rechtem Blijkbaar verwachtte
hij van de inmonging van den hoogeren rechter ook financieel
nadeel, en hij dreigde daarom bepaaldelijk, als dit zoo moest
doorgaan, met zijn ontslag . En ook de ambachtsheeren, die
ze1ven allicht minder dan hunne ondergeschikten van de visitatie to vreezen zullen hebben gehad, stonden in dit opzicht aa,n

iN DE TWEEDE EIEL P PER

16e

EEUW .

221

de zijde der weerspaniiige dorpelingeu . De heer v an B red e rode verbood in 1562 aan de kerkmeesters van Tienhoven
en Ameyde ten strengste, om eau de visitatoren visitatiegeld to betalen . En ale het kapittel to Abbenbroek, wear
de tuchtelooze toestanden het optreden eener visitatie
dringend noodig maakten, in 1571 weigert de Tltrechtsche
deputatie toe to later en hear allerlei moeilijkheden in
den weg werpt, den vinden de kanunniken in hun verzet
steun bij hunnen patroon zeif, den burggraaf van Montfoort, en de visitatoren moeten ten slotte vertrekken met
de kous op den kop . Toch had deze groote heer, goedd
katholiek, die gejjke bezwaren opperde ale zijn bloedverwant van B r e d e r o d e, zoover wij weten, persoonlijk
geenerlei belang om de kerkvisitatie to weren .
Inderdaad, hoe verdrietig het ook klinkt, de indruk
dringt zich ann ors op : eene Utrechtsche visitatie, die zich
aanmeldt, roept de geheele kleine wereld der gevisiteerde
parochie tegen zich to wapen . Een ieder is er den ook op nit,
om ecu privilegie to verwerven, dat hem vrijstelt, niet alleen
van de betaling van visitatiegeld, maar flog liever van de
geheele visitatie . Wat mag de reden zijn geweest van deze
impopulariteit eener instelling, die toch zoo onbetwistbaar
nuttig was? Voor een deel ken het natuurlijk geweest
zijn de echt-middeleeuwsche gehechtheid van een ieder aan
de rechten en privilegien van ziju eigen kleine kringetje, privilegien, tot wier bescherming en bevordering a tort
et a travers men zich in gemoede verplicht achtte . Velen
kunnen ook het gevoelen hebben gedeeld van den heer
van Montfoort, ale hij verklaarde, dat de visitatoren, die
het thane ambtshalve opn amen voor de hervorming van
de zeden der geestelijkheid, zelven ruaar al to veel aanleiding gaven tot opspraak : de toestanden in de Tltrechtsche kapittelen, die de heer van Montfoort nit eigene aanschouwing kende, waren inderdaad verre van stichtelijk .
Maar dit alles zou toch niet voldoende de bezwaren verklaren tegen eerie waarlijk onontbeerlijke instelling, indien
die instelling goed was ingericht . Maar dat was zij, near
bet mij voorkomt, niet ; wij ontvangen van de middeleeuw-

222

ONZE KERKEIIJKE TOESTANDEN

sche kerkvisitatie geen zeer bevredigenden indruk . Rot
onderzoek liep gewoonlijk Diet over de taken, die aan een
ieder, en vooral aan hot yolk, juist hot gewichtigst moesten
schijneri . En daarentegen stood do geldelijice zijde der
zaak meestal zeer op den voorgrond, - do zijde, waarvan
do parochianen weinig boil konden verwachten en daarentegen belangrijke schade moesten vreezen voor hunne kas .
Eene Tltrechtsche visitatie scheen Diet alleen een last,
maar bovendien eene poging tot afpersing .
diet is Diet onwaarschijnhjk, dat in do geschillen tusschen bissehop Jan en zijne kapittelen, die ik verineidde,
ook do zucht, om do rnacht deter invIoedrjke lichamen to
fnuiken, eene rol zal hebben gespeeld . De boveugenoemde
aanteekeningen over de Westfriesche visitaties spreken
bijna uitsluitend over de institutie van de pastoors in de
Proosdij en over de voor deze instituties door den proost
geIucasseerde golden . Ook bij de reeds genoemde visitatie
van den proost van St . Marie, waarover wij uitvoerige aanteekeningen bezitten, staat de geldeljke karat der visitatie
zeer op den voorgrond : do versiagen vermelden geregeld
de voldoening der visitatiegelden, noemen do verschi]Jende
beneflcien en hunne bezitters, en spreken ook eene enkele
inual over het afleggen der kerkerekeningen . Als een geval
van ketterij vermeld wordt, spitsen do heeren hunne ooren .
Maar over de kerkelijke zeden, die ons bet belangrijkst
schijnen, spreken do verslagen geheel Diet .
Veel hebben doze visitaties blijkbaar Diet to beteekeneu
gehad . Eon kerkmeester van Zijderveld verhaalde dan ook in
latere jaren aan do visitatoren, dat do pastoors, die vroeger
op last van den officiaal bet dorp hadden gevisiteerd, gewoon
waren geweest, even de kerk en hot kerkhof door to loopen
en zich dan dadelijk to spoeden naar do herberg, waar zij
11e kerkmeesters ontboden . Dozen geiastten zj dan, de
eene of andere zaak in do kerk, die Diet in orde bevonden
was, to herstellen ; dan eischten zij bun visitatiogeld (do
laatste maal Diet minder dan 2 schulden, die geinakkelijk
verdiend schenen) en vertrokken .
Hot visitatiegeld - de loges, die do parochie aau de
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visitatoren mnest vodoen tot goedmaking hunner kosten,
- was blijkbaar inderdaad bj do visitation eon factor van
gewicht . Volgens het visitatieregister van St. Marie
was in doze proosdi,j bj do aankomst der visitatoren de
inning van dit geld geregeld hun eerste work ; ook in de
visitatieversiagen van Oudmauster wordt de betaling daarvan telkens vermeld . Eu do parochianen zeiven hechten
blijkbaar niet minder gewicht aan do uitkeering : zoodra
or ter loops sprake is van eene visitatie door den officiaai
van den proos't van Ariihern, haasten zj zich dadelijk met
ingenomeniieid op to merlon, dat deze officiaal goon visitatiegeld eischt .
Zulke opine rkiugen doer vermoeden, dat hot visitatiegeld eene zaak was van belang . En inderdaad blijkt dit
hot geval to zijn geweest : as pans In no cell t I u s VI in
l359 en 1361 aan den TJtrechtschen bisschop en aan den
aartsdiaken an Devon.t or hot boven vermelde verlof verleent,
om hunne kerkvisitaties to doen waarnemen door anderen ., dan
geschiedt dit cantle r hot boding, dat hot bedrag, dat zij van
do gevisiteerden van hot district als visitatiegeld zullen invorderen, niet hooger zal zijn dan 80 zilveren Tournooiseu
per ciag voor den bisseltop en $0 zilveren Tournooisen per dag
voor den aartsdiaken, d .i . respectieveljk in zilver eene som van
f 26,40 en van f 9,90, - cone in dieu tjd waarljk niet geringe
som 1)! Hot hooge tarief wekt ooze verbazing, vooral waiiiieer wij ons herinneren, dat volgens hot kanonieke recht
do bisschop, die zich hi .j do visitatie mat vervangen, zijnen
gemachtigde wel moot vooi'zien van reisbenoodigdheden,
maar daarvoor zeif nieLs van do gevisiteerden mag vorderen 2) . Maar nog moor betrenren wj zoo hooge eischen,
wanneer wij vernemen, hoe do officiaal van den aartsdiakeu
van St . Jan, toen hij in 1567 bij zijn eindrapport aan
zijnen lastgever in overweging gaf, hot aantal der visitaties
to vermeerderon, aan dit advies do uitdrukkelijke voorwaarde
1) De betokening van de waarde dank ik aan fir . N . G. P i e r s o n,
die daaraan de in de bul opgegeven verhouding van do Tournooisen to
den

lorentijnsclien goud giilden ten grondsiag Iegde .
2) Sexti Decret . tit . N VI Ub . I cap . 6 .
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verbond, dat deze verm eerdering niet zou mogen dien en
als aanleidin g om de kerken hoog er to belasten : immers ve l e
ker ken konden waar lij k nie is meer dra gem .

Eerst de zestiende eeuw had ten slotte in de visitation
eenige verbetering gebracht. Naarmate de ketterij veld
had gewonnen in hot land, had mete zich beij vend, om
hot toezicht van uit hot middea van hot Sticht to verseherpen, ten einde den band, die dit midden.pun.t verbond
met de diocese, niet alleng s geheel to zien losraken . De
hooge geestelijkheid had dit ingezien : nog bezitten wij
een request, door den bisschop en de aartsdiakens to zamen
in 1545 tot den .keizer gericht, waarbij de bijstand vann
den wereldlijken arm wordt gevraagd, orn de visitatie met
kracht door to zetten . Tegelijk worden dan de „mesusenn
ende gebreken," die zich op verschillende plaatsen hadden
voorgedaan, gespecificeerd, en wordt op grond daarvan minn
of meer een programme voor de visitaties ontworpen, dat
wij grootendeels terugvin den i n de vrag enlij step. onzer
visitatoren .
De pastoors bhjken „ongeleert ende oick auderssins
onbequaem om pastoryen to bedienen" ; hot beheer en de
uitvoering der fundaties door de g eestelijkheid laat veel to
wenschen over ; de sacramenten, misgewaden en kerkmeubelen
worden hier en dear slordig bewaard ; verschillende g eesteIijken zijn in hot bezit van beneficies en ofcies, zonder daartoe
behoorlijk geInstitueerd to zijn.. Iuderdaad grieven genoeg'
Sedert dien tijd is den ook (met de door de regeering dadelijk toegezegde hulp) de kerk.visitatie zeker met meer ern sit
ter hand genomen. Maar Loch vernemen wij nog toevallig
nit onze verslagen, dat to Honswijck tusschen 155$ en.
170 slechts eenmaal eene visitatie had plaatsgehad ; to
Calm borch was tusschen 1549 en 1570 zelfs geheel goon
visitator opgemerkt, die kwam van buiten de heerlijkheid .
Afdoende verbetering bracht ook in dit opzicht eerst
hot concilie van Trente . In 1562 en 1563 bereisde de officiaal
van den proost van St . Marie, W i c h a rd S c h u r i n g h,
hot geheele aartsdiakouaat van den proost-aartsdiaken,
met een priester, een notaris en ookk met den syndicus
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(fiscaal). En sedert 1566 werd de visitatie met ernst ter
hand genomen ook in hot aartsdiakonaat van den Dom .
De officiaal l o r i s H e e r m a l e (de man van de Unie van
Utrecht!) zet zich dan met den ftscaai S pl in t e r v an
Ha me r s fe it (die later zou conspireeren tegen de Unie!)
in beweging, blijkbaar op last van den aartsbisschop zeif .
En als de heeren blijken de taken wet al to gemakkelijk
op to nemen, worden zij opgeschrikt door eon schrijven
van den hertog van A 1 v a zelven, die toOnt zich voor de
zaak to interesseeren en die persoonlijk de piaatsen aanwijst, waarheen de bisschop den tocht hot eerst zal hebben
to richten . Overal wordt hot onderzoek begonnen : bijna
al de proosten-aartsdiakens zijn, near wij vernemen, werkzaam, hetzij door hunne officialen of door andere personen .
Ook hot karakter der visitaties verbetert nu allengs ; men
was de praktijk van hot work blijkbaar wet vergeten : door
hot opstellen van steeds uitvoeriger vraaglijsten oefende
men zich langzaam weder in energiek optreden op hot
moeielijke terrein. Terwiji de kerkelijke goederen en hun
beheer nog altijd op den voorgrond blijven (trouwens, naar
wij weten, niet zonder reden !), wordt thane ook near de
bewaring van hot sacrament, van de misgewaden enz . onderzoek gedaan ; ook de gewichtige questie der kerkelijke
zeden wordt flu behandeld met nauwgezetten ernst .
Toch was er ook toen nog wel wet aan to merken op
de wijze, waarop gevisiteerd werd : nog al to dikwijls was
do houding der visitatoren betreurenswaardig bekrompen .
Zonderling nog zijn de denkbeelden deter hooge geestelijken ; teikens krijgen wij den indruk, dat volgens hen
alle ongerechtigheden, die zij op hunnen weg ontmoeten,
eenvoudig hot gevoig zijn van ketterij . In hunne oogen is
ketterij blijkbaar do hoofdzonde, cone willekeurige perverse
neiging van den geest, do moeder van alle ongerechtigheden . Herhaaldelijk vernemen de visitatoren van hot bedenkelijke verschijnsel, dat do gemeente slecht ter kerk
komt en onverschullig blijkt voor den godsdienst . Ketterij!
verkiaren zij dan . Dc getuigen ontkennen : er is inderdaad
goon sprake van ketterij, do menscheu denken or zelfs niet
OE .1

2

15
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a an. , hot is g ewone onverschilligheid voor den godsdienst .
Maar de visitatoren blij Pen er bij : ketterij ! ---- De pastoor
van llaestrecht verklaart : al zijne parochianen zijn goede
katholieken, behalve twee of drie, die geuzen (d.i . ketters)
zijn of overspelers ; een getuige to Culenborch verhaalt eveanzoo : or zijn bier en.kele ketters, maar goons overspelers . Overspel en ketterij schijnen dus zaken, nauw verwant en van
ougeveer gelijke beteekenis . To Naarden aangekomeu, stellen
de visitatoren de volgende vraag : zijn er her ook ketters,
overspelers, manners die met vrouwen levee, bezoekers vann
bordeelen, geuzen, menschen die bun vader of moeder mishandel.en, of sectarissen. ? Al doze ondeugden schijuen dcls
den heeren zaken van dezelfde orde 1) : of men bordeelen
bezoekt, eon ketter is of zijne ouders shat, maakt voor
henn goon verschil : eon ketter is tot alles in staat .
Ook de maatstaf zelf der visitatoren voor de beoordeeling van de zedelijke tekortkomingen hunner gevisiteerden, schijnt ons eenigszins abnormaal . Den koster van. Den
Briel teekenen zij met eon zwarten kool, omdat bij is
,,bigamus et barbatus", d .i . bij is hertrouwd, hetgeen voor
eon klerk onbehoorlijk is, en bij draagt eon baard, wat n,iet
minder onbehoorlijk schijnt . De combinatie is zonderling ;
maar ze is toch nog begrijpelijk : immers beide misgropen
berusten alleen op geringschatting van de kerkelijke voorschriften . Maar bedenkelij k wordt de zaak, wanneer wij
opmerken ., hoe ook bet hebben eener bij zit en hot dragon
van eon baard geregeld vermeld wordon als ovortredin gee,
1) De protestantsche visitatoren van 1593 makers bet trouwens
even erg . De pastoor van Cothen bleek paapsch en superstitious, maar bij
„voerde nochtanR eons wterlyck goede conversatie" . Doze verbazing over
een katholiek, die zich (althans naar den uiterlijken schijn !) fatsoenlijk
gedraagt, is bijzonder welsprekend .
Toen ik, joist na bet schrijven
van bet bovenstaande, toevallig las in K 1 a e z k o' s Causeries lorentines,
trof mij daar (p . 195) bet betoog, dat Pant e, evenmin ale de andere
middeleeuwers, den twijfel begreep . E p i c u r u s plaatst bij bij de ketters,
op de grenzen der losbandigheid en der boosheid, omdat bij en de zijnen
„de ziel dooden met bet lichaam", - een bewiijs (volgens den sehrijver),
dat de middeleeuwer D a n t e bij de sceptiei slechts sensueele en materieele motieven vermoedde en alle vrijdenkers hield voor losbandigen.
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die voor omen geestelijke ongeveer even strafbaar schijnen .
Set gebruik van zoo zonderlingen maatstaf moot wel
ongunstig gewerkt hebben op de visitatie . Niet minder
bedenkelijk schijut eehter eene andere zaak : herhaaldelijk
moeten wij wel concludeeren, dat de antwoorden, die vole
overtreders aan de visitatoren geven, niet geheel oprecht
zijn, en zeker schijnt hot dan ook, dat de visitatoren, hoe
ernstig zij liunne tack ook opnemen, zich toch nu en dan met
ecu kluitje in hot net hebben laten sturen . Wanneer de onverrnijdelijke vraag wordt gesteld, of een getnigende geestelijke ook eene jzit in huffs heeft, dan komt hot dikwijls
voor, clot de man onrustig wordt of ook wel bedenkelijk
lang zwijgt ; maar ten slotte komt hot hooge woord er
Loch in den regel wel uit . Maar wat to denken van een
antler, nu en dan voorkomend geval? Men vraagt omen
geestelijke, of hem ook concubinarii in do parochie bekend
zijn . Met een effen gelaat beweert de man niemand to
keunen ; niaar later bbjkt hot, dat hij zeif aan hot genoemde
euvel schuldig is! Niet antlers gaat hot net hot bijna
stereotype antwoord op de vraag, of aan getuige in do gomeente ook ketters bekend zijn : er zijn er geene of niet
dan zer enkele . 1k hob dit punt reeds boven besproken :
tat in 1570 en 1571 de zielzorgers der gemeenten, waar
vroeger do kettenij waarschijnljk vole aanhangers had geteld, to goeder trouw kunnen geloofd hebben, dat dit
euvel thane vrij wel nitgeroeid was, dat klinkt toch wel
wat al to on waarschijnlijk.
Als wj dit alles overwegen, zijn wij geneigd to betwijfelen, of do visitation wel geleid zullen hebben tot verhooging van hot zedelijkheidspeil bij de gevisiteerden . Maar die
twijfel zou toch zeker ongegrond zijn : do visitation, die wij bijwonen, hadden stellig groot nut. Ditmaal aithans was hot den
visitatoren zeker ernst met hun work . Uit onze versiagen
vernemen wij, hoe do doeltreffende maatregel overwogen
wordt, oni door verhooging der presentiegelden den verslapten ijver der geestelijken to prikkelen . Elders overhandigen de visitatoren bij hun vertrek nit eene plaats aan
do kerkineesters eene lijst van grieven, om die tegen hot
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volgende jaar rustig, maar met ernst to verbeteren . A.anvankelijk meenen de heeren het to kunnen laten bij zulke maatregelen . Maar alras blijkt dit Diet meer voldoende : de officiaal
vann den aartsdiaken van St . Jan, die to Mijdreeht klachten
had vernomen over gemeenteleden, die de communie weige-rden, beyond het volgende jaar, dat die klachten geenszins
waren verminderd : blijkbaar waren de overtreders dus verharde ketters . Hier en elders bleek het toen inderdaad
noodig, dat de visitatoren streng er optraden . De ofciaal
doet zich dus dan vergezellen van den bisschoppelijken
fiscaal ; de rechtbank wordt gespannen, en op den eisch
van den fiscaal wordt vonnis gewezen over de schuldigen .
Meestal zijn het alleen kerkelijke straffen, die opgelegd
worden, maar Diet zelden toch ook vrij hooge boeten .
Zb8 zouden op den duur de bemoeiingen der Utrechtsche
visitatoren zeker goede vruchten hebben gedragen ; althans
aan ergerlijke schandalen zou, als den visitatoren eerlan g
tijd gelaten was, gewis een einde zijn gemaakt .
Het meest afdoende tuchtmiddel, de kerkvisitatie,
schijnt dus de katholieke kerk in de middeleeuwen slechts
gebrekkig to hebben toegepast, totdat het to last was geworden . Maar er was een ander middel tot hare beschikking,
minder snel werkend, maar toch stellig op den duur krachtig,
afdoende, -- een voortreffelijk middel om de verwildering
der geestelijkheid, ja van het geheele yolk to hervormen
ik bedoel de volksschool . Reeds de moderne devoten der
14e eeuw trouwe zonen der katholieke kerk, al werdenn
zij ketters gescholden hadden ingezien, dat de hervorming van de misbruiken der kerk zonder revolutie, die
zij bedoelden, moest uitgaan van de hervorming der school ;
de Broeders van het gemeene leven hadden zich dan ook
dear genesteld . Maar al was de weerzin der kerkelijken
tegen de nieuwe richting mettertijd gesleten, van harte
had de kerk geen partij voor hear gekozen . Zoo was hear
streven Diet gelukt, en op den duur had de Renaissance
zich meester gemaakt van hare scholen, waarlijk Diet ten
bate van het Catholicisme !
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Iuderdaad had de kerk this van den uieuwen bloei van
hot onderwijs niet do vruchten geplukt, die daarvan bij
den aanvang gehoopt waren . 1k zeide reeds, dat de middeleeuwsche dorpspastoor mij voorkwam geheel goon geleerde
to zijn geweest ; en de bissehop van Utrecht zeif bleek in
1545 dit gevoeen to deelen, toen hij, near wij vern amen,
verklaarde, dat de pastoors waren ,,ongeleert ende oick
auderssins oubequaern om pastoryon to bedienen ." Wij hoorden ook reeds, hoe do pastoors zich bij hunne zoogenaamde
studio veelal tevreden stelden met zulke geleerdheid, als destijds to verkrijgen was in plaatsen als Rotterdam, Bodegraven
en Geel . Was den hot lager onderwijs op zich zeif reeds
voldoende, om den priester zekere beschaving bij to brengen
Juist dit moon ik ernstig to moeten betwijfelen ; de resultaten van hot oiiderzoek onzer visitatoren op dit gebied zijn
verve van bevredigencL En aangezien de kerk in de middeleeuwen hot onderwijs-monopolie met succes voor zich heeft
opgeeischt, treft de verantwoordelijkheid voor dozen toestand
hear alleen .
Ziehier wat onze visitatoren bevondeii . To Abbenbroek,
Oostvoorne, Hellevoet en Nieuwenhoorn, to Lanxmeer en
Zijderveld bleken geheel geene scholen to bestaan . In do
St . dens-parochie to Oulenborch wilt eon man van 63 jaar
zich zelfs den tijd niet to herinneren, dat er school gehouden was ; to Leersum word pertinent verzekerd, dat er nooit
eene school was geweest . Ook de schoollokalen waren blijkbaar niet to best : herhaaldelijk hooren wij, dat school gohouden wordt in do pastorie, in hot huffs van . eon kapelaan
of in de kosterswoning . En toch was hot getal scholieren
niet geheel onbeduidend : wij vernemen toevaflig, dat to
Eernnes 34 kinderen de school bezochten .
Maar ook dear, wear behoorlijke scholen bestonden, was
toch dikwijls reden tot kiagen : hot gehalte der schoolrneesters was veelal niet to best . Enmaal vinden wij eon
pastoor vermeld, die (to Kamerik) zeif school houdt ; maar dit
bericht dagteekent eerst van de visitatie van 1593, toen do
pastoor natuurlijk niet moor verkeerde in normale omstandigheden . Meestal schijnt hot den ook de koster geweest
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to zijn, die zich met het schoolhouden belastte . Ook de
kapelaan hield zich wel een s daarmed e bezig ; n u en d an
vond ook een vicaris zich wel opgewekt, on1 met schoolhouden nog jets to verdienen . Eenmaal, to Rijnsaterwoude,
vinden wij den organist als schoolmeester, en to Tienhoven
is „een paap" met het schoolhouden belast .
Op zich zelf was zulk eene combinatie van betrekkingenn
trouwens niet verkeerd : de kerkelijke ambtenaren nioestenn geacht worden in ontwikkeling to staau boven de leeken, e .
althans de vicarissen hadden ook allicht tijd genoeg beschikbaar . Daarbij maakte de regeling van het loon der schoolmeesters, z er ongeschikt, het ambt voor anderenn ook weinig
begeerlijk . De visitatoren van 1593 vonden to Eembrngge
eene belasting van 8 stuivers per huffs voor het traktement
van denn schoolmeester ; daarentegen bleken de schoolmeesters
van Harmelen en Kamerik niets to ontvangen dan het schoolgeld der kinderen . En dat schoolgeld was goring : do koster
to Eemnes, die zich met het schoolhouden belast had, outving daarvoor maandelijks 1) eon stuiver vann elk schoolkiud,
en in 1593 bleek zijne financieele positie nog zeer versiimmerd to zijn .
Een groot bezwaar was het ook, dat or, naar hot schijnt,
niet van wege het kerkbestuur gezorgd werd, dat overall
geregeld onderwijs werd gegeven ; wij ontvangen den indruk,
dat het aan het goedvinden der aan de parochiekerk
verbonden klerkenn werd overgelaten, of zij de toestemming
van de kerkelijke overheid tot het geven van onderwijs
wilden vragen . Natuurlijk was hot dan allicht Diet joist de
geschiktste van het (naar wij weten) niet alt jd onberispel jke
personeel, die zich aanmeldde ; een feit is het aithans, dat
meer dan eens klachten over de schoolmeesters tot ons
komen. . wij willen din. Tienhoven schen ,.,paap", die zich
door zijn kwaad leven bij de boeren gehaat gemaakt had
en ten slotte weggezonden was, niet op de rekenin .g der
katholieke kerk schrijven, omdat het mogelijk is, dat hijj
zich eerst na de Hervorming daar gevestigd had . Maar
1) Ik vermoed, alleen gedurende de wintermaanden .
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over andere schoolmeesters vernemen wij sneer dan .
eerts do klacht, dat zj aan den drank wareii en weinig
work maakten van hunne betrekking. Te Naarden was d
ondermeester, die hot alphabet onderwees in do char zeer
good georganiseerde school, zoo ongeschikt, dat do bjscholen,
volgens getrngenis (icr autoriteiten zelven, onrnisbaar waxen .
Telkens ontmoeten wij dan ook zulke bijscholen, die do
kerk Loch niet gaarne zag, omdat zj as let to controleeren
waxen To Naardeu waxen er vole ; to Culenborch hidden
eenige burgers zelven ecu der vicarissen verzocht, orn hunnon kinderen ouderwijs to geven, hoewel zj school geld
bleven betalen aan do parochieschool ; te ijdrecht lead eerie
vrouw cone bijschool geopend, en in Den Briel hidden do
Clarissen eon e bewaarschooL
.et onderws word, zooals ik wide, gegeven door
geestelijken, kierken, van wege do parochiekerk of van
wege bet daarin gevestigde kapittel . Maar dit was dan
ook iii hooflaak alles, vat do kerk aau do school verbond ;
overigens was hare bernoeiing met de school, naar hot
schijut, gerin . To Schalkwijk gaf eon vicaris van goedexi
wille den kinderen onderv ijs, ox: dat or goon schooiuieester
was ; men waarschuwde hem echer, dat dit niet geoorioofd
was zotider ad missie van do geestelijke overheid . Op denzelfdeu grand was hot, dat do visitatoren aandrongen op
sluiting der toch on misbare bijscholen to Naarden : peter
geen onderwjs din ondorwjs, dat wellicht besmet was met
ketterij! Zeker ook met hetzelfde Joel onderzoch.t de
pastoor van Culonborch nu en din do bo-ken, die bij bet
schoolonderwijs gebruikt werden . Maar lets meer dan doze
zuivor negatieve bemoeiingen van do perk wordt niet vermed .
Over hot onderwijs, dat in do scholen gegeven word,
bevatton onze versiagen belaiigrjke, maar weinig bevredigende berichten . Set hoofddoel van de oprichting oener school
b1jkt ook toeii nog- geweest to ziju do behoofte aan boorknapen voor den kerkdienst : joist hot gebrek aau koorkuapen is bet, dat ons op do hoogte brerigt van . hot felt, dat
or pier en char geeno scholen waxen . Tegen don schoolmeester van Culenhorch wordt din ook door moor dan n
ook
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getuige als een ernstige grief aangevoerd, dat hij niet
zinger kan, hoewel hij toch de koorknapen onderwijst . Ook
na de invoering van de Hervorming is de zang nog een
cler ambtsplichten van den schoolmeester gebleven de
schoolmeester van Abcoude wordt ongeschikt geoordeeld,
o.a. omdat hij niet kan voorzingen in de kerk . Was het
zangonderwijs in den regel echter zeker voldoende, overigens
stonyd het onderwijs blijkbaar niet hoog . Te Eemnes om.vat
het schoolprogramma, behalve het zinger, alleen het lezen
en schrijven ; to Culenborch is het : zinger en grammatica,
to Oostvoorne het alphabet en dergelijke taken, als er
kinderen kotnen,
in de school der Utrechtsche Buurkerk de G regoriaansche zang en het alphabet, en in de
hoogste klasse de grammatica van den bekenden C o r n el i u s
ValeriUs .
Opmerkelijk is het echter, dat het programme lang
niet overal hetzelfde was . Men blijkt in de regeling daarvan, volkomen vrijheid to hebben gehad ; zb6 wordt het
begrijpelijk, dat in de steden het onderwijs vrij wet hooger
blijkt to steer den op het platteland . In. Den Briel order-wijst de schoolmeester in 1571 het eerste en tweede deel
vann de spraakkunst van Johannes Despauterius
(overleden omstreeks 1520). Te Culenborch is menn met het
onderwijs der parochieschool niet tevreden en wordt op verzoek van eenige burgers in de bijschool, behalve de muziek,
de Pappa van M u r m e l l i u s onderwezen,
wel hetzelfde
programme van de groote school, maar beter uitgevoerd .
Mear veel hooger staat het programme van de Naarder
school, wear trouwens de beroemde Lam b e r t u s H o rt e n s i u s het beheer voert ; dear leest men de Paradoxes van
Cicero, zijn boek lie Semectute en wirgilius' Ae zs ;
voor het Grieksch Ni c o l a u s C l e n ar d u s' Institutions in
lng-uarn ''raeca (van. 1530). In de steden was het Latijn
l.eeren dus reeds aan de order zelfs trekt het de aandacht
der visitatoren, dat de schoolmeester van een plaatsje als
Eemnes g een Latijn verstaat .
Naast dit onderwijs was er ook reeds eene Zondagschool : in Den Briel onderwees de pastoor des Zondaga
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sedert 1569 den Gleynen Gatechisnvus van den bekenden
Jezuiet C an i si u s . Te Westbroek hield evenzoo de predikant in 1593 zich riog bezig net een Gleynen Gatechismus
(zeker wel niet dien van C a n i s i u s), terwiji bovendien in
de school dagelijks het torte ondersouck ward opgezegd .
De resultaten van hat onderwijs warm niet zeer gelukkig .
Dat de anaiphabeten destijds ontelbaar warm, vernemen
wij zit de verslageu niet ; maar wij weten hat van elders .
Maar weisprekend is het fait, dat zelfs de belangen,
waarvoor het onderwijs destijds in de eerste plaats geacht
ward to dienen, daardoor riiet warden bevorderd . 1k zeide
reeds, dat er 01) vale plaatsen gebrek was aan koorknapen
Toot den kerkdieust : op een dorp bij Den Briel moest de
pastoor telkens een jongen nit de stad meebrengen, om
hem to dienen bij de min . Maar ook aan priesters was op
tal van dorpeii gebrek, en vrij algemeen warm de klachten
over de daardoor veroorzaakte inissianden . Te Zuytland,
denkeljk Been aantrekkelijk plaatsje, maar waar de pastoor
toch gezegd wend niet minder clan f 200 inkomen to hebben
en waar hij zeif erkende aithans 125 to genieten, liepen
de titularissen jaarlijks wag, bljkbaar omdat zij elders
beter terecht koiden kouien ; de gemeente bleak clan ook
bereid, zelfs den onhebbelijken woesteling, die thans hat
pastoraat waarnam, rnaar to behouden, nit vrees van Been
anderen pastoor to kunuen krijgen, die geschikter was . Mogen
ons daze resultaten verwonderen P Eer hat tegendeel! Indian
de kerkelike overheid ernstige eischen had gesteld, clan
ou hat ons zelfs verbaasd hebben 1 indien jaarlijks een
voicloend aantal ontwikkelde personen zich had aangemeld
als kandidaten voor de priesterwijding : hoe toch zouden zij,
zoo zij niet vermogend warm, aan de micidelen gekomen ziju,
om eene inricitiug van onderwjs to bezoeken in bet buitenland of in eene der enkele steclen van ons land, waar door
toevallige omsiandigheden de stadsschool voldeed aau
billijke eischeu P Niet ieder had den cooed en de volharding,
om pinats to neinen onder de bende van ,,arme clereken",
diee daarheen trokken en door bedelen zich bet aflernoocligste levensonderhoud verschafteri, tenzij zij bet geluk
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hadden ecu onderkomen to vinden in eene fundatie voor
arme scholieren .
Onbevredigende toestanden dus! Eerst met de Hervorming kwam verbetering . Geen toeval sehijnt het, dat
wij j uist to Ouenborch, waar de graaf de Her vorming had
beschermd, betnoeiing van den magistraat vinden met de
school . De schoolmeester was daar reeds geheel afhankelijk
van de overheid ; wel onderwees hj ook de koorknapen der
kerk, maar slechts tegen afzonderlijke vergoeding . Ook in
Den ,Brief, waar de invoed der katholieke kerk in 1571
z6r verzwakt was, wordt de schoolineester aangesteld door
den ma gistraat, en mogen de Olarissen hare bewaarschool
slechts openen met verlof van het stedelijk bestuur .
Men kan over de wensche1jkheid van de bernoeiing
an het wereldlijk gezag met het onderwjs versehillend
deuken 1) ; ma.a r zeker moet het Loch een verblijdend felt
heeten, dat wij den Brielschen schooimeeter in het genot
vinden van ecu vast traktement : S pond Viaarnsch (f 30)
per jaar . Dit was de eerste vrucht van de tussehenkonist
der overheid . En het was weder geen toeval . Want de
Hervorrnde visitatoren van 1593 waren de eersten, die .,
wegens de ,,gausch clyne endo onzeeckere" inkomsten der
school meesters, er op aandrongen, dat de overheid deze zaak,

,,daeraen veel gelegen is," overal zou ter hand neinen en
den schoolmeesters ten minste zooveel jaarlijksche gage
toekggen, dat se de schamele noottrufb hebbeu mochten ."
Ecu bedrag van f 50 's jaa:rs, hetzj bj omsiag over de huizen,
hetzij op andere wjze bjeengebracht, scheen hun daartoe
voldoende ; maar in ieder geval moest de zaak geregeld
worden, Diet overgelaten ann het plaatselijke initiatief : de
1)

Be pastoor van Lanxmeer, een inonnik uit de abdij van Mtrien

weerd, zag in de bemoeiing van den magistraat van Culenborch met bet
onderwijs bijkbaar alleen eene poging tot winetbejag ; irrtrners hij verb . ide,
dat men verboden had op het dorp school to houden, opdat de door de heeren
aangestede schoolineester meer voordeel bebben zou . 11 betwijfel, of iit
de eden sal zijn geweest ; allicht sal men eerder kerkelijke bezwaren gehad
hebben, evenals de katholieke overheid .
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noodzakelij kheid eener a1gemeene ,,schoolordeninge" werd
daaroin door de visitatoren betoogd .
Indien dus het yolk der iniddeleeuwen onbeschaafd
was en ruw, dan kan de katholieke kerk {althans in Nederland) ziei daarbj niet de handers hebben gewassehen in
on sehuld, - to minder omdat de Renaissance de beschavingstoestanden ook ten ouzent in den loop der 16e eeuw nog
niet geheol onbelangrjk moot hebben verbeterd . Maar ook in
een ander optic ht moet ik verklaren, dat de kerk der middeleeuwen niet alles schjnt to hebben gedaan, om de verwildering der zeden bj geestelijkheid en natie naar vermogen
tegen to gaan.
1k heb het oog op eene aangelegeaheid, die de katholieke kerk, nieb minder dan het oiiderwjs, altijd heeft opgeeiseht as haar eigen terrein en die in de rniddeleeuwen
ook oubetwist als zoodarng werd erkend : ik bedoel lief
huwelijk . Van elders moisten wij reeds, dart het zoogenaamde
geheirne liuwelijk, dat geacht word voltrokken to ziju door
de verkiaring van partijen in tegenwoordigheid van getnigen, gevoigd door echtelijke gemeenschap, zelfs in de latere
iniddeleeuwen flog zeer al gemeen was, hoewel de kerk het veroordeelde. Maar zij mocht hot at keureu, zjj erkende hot took
wel . Een zeer eigenaardig staaitje van hare houding in dit
opzicht vin deu wij in hot versiag van cene visitatie van
den offlciaal van St . Jan . Een boor to Mijdrecht had trouwbelofte gedaan aan eon meisje ; later was hem gebleken,
dat zij vroeger reeds met een auder geieefd had, en ook hij
had teen met haar gemeeuschap gehad . Later waxen zij
wader van elkander gegaan ; do vrouw leefde than s weder
met eeu ander, bij wieii zij kinderen had, en ook do boor
had met een ander meisje betrekkingen aangeknoopt, die
hij nu door eon kerkelijk huwelijk wilde wettigen . Men ten
meenen, dat de man bij dit loffelijke voornemen alle inedewerking zou hebben genoten van de kerkelijke autoriteit .
Maar dit was geenszius hot geval : de officiaal verbood hot
huweljk ten stelligste . Niet anders is dit opvallende ft i
te verklaren dan aldus : de kerk hield het er voor, dat de
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man met zijn eerste meisje, aan wie hij trouwbelofte had
gedaan, gevolgd door echtelij ke gemeenschap, wel en wettig
was getrouwd, al had hij haar riot tar kerke geleid, zooals
de kerk dit verlangde .
Door zulk eene besehouwing kon er eenige ouzekerheid
ontstaau over de vraag, of eon huwelijk al dan niet wettig
was : de hu welijkstoestanden warden wat onduidelij k . weal
starker nog werkte in diezelfde richting de omstandigheid,
dat de kerkelij ke huwelij ken zel van zoo slordig warden behandeld ; wij vernemen daarover althans treurige bijzonderheden . Zooals nog thans, moest hat kerkelij ke huwelij k
worden- voorafgegaan door proclamaties, our aan belanghebbendenn de gelegenheid to geven, tegen hat huwelijk in
verzet to komen . Het Trentsche concilie scherpte den geloovigen hat nakomen dezer formaliteit nadrukkelijk in ; toch
ward daarmede ook nog tijdens onze visitation droevig
de hand gelicht. Sours warden alle proclamaties tegelijk
gedaan ; songs geschiedden zij in on voldoenden vorm of
warden zelfs geheel nagelaten . Dit laatste was zelfs niet
zeldzaam ; want de provisoren-dekens konden dispensatie
van de proclamaties verleenen, en zij deden dit niet
ongaarne, omdat zij er vrij wat aan verdienden .
Maar ook met de huwelijksvoltrekking zelve ward sours
op ergerlijke wijze gehandeld : hat was dikwijls allerminst
eene plechtigheid . Sours ward hat huwelijk niet gesloten
in de kerk, maar in de herberg of tehuis ; hat kwam wel
voor, dat hat midden inn den nacht vOltrokken ward . Den
Briefl was zelfs in 1571 nog vol van eonn geval, dat zich
in 1568 had voorgedaan, toen de deken. Pot bij eene nachtelijke huwelijksvoltrekkin ; zoo beschonken was geweest, dat
nosh hij, n.och de bruideg our zelf zich den volgenden dag
konden herinneren, of hat huwelijk wel had plaats gehad,
z .oodat zekerheidshalve moest besloten worden, our hat paar
maar over to trouwen .
Maar ook al was eon huwelijk goad en wel in alle
vormenn gesloten, dan nog kon hat geval zich voordoen,
dat hat niet wettig was, ram . door de zoogenaamde verbodenn grader. Ook daarvoor kon men eene dispensatie
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verkrijgen ; maar de provisor van Den Briel (N.B. de geestelijke rechter!) verleende, naar men verzekerde, dikwijls de rgelijke dispensaties, zonder zeif het rechte van de verboden
grader to weten! Trouwens de zaak was geenszins bijzonder
eenvoudig ; wij leeren dit uit een opmerkelijk verhaal .
Zekere C o r n e l i s Lo d e w ij c ks van Den Briel was op zijn
zestiende j aar naar Span je gevaren, wear hij tier j areas
gewoond had . Terugkomende had hj bij eene publieke
vrouw een kind (een ,,speelkint") verwekt, dat door de
vroedvrouw wegens zijne groote zwakte ,,gegadoopt" was,
doch ongedacht nog zoo lang in het levee was gebleven,
dat het ook in do kerk kon worden ten doop gehouden
door zekere B e a t r ix. Het geval wilde, dat C or n e us
Lode w ij c ks later met dit meisje gehuwd was . Nadat zij
zeven j aren getrouwd waren, komt nu de geestelijkheid
achter het geval en maakt bezwaar : immers man en vrouw
waren bij hue huwelijk na-verwant geweest, omdat de vrouw
meter was geweest van het kind van Karen man! ors wil
het dunken, dat de geestelijkheid van Den Briel destijds
meer urgente overtredingen der huwelijkswetten had kunnen
vinden den dit geval ; als wij het vernemen, bekruipt ors
jets van den weerzin der middeleeuwers tegen de visitaties,
en het vermoeden rijst, dat de kwade tongen der zestiende
eeuw zullen gesproken hebben van neiging, om het dispensatiegeld to verdienen . Maar ore het even, als C o r n e 1 is
Lo d e w ij c ks geene dispensatie heeft gekocht, den is de
wettigheid van zijn huwelijk ten eeuwigen dage onzeker
gebleven .
Tog eene omstandigheid kwam de onzekerheid tIer
huwelijken belangrijk vergrooten . Het was in de middeleeuwen volstrekt geene gewoonte geweest, om aanteekening
to houden van de gesloten huwelijken, zoodat de geestelijken
zelven na eenigen tijd dikwijls stellig niet meer moisten, of
zij een huwelijk al den niet hadden gesloten . Het concilie
van Trente flu deed een grooten step in de goede richting door de invoering van huwelijksregisters . Maar de
nieuwigheid had natuurlijk tijd noodig, om in de zeden
door to dringen : in de meeste plaatsen treffen onze visita-
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toreu du, inderdaad wel huwelijksregisters aan (te Culenborch waxen ze in 1568 begonuen), maar op verscheidene
dorpen bestonden ze toch flog niet of zeer onvolkomen .
Om al deze redenen moeten wij wel aannemen, dat tal
van paren destijds geleefd hebben in een toestan .d, die min
of meer het midden hield tusschen huwelijk en concubinaat,
een toestaud, over welks regelmatigheid de echtelingen zelven, ja zelfs menig geestelijke met eenige weifeling
heeft moeten oordeelen . En natuurlijk moet in zulke omstandigheden over de onschendbaarheid van de huwelijkstrouw
destijds wel eenigszins anders zijn gedacht dan tegenwoordig . _Dienn indruk geven dan ook een paar voorvallen nit
onze verslagen . Een bierdrager in Den Briel was sedert
twintig jaar getrouwd, toen de vrouw melaatsch werd, dus
volgens hot algemeene gevoelen onhe stelbaar ziek ; hij
knoopt betrekkingen aan met zijne dienstmeid, die eerlang
ruoeder wordt. Boven bidden en denken herstelt later de
vrouw ; maar zij is door het doorgestane leed eon oud
vrouwtje geworden vb6r den tijd : de betrekking met de
dienstmeid duurt voort . Nu verschijnen de visitatoren in
Den Briel ; de man wordt opgeroepen, om het verdrietige
relaas zijner afdwaling to doers . Maar zijn besluit is verrassend : hij „bidt, indien daerinne versuymt is, dat men hem
vergeven wine". Derhalve, de stumper was onzeker, of hij
ice. zijne moeilijke omstandigheden jets ongeoorloofds had
gedaan ! Gelukkig was de officiaal echter niet onzeker en
beboette hem voor eon daalder .
Toch was de toenmalige geestelijkheid zelve blijkbaar
niet geneigd, dergelijke overtredingen bijzonder ernstig op to
n.emen . Eene vrouw in Den Briel had ache jaren geleefd
met eon getrouwden man en bij hemp verschillende kinderen
g ekregen . Hot ernstige geval kom t ter kennis van de
visitatoren. En wat leggen zij de vrouw op als boete ?
:Zij zal een jaar lang alle Vrijdagen vasten en alle Zondagen
ter mis komen (m.a.w . hare godsdienstplichten getrouw
waarnemen), dan is de overtreding geboet !
Zonderlinge slapheid, getuigenis adeggend van de
richting der publieke opinie, zeker ook van de algemeen-
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held van het euvel! De Hervormde overheid zou dadelijk
krachtiger optreden . Maar ook hair zou het toch eerst
ra large, jaren gelukken, out de toestanden wat to verbeteren : de katholieke heck had daartoe de gelegenheid
niet meer .
n

cr eere van de belaagde perk moet het erkend worden,

dat zij in de uiterst moeilijke omstaudigheden, waarin zij
in de tweede heift der zestiende eeuw kwaui to verkeeren,
hare krachten moedig heeft ingespannen en eerlijk heeft
getracht, aau de rechtmatige grieven van vele harer zonen to
gemoet to komen . Ret getuigt niet minder van den
goeden wil dan van het doorzicht der Trentsche vaderen,
dat zij .net betrekking tot aite punters, die ik boven aan
de hand der visitatieversiagen signaleerde, maatregelen
vaststelden, die doelinatig en kraehtig mogen heeten, maatregelen, die net alleeri strekten om de ketterij tegen
te gaaii, maar die bovendien ook zees steilig bedoelden
bet wegnemen der misbruiken, die destijds de katholieke
kerk outsierden .
Allereerst werd de kerkvisitatie in eere hersteld : het
concilie bepaalde, dat elke plaats alle twee jaren gevisiteerd
ou worcien I), - eerie regeliug, die, hoe voortrefYelijk ook,
wellicht het wit voorbijschoot, char zij kwalijk uitvoerbaar
iou heeten . Dc orizekerheid der huwelijken werd weggenomen door het reeds vernielde bosluit tot invoering in elke
arochie van registers der gedoopten en gehuwden 2) ; terwjjl, al bleef het lager onderwijs voorloopig even gebrekkig
ass vroeger, althans voor de opleiding van goede priestess
werd gezorgd door het bevel tot stichting van seminaries,
die in de behoefte aan hooger onderwijs zouden voorzien 3).
Zd6 herstelde de kerk eerlang, wat zij in den laatsten tijd
was to kort gekomen .
1) Sessio
IV . De reformat, cap . 3 . - lie Protestantsche visitatie
bewoog zich in 1593 in geheel dezelfde richting : zij verlangde toes de
aanstelling van inspecteurs, die rapport zouden doers aan O8n to Utrecht
gevestigden superieur . Gelijk men ziet, geheel het katholieke systeem!
2) Sessio
1V . he reformat, cap . 1 .
3) Sessio
III . Be reformat, cap . 18 .
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Maar ook de eeuwenoude misbruiken, waarvan ik
verhaalde, tastte zij thans, in den nood der tijden, moedig
aan, -- aides toonend, dat zij wellicht oak bier toch wel met
succes hervormend had kunnen optreden, als alien ernstig
hadden gewild . Zelve nam de kerk de controle ter hand
over de comptabiliteit der kerkelijke ambtenaren . Het concilie bepaaide, dat de rekeningen der kerkmeesters voortaann
slechts zouden worden afg eleg d aan of aithan s in tegenwoordigheid van hunnen „ordinaries" 1) ; ook de rekeningen
der kloosters zouden volgens de nieuwe Utrechtsche synodaalstatuten ni et meer afgelegd molten worden buiten teg enwoordigheid van een bisschoppelijken commisearis 2). Waar
de zaken reeds to ver gekomen waren en bet kerkelijk
vermogen al to zeer verminderd was, opende bet concilie
de gelegenheid, om den toestand to verbeteren door bet
samensmelten van beneficien 3). Daarbij werd dadelij k persoonlijke residentie voor de geestelijken verplichtend gemaakt,
en de pluraliteit van beneficien verboden 4). Ja bet collatierecht zelf, dat de wortel was geweest van zooveel kwaad,
tastte de kerk then op doelmatig a wijze aan : dadelijk in
1568 eischte de Utrechtsche aartsbisschop van de vijf kapittelen, dat de aartsdiakens voortaan niet zouden medewerken
tot de institutie van door coliatoren voorgedragen geestelijken, dan nadat dezen door den bisschop geegamineerd
en g oedgekeurd waren 5). De kapittelen, hoezeer ook tegen
de Trentsche besluiten geporteerd, gingen met dit plan in
hoofdzaak mede : zij dorsten zicb blijkbaar niet verzetten
teg en den maatregel, die z66 noodig scheen.
In de hopelooze verwarring, die de opstand bracht,
baatten deze maatregelen natuurlijk niet meer ; wij zagen,
1) Sessio
II. De reformat, cap . 9 . -- Ook bier deden de protestantache visita,toren van 1593 geheel denzelfden eisch : zij verlangden de
aanstelling van een „generael", ten overstaan van wien de rekeningen
tier kerkfabrieken zouden gedaan worden .
2) Synod . stat . 1565 § 15 .
3) Sessio
IV . De reformat, cap . 15 .
4) Sessio VI . De reformat . cap . 2 . - Sessio VII. De reformat, cap . 4 .
5) Batavia sacra . I p . 380 (Antwoord der vijf kapittelen dd . 9 Juli
III. De reformat, cap . 7 .
1568) . Vgl, Gonc . Trident . sessio
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hoe de zedeD der katholieke geestelijken in 1593 integendeel nog waren verloopen van kwaad tot erger . Schrikkelijke
toestanden kreeg men toen her en dear to zien, en
wij begrijpen het, dat de protestantsche visitatoren van
1593 in verontwaardiging konden spreken van misbruiken .,
die ,,self niet in den paeusdom" waren geduld . Maar toe:
was de nood ook op het hoogst gestegen, de redding was
aanstaande . Een jaar reeds v oordat de protestantsche visitatoren burs nuttig werk aanvingen, was door den pauselijken nuntius in alle stilte tot apostolisch vicaris in onze
gewesten aangesteld de man, wiens krachtige hand bewonderenswaardige resultaten zou bereiken op bet gebied der
to lang verslapte kerkelij ke tucht : S a a b out v o s m a er .
En naast hem traders met gloeienden ijver ook de Jezuieten
op ; wij hoorden, hoe de catechismus van hunnen heiligen.
Can i s i u s in 1571 reeds was doorgedrongen in de zonda,gschool van Den Briel, en nogmaals ontmoeten wij hen in
onze visitatieverslagen to Culenborch, wear reeds v6or 1570
eene nieuwe broederschap een altaar had gesticht van den
Zoeten naam van Jezus .
In edelen wedijver (helaas geen vreedzamen wedijver !)
werkten sedert de beide m achten aan bet groote werk,
waaraann zij zich geheet gaven : hun ijzeren veil en hun taai
geduld, hun hoofd en ook bun hart. Zoo wiee eerlang
onder hunne leiding eene nieuwe generatie van geestelijken
op, in alle opzichtenn verheven boven de katholieke priestess, die de zoo hoop geprezen middeleeu wen hadden
opgevoed . De tegenspoed en de nood staalden de geestkracht der jonge keurbende . Warenn hare leden (bet moet
erken.d worden, maar wie durft bet in deze omstandighedenn
to wraken ?) to dikwijls „geheel catholij ck ende bitter," zooals
bet visitatieverslag van 1593 zegt, de nood deed gelukkig
ook betere vruchten rijpen . Gelukkig achten wij ons, dat
wij ook daarvan althans den voorsmaak nog molten genietenn
in onze visitatieverslagen, die ons in kennis brachten met
zoovele treurige figuren . De man, op wien ik bet oog heb,
is de pastoor van Zegveld, wiens houding getuigenis geeft
van eene eerlijkheid van overtuiging en een geloofsmoed,
O. E, 1

2
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zooals wij die in onze uitvoerige verslagen nog niet hadden
ontmoet, en wiens eenvoudige trouw na de vole stuitende
verhalen, die ons gedaan zijn, een waarlijk verheffenden
indruk maakt. .,fan de door de Staten gezonden visitatoren
verklaart doze eenvoudige dorpspastoor rondweg : „Ik bon
van hot oude geloof, en ik begeer daa,rbij to blijven ." Aaa
een nader onderzoek weigert hij zich to onderwerpen : hot
indertijd to Leuven door hem afgelegde examen levert, naar
hij met waardigheid verklaart, waarborgen genoeg . En na
hot vertrek der visitatoren verzamelt .hij zijne kudde ora
zich, en vermaant haar vast to houden aan hot oude
geloof ; zijne ziel en zaligheid wil hij voor zijne schapen
v.erpanden in hot Laatste oordeel .
Met dit schoone beeld in de gedachte nemen wij afscheid van de katholieke kerk der zestiende eeuw ; wij weten,
dat de volgende eeuw haar vole zonen zou schenken, die
niet onderdeden voor den Zegveldschenn pastoor . Niet op
den middeleeuwschen clerus, dus zij derhalve onze conclusie,
kan de katholieke kerk naar onze overtuiging bij uitstek
room dragon als op hare helden en heiligen ; de zeventiendeeeuwsche geestelijken hebben over hot geheol stellig hunne
voorgangers overtroffen .

RANOYS
~VILLON 1)
DOOR

P. GEYL.

I.
In de eerste helft van de 15e eeuw werd rankrijk
door een verbitterden oorlog vernield.
Terwijl het land benoorden de Loire in de macht was
van de Engelschen, zat in het Zuiden werkelooa K are 1 VII
en liet toe, dat gunstelingen en vazallen zijn onderdanen
uitzogen en elkander beoorloogden in veeten, die halve
provincies verwoestten. De benders, die tegen de Engelschen
streden
onder condottieri als 1 a Hire en Villa nd ran d o zoo goed als onaf hankelijk
wares niet veel
meer dan troepen struikroovers en plunderden, daar zij
nooit soldij betaald kregen, zoowel vriend als vij and nit .
Met het duren van den krijg nam hun verwildering toe en
het was, alsof een waanzin van wreedheid en vernielzucht
hen beving. Met hun buit niet meer tevreden, vermoordden
zij de ongelukkige boeren onder de meest uitgezochte martelingen en stakesn den brand in hofsteden en voorraadschuren . In uitgestrekte gebieden wagers de landbouwers
het niet den na,cht in hun dorpen door to brengen ; iederen
1)

Zooals uit de rijmen blijkt,

is de uitspraak van de

„raillon," „sillon ." Grant Test, vs . 1885, 1888 .
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avond vluchten zij in hot kasteel of in hot stadje, waar
hun gezin hen wacht, en den volgenden m orgen sluipen zij
angstig buiten de veilige muren om hun akker flog zooveel
mogelij k to bewerken .
De Engelsche soldaten stonden aanvankelijk in betere
tucht . Maar behalve dat hot gebied n oordelij k van de
Loire onophoudelijk door de invallen en strooptochten van
de Armagnacs
zooals d e aan hangers van K are 1 VII
flog steeds werden genoemd
word geteisterd, verwoestten
de Engelschen zelf hot geregeld, zoo dikwijls de meedoogenlooze belastingen de bevolking tot opstand brachtten . En
toen zij na hot verschijnen van 3 e a n n e d' AA r c meer en
meer werden teruggedrongen, verslapte ook onder hen de
krijgstucht on lieten zij met stijgende verbittering de onderworpenen den druk van hun macht voelen .
Parijs, de hoofdstad van een tegen zichzelf verdeeld
land, van heel de zuidelijke helft afgesloten, feed onder
chronische werkeloosheid en duurte van levensmiddelen, die
elk oogenblik hongersnooden ten gevolti a hadden . In eon
wijden omtrek om de stad heen hadden de ecorcheurs, de

vilders, hot land tot woestenij gemaakt . Met ontzetting
hoorden de Parijzenaars van de boeren, die binnen hun
muren vluchtten, de verhalen over hun gru welij ke wreedheden . Goon burger waagde zich moor buiten de wallen .
En daarbinnen zag men tooneelen van eon schrikwekkende, sombere pracht . Geen maand ging voorbij, of door
de straten trok eon jammerlijke stoet, de kar met den terdoodveroordeelde, die men tot hoop soma kleedde in praalgewaad en die hot houten kruis tusschen de gebonden handen hield, beweend of beschimpt door hot to hoop loopend
gemeen . De galgen hingen vol lijken, hoofdeloos dikwijls,
want ook de om politieken haat onthoofden, werden vervolgens aan de galg gehangen . Processies, die dagen lang
duurden, en waarin barrevoets duizenden en tienduizenden
meetrokken met hot kostbare lichaam van „Nostre Seigneur
quo lea faux Iuifs bouillirent," brachten hot yolk in eon
overprikkelde stemming van extase . Dan weer word hot
bevangen door eon zinneloozen angst,
et si no scout on .
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oncques pourquoi ce fast 1)
en wilds verhalen over plannen van de vijanden deden de ronde . Dan weer brachten
hongersnooden en epidemieen een doffs wanhoop over heel
de stad. Het yolk, dat al die ellenden onderging zonder to
begrijpen, putts zich nit in de snelle wisseling van smart
en blijdschap, heat en liefde, naarmate de toestand somber
of hoopvol, of eenn machthebber goed- of kwaadgezind leek .
Toes in 1444 eindelijk een wapenstilstand met de
Engelschen werd gesloten, was half rankrijk verwoest .
Kloosters, dorpen en steden lagen in pain . Heels districten
wares ontvolkt, heels wijken van Parijs stonden verlaten .
Hreupelhout overdekte de onbebouwde akkers, wolves vertoondeii zichh tot in de steden .
In dit rampzalig land leeft een verwilderd yolk . Het
morsel bewustzijn is verslapt, men vergeet het onderscheid
tusschen goed en kwaad, men kept slechts vrees voor gebrek en vrees voor de hel . Zachtheid en barmhartigheid
bestaan niet, zijn onbestaanbaar . Elk leeft voor zich, denkt
slechts aan zich . Men heeft zooveel bloed gezien,- men heeft
zooveel angstkreten gehoord, dat alle eerbied voor het lijden
van anderen vergeten is. De wreedheden, de afgrijselijke
tisdaden, die manners enn vrouwen begaan om hartstocht
van liefde, van wreak of van hebzncht, gren zen aan het
krankzinnige. Ieder treedt op als eigen beschermer, als eigen
rechter, als eigen wreker. Bloedveeten en familietwisten
worden uitgevochten met dolk en vergif. De burgerstand
is in.halig en overspelig : de ambtenarenklasse omkoopbaar
enn oneerlijk. De adel, die, voorzoover niet reddeloos verarmd,
laser macht heeft, begaat zijn misdaden op grooter schaal .
Dear bren gen de hartstochten heels benders van onderho.origen op de been, en wear bet bij voorbeeld in erfeniskwesties
1) Journal, d'un bourgeois de Paris, in de Collection des Chroniques
nation. franc, van d . .A. B u c h o n, dl . L, bl, 160 . Het verhaal, dat de
anonieme bourgeois de Paris one geeft in zijn journal, is werkelijk en
opsomming van verschrikkingen : oproeren, tereohtstellingen, overstroomingen, hongersnooden, besmettelijke ziekten. Aet is voornamelijk aan zijn
relsas, dat ik mijn sohetsing van den toeatand in Parijs ontleen .
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gaat om heele landgoederen, worden dorpen platgebrand,
voor de twist beslecht is . Zijn idealisme van vroeger eeuwenn
heeft die adel verloren : d e groote idee der riddereer wekt
geen geestdrift meer .
Men is niet langer naief en kinderlij k genoeg om alles
over to hebben voor ijdelen roem . De burgerlijke moraal
heeft ook den adel gewonnen : men is bewust-belangzuchtig geworden, berekenend, gespitst op eigen voordeel . De
geestelijkheid is inn volledige desorganisatie . Liederlijkheid
en onzedelijkheid zijn bij regulieren en saeculieren clerus
even gewoon .
En toch, dat yolk op het toppunt van zijn moreele en
geestelijke desolatie, gelooft vurig en onwankelbaar . De
barre ellende van het aardsch bestaan leerde hun de hoop
op het zalig hiernamaals . Zooals trouwens ook in vroeger
eeuwen, hebben alien de voortdurende preoccupatie van wat
er na den dood met hun ziel zal gebeuren ; alien worden
achtervolgd door den angst voor de hel .
Een krasse uiting van de algemeene demoralisatie zijn
de studentenoproeren aan de Universiteit to Parij s .
Een harden tijd had de Universiteit doorgemaakt . In
die jaren, dat de stad van het gene schrikbewind overging
in het andere en dat hongersnood en pest haar bezochten,
was het aantal studenten voortdurend afgenomen . De professoren hadden, om althans de privilegien en rechten to
redden, op de verachtelij kste wij ze Bedford geflikflooid
en in den moeilijken strijd om het bestaan was hun wijsheid een dor en versteend conventionalisme geworden .
Daarin kwam geen verbetering, toen Parijs overgegaan was,
tot K are 1 VII . Slechts kwamen er toen weer meer
studenten . Maar niet alleen de zucht haar kennis dreef
hen : het waren oproerige, bandelooze schavuiten .
In 1444 kwam de rector van de Universiteit in conflict met het stadsbestuur en schorste lessen en preeken .
Eerst een half jaar later worden zij weer hervat ; maar er
bleef een spanning. De studenten die geestdriftig de partij .
van hun rector kozen, maakten het de Parijsche burgerij
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zeer lastig . Straatsehen:derijen, geweldplegingen, diefstallen
bleven jaren lang aan de orde van den dag . Tot eindelijk
in 1452 de ongeregeldheden hat karakter kregen van een
formeel oproer. Aan hat huffs van eene „damoiselle d e
B r u y e r e s" was een groote steep, zeer bekend in Parijs,
versier' d naar hat schijnt met reliefs, en dies men ,,le Petau-Deable" noemde . Dies steep stalen de heeren, en, toes
de politie hem had teruggehaald, heroverden zij hens gewapenderhand . Mademoiselle d e B r u y e r e s, na lang procedeeren, plaatste een nieuwen steep aan haar wooing .
Maar zij had er niet lang plezier van, want ook dezen
haalden de studenten des nachts wag en doopten hem „la
verse" .
Deze trofeeen vann hun brooddronkenheid plaatstenn zij,
de een op den Mont-Saint-Hilaire, de tweede op de Montagne-Sain.te-Genevieve, en zij verdedigdeu henn tegenn de
gansche stad . De beide heuvels warden als een versterkt
kamp : de studenten ondernamen van daaruit hun strooptochten door de omliggende wijken . Bakkers- en slagerswinkels warden bestormd, zij stalen visch en vruchten en
wijn, kortom, zij leefden van roof . Bij heele benders holders
zij des nachts de stilie straten door, deden rinkelen .d de
uithan gborden . op den grond vallen en schreeuwden daarbij
„Tuez, tuez !", zoodat de ongelukkige Parijzenaars zich half
dood schrokken . De twee steenen intusschen warden met
allerlei dwaze ceremonies aan elkander gehuwd enn alle
voorbijgangers, in de eerste plaats de ambtenaren des
konings, warden. gedwongen op hen, als op een altaar, de
rechtenn enn vrijheden der Universiteit to bezweren . De wanordelijkheden wardenn steeds ernstiger. Een jonge vrouw
ward geschaakt en in hat kamp gebracht . Huwelijken van
bekende uithangborden warden overwogen . Toes maakte
eindelijk de politic in Mci 1453 er een eind aan door een
aantal van de belhamels to arresteeren . Maar ziet ! in
plechtigen optocht gaan rector en 800 studenten naar hat
stadhuis om de gevangenen to bevrijden . De ,,prevost"
staat toe, dat men hen loslaat . Maar de agenten, geprikkeld,
komen tot twist met hun tegenstanders ; er wordt geschoten,
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er vallen dooden 1). En weer word( negen maanden lang
een proteststaking door de Universiteit gevoerd .
II .
De h.guur van den grooten ranschen dichter, van
wien ik spreken ga, is slechts verklaarbaar voor wie rekening houdt met de toestanden, waaronder hij leefde .
ranc oys de Montcorbier, dit de Villon, wend
geboren in 1431, bet jaar, dat Jean n e d'Arc door de
Engelscheu werd gevangen en to Rouaan verbrand . Hij
was een kind van arms ouders. Zijn vader stierf jong ; een
geestelijke, kapeiaan aan de kerk St . Benoit-le-Betourne enn
die ook colleges gaf aan de Universiteit G u iii a u m e d e
V i l I o n , d.enkelij k een bloed verwant, ram bet kind tot
zich en steide hem in de gelegenheid to studeeren . . Near
hem beet ran c o g s later V i 11 o n . nij woonde voortaan
in h.et klooster Saint-Benoit, wear hij een eigen kamer had .
Hij studeerde in de „faculte des arts", werd op de gezette
tijden „bacheiier" en „maistre" : 't laatste in 1452, dus op

zijn een-en-twintigste jaar . Daarmee was zijn studie niet
afgeloopen : eigenlijk moss( zij flu eerst recht beginner . De
studie voor de ,,maistrise es arts" was met veel meer darnn
eenn propaedeuse . Maar „maistre en th~ologie" is de jonge
man nooit geworden .
Jnist in de jaren, dat V i 11 o n studeerde, waren aan
de Universiteit de woelingen, die ik beschreef . Hij was een
jongen met een bewegelijk karakter en order de ingetogenlieid, waarmee hij de eerste jaren in bet klooster gei .eefd
zal hebben, school een heftige begeerte near de luidruchtigheid enn de opwinding van bet lever, waarvan hij droomde .
Als student, in den omgang met de vroolijke en rumoerige
vrienden, die hem in ails kroegen van Parijs binnenleidde ,
1)

Uit bet verslag, dat bewaard is gebleven, van de pleidooien vOor

hot 1'arlem©nt in bet proces wraartoe doze laatste gebeurtenis sanleiding

gaf (Universiteit contra, stadsbestuur) zijn de meeste bizonderheden over
de voorafgaande woelingen bekend . Afgedrukt bij Lou g n on, Oeuvres
eoxnpiete s de Pr . villon, 1892, N©tice biogr .

V vlgg .
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was hij de wij ze lessenn van zijn moeder en van zijn pleegvader spoedig vergeten . . Een ongedurigheid, die heel zijnn
wezen beheerschte, dreef hem aan tot haastig genieten,
alsof hij vreesde, dat bet leven to kort zou zijn . onder zijn
makkers was hij weldra bekend en gezien. Hij was geestig
enn altijd opgewekt . Allen vermaakte hij door zijn origineele in .vallen en door zijn onuitputtelijken humor . In de
kroegen voerde hij een hoog woord ; niemand was zulk een
amusant tafelgenoot . Hoe zal hij met heel zijn hart hebben
deelgenomen aan de opstootjes van bet jaar '52 . Hij moet
genoten hebben van die strooptochten door Parijs en van
de feestmalen die er na werden aangericht . Alles wat zich
in hemm verzette tegen de onwrikbaarheid van de maatschappelij ke orde, moet gej uicht hebben in die dagen van
algeheele bandeloosheid, toen de ambtenarenn des konings
als kleine jongens gedwongen werden tot de onmogelijkste
eeden, en toen de zelfgenoegzame, brave bourgeois machteloos toezagen, hoe bun winkels werden geplunderd . Hij
heeft zelfs een komisch heldendicht er over geschreven,
„le Rommant du Pet-au-Deable" 1), dat hij wel onder nitbundige toej uichin.gen zal hebben voorgelezen, des avonds,
in de gelagkamer vann de „Pomme de Pin" of van de
„Mulle", waar de kameraden bijeen kwamen om nog eens
to praten over de heerlijkheid vann die voorbije dagen .
Want voorbij waren zij en aan de Universiteit was de
kalmte weerg ekeerd . Maar V i 11 o n kon zich niet meer zetten
tot de rustige, gelijkmatige studie, die zijn verdere loopbaan vann hem eischte . Hij had zijn ongeregeid leven to
lief gekregen om bet op to geven . Hoe kon hij zich los
oaken van de talrij ke boemelvrienden, die hij zich gemaakt
had ! Hoe kon hij zijn avonden laten van luidruchtige feestvreugde, en zijn liefdesavonturen, die zijn dagen kleurig
maakten ! Zijn aanleg was niet om als eerzaa .m, hardwerkend
burger zich een eentonig bestaan to verzekeren . Hij had
een afschuw van arbeid : weelde en niets doen waren zijn
groote verlangens . Hij wilde tijd hebben voor zijn droomen,
1) Hij noemt bet zelf : Grant Testament vs . 858. Het is helaars verloren gegaadn .
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voor de wilde emoties waar zijn ziel op teerde ; hij wilde
vri~ zijn .
Onder de vrienden van V jib o n zijn er twee, die grooten
invloed hebben geoefend op zijn levensloop : R e g n i e r d e
Montigny en Colin des Cayeux, die, beiden „clerc"
en beiden lid van de groote dievenbende der „Coquillarts"
waarover ik straks nog jets meer zal zeggen -, herhaalde
malen voor den rechter zijn gekomen en telkens aanleiding
waren tot twisten tusschen de wereldlijke en geestelijke
justitie . Meermalen heeft de rivaliteit tusschen die beide
hun de gelegenheid gegeven vrijuit to gaan ; maar toch zijn
beiden geeindigd aan de galg . Vooral de naam van C o 1 i n
d e s C aye u x is verbonden aan de noodlottigste gebeurtenissen uit V i 11 o n' s leven . Men kan zich hem denken
als den ouderen vriend, den meester, tot wiens grootere
ervaring en voor niets terugdeinzende misdadigheid de
jonge „maistre es arts" eerbiedig opzag .
Verder waren er een groot aantal meer of minder verdachte sujetten, die V i 11 o n leerde kennen in de kroegen,
waar trouwens ook de gezeten burgers druk kwamen . Hij
leefde in den omgang met al die menschen, in de twisten,
de harrewarrerijen, die aan de orde van den dag waren .
Hij was gevreesd our zijn scherpe tong en men wilt, dat
hij beleedigingen onthield en er niet tegen op zag zich
gevoelig to wreken .
Hij was altijd verliefd, gesteld op den omgang met
vrouwen, hoewel hij groot deed en zich hield, alsof hij ze
verachtte, zooals dat de mode wilde . In de bordeeleu was
hij even goed bekend als in de herbergen van de stall, en
hij stood op vertrouwelijken voet met al de lichtekooien,
over wie de mannen des avonds praatten en lachten als de
wijn hun tong losser gemaakt had .
Maar ook genegenheden van een andere orde k.ende
hij . Van zijn pleegvader hield hij ongetwijfeld veel en zoo
hij met hem sours nog wel een loopje dorst semen, onbegrensd en van een zachtweemoedige teederheid was zijnn
liefde voor zijn moeder. Hij had een gevoel van innig medelijden met de stille, vrome vrouw, die weinig vreugde be-
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leefde aan haar zoos. 4f zou het haar genoeg geweest zijn,
dat door alle dwaasheden en misdaden van zijn woelig
levee heen hij in haar zijn moeder moist en liefhad ?
Zoo duurde het levee van V jib o n Teen jaar of moat,
tot er in 1455 iets voorviel, dat gewichtige gevolgen had . Bij
een twist op straat met een priester, Philippe S e r m o y s e,
kwam het tot handtastelijkheden en V i 11 o n had het ongeluk den ander die hem een messteek had toegebracht,
met een steep dood to gooien . Hij vluchtte een apotheek
binnen, liet zich verbinden en gaf een valschen naam op .
Zijn plan was snel gevormd : na een haastig afscheid
vann zijn vrienden verliet hij Parij s en wachtte in den o mtrek de dingen of die komen zouden .
Zijn pleegvader, de kapelaan, hoewel zelf arm, had
relaties in aanzienlijke en invloedrijke kringen : zijn omgang
bestond uit hooggeplaatste geestelijken en magistrates .
Reeds na een half jaar moisten deze menschen
wier hulp
den avontuurlijken dichter flog meermalen to stade is gekomen het zoover to krijgen, dat hij van rechtsvervoiging werd ontslagen x).
V i 11 o n intussehen hield zich in dat halfjaar om en
bij Parijs op . Hoe hij in diesn tijd leefde, weet men niet .
In zijn later werk doelt hij slechts eenmaal, voorzoover ik
weet, op deze periode en schijnt daar to willen herinneren, hoe
hij eens, in g ezelsehap van de zeer slecht befaamde abdis
van het klooster Port-Royal
hetzelfde waar later de
vrome volgelingen van J a n s e n i u s hue heilig levee leidden en P a s e a 1 zijn Pens~es dacht hoe hij er, in haar
gezelschap, varkens heeft gestolenn bij den barbier P e 1• r 0 t
1) Er verschenen begin 1456 twee „lettres de remission" tegelijk
de kanselarij liet zich door de verschillende names van den delinquent
van de wijs brengen en gaf op twee names voor hetzelfde misdrijf twee
brieven van kwijtschelding uit . Die lettres de remission werden door aanzien of zelfs door geld zeer gemakkelijk verkregen : zij werkten er tde
mede, de reehtstoestanden in rankrijk onzeker to makes . Maar voor het
nageslacht zijn zij van groote waarde, daar zij geregeld een dikwijls zeer
levendig en schilderachtig verhaal van het gepleegd misdrijf bevatten . -Zoo zijn ook voor de biografie van V jib o n de „lettres de remission" van
hoog belang.
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i r a r d van Bourg-la-Reine, die zij misschien vervolgens
under groote feestvreugde met de nonnen hebben opgegeten 1).
Tit niets blijkt, dat de treurige geschiedenis van den dood
van P h i l i p p e S e r m o y s e veel indruk op V i 11 o n gemaakt
heeft. Hij was onmiddellijk besloten hoe to handelen : zijn
tegenwoordigheid van geest was blijkbaar bestand tegen de
gedachte dat hij een mensch gedood had . Te jong nog
was hij en het leven bond hem flog to veel kansen op geink, dan dat hij reeds thane zou hebben neergezeten in
berouw en vernietig end zelfverwij t . De heele zaak was voor
hem stellig niet meer dan een onaangenaamgeval, ma,ar
d.at hij toch n.iet al to tragisch opnam .
Januari 1456 kon hij due terugkeeren in Parijs. Hij
zette zijn leven van voor zijn ballin.gschap voort . Zij n
erienden, de vroolijke vagebonden, heetten hem met blijdschap welkom .
De twist met Phil i p p e S e m o y s e was om een vrouw
aan.gekomen . Nu had Viii on, naar het schijnt, een
nzaitresae, C a t h a r i n e d e Van c e 11 a s, die hem zeer
wreed behandelde en hem bovendien veel geld kostte . Ook
in andere opzichten moet hij zijn armoede pijnlijk hebbenn
gevoeld . Hij kon niet altijd leven van „repeues franches" .
Toch zal heel wat keeren zijn maaltijd uit gestolen vleesch
met gestolen wij n hebben bestaan . De praktij ken die in
het jaar 1452 mode waren geweest, had V i 11 o n nog niet
verleerd .

Het

is

niet voor niets, dat een gedicht van

eenige tientallen jaEen later hem voorstelt ale den meestergauwdief, dire aan een schare bewonderende vrienden leert
,,la m.aniere d'avoir du poisson", „la maniere d'avoir des
tripes pour disner",
de eenvoudigste en de goedkoopste
manier. 2) 1Iaar dergelijke strekenn konden niet to dikwijls
1)

Het is mogelijk wel hineininterpretieren ; maar bet tafereeltje

past zoo uitetekend bij Viii o n en bij zijn tijd . De onderetelling is van
Marcel Schwob,

Revue

des deux mondee, 1892,

ranrois Vilion,

p . 392 vlg . Over ,,l'abesse de Pourras" ale L o n g n on, t .a .p .
2) Lee Repeue®

I .

ranohes, auteur onbekend ; bet is geschreven einde

i Je eeuw, lange jaren due na den dood van V i l ion, die or dan ook
half en half eon mythieche pereoonlijkheid in is : vereeheidene van do
etreken dib de schrijver hem duet uithalen, komen ook voor in den Neder-

RA1 OYS VILLO T .

253

herhaald worden . Over het algemeen zal Viii o n dan ook
geen gemakkelijk levee gehad hebben . Misschien gaf hij
enkele lessen aan jongere leerlingen en verdiende wet
geld met schrijfwerk voor procureurs of notarissen ; misschien wilt hij met meer dan gewone handigheid to klaploopen bij de geleerde of welgeboren vrienden van zijn
pleegvader . Maar reeds in dezen tijd zal hij de kunst vann
lion gerlijden geleerd hebben,
wet hem later to pas
kwam. Met bitteren heat zag hij op tegen al die mensehen,
die het zooveel beter hadden dan hij . Steeds meer werd hij
gekweld door verlangen near weelde, near genot, near een
levee vann rijkdom en ledigheid . Kij haatte die rijke
kanunniken, die hem wilden bemeesteren omdat ze hem
een „lettre de remission" hadden bezorgd en die hij nu
moest flikflooien, as hij hue vervelende bezoeken bracht
met den ouden kapelaan,
en hij haatte Rob e r t d' E st o u t e v iii e, den „prevost", wiens vrouw hij balladenn
toezong en in wiens huffs hij sours wel werd toegelaten .
In December van datzeifde jeer 1456 kwam hij tot
een wanhoopsdaad . Op een avond tegen Kerstmis dineerde
hi met 001 i n d e s C a y e u x en nog drie anderen in
taberna ad intersignum „Mule" . Na zich aldus to hebbenn
versterkt begaven zich de vijf near het „college de Navarre",
wear een h.unn er, m aistre G u y T a b a r i e, op wacht bleef
staan, terwijl de vier anderen over een muurtje near binnen
klommen en na een uur of twee 1) terugkwamen . Zij hadden
dies tijd gebruikt our een geldkist open to breken en hue
buit bestond uit niet minder dan vijfhonderd gouden schilden, die zij onder elkander verdeelden .
landschen Tyl Ulenspieghel, die in denzelfden tljd verecheen (G . Par i a
rancois Villon in lee Grande dcrivains francais, 1901 . La repeue de
Villon et de see compaignons, Longnon tap .)

1) Et dicit quod quando ipsi dictum collegium intraverunt, erat
decima hors de nocte vel cocirca, et quando redierunt erat quasi duodecimo .

Zoo etaat in list verslag van list verhoor van maistre Guy T a b a r i e ,
die later alles uitbracht . Lit dot etuk, gesteld in list eigenaardige Latijn
der middeleeuwen, is de heels zaak nauwkeurig bekend . Het is to vinden
bij Longnon tap ., b1 . L V I.
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V jib o n was brutaal, maar niet moedig. Na daze
inisdaad brandde de grond van Parijs hem de voetzolen .
JIij durfde niet blijven, hij vluchtte,
hoewel zelfs nog
niet ontdekt was, dat er eon diefstal was gepleegd . Maar
vddr hij ging tartte hij nog eenmaal de machten die hij
vreesde, en schreef een gedicht, dat hij „Lain" noemde,
maar dat later heat
: „le Petit Testament", waarin hij zijn
vertrek aankondigde en een aandenken schonk aan al zijn
vrienden en vijanden . Voor hat eerst toonde hij zich den
dichter, die hij was . Maar hij zou niet genieten van hat
succes, dat zijn work verwierf onder zijnu kennissen : hat
duurde jaren, vddr hij terugkeerde in de stad, die hem zoo
lief was . 1)
1) G a s t o n Paris, in zijn boekje „Villon", biijkt van de meaning
to zijn, als zou le Petit Testament zijn geschreven en in omloop gebracht
vOor de inbraak in 't college de Navarre . Zijn opvatting steunt, naar 't
achijnt, vooral hierop, dat de dichter in lo P . T. ronduit zegt, dat hij naar
Angers gaat ; volgens den man nu, die de zaak van hat coil, de Nay .
heeft uitgebracht, een priester, P i e r r e M a r c h a n t, was hat doel van
die rein naar Angers hat volgende : V i 11 o n zou daar, gelogeerd bij een
oom, een ouden monnik bespieden om na to gaan, of hat voor de makkers
de moeite waard was dien heiligen man de beers to snijden . Deze afspraak moat gemaakt zijn na de openhartigheid van lo P . T ., meant
G a s t o n P a r i s . V i l l o n was dus reeds van to voren voornemens Parijs
to verlaten . - Deze redeneering gaat uit van de veronderstelling, dat de
verklaringen van Pierre M a r c h a n t geloof verdienen . Met die veronderstelling kan ik hat evenwel niet eons zijn . Wat kan dien man, eon
prieeter, bewogen hebben zijn verradersrol to spelen ? Wraakzucht . Maar
is hat dan niet waarschijnlijk, dat hij getracht heeft een der deelnemers
aan de inbraak, zoo zwart mogelijk to makes? Men vergete niet, dat
maistre Guy T a b a r i e - die in zijn onnoozelheid alles aan P . M . had
verklapt - toes hij ongeveer eon jaar later gevat was on verhoord word,
pertinent ontkende ooit aan den aanbrenger iota van een dergelijk plan
van maistre
ran c o y s to hebben verteld. Interrogates numquid ip8e
,dixit quod magi8ter
ranci8cu8 Villon iverat Andegavi8 ad videndum quondam hominem eccle8iasticum qui diti88imu8 erat et, 8ecundum hoc quod
reff erret, ipAi 8ocii illuc adirent ad ip8um depredandum, licit quod non.
Weliswaar kwam hij op die verklaring later terug, maar niet dan nadat
de hardhandige middelen van dien tiid om een beklaagde tot redo to
brengen, - de pijnbank -- op hem wares in toepassing gebraoht . - Ik
ban wat uitvoerig om aan to toonen, dat de praemisse van G a s t o n
P a r i s lang niet onomstootelijk vaststaat, omdat de eonelusie waartoe
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Nog geen half jaar namelijk na zijn vlucht werd de
zaak uitgebracht, de namen der schuldigen werden aan de
politie opgegeven . Aau terugkeer viel toen natuurlijk
niet meer to den ken . Maar buiten Parijs was de vluchteling
bij den gebrekkigen samenhang tusschen politie en justitie
in de versehillende deelen des rijks betrekkelijk veilig .
Toch behooren de nu volgende jaren tot de ellendigste
nit het levee van V i l l o n . I[3et geld van het college de
Navarre had hij stellig in kroegen en bordeelen spoedig er
door gebracht, en als een doodarm man zwierf hij verder
door rankrijk. Waarschijnlijk nog in het jaar 1457 valt
zijn verblijf aan het hof van den dichterlijken hertog K a r el
van Orleans to Blois .
K a r e 1 v a n O r 1 e a n s had als barge, bleeke jongen
van zestien jaar moeten optreden als partijhoofd in den
bitterer strijd tusschen A r m a g n a c s en B o u r g u i g n o n s .
Heel zijn levee bleef hij de stills, schuwe man, die, voor
niets zoo angstig als voor de luidruchtigheid van het levee
en de vermoeienis van den hartstocht, heen en weer gegooid en geslagen en gebeukt wordt door het Noodlot .
Blij als een kind was hij, toen na vijf-en-twintigjarige gevangenschap de Engelschen hem eindelijk loslieten en hij
zich kon terugtrekken in de rust van zijn landgoederen,
om verder zijn heels levee lang zoo weinig mogelijk anders
to doer dan v erzen makern en dichterlij ke of geestige gesprekken voeren east zijn omgeving . Met ontelbare rondeaux
hij komt, mij werkelijk van belang schijnt . Le Petit Testament geschreven,
toen V i 11 o n nog aan geen inbraak dacht ! Mij kost het moeite afstand
to doer van de voorstelling van dien genialen inbreker, die, opgewonden
over zijn succes, die brutaal-geestige „lain" ale een laatste uittarting tot
zijn Parijzenaars richt . Bovendien ; wat zou ter wereld V i 11 o n bewogen
hebben Parijs, de stad die met heel zijn levee en denken zoo was samengegroeid, to verlaten ? G a s t o n P a r is, die de vrees voor de justitie niet
wil aannemen, is gedwongen geloof to heehten aan 's dichtera eigen beweringen in den aanhef van le P, T . Maar hoe duidelijk is in heel die
passage de Verstellung van den dichter . C a t h e r i n e d e V a u c e 11 e e
mag hem nog zoo wreed behandeld hebben, kan men daaronl gelooven,
dat V ill o n het in Parijs niet larger zou keener uithouden ? Er blijkt
eehter uit zijn P . T . zelf een heel anders stemming dan van een diepe
verslagenheid .
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en balladen was hij uit Engeland teruggekeerd, en nog
veel meer kwamen er bij in Blois . Van de ellenden van
den tijd, van de geweldige emoties van den oorlog of van
den partijhaat bespeurt men in die verzen niets . De ziel
van den dichter bleef onder alles even argeloos en kinderlijk ; hij trachtte alles to negeeren wat hem onaan genaam
was . Te midden van de verschrikkelijkste gebeurtenissen
koketteert hij met de benauwdheden van zijn hart, dat
door Liefde gekweld wordt, klaagt over de wreedheid, is
opgetogen over een gunstbewijs van zijn beminde . En dat
alles in de beminnelijkste en sierlijkste rondeaux en balladen, die men zich kau denken . Want, al schrijft hij ook
zooals alle minnedichters v6or hem, al heeft hij niets toegevoegd aan hun vocabularium en geen andere stemmingen
gevoeld dan die reeds lang waren verheven tot de dichterlijke bij uitnemendheid, wel beheerschte hij dien ouden norm
volkomen en moist er gracieuselijk mee to spelen . Toch,
door de eentonigheid en de oppervlakkigheid van hun genoel, zijn zijn verzen op den duur schromelijk vervelend en
vermoeiend door hun eeuwige allegorieen.
Aan het hof van dezen man nu, waar toen reeds verscheidene dichters waren vereenigd,
dichters tusschen
twee haakj es, die misschien in staat waren niet al to onhandig hun balladen of chansons vol to rijmen, maar die overigens niet de minste beteekenis hebben, aan dat hof
verscheen in den loop van 1457 ook r a n c o i s V jib o n,
in de hoop er tenminste voor een tijd een onderkomen to
vinden . Op een „concours po~tique" deed hij zich al dadelijk kennen als alley meerdere . Er werd namelijk gevraagd
een ballade, met in elken regel een tegenstelling en beginnend met den regel :
Ie meurs de soif aupres de la fontaine .

De ballade van V i 11 o n treft onmiddellijk door den
forschen, gangvollen toon, en de dichter, die zooveel tegenstrijdigheden in zich voelde, spreekt er als vanzelf met die
bewogen stem van waarachtig en diep gevoel, die wij hooren
ook in zijn andere verzen en die wel vreemd moest aandoen_
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temidden van het geaftecteerd en zielloos praten van Orleans'
poetenkring . 1)
Zoo al in den beginne de hertog behagen mocha
scheppen in den omgang met een geestig en oorspronkelijk
man als Viii on, op den duur moest de scherpe tegenstelling, die bestond tussehen den koelen, eleganten vorst
en den hartstochtelijken, rumoerigenn avonturier met zijn
neiging tot buitensporigheden, voor beiden ondraaglijk
worden . Of misschien Viii o n bovendien zich opnieuw aan
diefstal of iets dergelijks heeft schuldig gemaakt, is niet
bekend ; zeker is, dat hij na een kort verblijf in de hertogelijke gevangenis de domeinen van Orleans to verlaten
had en, platzak en hongerig, opnieuw zijn vagebondenleven
moest aanvangen . E+ en ballade, waarin hij den hertog v a n
B o u r b o n smeekt om geldelijken steun, moet in dezen tijd
geschreven zijn . Wat het antwoord was, weet men niet .
Misschien een goede fooi, maar in elk geval werd V i 11 o n
niet, zooals hij waarschijnlijk gehoopt had, tot 's hertogen
hofpoeet aangesteld . 'Vat de ballade zelf betreft, ze is viot
en geestig ; het is een feit, dat de ongelukkige dichter zich
handig door de vernederin g heen sloeg . Ret was trouwens
wel niet zijn eerste. A1 lang had hem het bukken onder
de slagen van hey; lot de ruggegraat soepel gemaakt, en
de tijd was niet ver meer, dat hij kon zeggen, dat hij „al
zijn smaden gedronken had ."
Naar alle waarschijnlijkheid gebeurde het in dezen tijd,
dat V i 11 o n lid werd van de groote misdadigers-associatie
der Coquillarts . $et aantal desperado's, die in deze jaren
het platteland van rankrijk onveilig maakten, was buitengewoon groot . In de eerste plaats warm het de ~corcheurs
nit den oorlog, die ook na de energieke maatregelen van
1445 nog als struikroovers rondzwierven ; verder de door
werkeloosheid geruIneerde handwerkslieden en boeren, de
aan lager wal geraakte geestelijken en gegradueerden, die
met kwakzalverij of valsche relikwieen het landvolk geld

1) Twee andere balladen op dit thema, (de eerie van O r 1 e a
de andere van Gill e a d e a O u r m e al zijn to vinden : Lea podaies
Oh . d' O ., etc . par A. . C h a m poll ion- l g e a c, Paris 1843, p, 217
O . E, 1 2

n e zelf
du duo
en 433,
17

258

RANC~OYS VILLON.

nit den zak klopten . Tezamen waren al die lieden gekomen
tot ears hechte organisatie, waarin elk zijn eigen bezigheden
had, waarin rangers waren en eau hat hoofd waarvan „le
roy de la Coquille" stored. Ieder had zijn eigen beroep
er waren de paardendieven, de valsche spelers, de inbrekers,
de zakkenrollers, de sluipmoordenaars . Bij een grootere
misdeed ging men zeer stelselmatig to werk, zond verkenners nit, zorgde voor wachtposten, enz . 1) Viii o u, die
reeds zulke goede vrienden was met R e g n i e r d e M o nt i g n y en met C o l i n d e s C aye u z, beiden lid, kostte
bet stellig weinig moeite to worden opgenomen . Zooals hij
later bewees, raakte hij grondig van al de ambtsgeheimen
op de hoogte en sprak zeer vaardig burs teal, bet „jargon" 2).
Maistre ran coy s was langzamerhand eon mislukkehing geworden . Meer en meer voelde hij zich vernietigd
door de maatschappij, tegenn wier ijzeren regelmaat hij zijn
vuisten stuksloeg.
Terwij 1 hij bedelend en stelend door midden - rankrij k
zwerft, opgej aagd en uitgescholden door bet land volk, bet
geld dat hij soma door eon gelukkigen slag wint, verdobbelend of verkwistend in de steden met vrienden van verdacht allooi, leeft hij op de herinneringen aan Parijs. In
de uren van wanhopig berouw, wanneer hij weet dat hij
zijn levee vergooid heeft, denkt hij snikkend aan zijn
moeder. Maar andere visioenen verdringen hear weldra .
Heimwee bekruipt hem near die dagen, dat hij licht van
hart doolde door de straten van de groote stad, en hij lacht
nog bij zichzelf, als hij terugdenkt aan de uithangbordenn
en de glosses die hij erop maakte . Hoeveel herinnert hij
zich nog na zoo langen tijd ! Soma herleeft hij allerlei
tooneeltj es uit die gelukkige dagen . Hij ziet zich in de
Pomme de Pin, pretend en lachend, of ook twistend ; en
nog bait hij de vuisten, als hij denkt aan beleedigingen,
wier herinnering pijn doet als raakte men een slechtge1) Een uitvoerige beschrijving van de Coquille is to vinden : M a r c e I
S o h w o b, t .a .p . bi. 393 vlgg .
2) Bekend uit de stukken van een proces, in 1455 to Dijon gevoerd,
waarbij vela Coquillarts waren betrokken . Zie M a r c e 1 S c h w o b t .a .p .
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heelde wond . Want in al zijn ellen den behoudt hij een
.gevoel van eigenwaarde, dat prikkelbaarder wordt, naarmate
zijn maatsehappedijke ondergang reddeloozer blijkt . Hij
koestert zijn wrok, en large, trieste dagen houdt hij zich
bezig met zijn haat .
Maar hij was een man van sneiwisselende stemmingen
enn nooit lachte hij zoo gaarne, als wanneer hij lang wanhopig was geweest . Ook trachtte hij steeds zijn wanhoop
voor anderen - en voor zichzelf -- to verbergen achter
een masker van vroolijkheid, maar in bet luide spotters
net zijnn eig en feed brak soma zijn stem en trilde een snik
door, die hemzelf verraste.
Hij verbitterde hoe lan g er hoe meer tegen de menschen
en tegen bet levers . Geen andere idealen hield hij over
dan de genottelij ke zadigheid van dien vetten kanunnik,
die met zijn lief op mollig dons gezeten den ganschen dag
mists anders duet dann drinkers en minnekoozen 1). Rijkdom,
genot, ledigh aid, bet is bet eenige geluk, dat hij zich nog
kan darken . Dc onbereikbaarheid ervan doet zijn haat tegen
de rij lien groeicn . In de kroegen zit hij met giftige woede
tegen hen uit to varen, zwijgt anal als een onbekende in
de buurt kornt en rnokt in stilts .
Hij w~ ~rdt onverschillig voor alles. Hij vergeet bet
hail van zijn onsterfelijke ziel . Hij doet als met opzet de
verachtelijkste dingen : levend in een bordeel ads souteneur
in de ign< be1ate verboudingen . En later snoeft hij er mee
1)

Sur mol duvet aseis, ung gras ahanoine,
Lei (bij ung brasier, en chambre biers natOe,
A sun costs gisant dame Sidoine,
Blanche, tundra, polie et attintde
Roire ypocrae, a iour et a nuytde,
Rire, iouer, mignonner et bailer,
t t flu a nu, pour mieulx des core s' aiser,
Lee vy tous deux, par ung trou de mortaise
Lore ie congneus que, pour deuil appaiser,
I l nest tre sor que de vivre a son ails .
Zoo luidt de aerate etrofe van de ballads „des Contredis de rancGontier" . De laatete regal, bet viermaal wederkeerende refrain, is de
uitdrukking van V ill on' s hoogste levenswijeheid.
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en vertelt in kleuren en geuren, hoe het was, hoe slecht
en hoe laag 1).
Maar toch, in zijn innerlijkste ziel blijft hij steedsdezelfde V i 11 o n, die zooveel van zijn moeder houdt, die
zulke mooie verzen schrijft, die zoo warm en zoo leveudig
voelt. Nog altij d is hij in staat tot het sn el be wogen medelijden met alle ongelukkigen, tot het warme solidariteitsgevoel
met wie even arm zijn als hij, dat ons verzoent met zijn
kleine afgunst. Het diepe bewustzijn van zijn schande
draagt hij overal met zich en als hij pocht en roemdraagt
op zijn zonden, dan schemeren sours zijn oogen van tranen ..
In 1461, na vier jaren, waarin hij d waalde van dorp
tot dorp, van stad tot stad, kwam V jib o n, arm en moe,V
in het gebied van den bisschop van Orleans, T h i b a nit
d' .AA u s sign y, waar hij, in medeplichtigheid aiweer met
C o l i n d e s C aye u x, den Co-quillart, dien ik reeds meermalen noemde, een misdaad pleegde,
diefstal n.aar alle
waarschij nlijkheid .
Beiden werden gevan gee en veroordeeld, C o 1 i n tot de gaig
en hij is opgehangen
en Villonn tot ge v an genisstraf. Te Meun g-sur-Loire werd hijgevangengezet .
Hij had het daar heel hard, werd slecht gevoed en
ruw behandeld . Het denkbeeld dat het einde van zijn lotgevallen was gekomen, liet hem niet los : hoe kenn hij anders
meenen, dan dat zijn zwak en door uitspattingen en ontberingen ondermijnd gestel spoedig zou bezwijkenn voor de
eentonige wreedheid vann de gevangenisjaren, die hem wachtten .
In de ellende van dat bestaann wende hij aan de gedachte van
den dood . Hij vulde zijn sombere dagen met de wroeging
1) „Ballade de Villon et de la grosse Margot", Versohillende schrijvers (o .a. G a s t o n Paris) hebben moeite gedaan aannemelijk to waken,
dat dit gedicht, dat, wrang en terugstootend van onbarmhartig realisme,
het levee van een souteneur beschrijft, niet autobiografiseb behoeft to
worden omgezet . Mij is de toon to wreed en to innerlijk-bewogen, en bet
is wel echt V jib o n our zbb to doen, z6G dat hij er zelf van walgde, en
dan z66 to schrijven : uitdagend, maar met een ondertoon van wanboop ;
maar niet kan hij, wises stemmingen hem voortdurend de boas waren,
de tragiek van dit vreeselijke vers gehuicheld hebben .

RANLOYS VILLON.

26)1

ornrn wat niet meer hersteld kon worden, en met h .et streelen
van zijn haat tegen den bisschop, die hem deze bitterheid
deed proeven . Hij vernederde zich tegenover God, wilt
zich een armen zondaar ; zoo hoopte hij zijn ziel voor de
eeuwige zaligheid to redden . Maar ook hierbij bleef hij
(lezelfde mensch, die het aardsche lever lief had bovenal,
die schertsen en lachen won, en spotter met wien hij voor
zijn vijand held .
In Juli van datzelfde jaar 1461 stierf koning K a r e 1
VII en zijn opvolger L o d e w ij k I verleende in de volgende maanden aan een groot aantal gevangenen in de
plaatsen, waar hij na zijn wijding to Rheims doortrok, gratie
krachtens het recht van „joyeux avenement ." Order de begenadigden was ook Viii o n., die bij besluit van 2 October
146 1 in vrij held werd g esteld . Maar deze gratie betrof waarsehijnlijk alleen zijn jongste vergrijp . Zoo is het verklaarbaar, dat hij vooreerst niet terugkeerde naar Parijs : vrees
voor straf om de inbraak in 't college de Navarre van 1456
weerhield hem .
.A.ls eeri vreemdeling stood de ongelukkige dichter, die
zich ten doode had bereid, op eenmaal midden in het lever .
Een doil.e vreugde deed hem het bloed bruiser . Maar niet
met een slag konn hij alien vergeten, wat hij de laatste
maanden geweten had, enn planner tot betering van zijn
lever doolden hem door het hoofd . Hij hield ervan zijn
zondenn to belijden en zich to verzinken in nederigheid ;
maar heel licht dwaalde hij of tot de wereldsche lichtzinnigheid van vroeger . Enn een gevoel bleef hem bij van den
begin ne af : een kwellende wraakzucht tegen T h i b a u l t
d'A a s s i g n y, denn bisschop .
In deze stemming; Schreef V i l I o n het groote gedicht
dat zijn naam beroemd maakte, le Grant Testament 1).
1) Waar de dichter dit werk maakte, is niet meer na to gaan .
Diet in Parijs, zooals blijkt nit enkele plaatsen, waar hij toont nog in het
Parijs van 1456 to lever . De veronderstelling (o .a, van G . Paris), dat
hij bij de dames in Poitou (Gr . T ., str . ".CIV) zou gelogeerd hebben,
lijkt mij vrij cveinig ,grond to hebben .
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Maar toen hij in den loop van 1462 I)
zeker hadden
de vrienden van maistre G u ill a u m e wear hun best gedaan
in Parijs verscheen en zijn kamer in hat klooster
Saint-Benoit, die hem wachtte, wear had betrokken, was
er van zijn goede voornemens niet veal queer over . En hoe
voelde hij zich zalig bedwelmen door de atmosfeer der groote
stad . A is hij door de straten liep en hij zag veer de oude
huizen en de oude, welbekende uithangborden, en de vrienden riepen hem aau : „ he r a n c o y s !" dan zwollen zijn
neusvleugels en een wags trok voor zijn oogen . Die goeie
ouwe kerels, en die heerlijke, overweldigende stad !
In November 1462 reeds zat V i 11 o n opnieuw gevangen.. De beschuldiging was : diefstal . Het schijnt, dat
hat bewijs echter niet geleverd kon worden ; maar hat is
zeker, dat Viii o n in dew tijd flog steeds in nauwe betrekking stond tot de Coquillarts : zelfs was hij wat men
zou kunnen noemen de poeet van de bende . Nadat men
hat hem flog lastig had gemaakt over de inbraak van :
1456 2), werd hij ten slotte op vrije voeten gesteld . Maar
zijn vreugde was van korten duur. Nog in diezelfd.e maand
November werd hij gemengd in een nieuwe zaak, die ditmaal zeer ernstig dreigde to worden . Na een maaltijd met
een paar vrienden, waartoe V i 11 o n, tusschen twee haakjes,
hongerig als altijd, zichzelf had uitgenoodigd, ontstond op
straat een hevig a twist, waarbij bloedig a wonders warden
geslagen . Terwijl de andere deelnemers met lichter stra#fen
wiens aandeel in den strijdd
vrijkwamen, werd Viii o n
toch vrij gering schijnt geweest to zijn, maar wiens onverbeterlijkheid zijn rechters tot strengheid bracht
door
den prevost tar dood veroordeeld 3).
1) wanneer precies zijn terugkeer valt, is niet bekend. Het aerate
bewijs van zijn aanwezigheid dagteekent van November .
2) Door de zaak van den diefstal werd de aandacht op hem gevestigd. Ongetwijfeld had hij een gratie voor zijn misdaad van 1456, maar
men wilde hem thane dwingen tot terugbetalen van zijn aandeel in den
bait (120 gouden sehilden) . Het schijnt, dat de vrienden van zijn pleegvader - wier volhardende toewijding wel bewondering verdient -- bong
voor hem stonden .
3) Eerst voor eenige jaren is de „lettre de remission" gevonden,
waarin daze zaak verhaald wordt . L o n g n o n en S c h w o b plaatsten
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Het scheenn ditmaal ernst to zullen worden .
In de opperste ontzetting van doze oogen .blikken toont
zich de dichter nog steeds dezelfde, tegen zichzelf verdeelde
n.atuur . Twee verzen zijn nit dozen tijd van hem over, die
in hun schrijnende tegenstelling als hot symbool zijn van
hot karakter van dozen mensch . Hot eene is eon ballade,
eon gedicht van hoogen ernst . Zonder to weeklagen smeekt
de dichter
rustig en waardig
zijn „freres humains,"
wier wreedheid hij wel kende, niet to spotters wanneer zij
hem en de anderen, die met hem gehangen worden, aan
de gal g Zion .
Mais priez Dieu quo tour noun veuille absouldre .

Geen huivering rut in zijn vers, wanneer hij in forsch
realisme de half vergane lichamen beschrijft, die straks door
de roofvogels zullen worden verscheurd en waarvan eon hot
zijne wezen zal . E+ n als eonu vurige smeekbede keert telkens
wear die regal :
Sail priez Dieu quo tour uous veuille absouldre .

Als eon befog verzet vann zijn menschelijkheid, als eon
wanhopig e g rij nslach om alles wat hij straks aan .bad, klinkt
daarnaast hot cynische quatrain . :
Ie suis rancoys dont cc me poise,
N i de Paris empres Pontoise,
Qui, d'u.ne corde d'une toise,
Scaura, mon col quo mon cul poise .

In.tusschenn had V i 11 o n appal aan geteekend
zonder
zich to storenn aan den spot ,vann zijn cipier
bij hot ParV i l l o n' s terdoodveroordeeling nay den moord op Philippe S e r m o y s e .
Zij namen dus ook aan, dat de dichter zijn dagen to Parijs heeft geeindigd .
G a s t o n P a r is, toegerust met de kennis van nieuw ontdekte feiten,
stelde de terdoodveroordeeling hot eerst in 1463, maar, naar hot schijnt,
heeft doze voorstelling nog goon ingang gevonden . (G . L a n s o n, Est
.
de la Literature frank aise, laatste editie 1906, p . 170 vlg,) . Toch lijkt ze
mij aannemelijk, behalve om andere redenen vooral ook hierom, dat de
ballade „quo V i 11 o n foist quant it fust iuge i mourir" work moat zijn nit
's dichters rijpste periode . Dat hij dat vers geschreven zou hebben voor
zijn Petit Testament, waar zijn kunst nog zoo weinig met zijn ziel to
makers had, dunkt mij al seer weinig waarschijnlijk .
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lament . Hij kon zich wel niet vleien met veal hoop op
slagen, maar elke poging om zijn levee to redden was hat
wagers waard . En ziet, hat ongehoopte g~beurde . Het
Parlement, zonder twijfel bewerkt alweer door de bescherm-heeren van. V jib o n, ram hat appal aan, onderzocht de
zaak opnieuw, vond inderdaad hat vonnis onrechtvaardig en
veroordeelde, opnieuw rechtdoende, den delinquent tot tiers
jaren ballingschap buiten Parijs . Pit gebeurde Januari 1463 .
V jib o n, voor de tweede maal teruggeworpen in hat levee,
dat hij voor goad verlaten meende to hebben, was buitenn
zichzelf van blijdschap . Twee verzen schreef hij, schaterend
van uitbundige vreugde, een om hat Pariement „mere des
boos et sear des benois anges !" dank to zeggen, een om
zijn cipier, G a r n i e r, die zeker zooiets gezegd had van dat
hij die malligheden van appal aanteekenen flu maar latern
moest, ertusschen to nemen 1).
En deze verzen zijn de laatste, die ors van. V i 11 o n
over zijn. Geen enkel bewijs van zijn bestaan is verder tot
ors gekomen . Natuurlijk heeft hij in dit jaar 1463 Parijs
verlaten . Wat er verder met hem gebeurd is? R a b e 1 a i s
vertelt een anecdote, waaraan men in den laatsten tijd wear
meer geloof is gaan hechten, enn waaruit zou blijken, dat
de dichter zich op hat einde zijner dagen in Poitou had
teruggetrokken en dat hij zich niet gebeterd had, . . . zooals
trouwens wel niet anders to verwachten vial .
Maar fang zal hij zeker niet maar geleefd hebben,
1) Uit deze ballade wil ik hier -- omdat ze de stemming van den
dichter zoo juist teekent - een en ander aanhalen
Quo voue semble de mon appal,
Gamier, feis ie sans ou follie ?
Cuidiez voue qua soubz mon rappel
Y east taut de philosophic
Comma de dire : „I' en appal"?
S'y avoit, ie voue certiffie,
Combien qua point trop ne m'y fib .
Quand on me diet, present notaire .
,,Panda serez !" ie voue affie,
Estoit it bra temps de me taire ?
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antlers zou hij toch stellig flog wel meer hebben geschreven .
Saar reeds in 1461 klaagde hij, dat hij zwak en oud was
op ziju dertigste jaar : de vrouwen wilden niets meer van
hem weten en houden hem :
Pour ung viel use roquart .
he viel ports voix et le ton
ne suis qu' un g ieune coquart .

En als hij, op een andere plaats van le Grant Testament,
ziju liehaam vermaakt ,,~ nostre grant mere la terre", dan
voegt hij er bitter aan toe :
Les vers n'y trouveront grant grease :
Trop luy a fait fawn dare guerre .

Een levers van gebrek en losbandigheid, een ontzenuwende angst voor vervolging en straf hadden hem gesloopt 1).

Zooals ik V jib n beschreef, zoo is hij mij verschenen
in het kleine bundeltje gedichten, dat van hem over is .
Reeds vroeg was de jonge maistre es arts tot dichten
gekomen . 1k noemde den Rommant du Pet-au-Deable,
waartoe de woelingen aan de Universiteit, die hij mee help
makes, hem inspireerden . De enkele die tot ziju vroegste
periods worden gerekend - hij nam ze meest op, later, in
ziju hoofdwerk, le Grant Testament - munten in niets
uit, ziju on oorspronkelij k, misses een sterk, eigen gewoel .
Convention eele onderwerpen bespreekt er de dichter in den
con vention eelen vorm. De allegorie, toes flog in hooge
1) Be biografle ran Vii ion is eerst geschreven kunnen worden
na de jverige nasporingen in do ranache archieven (vooral van Longnon en Marcel Sohwob) . Teikens wierpen later gevonden feiten de
systeinen, waarin men do reeds bekende had geschikt, omrer . En flog
bestaat op 'ide punters on zekerheid . Waar mijn doel slechts was den lever
V jib n voor oogen to brengen, zooals ik me hem voorstel, en daartoe
ten slotte weinig afdeod, of do dichter reeds in 1 .455 of eerst na 1456
definitief is toegetreden tot do Coquille, en dergeiijke kwesties nieer, bob
1k het verhaal van ziju levers gegeven zooabs het mij het aannemelijkst
leek, zonder het to dikwijls to onderbreken om mijn voorstefling to verdedigen .
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eere
men denke aan Alain Chartier en aan Karel
v a n. O r l e a n s
gebruikt hij en hij verspilt zijn vernuft
aan de ingewikkelde rederijkerskunstjes, die de tijd liefhad .
Het aerate werk van beteekenis, dat van hem over is, is
le Petit Testament, door hemzelf „Lain" genoemd, met een
woordspelin g op „legs" .
Na de inbraak in het college de Navarre in December
1456, toes zijn vrees hem dwong zich nit de voetenn to
makes, wilde hij, dat zijn vertrek niet alle eclat zou misses .
Le Petit Testament is niet meer dan een kostelijke grail .
V jib o n, opgewonden over het welslagen van zijn gevaarlijke onderneming, verkneukelt zich, nu hij niet zijn heldendaad van de daken kan bazuinen om door ieder bewonderdd
to worden, in de gedachte, dat hij dan tenminste die g oede
Parijzenaars op meesterlijke wijze voor den gek kan houden .
Iij vlucht, maar, Iaatste brutaliteit, flog eenmaal keen hij
zich one en hoont de dwazen die hem later trekken .
In een plechtigen aanhef dealt hij de reden m.ee,
waarom „ie, r a n c o y s V i 11 on, escollier", zoo plotseling
de stall verlaat .

Die reden

stekend in een gedicht.
even g

Hij

is

wondermooi en past nitgeeft voor, dart een lust hem

„de briser
La tree amoureuse priaon
Qui soulait mon cuer debriser ."

Zijn geliefde namelijk is meer dan wreed tegenover hem
en gaat zoover, dat zij
„Vault et ordonne qua i' endure
La mort, et qua plus ie ne dare" .

Daarom vlucht hij, om aan die gevaren to ontkomen
,,Adieu! le m'en vois 3 Anglers !"

Hoe hard hat hem ook valt, hij ziet gees anderen uitweg .
En daar hij flu gaan moat en niet zeker is van den terugkeer
immers hij is slechts een mensch en sterfelijk
daarom vermaakt hij aan zijn vrienden al zijn bezittin .gen
ten aandenken . Volgt een plechtige aanroeping van . Vader,
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Zoon en Heiligen Geest „et de sa glorieuse Mere par qui
grace rien s ne pent ."
Na de komische gezwollenheid van dezen aanhef, waarin
de dichter schertsend de poetische taal van zijn tijd spreekt,
komen eindelijk de verschillende legatee . Na zijn pleegvader vereerd to hebben met zijn goeden naam en na zijn
hart to hebben vermaakt aan de geliefde, die hem verjaagt,
maar dat God haar
zoodat hij alle vreugde missen moat
bedenkt V i 11 o n een lange rij van vrienden en
vergeve
vijanden met de meest uiteenloopende geschenken . Sours
toont hij zich van een vorstelijke kwistigheid, schenkt dezen
kasteel en toren van Vicestre (waarover hij niets to zeggen
had, omdat ze den koning toebehooren), een antler zijn
zwaard, dat hij in een herberg voor schuld in pand heeft
moeten geven . Ziju barbier maakt hij gelukkig met alle
Karen, die deze here afg eknipt of afgeschoren heeft, en aan
zijn vriend J a q u e t C a r don schenkt hij in vollen eigendom
„Item, laisse et donna en pur don",

zijn zijden handsehoenen en mantel, benevens den eikeloogst dien hij van een wilgenboschje zal kunnen halen,
dagelijks eenn vette gaps en een vet kapoentje, tiers okshoofden witten wijn, en, wijze voorzorg l, twee processen,
opdat bij niet al to dik zou worden . De „chevalier du
guet," d .w.z . de hoofdcommissaris van politie, en zijn mannetjes, die in den bewusten nacht zoo slecht nit hue oogen
gekeken hebben, zijn niet vergeten . V i 1 I o n kan de verzoeking niet weerstaan hen nog eens voor den mal to
houden van nit zijn veilige verte en hij wenscht hue twee
vechtpartijen toe .
Al deze geestigheden zijn iutusschen nog tamelijk onschuldig. Er zijn er echter, die voor de betrokkenen hoogst
onaangenaam geweest zullen zijn . De dichter, machteloos
tegenover de meesten van zijn vijanden, wreekte zich over
beleedigingen en verongelijkingen met hat wapen, dat zijn
vinnig talent hem in de hand gaf.
Zoo waxen er bij voorbeeld twee aanzienlijke, oude heeren,
schatrijke kanunniken, maistre G u i 11 a u m e C o tin en maistre
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T h i ban 1 t d e Vie try, die hij ons in meesterlijke plastiek
voor oogen voert als
„Deux povres clerca, parlans latin,
Paisibles enfans, sans entry, 1)
Humbles, bien chantana au lectry 2)" .

Van denzelfden aard is zijn stekeligheidje tegen de heeren
Colin Laurens, Girant Gossouyn en Jehan Marc e an, volgens G a s ton Paris drie oude woekeraars 3),
en die V i 11 o n met inwendig genoegen noemt
trois petis enfans tons nun,
„ . . .s
Povrea orphelin s depourveus, . . . .
Et desnues comma le ver ;
I' ordonne",

last hij er edelmoedig op volgen,

„Qu' ile soient pourveus,

Au moms pour passer cast veer" .

Na hen blijgemaakt to hebben met een handvol nit
zijn bezittingen, tar waarde van „qua,tre blahs," eindigt
hij geroerd
„Ils mengeront maint bon morceau,

Lea enfans, quant ila seront vieula" .

Maar veal erger hog is de manier waarop hij, drie
huitains lang, den ongelukkigen maistre Robe r t V a 11 e
vervolgt. Waarmee kan daze zich den haat van den dichter
op den hall gehaald hebben ? Hat is hem in elk geval
dour to staan gekomen, want voor eeuwig zal hat nageslacht hem kennen als hat arme klerkje bij hat Parlement,
wiens „amye" er zoo schunnig bij loopt en wiens hoofd zoo
hoi is als een leeg a kast . Vermakelij k is daarbij V i 1 I o n's
neerbuigende goedheid, die beveelt dat zijn bloedverwantenn
zijn pantser zullen verkoopen om voor de opbrengst den
„dessusdit maitre Robert" een schrij versplaats to bezorgen .
A.lle bekenden van den dichter figureeren hier. Voor1) Sans entry = zonder tegenapraak .
2) Lectry = koorlessenaar .

3) De voorgangers van G . P. L o n g n o n en M. S c h yr o b die
zijn gegevens niet hadden, zijn or in geloopen en houden de drie voor
V i 11 o n' s jonge leerlingen .
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carat zijn het enkelen uit den vriendenkring van maitre
G u ill an m e. Maar hot schijnt wel, dat hij de meeste
ambtenaren en juristen, die in le Petit Testament voorkomen - en meestal in geen zeer gunstig daglicht, - had
leeren kennen in de Parijsche kroegen, die door hoog en
laag warden bezocht . V ill on kept geen valsche schaamte.
lIij schroornt niet de menschen to noemen, tot wie ziju
verhouding niet zeer lofwaardig was . e gn i e r d e M o n t i giL y en C olin d e s C a y e u x hebben elk hun huitain .
Dan waxen er bijvoorbeeld L o u p en Oh o l e t, de eendentheven, met wie hij zeif wel in de Parijsche grachten ,,op
de vogeljacht" geweest zal zijn, en die hij zonder blikken
of blown ieder nalaat :
Ung canart,
I rins sur lea inurs, comma on souloit, 1)
Envers les fosses, sur le tart,"

en bovendien nog ,,ung long tabart" om er natuurlijk den
buit order to verbergen .
Aan hot slot vervalt do dichter wear in den hoogdravenden rederijkerstoon, dien hij met onverstoorbaren
ernst persiffleert . Na eon zeer stemmingsvolle strofe 2) begeeft hij zich in een doolhof van allegoric en van middeleeuwsche wijsheid, waarin ik verdwaald ban alle keeren,
dat ik getracht heb hem to volgen . En ten slotte, wanneer
hj zijn gedicht wil voortzetten, komt hij tot do ontdekking,
dat zijn inkt bevroren en zijn kaars uitgewaaid is, terwijl
hij nergens vuur kan krijgen . Bij zooveel tegenslag weet
hij niet beter to doer dan er eon Bind aan to maker . Op
klaaglijken toon verzekert hij enkel flog, dat hij, na al hat
zijne to hebben weggegoven, nog slechts eon heel klein beetje
slecht kopergeld overheeft, ,,qui sera bientost a fin mis ."
In le Petit Testament is voortdurend aan hot woord
do spotzieke, onbezorgde avonturier, die om niets bekommerd is dan om hat slagen van zijn mystificatie en om de
1)
2)

= plegen, gewoon zijn .
Die 1k verderop aanhaal en bespreek.

Souler
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kleine geraaktheden, waarover hij wrack zal nemen. De
treurige geschiedenis met P h iii p p e S e r m o y s e is vergeten en de dichter weet niet, hoeveel ellende hem nog to
wachten staat .
Heel andere is het, wanneer hij in 1461, na zijn jammerlijken zwerftocht en zijn verblijf in de bisschoppelijke
gevangenis to Meung, zich gedrongen voelt tot schrijven,
en tevens hot oude denkbeeld van het testament weer opvat .
Jaren van ellende, van zonde en van vernedering zijn over
hem heengegaan . Het is niet enkel meer om to lachenn
en to spotters, dat hij dicht : het gaat om meer, flu, dan om
een grap, een voor-de-gekhouderij, bet is een biecht . Hot
levee heeft hem zoo wood geslagen, dat bekentenissen en
rouwbetuigingen hem • ale kreten van pijn ontsnappen .
Tegen den groud geworpen, neergebonkt door zijn gevangenschap en zijn andere ellenden, tracht hij in snikkende wanhoop zijn berouw to zeggen . Hij weet, dat zijn levee
verknoeid en verbroddeld is, en de eenige hoop die hem
rest, is dat andere levee, waarvan de middeleeuwers droomden . Maar ach, hoe blijft bij dezen mensch het vleesch
weerspannig en wat een wonderlijke biecht is le Grant Testament geworden . V i 110 n, die tracht to spreken ale den,
die met hot levee heeft afgerekend, hoe staat hij er nog
midden in, hoe houdt het hem nog can alle kanten omvangen . Zijn arme ziel, die zoo beu is van al de wanhopige
leelijkheid die ze heeft moeten zien, en die wel heel gaarne
in schoonheid flu voortaan zou wipers levee, hoe blijft ze
beheerscht door de zouden en zwakheden, die zoo taai zijn,
en die nog niet wipers weten van heengaan .
Slechts kort slaagt maistre r a n c o y s erin zich bij zijn
vromen opzet to houden, maar zelfs char kan hij zijn spotzucht niet bedwingen, die hem de meest profane aardigheden
dwars door den hoogsten ernst heen doet zeggen . En al
blijft hij ook lang moraliseeren, meestal wint zijn verbittering
het van zijn nederigheid tegenover God . En hoe berouwvol
ook, vergevensgezind is hij allerminst . Zoo oen gevoel nog
krachtig in hem leeft, dan is hot wel zijn wraakzucht, zijn
haat .
orsch en dreunend zet hot gedicht in met de hui-
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tai.ns over T h i b a u l t d' A u s s i g n y, den bisschop van
Orleans, die behooren tot de aangrijpendste verzen die ik
ken en die zijn als een vervloeking . De ongelukkige dichter
heat dien bisschop met heel zijn ziel, en in het wanhopig
:gevoel van zijn onmacht weet hij niets anders to doen dan
God to smeeken en to soebatten zijn vijand evenzoo to behandelen
wanneer hij gestorven is
als de bisschop
hem behandeld heeft, hem, v i l l o n .
Tel luy soit Dieu, qu'il m'a estO.
S'il m'a estO misericors,
Ihesus, le roy de Paradis,
Tel luy soit
l'atne et au corps!
Et s'estb m'a dur et cruel
Trop plus que cy ne le raconte,
Ie vueil que le Dieu eternel
Luy soit done semblable, a ce compte . . . .

De gedachte, dat de Kerk van de geloovigen eischt, dat
ij vergiffenis weten to schenken, schijnt hem tot inkeer to
brengen : een oogenblik vermeit hij zich in barmhartigheidsgehuichel, maar valt dan uit met heftigen hoop en spot,
zonder zich in het minst to bekommeren om het heil van
zijn ziel .
Maar zoo hij wraakzuchtig is, hij weet ook dankbaar
to zijn . „L o y s , le bon roy de rance" die hem bevrijd
heeft, wenscht hij alle mogelijke goeds toe : het geluk van
Jacob, de eer en den roem van Salomo, het lange levee
van Methusalem, „et douze beaulx enfans, tour masles," en,
na, nog veel meer :
„llt puffs Paradis a la fin" .
De corn positie van. „le Grant Testament" is zeer los .
Na de uitingen van zijn heat en zijn erkentelijkheid, die
ik besprak, verklaart de dichter, dat hij, zwak en den dood
nabij, den korten tijd dat hij nog bij zinn en is, zich heeft
ten nutte gemaakt om dit Testament semen to stellen
„ , . . , de derniere voulente,
Seul pour tout et irrevocable" .
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Daarna komt de eigenlij ke inleiding, waarin V i 11 o n,
beginnend over zijn schuld en zijn wroeging, beschouwingen
geeft over allerlei dingen die hem na aan 't hart gaan .
Voortdurend last hij zich door invallende gedachten afleiden
van zijn opzet en begeeft zich op sours zeer ver afdwalende
zij paden .
„Je suis pecheur, ie le stay bien,"

is het motief van deze ouverture . Maar hij zoekt zich to
verontschuldigen en verhaalt de bekende geschiedenis van
Alexander en den zeeroover Diomedes .
„Se Dieu m'eust done rencontrer
Ung autre piteux Alixandre",

den zou hij niet misdreven hebben .
„Necessite fait gene mesprendre
Et faim saillir le loup du boil" .

Maar hij west wel, dat die noodzakelijkheid voor hem toch
slechts zeer betrekkelij k was, en met schrijnend zelfverwij t
verzucht hij in de vaak aangehaalde strofe
,,He Dieu ! se reuses estudie
Ua temps de ma ieunesse folle,
Et a bonnes meurs dedie
I'eusse maison et couche molls!
Mais quoy ! ie fuyoie 1'escolle
Comme fait le maulvais enfant . . . .
En escripvant ceste parolle
A peu que le cuer ne me feat" .

Hoe verschillend ken het den menschen gaan in hun
leven ! Van zijn vrienden zijn sommigen gestorven
„Repos aient en Paradia
Et Dieu saulve le remenant . . . .
Et lee aulcuns soot devenus,
Dieu mercy ! grans seigneurs et maistres,
Lea autres mendient tour nus,
Et pain ne voient qu'aux fenestres . . . . "

Deze eenvoudige tegenstelling wear al zoo velen vruchteloos our gejammerd hebben, brengt ook V i 11 o n tot
woorden van afgunst en verzet . Maar hij bedenkt zich,
dat het gevaarlij k is over deze dingen to spreken
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a tour ne plaint,"
en hij troost zich met de gedachte, dat hij wet hij niet
durft zeggen., den toch denken ken 1) . En troost ook is
h.et hem, dat eenmaal toch alien sterven moeten, dat de
dood rijken zoo goed als armen sleet . In een pear strofen
vermeit hij zich in de realistische schildering van de veranderingen die ook het schoonste lichaam,
„Ceete matiere

„Corps femenin qui taut est tendre"

door den dood ondergaat . In dit verband volgt de beroemde „ballads des dames du temps iadis," waarschijnlijk
reeds vroeger geschreven .
V jib o n' s goede balladen zijn inderdaad bizonder mooi .
Zij munten nit door eenvoudigen, klaren bouw : het refrein
is de logische afsluiting van elks strofe en het „envoi"
met zijn krachtigen aanhef, die het einde aankondigt, is als
de finale van een muziekstuk .
De „ballads des dames du temps iadis" klaagt over
het heenzijn van ells vrouwen, die de verwarde en onsamenhangende kennis van den dichter wilt to noemen 2).
Diotes moy ou, n'en quel pays,
Bet lora,, la belle Rommaine ;
La royne Blanche comm e lie,
Qui chantoit a voix de seraine ;
Berte au grant pi8, Bietris, Allis ;
ilaremburgie qui tint le Maine,
Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu' Englois brulerent a Rouen,
Ou sont elles, Vierge souvraine ?
Male oti sont lee neiges d'antan ! 3)

Ondanks de opeenstapeling van namen en het voortdurend vragen is de ballads allerminst eentonig . Wonder1) Povrete, chagrine et dolente,
Tousiours despiteuse et rebelle,
Dit quelque parolle cuisante ;
S'elle n'ose, si la pence ells .
2) Ret is niet onvermakelijk, dat hij o .a. spreekt over A r chip i a d a,
en daarmee near ells waarschijnlijkheid A .1 c i b i a des bedoelt, dien hij
dns Toor een meisje houdt .
3) d'antan = van bet vorige jeer .

o.
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mooi is bet droefwelluidend refrain, dat telkens weerkeert,
als eon bittere tegenvraag
Main ou sont lea neiges d'antan !

In balladen en huitains werkt de dichter zijn denkbeeld
nog verder uit . Het voortborduren op dit theme was zeer
in trek in de middeleeuwen. V jib o n is bier dan ook
lang niet altijd vrij van conventionaliteit, maar tusschenbeide
blijkt toch dat bet onderwerp m~er voor hem was dan
looter eon mode-gegeven . Sours trilt in doze verzen de
diepe weemoed van den mensch, die bet leven lief heeft en
weet, dat hij hot eons zal moeten missen, on sours mokt or
bet verzet van wie niet geleerd heeft to berusten.
A l spoedig komt V i 11 o n to spreken over de vergankelijkheid van hot vrouwelijk schoon
„Aussi, ces povres famelettes . . . . ",

vol nij d zien zij hoe de jonge meisj es gelukkig zijn en
roepen God tar verantwoording .
„Nostre Seigneur se taint tout quoy,
Car au tancer 1), ii le perdroit".

„La belle Heaulmiere", als voorbeeld voor alle oudgeworden courtisanes gekozen, beklaagt nu in lange verzen
hot verval van hear schoonheid . Steeds verder heendwalend
van zijn opzet komt de dichter tot lange beschouwingen
over de liefde . Verbitterd en gedesillusioneerd door zijn
ervaringen, lijkt hij wel heel oud op zijn dertigste jaar,
niet enkel zooals hij zelf zegt in de verzen, die ik reeds
aanhaalde, van lichaam, maar ook van gemoed . Goon vonkje
idealisme gloeit moor onder de each van zijn geblaseerdheid .
„Wet was ik dwaas," zegt hij, „ooit anders to denken dan
dat eon vrouw niet ken lief hebben . En wet hob ik er
voor geboet !" En toch
„Mail quo ce ieune baohelier

Laissast ces ieunes bacheletes,
Non ! et, le daunt on vif brusler
Comma ung chevaucheur d' e~ecouvetes, 2)
Plus doulces luy soot quo eivetes" .

1) Tancer = kijven .
2) Cheveaucheur d'e.scouvetes - bezemsteelrijder, toovenaar .
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Nadat nog even een toevallige gedachte aan den bissehop van Orleans hem een bitteren uitval tegen dien gehaten
vijand heeft doen waken, herinnert hij zich eindelijk aan
het doel van zijn schrijven en begint een groote uitdeeling
van zijn roerende enn onroerende goederen .
Hij vangt aan met alien, die hij in 1456 bedacht heeft,
.gerust to stellen : het is niet zijn plan hen thane to onterven.
In eenn paar geestige verzen doet hij zich aan one verschijnen, hoe hij, zwak en met bevende handen to bed liggen d, zijn laatsten wil dicteert aan zijn klerk
r e m in,
bang voor luisteraars
„ reniin, sie toy pres de won list,
Que Von ne me viengne espier" .

Evenals in „le Petit Testament" gaat aan de legatee
vooraf een plechtige aanroeping van Vader, Zoon en Heiligen
Geest . Onverbeterlijk ale hij is, brengt hem een toevallig
woord tot de allerwonderlijkste afdwaling, waarin hij een
theologische kwestie bespreekt . En wanneer hij zich daarna
tot de orde geroepen heeft, vermaakt hij in de eerste plaats
zijn ziel aan de Heilige Drieeenheid, terwiji hij haar aanbeveelt in de goede zorgen van Onze Lieve Vrouwe en van
de negen Hemelorden ; en zijn lichaam aan onze groote
moeder de aarde, zooals ik reeds zeide .
En nu volgt een reeks van legatee, geheel op dezelfde
wij ze ale in het Petit Testament . Een bizonderheid is alleen,
dat een aantal van de geschenken bestaat uit een of meer
balladen, waarin gewoonlijk de erfgenaam er niet goed
afkomt . Voorop gaan de legatee aan 's dichters pleegvader
u i 11 a u m e V i 11 o n, die ditmaal den „Rommant du Petau-Deable" krijgt, en aan zijn moeder en zijn vroegere geliefde, die elk een ballads tot hue deel ontvangen .
De huitain die aan zijn moeder gewijd is, is, evenals
haar ballads, treffend van eenvoudige schoonheid en diep
gevoel. Ret zijn de verzen, waarin V i 11 o n het meest de
zachtheid en de liefde van zijn natuur heeft geopenbaard .
Is dit die losbandige, rumoerige, haatdragende schooier ?
Hoor eens de teerheid van zijn stem, nu hij over zijn moeder spreekt
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„Item, donna

a

ma povre mere

Pour saluer nostre Maistresse,

Qui pour moy of douleur amere,

Dieu le scat, et mainte tristesse ;
Autre chastel n'ay, ne fortresse
Ou me retraye corps et ame,

Quand sur moy court malls destresse,
Ne 1) ma mere, la povre femme!"

Hij schenkt haar een ballade, waarmee ze kan biddenn
tot Maria. In dat gedicht is de moeder dus sprekend ingevoerd, en hoe leeren we haar kennen nit de woorden die
haar zoon haar doet zeggen, een stille, droevige vrouw, die
als een kind door hat leven gaat, hopend op een zalig hiernamaals
„ emme ie suys povrette et ancienne,

Qui riens ne scat' ; oncques lettres ne leus ;
Au monstier 2) voy dont suis paroissienne
Paradis paint, ou sont harpes et ins,

Et ung enfer on dampnes soot boulius

L'ung me fait paour, 1'autre ioye et liesse .

La ioye avoir me fat', haulte Deesse,

A qui pecheurs doivent tons recourir,
Comblez de foy, sans faints ne paresse .
En caste foy vueil vivre et mourir" .

Heel hat naieve, kinderlijke geloof der middeleeuwers
is in daze strofe geschetst . Het is intusschen merkwaardig
op to merken hoe rustig V i 11 o n hat west to obj ectiveeren.
De ballade aan zijn voormalige geliefde,
„Item, m'amour, ma chiere Rose . . ."

is een fells smaadrede en zonder artistieke waarde . En
verder vervolgt V i 11 o n zijn testament op denzelfden inchtigweg schertsenden toon als in zijn gedicht van 1457 . En
hat lijkt wel alsof er die vijf vreeselijke jaren niet tusschen
lagen : dezelfde namen vinden we hier terug . Ook de
nieuwe personen zijn zoo goad als alien Parijzenaars . En
Parij s leeft in daze verzen . flat is of bij 't verkeeren under
andere menschen in 's dichters diepste ziel zijn oude wereld
haar bestaan voortzette .
1)
2)

ne = qua = dan.
Moustier --_ kerk .
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Dear zijn weer die drie arme weezen, ---- de oude
:gierige woekeraars
die, nog geestiger den voor jaren,
geplaagd worden
„Item, i'ay sceu, en ce voyage, 1)
Quo mes trois povres orphelins

Sont creuz et deviennent en aage ."

IEIij maakt zich zeer bezorgd over hun opvoeding. De
Don a t u s is nu to gemakkelijk voor hen, hij wil heyn du
in de leer doers bij maistre Pierre R i chi e r
denkelijk
ook een woekeraar .
Maar auk voor hun materieel welzijn
waakt hij . Zijn langenn tabbaard snijdt hij in tweeen om
voor de ~~ne helft via to koopen voor hen,
„Car ieunesse est ung peu friande" .

En, vervolgt hij, ik wil, dat zij tot goede zeden worden
opgeleid, hoeveel slaag het ook moge kosten ; zij zullen

kaproenen diep over het voorhoofd dragen, met de duimen
aan hun gordel, nederig tegenover elk schepsel,
„Disans :

,,Hen?

Quoy ? Ii n'en est riens !"

Si diront gene, par adventure

„Vecv enfans de lieu de biers !"

En ook de beide rijke kanunniken, die hij, als men
.zich herinnert, voorstelde als arme bests jongens, wear
.geenn kwaad in zit, verschijnen weer
„Item, et rues pourer clergons. . . "

$ij toont zich ook tegenover hen vol neerbaigende
=1iefde en belooft, dat hij moeite zal doer hun een studiebeurs to bezorgen .
De man die den vorigen keen kascteel en toren van
Vicestre ontving, krijgt alweer een kasteel. I a q u e t
J a r don, die zoo rijk bedacht wend, ditmaal slechts een
rondeau .
1) Uit dit vers maakt men op, dat Vi l l o n kort na zijn ontt~1ag

nit de gevangenis van Meung-sur •L oire, een vluohtig bozoek aan Parijs
heeft gebraoht . Maar wet blijft daarvan over, wanner men west wie die
,,troie povree orphelins" zijn !
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Maar er zijn ook veel nieuwe menschen in le Grant
Testament . Bijvoorbeeld de rinds beroemde maistre J e a n
C o tart, die juist gestorven was en voor wiens arms ziel
V jib o n een allervermakelij kste „ballade et oraison" schreef.
Cot art was blijkbaar big zijn levee een duchtig drinker
geweest en daarom roept de dichter drie zalige zielen, die
op aarde ook den wijn lief hadden aan, om voor de belangen
van hue geestverwant op to komen : Noach, Loth en den
bruidegom van gang, dien V jib o n, evenals zijn tijdgenooten :
„A.rchitriclin" noemde, van streek gebracht door het
Latijnsehe architriclvnus, dat gastheer beteekent. Geestig
en vlot geschreven is deze ballade en van een pakkendd
realisme zijn de verzen waarin hij
met alle sympathie o
den dronkaard beschrijft .
„Comme homme beu, qui chancelle et trepigne
L'ay yen sonvent, quand it s'alloit couchier ;
Et une foil it se feint une bigne,
Bier m'en souvient,

a

festal d'ung bouchier .

Prince, it n'eust seen insqu'

a

terre crachier ;

Tousiours crioit : ,,Haro ! la gorge m'art !"
aictes entrer quand vows orrez huchier 1)

L'ame du bon fen maistre Jean Cotart !" 2)

Evenals in „le Petit Testament" zijn sommige van de
legatee van een giftige hatelijkheid . V i 11 o n was zijn hater
nog niet vergeten .
Bijvoorbeeld tegen „maistre J e h a n Lauren s qui a
les pourer yeux si rouges", waarom P om de zonde vann zijnu
ouders, die zooveel dronken . De dichter vermaakt hens de
zolen van zijn schoenen om er hen mee of to rosaen.
Maar ik kan niet al de afzonderlijke legatee bespreken .
Het is verleidelijk, want de meeste zijn zeer geestig . Ik
moet me echter beperken en wijs alleen nog op een paar
mooie huitains, waar de gedachte aan den dood opnieuw
V i 11 o n inspireert. A.ls Ham! e t staat hij peinzend tegenover die doodshoofden, die daar „pesle-merle" door elkan1) Huchier

=

schreeuwen.

2) Ik ~eroorloof me, op voorbeeld an G a a t o n P a r i a een kleine
om$etting an de regele .
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der liggen en die evengoed van bissehoppen als van lantaariiopstekers geweest kunnen zijn .
Et icelles qui s'enolinoient
Unes contras autres en lours vies ;
Desquelles lee unes regnoient,
Des autres craintes et servies .
L lee iroy toutes assouvies,
Ensemble en ung tae pesle-made .

Zoo kom ik dan aan hot slot van hat gedicht, waar
do fictie van hot testament op meesterlijke wijze ten einde
is gevoerd . Om alle moeilijkheden, waartoe de legaten mogelijk aanleiding zouden kunnen geven, op to lossen, noemt
Villon Jehan de Calais,
,, . . . . honnorable homme,
Qui ne me vit des ans a trente,
Et ne scat comment ie me nomme",

een wildvreemde met andere woorden, maar een zeer
bekend en schatrijk Parijsch burger . Vervolgens geeft hij
met onverstoorbaren ernst zijn beschikkingen over do
begrafenis . Hij wil begraven worden in do kerk van Saintkvoye, ,,et non ailleurs," do eenigo kerk in Parijs waar
men niet begraven kon worden, aangezien hat cen kapel
was op do aerate verdieping van een klooster . llij wil this
wel, dat men zijn beelteriis aanbrengt op den wand, maar
eon . grafsteen is niet noodig,
,,Car it greveroit le plancher"

Een grafschrift moat or worden neergeschreven :
,,O y g ist et dort en ce

sollier," enz.,

in roerende woorden verhalend, hoe ,,ung povre petit .e8colher, qui fust nomme ran c o y s Vi lion" door de liefde
ward gedood : want tot daze mystificatie keert hij hier terug.
Voorts wil de stervende, dat gedurende zijn begrafenis ,,le
gros beifroy" geluid zal worden, ,,a bransle ." De luiders
zullen eon loon krijgen, nl . 4 brooden, of, als dat to weinig
is, een half dozijn : zooveei geven zeifs de rijken niet ; alleen,
bet zullen brooden van den heiligen S t e fa an zijn,
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„Miches de St. Etienne," d.w.z, steenen, want de heilige
S t e f a a n werd gesteenigd .
Bovendien wijsf hij flu flog drie executeurs aan, drie
rij ke burgers, die zeker even verwonderd en veront waardigd
geweest zullen zijn, toen ze hoorden, wat die vagebond van
een. Viii o n hen durfde voor den gek houden, all J e h a n
d e C a 1 a is, dien ik zooeven noemde . Maar, gaat de dichter
met een gewichtig gezicht voort
,,Mail, ou cal qu'ils s'en exouaassent,
. . ",
En redoubtant lea premiers frail

in dat geval zullen drie anderen, met name genoemd, hen
vervangen, en die drie, daarvan is Viii o n overtuigd, zullenn
flog liever er op toeleggen, dan de opdracht weigeren . Wat
verder de zorg voor de fakkels bij den lijkstoet betreft,
daarvoor zal G ui i l a u m e d e R u zorgen, en de executeurs
zullen de slippen van het kleed dragen .
Op dat oogenblik voelt de dichter, dat zijn einde
nabij is en
Si crie

a

„desormais
toutes gene mercie" .

Een ballade volgt, waarinn hij inderdaad vergeving vr,a gt
aan de heels wereld, behalve aan die „traistres chiens
martins" die hem zooveel ellende berokkend hebben
hij
bedoelt alweer den bisschop van Orleans en zijn trawan .ten
aan wier gehate gedachtenis hij enkele kernachtige
vloekwoorden wijdt, die door het plichtmatig wederkeerend
refrein
„Si crie a toutes gene mercie",
met een spotlach besloten worden . Dit snijden.d sarcasme, dat met de heiligste dingen durft spotten, met de
vergevensgezindheid van wie spoedig met de wereld gedaan
za3 hebben, geeft aan deze ballads, die werd gedacht all
het besluit van 's dichter= leven, lets gruwzaams . VrooUjker
is de laatste ballads
. „pour servir de conclusion ." -Hier is weer de fictie, als zou de liefde V i 11 o n' s dood
veroorzaakt hebben . Maar hoe wonderlijk doet als sl=ot aan
}
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dit testament, dat zoo berouwvol en zoo vroom begon,
hat „envoi"
„Prince, gent 1) comma esmerillon, 2)
Sachet qu'il fist, au departir
Ung traict but do viii inorillon, 3)
Quant de ce monde voult partir !"

Dit is dus „le Grant Testament ." In dit gedicht tie
ik Vii ion als een man, die in volkomen oprechtheid enn
zonder eenigen schroom spreekt tot een vriend, of tot eon
biechtvader . l3.ij heeft veal slechts gedaan in zijn levee en
hij wit boete doers . Maar de herinneringen sleepers hemm
inee, hij vergeet zijn berouw, lacht zeif hot hardst our de
schandaligste guitenstreken, die hij heeft uitgehaald . Sours
verteedert hem de g edachte aan jets fiefs . Dan wear trip
hij nog van woede bij hat bedenken van onrecht, dat hem
is aangeda;an, van vijandschap, die hij heeft geleden, en
woorden van haat ea schimp beven over zijn lippen . Do
;erbitterin.g tegen de menschen en tegen God mokt wear
inn zijn stem . Qok is hij fijntjes hatelijk tegen alien die
hem gag riefd of beleedigd hebben en vermaakt zich met de
spotternijen, waartegen zij woerloos staan . Moor en meer
wordt hij de slaaf vann zijn eigen fantaisie, van zijn eigen
geestigheid. Het van vernuft fonkelend praten gaat hem
overheerschen . Hij voelt zich wear de oude V i I 1 o n, zijn
wangen zijn game gloeien, zijn oogen glazizen . Hij denkt
niet meer aan hel of hemel, hat aardsche levee heeft hem
heroverd .
Na le Grant Testament is ons niet veal werk van de a
dichter bewaard gebleven . Van 1462 dagteekenen de bekende „ballades en jargon," zeven balladen in de dieventaal,
waarin. Viii o n practische raadgevingen en wenken uitdeelt
merkaan een betide jeugdige misdadigers . Daze verzen
waardig voor 's dichters biografie
missen mile kunstwaarde .
1) Gent .= odd,

2) Esmerillon = snort valk .
3) Vin moriUon -_ snort donk®re w4Jn .
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Ret schijnt, dat de nieuwheid der taal alle aandacht van
den schrijver voor de techniek heeft in beslag genomen..
Ten slotte zijn er, van 1463, de ballade en het quatrain,
die Viii o n schreef bij zijn terdoodveroordeeling en die
ik reeds besprak .
IV .
in de vijftiende eeuw bestond er in rankrijk Been
krachtig kunstleven . Geen eensgezind streven n.aar een
door alien vereerd ideaal beheerschte denken en daden der
dichters. Van de Renaissance, die het vorig tijdperk beloofd had, was niets terecht gekomen : de ontzettende oorlogen hadden haar in knop vernietigd . In het geestesleven
bestond enkel verwarring. Het oude, onaardsch idealisme
der voorbije eeuwen, verstard in conventionaliteit, uitgeput
en afgeleefd, handhaafde zich . Maar, hoezeer ook machtig
over velen, geestdrift kon het niet meer wekken . Geen
middeleeuwsche kunst kon meer ontstaan . Wel warden
nog de oude ridderromans gelezen ; maar nieuwe warden
niet geschreven . Wat voor hat oude in de plaats had willen
komen, de felle liefde voor hat levee, voor hat aardsche,
voor den mensch, het individualisme, dat zich dorst l osmaken van wat tallooze geslachten hadden aanbeden ., hat
was alles aanwezig sinds lang, maar hat bestond voort
zonder zich zijn strijdbaarheid bewust to worden . De meesten
voelden niet de tegenspraak tusschen de oude en de nieuwe
levensrichting en in hen bestonden zij vreedzaam n.aast
elkander. De tijdsstroom stood op hat doode punt . Dc oude
idealen was men moe, maar in de nieuwe kon men nog
niet gelooven .
In daze verwarring was Viii on, de vagabond, die met
heel de burgerlijke maatschappij in oorlog lag, ook als
dichter de man, die hat zekerst aijn eigen wag grog zonder
om eenigerlei conventie zich to bekommeren . Hij had zijn
geest niet laten bederven door de pedante geleerdhelid of
denn kouden zedelijkheidszin zijner tijdgenooten ; hij kon
lachen om wat zij in kunst en levee met bijgeloovigen
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eerbied beschouwden en voegde zich niet naar de oude
regels, die den dichter wilden insnoeren in het roestig
harnas, dat vorigen geslachten paste . In zijn verzen verschijnt hij ons eenvoudig als een mensch . Voor hem was
de kunst niet wat zij voor de meesten was : een tijdverdrijf en een middel tot roem . Hij heeft weinig geschreven,
jaren gaan voorbij, waaruit ons geen gedicht van hem over
is. Hij keerde tot de kunst, zoodra zijn gemoed in heftige
beroering verkeerde ; voor hem was het dichten : zich uitspreken . Zonder dat hij iets ervan beredeneerde, wist hij,
dat de bewegingen van zijn ziel een aanleiding tot kunst
konden worden ; hij moist, dat moat hij dacht en voelde, hij,
een mensch, belangrijk zijn kon voor ieder ander mensch .
Enn zoo dit niet, dan was toch voor hem niets zoo spannend
als het schouwspel van zijn eigen ik . In de meeste van zijnn
gedichten spreekt hij dan ook over zichzelf, enkel over
zichzelf.
V ill o n was een bizonder mensch, omdat hij hevig en
diep voelde ; hij was een groot dichter, omdat hij in staat
was ook zijn fijnste en vreemdste gevoelens to doen verstaan aan anderen . Dat is het beste deel van zijn kun.st,
dat nit zijn oude, wonderlijke verzen de stem des dichters
frisch en buigzaam klinkt, met lachen en weenen en tonesi
van haat en liefde, zooals zij voor eeuwen geklonken heeft .
V jib o n kende zichzelf. Hij had de pijn van in zich
to wroeten lief. In zijn verzen heeft hij zich gansch
gegeven, schroomioos, enn zonder zijn gebreken en zwakheden to verhelen ; dit alles in de hartstochtelij ke taal van
wie aan zichzelf zijn leven verhaalt .
Voor het eerst in de ransche literatuur is er een bewust
mensch opgestaan en voor het eerst zijn dear al de aandoeningen en stemmingen van de moderne ziel, waar
vroegere dichters, als echte middeleeuwers, in weinig persoonlijken vorm de gevoelens beschreven, die de conventie
tot de bij uitstek dichterlijke had verklaard, en de ideeen
uitwerkten waarin heel hun geslacht geloofde, geeft Viii a n
zijn eigen, zeer individueele gemoedsbewegingen tot in hun
die,
allerfijnste trilling en weet aan de denkbeelden
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het is waar, gewoonlijk ook niet zeer oorspronkelijk zijn
toch een persoonlijke kleur to geven door den hartstocht,
waarmee hij ze voordraagt, en de originaliteit, waarmee hij
ze toelicht. Hij voelde zich los van de maatschappij, die
hem uitstiet ; de vijandschap der inenschen leerde hem
zichzelf zoeken . Zijn ellenden brachten zijn gemoedsieven
tot bewustheid . Zijn verbittering deed hem lachen om wat
~rnd.eren bands in hot cirkeltj a hunn er bekrompenheid.
Zoo is hij to bescho uwen als eon vertegenwoordiger
van die nationals renaissance, die een logische voortzetting
is van de middeleeuwen en die aan de klassicistische voorafging en door haar goeddeels bedorven word .
Hot is niet alleen doordat hij over zichzelf spreekt,
d.at men V jib o n nit zijn verzenn leert kennen, hot is ook,
omdat zij een sterke eigenheid hebben, die in klank en
rhythms is uitgedrukt . Steeds hoort men de stem des
d.ichters . Men kept uit zijn work den aard van zijn lack,
van zijn, scherts, van zijn droefheid, zijn toorn .
De sterke en snel wisselende stemmingen der Testamenten
die er de bekoring van uitmaken -- hebbenn
elk in den gang der verzen en bun stijging en Baling haar
juiste uitdrukking. 1} De stem, die haar zeggen wil, vindt
n bet rhythms vann de woorden en de zinnenn de aanleiding
tot juiste intonaties .
Hoor den aanhef van „le Grant Testament :"
En l'an de mon trentiesme aage,

Quo toutes mss hontes i' eus beues,
No du tout fol, no du tout sage .

T~1on obstant maintee peines sues,
Lesquelles i' ay toutes receues

Soubz la main Thibault d'Aussigny.
1) De beide Testamenten zijn geschreven in achtregelige strofen .

V i lion beheerschte diem strofevorm volkomen . Zijn huitains behoeveon

goon stopregels, nook sohieten de gedaohten over de gren der aeht regels

: elks etrofe, ale arehitektonisch onderdeel in den grooten bouw van
been

bet gedicht, is ook eon afgerond geheel en heeft ale zoodanig haar strenge

regelmaat . Drie rijmklanken hebben de aeht regels en we! : ababbcbe .
Doze seer eenvoudige en logisohe opvolging geeft een groote geelotenheid
nan elk huitain : de b-rumen waken de eenheid .
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S'evesque it eat, seignant lea rues,
Qu'il soft le mien, ie le regny !
Mon seigneur n'est, ne mon evesque ;
Soubz luy ne tiens, s'il n'est en friche ;
oy ne luy doy, n'hommage avecque
le ne suis son serf ne sa biche .
Peu 1) m'a d'une petite miche 2)
Et de froide eau tout ung sate .
Large ou estroit, moult me fust chiohe . 3)
Tel luy soft Dieu qu'il m'a sate .

De bewogenheid van 's dichters stemming, reeds merkbaar nit de anakolouthische constructie, barst plotseling
uit in hat rumoerig rhythms van de twee laatste regels der
eerste strofe . Horten.d loopen de zinnen voort . De driftige
nadruk der verzen doet zich hooren in de zwaarbeginnende
regels (vs . 2, 3, 5, 7, 8 van den tweeden huitain) en met
kort afgebeten monosyllaben sluit hat laatste vers de strofe .
In scherpe tegenstelling met de stemming van dew
verzen is die van den 35en huitain van „le Petit Testament"
kalm en vredig . En even scherp dan ook steekt bij hat
onregelmatig, botsend rhythms der besproken passage de
zachtglij dende cadans van die strofe af :
inablement, en escripvant,
Ce soir, seulet, extant en bonus, 4)
Dictant ces laic et descripvant,
I'ois la cloche de Serbonne,
Qui tousiours a neuf heures sonne
Le Salut, que l'Ange predit ;
Si 5) suspendis et mix cy bonus 6)
Pour prier comma le cuer dit.

Bizonder fijn is her hat rhythms . De vijf eerste regels
zijn geheel regelma,tige jamben ; maar door hat brokkelige
van de drie eerste, wordt aan de vierde relief gab even .
En evenzoo geeft de plotselinge braking der regelmaat bij .
1) Peu = gevoed (van paitre).
2) Miche
brood .
3) Chiche = karig .
4) En bonus = in goads stemming,
5) Si -_ voor hat verzwegen prop : v, d, le pers.
6) Bonne = borne = einde .
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„Le Salut . . . " een zachten nadruk aan die woorden : deze
regel is het hoogtepunt der strofe . Vervolgens gaat de
stem weer stil en met innigheid verder .
Pit zijn voorbeelden, die ik zonder veel zoeken koos .
Wat ik betoogen wilds, is vrij wel aan elken huitain van
V i 11 o n to demonstreeren . Pat de stemming, de gevoelswaarde van een vers tot uitdrukking komt in klank en
rhythms, is wel de eerste eisch dien men kan stellen ; maar
dat bij V jib o n onbewust en als vanzelf elks gedachte
haar eigen bewogenheid in den huitain heeft gefizeerd, mag
omgekeerd voor het bewijs gelden van de echtheid en de
kracht van zijn talent .
Niet alleen door het rhythms zijn V i 11 o n' s verzen
persoonlijk. Heel zijn woordenschat, de beelden, die hij
kiest tot het toelichten van zijn betoog, zijn zijn eigendom .
Hij gebruikt de woorden, die hem gemeenzaam waren : een
dichterlijk vocabularium hield hij er niet op na . Ook geen
voorraad versleten beeldspraak, zooais de meesten zijner
tijdgenooten .
Met die onopgesmukte

taal west hij intusschen zeer

veel to bereiken . Hij is in hooge mate schilderachtig ; met
enkele woorden geeft hij een toestand weer, roept een verbeelding voor ons op . Tal van gestalten schrijden door de
Testamenten, karakteristiek in de weinige lijnen die hen
schetsen . Ik noemde de drie arms weezen ; de beide clergons,
die zoo goed hun Latijn en hun zingen verstonden ; den
ouden drinker, maitre Jean C o tart . Er zijn er veel,
veel meer . 't Is of alle namen, die de dichter noemt, door
de weinige woorden die hij hun wijdt, een lichaam en een
ziel ontvangen . Met snellen blik ziet Viii on, zelf zulk
een gemarkeerde persoonlijkheid, wat een individu kenmerkt
en in sobers, kernachtige woorden geeft hij het weer .
Een aantal levendige tooneeltjes bevat zijn oeuvre,
aardige genrestukjes, schetsjes naar het levee . Hij is hierin
een echte zoon van zijn tijd. In alle literaturen van de
latere middeleeuwen openbaarde zich een krachtige zin
voor de realiteit van het levee . Pit was de eerste uiting
van reactie van den volksgeest teen de minachting voor
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de wereld, voor den men sch, voor de natuur, die de vorige
geslachten, verzonken in extase, gepredikt hadden . 0 veral
geven de schrij vers toe aan die liefde voor de werkelij kheid,
aan dien lust tot 't weergeven van hun dagelijksche omgeving,
waarin vooral hot humoristische of zelfs hot grofgrappige
hen treft . V jib o n doet, ook in den vlottenden verhaaltrant
daar en als hot ware onopzettelijk, reeksen van beelden als
door een tooverlantaarn aan ons oog voorbijgaan . Een paar
woorden zijn hem voldoende . Wanneer hij spreekt van den
winter, dan last hij ons de wolven zion en de menschen,
die bij den haard zitten to kleumen ; vermaakt hij iemand
de kroeg „la Pomme de Pin," dan toont hij ons hem met
de voeten tegen 't vuur en dicht in zijn mantel gehuld ;
wanneer hij in „le Grant Testament" begint met zijn legatee,
dan roept hij even voor ons op hot beeld van den erflater
hijzelf
hoe hij ziek en doodzwak, to bed, zijn klerk
dicteert, die vlak bij hem most schuiven om de luisteraars ;
de oude vrouwen die hun vergane schoonheid beklagen,
we zien ze zitten, ineengedrongen, om hot vuur .
Een moor uitgewerkte schets geeft de volgende huitain
(str . C
V van „le Gr. T.", volgend op de „ballade des
femmes de Paris")
„Regards nz'en deux, trois, assises
Sur le bas du ply de lours robes,
En ce moustier, en ees eglises ;
Tire toy pros et ne to hobos
: 1)
Tu trouveras la quo Marcrobes
Ne fist oncques tell iugemens ;
Entens, quelque chose en desrobes ;
Oe sont tres beaulx enseignemens" .

Nog tal van dergelij ke passages zijn in de Testamenten to
vinden . Men denke aan de ballade „de la gross Margot,"
en aan de „ballade des coutreditz de ranc Gontier", die
ik beide besprak .
En ten slotte is er een kwaliteit van den dichter, die
de bekoring geeft aan een groot gedeelte van zijn work
1) Se hober = zich bewegen.
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zijn geestigheid, waarvan trouwens in mijn overzicht vann
de Testamenten en in alle aanhalingen, die ik deed, reeds
genoeg is gebleken .
De geestigheid van Vi lion is waarlijk onweerstaanbaar . Zij wordt nooit vervelend, blijft altijd vol levendige
afwiss tiling . Zij dringt zich niet op, is niet grof ; maar
tintelend trilt in ieder vers het kleine spotiachje van den
dichter. Zijn aardigheden houden altijd jets onverwachts ;
zij verrassen den lezer telkens, wanneer hij er het min st
op verdacht is .
De groote mystificaties van de Testamen ten zijn omt
zichzelf geschapen ; zij lechers met tiers goedaardigen, ontzaggelijk verheugden, aanstekelijken lack . Geweldiger is de
dichter, wanneer zijn spot door heat wordt ingegeven, zoodat in zijn verzen zijn bleek gezicht met de op elkaar geklemde tenders verschijnt . Y i 11 o n durft spotters met alles .
,, ostre Seigneur" zelf is niet veilig voor zijn scherts . En
het onbarmhartigst spot hij met zijn eigen ellende . Zij n
lugubere galgenhumor brengt den argeloozen lezer telkens
aan het schrikken . Het is de eigenschap, die hem het
meest doet gelij ken op H e i n e .
Maar zijn kostelijkste gave is toch die voortdurende,
onuitputtelijke humor, die zich uit in een woordspel, in
een dwaze uitlating, in een origineelen inval, in een karikatuur, en die V i 11 o n gemaakt moet hebben tot een onbe
taalbaar gezeilig grater.
r a n c o y s V i 11 o n, de schooier, was dus ongetwijfeld
een groot dichter. Voor de literatuur van zijn land is zijn
bandelooze, rumoerige verschijning van hoog belang geweest .
wet de waardeering van zijn talent aangaat, men ken
zeggen, dat hij altijd warme vereerders gehad heeft . Maar
in zijn eigen tijd was hij slechts bekend in beperkten kring r
geen schrijver bereikte toenmaals het groote publiek ; en
hij had ook niet het geluk, dat anderen ten deel viel,
bewonderd en gekoesterd to worden aan het hof van een
kunstlievend vorst . In de periode van streng klassicisme,
die juist in rankrijk zoo lang enn zoo volledig geheerscht
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heeft, ward V jib o nn slech~s door enkelingen (o .a. door
L a font a i n e) gewaardeerd : voor de fijuproevers van die
dagen smaakte hij to wrang . De romantics uit de aerate
helft van de negentiende eeuw daarentegen hadden eau
groote liefde voor hem . O .a . T h e o p h i l e G a u t i e r heeft
een studie vol bewondering aan hem gewijd . En ook wij
kunnen in hem den mensch zien, die den fallen strijd tusschen
twee neigingen in zich to voeren had en die er aan to
gronde ging, maar niet zonder dat hij zijn levee verbeeld
had en tot kunst verwerkt .

VERZEN
DOOR

ADEL ANCgERSMITH .

MORGEN-BEDE.
O Vader, tot Wien al mijn dagen gaan
en van Wien ook mijn nachten hunne treden
niet wendden, maar in boete dragen aan
wet in hun schoot to bitter werd volstreden,
wen niet omruischte' Uw veiligende schreden
hun wank'len gangen,
wear zij voor U staan
snikkende fluist'ren van mijn kind-gebeden
~n 't morren bij godslasterlijke dawn
als 'k niet wou hooren goddelijke reden
Tot U gaat, nu de dag zijn blanke vaan
weer heft en komt in daagraad-droom van vrede,
mijn blonde bede om e~ne veil'ge bean
ter zaal'gen gang near stoorlooze eeuwigheden
0 Vader, tot Wien al mijn dagen gaan .

DE GRIJZE SPREEKT :
.8 err, b leibe bee uns
d enn es will A bend werden,
and der Tag hat sick geneigt.
„Ook ik zocht ~~ns op vroegen levensakker"
„verg~ten area, tot mijn blijden oogst . . . ."

,,Ook ik vocht eens waar felle strijd steeg 't hoogst,"
„schoon nauw gezien, een krijgsman trouw en wakker ."
,,Met handen, moe van 't staag gebukt-gaand zaam'len,"
„deelde onder armen ik mijn schamel deel" .

,,En o, 'k kon nog met dorst-verschroeide keel,"
„tot stervenden makker troostwoorden staam'len" . . . .
,,Nu gaat het avond worden . . . . Zie, dit weet ik,"
,,dat niet vergeefs mijn dag is opgestaan" .
„Des morgens zocht ik, in den middag streed ik,"
„nu mag 'k wel t' avond rustig slapen gaan ."
,, Laar Heer uw hand, zoo 'k aarz'le in 't nacht'l jk dal,"
,,bescherme mij, tot 't Licht straks dagen zal ."

O, DAT HET LIED . . . .
O, dat het lied tot mij wil komen
in 't v~r windruisehen door de boomen,
in 't stil heenlachen van een vliet.
O, dat ik zachtjes uit moet schreyen,
of lachen-6p uit diep verblijen,
om wat in Teed of vreugd geschiedt .
Lit is der dichteren verblijen
dat zij in lachen bei en schreyen,
beluistre' een diep're harmonie,
en van wat eens hun ooren vingen
dier godd'lij ke' opzan g alley dingen,
weerklinken doer himn melodie .

BUITENLAND
3elangrij ke gebeurtenissen hebben in de laatste twee maanden
plaats gehad ; belangrijk in de aerate plaats ook voor ons land,
door de willekeur van den president van Venezuela en de onhandigheid van een onzer eigen consulaire ambtenaren ten siotte,
naar hat scheen, geplaatst voor hat dilemma : vrede of oorlog, en
wel zoo, dat hat een oogenblik niet twijfelachtig scheen to zijn,
of het laatste alternatief moest worden gekozen . Maar de goede
verwachting, ook in dit tijdschrift geuit aangaande hot beleid
onzer Regeering, word niet beschaamd . Met groove handigheid
heeft daze gebruik gemaakt van de goede kansen, die zich aanboden . Zij heeft door de tending van oorlogsschepen eerst naar
hat in zijn handel getroffene, j a van Venezuela uit bedreigde Curacao
en vervolgens naar de kust van Venezuela de ear der vlag met kracht
gehandhaafd en tegelijk door doeltreffende maatregelen de reeds
fang voorbereide omwenteling in Venezuela zeif handiglijk gesteund,
daarbij gediend door hot gelukkige toev al - als men dat zoo mag
heeten ! -- van C a s t r o' s gezondheidsreis naar Europa . Werkelijk,
toes de omwenteling in Venezuela uitbrak en C a s t r o' s bewind
door eon deal zij nor eigen volgelingen word omvergeworpen, was
onto zaak gewonnen en de gelukwenschen, die men weldra tot den
Minister van Buitenlandsche Zaken kon richten, nadat de nieuwe
president G o m e z de scherpe maatregelen tegen Curacao had
ingetrokken, waren welverdiend . De handelwijze der Regeering vond
dan ook buitenaf onverdeelde toejuiching en onverdeelde synpathie,
gelijk wij reeds to voren zeker waren van de medewerking der
voornaamste regeeringen, ook van Noord-Amerika, bij ons optreden
tegen Venezuela. De geheele zaak heeft ten slotte ons prestige
,ls zeemogendheid en den goeden naam onzer diplomatic ten zeerste
gebaat, en reeds nadert de venezolaansche afgezant - niemand minder
dan de venezolaansche minister van buitenlandsche taken, dr,
' a u 1, zelf, die de hooge, j a beleedigende missives van C a s t r o
onderteekende -- Den Haag om or to onderhandelen over de defini-
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tieve beslechting der geschillen . Men moge to Parijs lachend van
omen Minister zeggen : „il a de veins eelui-la," met bedenkelijke
woordspeling op den naam van Venezuela zelf, onze Regeering
mag met voldoening terugzien op hat einde van 1908 .
Dit kan, helaas, het schoone en ongelukkige Italic niet doen r
ernstig getruffen als hat ward door een ramp zonder voorbeeld in
de nieuwe tij den. De ondergang van Messing en Reggcio, en wa t
er meer lag in den reeds zoo dikwij is geteisterden zuidhoek van
hat langgerekte koninkrijk, wekte glom innige deernis, zich uitend
in veelal ruime giften, in daden van hulp en internationals samenwerking tot gedeeltelijke leniging ten minste van de geleden smarten. Met diepe bekommering dealt de gansche wereld in de droef heid r
de verslagenheid van hat ltaliaansche yolk, den sympathieken
drager eener overoude besehaving, die zich voortplantte near alle
hemelstreken . Met diepe bekommering slant de gansche wereld
gads wet dear gebeurt tot redding der ongelukkigen, tot verzachting der vreeselijke gevolgen van de ontzaggelijke ramp . Met diepe
bekommering vraagt men zich af, of Italic reeds aan hat einde
dezer tragedie is, den wel of nieuwe bewegingen van aard- en zee-bodem nog meer verwoestingen zullen aanrichten . Door gansch
Italic klinken de gebeden in de kerken, smeekend om hat einde, .
de kreten van wanhoop, de beden om hulp, maar ook de uitingen
van vertrouwen in de toekomst des lands, dat na bij na vij ftig j area van
verblijdenden vooruitgang thans zoo bitter wordt beproefd . .vanti T
Zoo klinkt de oude spreuk van hat Huis van Savoye uit boven al
hat gejammer. Koning en Koningin, hat gansche Koninklijk Huis
geven, zooals hat behoort, hat voorbeeld van plichtsbetrachting en
zelfopofferende hulpvaardigheid, hat gansche land opwekkend den
mood niet to verliezen, maar manhaftig den strijd aan to binders
tegen de elementen . Avanti, case di Savoja ! De sympathie der
gansche beschaafde wereld zal U steunen, wear Italic tegenover
zoo reusachtige verliezen aan volkskracht en volkswelvaart onmogelijk alleen kan blijven in dien strijd om hat bestaan .
Men heeft reeds politieke count - non olet ! geslagen uit
hat ongeluk en to kennen gegeven, dat de ramp Italic voorloopig
zou beletten een rol to spelen in de Balkanzaken, j a den „voorgenomen krijg" ten behoove der „irredenti" tegen Oostenrijk zou
hebben gestuit. Wat hat eerste betreft, de italiaansche diplomatic
zal zeker niet ophouden trouw to blijven aan hare tradition en met
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Rusland samen een tegenwicht in de sehaal to leggen tegen de
oppermacht der Donau-monarchic op hat Balkan-schiereiland, wear
zij zoo groote belangen heeft to verdedigen, handelsbelangen niet
het minst. De boycot tegen oostenrijksehe goederen, waarbij ook
andere buitenlandsehe handelsbetrekkingen, ook de nederlandsche
in den Levant, zijdelings schade laden, heeft reeds dadelijk met
name Italic geen windeieren gelegd, al is hij voor een grout deal
hat werk van speculanten, die de goede gelegenheid wilden
gebruiken, eerder den van de jeugdige jong-turksche regeering
zelve, die er veeleer eenigszins made verlegen zat bij hare overige
bezwaren, vooral bij hare onderhandelingen over geldelijke schade-loosstelling van wage de Donau-monarchic . Hat was zelfs in hat
moeilijk tot energie op to wekken Venetie merkbaar, dat de italiaansche
handel op Turkije en den Levant plotseling grooter vlucht nam .
Daarentegen was er van oorlog geen sprake, al demonstreerden
de jonge studenten in alle steden nog zoo hard tegen „Austria"
en „Checco", al hitste een onverantwoordelijke pers de bevolking voortdurend op tegen den erfvij and, al regende hat bittere
verwijten tegen den Oostenrijker, den gehaten „tedesco ." Dat
alles ging echter om buiten de kern der bevolking, die van
oorlog niet weten wilde en hare goedkeuring hechtte aan de vote
van Kamer en Senaat ten gunste van T i t t o n i' s in de pers veelgesmade vredelievende regeeringspolitiek, standvastig blijvend op
den grondslag der oude „Triplice" en . . . der verre van platonische
vriendschap met de nieuwe coalitie van then naam . En op hot
schiereiland van den Balkan zelf mocht men in Servie nog wet
narazen, in Montenegro nog vvat brommen, zij, die aan de touwtjes
trokken, pasten wel op, dat de poppen niet al to veal dansten ..
De boycot strekte blijkbaar ten slotte de oostenrijksch-hongaarsche
monarchic ten spoorslag om hear drinkgeld voor Bosnia aan den
Turk wet to verhoogen en daze nam de aangeboden baksjisj met
gratie aan, in afwachting van een dergelij ke fooi, die Bulgarije
hem zou hebben to geven voor zijn onafhankelijkheid . De conferentie,
ads zij nog komt -- en dat zal nu wel zoo zijn : waarom niet ? ! --heeft den nog over andere fooien to beslissen en de komedie, waarin
men eon enkele meal met vuur speelde, is uit . Lave de baksjisj !
En Zuid-Afrika? Met verwonderlijke stilzwijgenheid houd .en de
deelnemers aan de conferentien to Durban en Kaapstad Manna
eigenlijke besluiten geheim . Zooveel echter lekte wel uit, dat
hot Vereenigd Zuid-Afrika beklonken is, dat Boer en Brit
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elkander de hand hebben gereikt en dat Zuid-Afrika als zelfstandig
gehoel. -- zij hat den onder Britsche en niet onder Boerenvlag
-- eon plants zal gaan innemen in den grooten Britsehen wereldbond . En L e y d s keerde in zij n geliefd tweede vaderland terug
om or getuige to zijn van herleving en verzoening, laten wij hopen
om met Steyn en Botha, De la Rey, De Wet en Malan
mode to werken aan de wederopbeuring van hot voor gevaar van
vertrapping behoede Boerenelement .
De
ransehe toestanden vertoonen de bedenkelijke kauten
van 't parlementarisme. Hat is eentonig dit telkens to constateeren,
flu hat belang van dit foci to doen ligt in de waarschuwing voor
alle landen, die zich in de richting van eon democratisch parlementarisme bewegen. Ook uit de laatste waken laten zich enkele
sprekende trekken samenlezen .
Terwijl de Kamer zich met hat budget bezig hield, was schier
alle aandacht van 't publiek in beslag genomen door 't schandaalprocea-S e i n h e ii . De gewetenlooze vrouw, die or de hoofdrol
in vervult, schij nt eon bekoring to hebben, waaraan ook eon president der Republiek ( . a u r e) en de rechter van instructie, wie •
opzettelijke verzuimen de zaak zoolang in 't duister Baton, goon
weerstand konden bieden . Doch niet in de geschiedenis der misdaad -- als men niet hover van eon ongeluk moatt spreken op zichzelf, wellicht nooit geheel voor alien op to helderen, ligt
hot gewicht deter zaak ; moor in hat aan hot licit treden der
verslapping in de rechtsbedeeling, waarbij de pens de instructie
schijnt to leiden en hot publiek er aanspraak op maakt hot vonnis
to vellen . Terecht schreef hat Journal des Debats dienaangaande
„L'instruction ? Elle se fait partout : dens la rue, dens les jour„naux, diet la portiere, Le j uge et le policier ont des doublures
„eyed lesquelles ils doivent compter ."
Ook eon rechtszaak van maanden is die van do oproerige beweging bij de werkstaking to Draveil, die aan C 1 e men c e a u bij
herhaiing krachtige betuigingen heeft ontlokt, dat hij orde en recht
zou handhaven. De O . G}- . T ., die de schuld droeg, aansprakelijk to
daarvoor deinsde de regeering editor terug ; men zou indivistellen
dueele belhamels straf'en, en 't einde is nu . . . . algemeene amnestie .
Alleen de politieagent, wien men ontaktvol optreden kon verwij ten,
heeft straf beloopen !
Dat de nieuwe minister van marine, P i c a r d, die toont krachtig gezag to willen oefenen, den verdienstelijken admiraal, aan-
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voerder van de vloot der iliddellandsehe Zee, heeft weggezonden,
schijnt niet zoo scherp of to keuren als men doet . Immers heeft
daze viagofficier zijn klachten over dernocratisch wanbeheer en verzuiin nan reporters der pens toevertrouwd : een houding, die toch
nooit is to reehtvaardigen . En - naar verluidt - zal men admiraal
G e r mi n e t eerlang tot een anderen hoogen post roepen .
Dc ;.amen heeft de doodstraf gehandhaafd . Dc kwestie was
ontstaan door de fitelijke afsehaffing (immers
a jill e es gaf
altijd gratie), die men nu ook in de wet wilde vastleggen . hot
oogenblik daartoe scheen, met he t oog op de vole misdaden en de
groote onveiligheid vooral to Parijs, gelukkig gekozen . In de wet
was da bet wapen gereed gemaakt, tat de praktijk aanstonds
tar hand narn to Bethune, waar men van de heerlijkheden der
guillotine opnieuw met voile teugen genoot .
Do aanslag op den president der Republiek, then een keliner
in do Champs Elysees ouverliep en ann zijn baard trok, is cen
tier onbeduidende incidenten, waaruit men to vergeefs politieke
munt zoekt to slaan . De bevuste keilner scheen royalistisehe kennissen to hebben - welke keilner heeft goon vrienden in de hoogere
en zijn daad moot niet
kringeu wier vertrouweiing hij is?
zoozeer een ernstige aanslag als ecu ,,geste symboiique" ziju geweest!
Aardige symboliek voorwaar! Dan is die der moderne diehters nog
beter . zij hot niet duidelijker! Beiangrijker is do vernieuwing
van een derde van den Senaat . Do radico-socialisten - hat verchii zit niet diep - hebben overwinningen behaald, ofsehoon van
do hoofden der gematigden M e line herkozen, Rib ot (die dus van
bet 'alms Bourbon naar 't Luxembourg gaat) gekozen zijn . Do
heteekenis ligt hierin, tat do groep die 't meest juicht, die is van
't zittende ministerie : Cl e m e n c e a u tegen o mb e s . Do vrienden
van 't oude ,,bloc" viuden ,,la journee franchement mauvaise .? Questie
van personen! Eon triomf der officiecle candidatuur, waarbij de
prefets en do maires kamerleden en senatoren maken, 't geen henzeif tan wear goon windeieren legt . Hat is hat oude euvel der
democratieen : do ut des! Ecu waarschuwing voor lauden, waar
men nog niet zoo ver is!
In Duitsehiand ten minste is men er nog heel ver van af, al
hebben do Novemberdagen den Keizer zeker wel jets geleerd . . . .
dank zij ook de mooie houding van Billow, die op die gedenkwaardige audintie zeker voortreffelijke woorden heeft gesproken
zoo goad als in den Rijksdag, en nog deter dagen getoond heeft,
vie hij is : waardig op volger van B is m a r c k .

ONZE LEESTA
A . D o y e r. Dessahleven.
Kampen en Zoon . 1908 .

EL.
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Wij begrijpen niet recht, met welk doel doze zeven sehetsjes,
in eon bundeltj a vereenigd, zijn uitgegeven . De helft dier schetsj es
staat tot hot „dessahleven" in geen betrekking ; in bet voorberieht
wordt door de uitgevers zelven verklaard, dat de versehillende
opstellen geen aanspraak makers op „literaire verdiensten," en . -- al
moge hot dan waar zijn dat de schrijver, vole jaren in de binnenlanden van Java vertoefd hebbende, „zich dien tijd to nutte gemaakt heeft om er hot intieme levers der bewoners . . , tot in kleine
bijzonderheden good to leeren kennen," naar onze mooning is hij
er niet in geslaagd, lets to zeggen wat niet reeds vroeger, door
anderen, beter gezegd is .
Zeker, er zijn wel taken die men, ze nog niet wetende, van
den beer D o y e r zou kunnen leeren .
Daar is b .v. hot eerste stukje, „eon feest bij eon inlandsch
hoofd ." Wij vernemen or nit, dat eon districtshoofd eon feest gaf,
waarbij de „onder-opiumpachter van de naburige hoofdplaats",
zooals op alle feesten door de hoofden in doze afdeeling gegevee,
de hoofdpersoon was. Zeker niet alleen uit menschlievendheid had
die Chineesche pachter „zijne bijdragen geschonken ; de Solosehe
dansmeiden had hij betaald, eon zeer aanzienlijke uitgave, die echter
officieel in zijn kasboek moeht voorkomen en steeds door den hoofdpachter word goedgekeurd" (hi . 3) . Na hot feest, „toen de gebruikte
alcohol begon to workers," word bet eon beestenboel : „de Javaan,
met zijn hens aangeboren aanleg voor fatsoen en goede manieren,
degenereert in zoo'n geval geheel en, niet meer meester over zijn
wil, last hij dan aan zijn hartstochten den vrij en teugel" (hi . 21) .
Dit stukje moot al van ouden datum zijn, want opiumpachters
en hunne handlangers vindt men gelukkig op Java niet meer . En
omtrent de verhouding der pachters tot inlandsehe hoofden, bun
aandeel in de „feesten en danspartijen," die tot grooter opiumdebiet
leidden enz ., hebben Hasselman, de Waal, Brooshooft,
Z e g e r s en vole anderen meer licht doers opgaan dan thans de
beer Doyer t
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\'Vat ons in diens opstel sleehts treft, is wet hij mededeelt
over bet gebruik van allerlei sterke dranken door inlanders . . . in
den tijd der opiumpachters (bl . 5, 20, 21), en ook, in ears onbepaalden tijd, in de volgende schetsen (bl . 34, 35 enz .) .
Hat tweede beschrijft den loop van taken bij „eene dessahverkiezing ." (Tussehen haakjes : waarom schrijft de hear D . niet,
als ieder ander, d essa ?) . Wij vernemen dear, wet wij al lang
wisten, n .l. dat die dessaverkiezingen aanleiding geven tot allerlei
geknoei en omkooperij, zoodat menigeen tot de slotsom komt dat
daze uiting van „algemeen stemrecht" onder de daarvoor niet rijpe
inlanders meer nadeelen dan voordeelen biedt . In hat derde leeren
wij -- wet ook niet onbekend is! -- dat menige misdaad, door
inlanders gepleegd, niet gestraft wordt, omdat hat slachtof er of de
getuigen tegen soesala of weerwraak opzien . . .
De laatste stukken zijn wel wet erg . . . banaal. Ons treft
daarin hat meest, dat altijd de bitter, de brandy, de whisky-soda
op tafel staat ; dat zelfs j ongetj es van vijf j area een flunk glee bitter
drinkers (bi . 169), dat er telkens champagne gedronken wordt (hl .
169, 175) in een kring waar men dat niet verwachten zou . Het
gansche verhaal : „Eene verloving" schijnt ons niet heel waarschijnlijk ; maar als bet waar is wet de uitgevers zeggen : hat is een
,,volkomen vertrouwbaar" tafereel vann hat Indisch levers, - dan is
hat toch, meenen wij, to onbeteekenend om bet den vo?ke to vertoonen .
De stij 1 is on voldoende verzorgd . Wat zegt men b .v, van
deters in (bl . 30) : „Ale de fiscus niet moppert en vrouw j ustitia
hear vinger niet dreigend hoeft op to steken, met andere woorden
ale de wedono geen soesah heeft, dan komt een loerah van hat
bovenste plank] e" ?
Een pear meal (bi . 62, 90) heeft bet alien schijn, alsof de beer
D o y e r van de gelegenheid gebruik maakt, eenige hatelijkheden to
debiteeren ten koste van de ambtenaren van bet binnenlandsch bestuur .
Alles to tamers genomen, - men behoeft nu j uist geen N u r k s
to zijn om ten aanzien van de pennevruchten van den beer D o y e r
zijne meaning to uiten in daze drie woorden : „Niet veal teaks
E. B. K.
J . H . K ann. Erets Israel . Hat Joodsche land . Leiden .
E . J . B r i l l . 1908 .
Het schijnt een ondankbaar werk, na zoovele anderen, reisindrukken van Palestine to schrijven . Toch heb ik dit boek.,
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snnaakvol uitgegeven en versierd met plaatjes near eigen opnamen
van den schrijver, met genoegen gelezen om den eenvoud en de
zuiverheid van hot verhaal, en vooral om de warmte van hot pleidooi dat or in zit . Want de bekende Haagsche bankier en Zionist
heeft niet als ijdel toerist hot land zijner vaderen bezocht, maar
bet gezien met hot oog van een man die in dat land eon groot
deel der toekomst van zijn yolk ziet . De stukken waarin hij vertelt van de Joodsche kolonisatie, die na eon lijdensperiode eon beteren
tijd schijnt in to gaan, en holder de bedoelingen van 't Zionisme
uiteenzet, zijn dan ook de belangrijkste van 't boek. Zij zullen
nisschien sommigen reopen H e r z l's Judenstaat en andere Zionistische geschriften ter hand to nemen Wie dit doet zal begrijpen
dat hot „Joodsche vraagstuk" en historisch en religious van 't
grootste belang is, ook al mocht hij omtrent 't eon of ander van
de inzichten der Zionisten afwijken . Dat men doze ernstigo beweging niet op eon lijn mag stellen met zooveel ijdel gedoe als
onze tijd to zion geeft, staat bij mij vast. Bij dozen auteur schijnt
rnij de religieuse factor, die wel niet ontbreekt, toch ondersehat,
maar zijn beroep op de toewijding zoowel zijner volksgenooten als
van anderen, die den ernst der zaak beseffen, klinkt heel zuiver.
1. S.
Mrs . H u m p h r y Ward. Diana Mallory . London . 1908 .
Eon pear meal heeft Onze Eeu w aan eon nieuwen roman van
Mrs. W a r d eon artikeltje gewijd, en haar jongste work zou dit
stellig eer meer dan minder verdienen dan eon der vroeger besproken boeken . Dear evenwel haar manier en talent toon eenigszins uitvoeriger word gekenschetst, zoo willen wij ditmaal volstaan
net Diana Mallory aan to bovelen als 't beste work harer latere
periode, beter dam iota wet zij na hlelbech of Bannisdale produceerde.
.Hot is merkwaardig hoe in dit verhaal de oude grondtonenn
harer boeken ma- of mee-klinken . Vooreerst de Italiaansche
achtergrond, die in Eleanor voorgrond was, in William Ashe eon
niet kleine pleats besloeg, hier niet meer is dan achtergrond, maar
Loch zooveel dat de heldin haar jeugd aan do Riviera sleet on dat
eenige tooneelen van 't book to Assisi spelen . Dan de tegenstelling
in beschouwing en levensrichting die ook hier tusschen de hoofdfguren bestaat . D i a n a met haar Jingo-enthoesiasme, 01 i v e r
Id a r s h a m hot ge-avanceerde parlementslid met zijn socialistische
vrienden : ook dit theme is evenwel hier niot de hoofdinhoud, de
knoop van 't verhaal ligt elders . Eindelij k : de parlementaire wereld,
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waarin een krisis geteekend wordt die samenvalt met een krisis in
het lot der personen . Ofschoon het dramatische, de „romantoestand"
niet ontbreekt, zoo is toch dit verhaal hoogst eenvoudig : de schildering van een conflict waarin de karakters der personen voortreflelijk uitkomen . Dit conflict nu ligt ditmaal op 't gebied van 't particuliere levee . D i a n a Mallory moest eigenlijk Diana Sparii n g heeten, maar hear vader heeft zijn naam moeten verandereu .
als balling levee, hear in den vreemde opvoeden en wet 't ergste
is, door een gelofte gebonden, hear onkundig houden van het drama
van schuld en boete, waarin hear ongelukkige maar niet slechte
moeder is ondergegaan .
Deze tragische achtergrond komt aan bet licht op 't oogenblik
dat hot schitterende en nobele meisje hear woord gegeven heeft
aan den man dice zij lief heeft . Bij de ontdekking van dezen s met
deinst de farizeesche L a d y L u c y, die D i a n a to voren vurig
voor hear zoon begeerd had, terug, en de jonge man, finantieei
geheel van zijn moeder afhankelijk, breekt wel niet dadelijk af,
maar arriviste als hij is, toont hij toch een aarzeling die het fijn
voelende meisje noopt hem los to laten . Treflend is de houding
der verschillende bijfiguren tegenover dezen toestand geteekend
James Chide, Lady Niton de Roughsedge's e a . behooren
tot 't beste in dit hock . De ontknooping wordt gebracht door een
katastrophe waarin Oliver voor altij d en in zijn carriere en in zij n
gezondheid geknakt schijnt . Dan komt Diana tot hem --- als
J a n e E y r e en als AA u r o r a L e i g h in analoge omstandigheden

- en het boek eindigt met uitzicht op volkomen herstel en geluk .
Dit alles zou ons geheel bevredigen, indien wij in den loop van
hot boek niet al to sterk den indruk hadden gekregen dat de
karakterlooze 01 i v e r hot meisje niet waard was ; er is eon jong
Engelsch koloniaal officier aan wien wij hear meer zouden gunnen,
een gevoelen trouwens ook door den vaderlijken S i r J a m e s geuit
maar : de schrijfster wil ons 01 i v e r voorstellen als door 't bankroet
van al zijn verwachtingen gelouterd . Hot zij zoo ; en wij leggen 't
book nit da hand met het voornemen tal van nare menschen
anny Merton, A l i c i a en zelfs Lady L u c y to vergeten, en
dankbaar to zijn voor de figuur van D i a n a waarmede Mrs . W a r d
de litteratuur verrijkt heeft en aan wier karakterteekening, vol van
fijne toetsen, veel zorg is besteed .
1. S.
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Prof. Dr . G . Wild e b o e r . Het Oude Testament van
historisch standpunt toegelicht . Groningen . J . B . W o l t e r s,
1908 .
Daze jongste pennevrucht van mijn hooggeachten ambtgenoot
valt in zooverre binnen ons kader als wij hier een oorspronkelijk
Nederlandschen arbeid voor ons hebben, bestemd voor wijder kring
dan die van vakgenooten . Het boek bedoelt „de hoofdresultaten
„van hat historisch onderzoek betreffende hat Oude Testament op
„bevattelijke wijze" made to deelen . De behoefte aan zulk een
'werk zal wel 't eerst gevoeld worden door predikanten bij hun
onderwijs en prediking . Toch vertrouwde de schrijver dat er ook
nog wel buiten den kring theologen „belangstellende en ontwikkelde"
lezers zijn die van 't 0 . T. jets willen vernemen .
Inderdaad is zulk een behoefte groot, grooter dan 't gevoel
er van . Ik heb den indruk dat er geen overwegend Protestantsch
land is waar de onkunde omtrent den Bij bel grooter is dan in
Nederland, dank zij 't neutraal openbaar onderwijs . Vale beschaafden
weten er niets van . In kerkelijke kringen is, helaas, de belangstelling in den strijd over kritiek, in de questies veal grooter dan
in de zaak zelf, waarvan men belachelijk weinig weet . Wel treft
hat tegenover zoo algemeene verwaarloozing, dat theologische
studenten opgestoomd worden en onder hoogen druk een zeker
quantum van 0 . Tis~he kennis verwerven . Om dat verworvene bij
hen tot inzicht en bezit to waken, en om in wijder kring belangstelling en kennis to verspreiden : daarvoor dient hat boek van
prof. Wildeboer .
Hat is, evenals zijn vorige werken die meer leerboeken waren,
volkomen helder gedisponeerd en geschreven . Ditmaal meer dan
vroeger : met ingehouden pen . Men weet, men gevoelt dat voor
tal van onderwerpen de schrijver heel wet meer zou willen zeggen,
maar zijn boek mocht niet buiten de mast groeien en zoo bepaalt
hij er zich toe tal van perspectieven to openers .
Zij n standpunt is bekend . Het is het „historische" . Daarmede
acht hij 't geloof aan Gods bijzondere openbaring volkomen bestaanbaar, j a zelfs baart daze vereeniging hem geen moeilij kheid . Dit
doet hij telkens uitkomen, niet zoozeer in losse opmerkingen, maar
in den opzet van 't geheel, waar hij zoowel in de lotgevallen als in
't geloof der Israelieten de leiding en bezieling door God doet
zien . Juist in hat trekken der historische lijnen (b .v . van de historische lijn die van II Jesaja door de Psalmen near hat Christendom
loopt p . 269) ligt de beteekenis van dit boek .
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Velen zouden wenschen eat hot moor ale leeeboek geschrevea
ware of eat hot ook op enkele teksten kon worden opgeslagen .
Doch wij zijn niet arm aan goede voorlichting ook in 't Hollandsch .
De drie dealers van Prof . V a 1 e t o n 's .Psalmen, de populaire, gemakkelijk leesbare overzichten van Ds . d e B u c.k de Pro feten van
Israel (ik noem twee bookers van zeer verschillenden aard) en moor
litteratuur, door W i l d e b o e r aangehaald, voldoen aan verschillende
behoeften . 1,Vat wij nog missen zijn : historische schetsen met eon
litteraire pen geschrevea . Maar de stof daarvoor zou dan toch
stellig mode voor eon good deal aan eon book ale dit to ontleenen zijn .
1. S.
Dr. A . J . L a k k e .
Leiden . B r i 1 l . 1908.

Philip Willem van Heusde . --

Dit academisch proefschrift, waarmee bij de „Vrije Universiteit"
to Amsterdam de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte
verworven ward, van eon fraai portret van den eons zoo gevierden Utrechtschen hoogleeraar voorzien, kwam in zeker opzicht
juist op hot goede oogenblik . Want in zijn lezonswaarde biographic
van v a n H e u s d e weidt Dr . L a k k e over de groote en zeer uitnemende diensten uit, welke die hoogleeraar aan de a,cademische
bibliotheek heeft bewezen ; zoo hoort men van feiten, die j uist
thane, flu de genoemde bibliotheek, herbouwd en belangrij k uitgebreid, over eenige maanden plechtig wader geopend zal worden en
dan eon nieuwe periode van bloei belooft to gemoet to gaan, wel
eons opzettelijk herdacht mogen worden .
4 verigens staat hot vast, eat Dr . L a k k e aan eon ietwat ondankbaar onderwerp zijn book van 344 bladzij den heeft gewij d .
Hot is toch alien menschen bekend, eat wat v a n H e u s d e onder
den naam van Platonische philosophic aan zijne leerlingen opdischte
weinig geschikt was om hen in de geschriften van den ouden diepzinnigen idealist to doers doordringen . Dit kan one niet verwonderen .
In Duitschland, waar men beter dan bier voorbereid was om
P l a t o to verstaan, kon L o t z e nog eon kwart eeuw geleden zijn
verbazing or over uitspreken, eat menschen, die steeds den mood
vol hebben van den „goddelij ken" P 1 a to, den vurig bewonderden
danker de mooning toedichtten, eat or behalve de boomers en de
honden, die men met oogen zien en met handers tasters kan, nog
organs eon onzichtbare boom en eon onvoelbare bond, de onveranderlijke boom zelf, de onsterfelijke hoed zelf, zouden bestaan . Hot
client tot ear van v a n H e u s d e gezegd to worden, eat bij nooit
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tot een zoo grof misverstand is vervallen, al maakt hij zich de
opvatting van Plato wel wat heel gema.kkelijk door hem zijn
eigen „gezond verstand" en zijn eigen steeds op hot theologische
gerichte denkwijze toe to schrijven .
Juist ten gevolge van dien trek tot hot theologische heeft
v a n H e u s d e op zijn studenten in de godgeleerdheid een zoo grooten
invloed geoefend, dat hij met eenig recht door L a k k e als do
eigenlijke stichter der Groninger school kan worden aangewezen .
„Op hot gebied der kerkgeschiedenis ontwaakte door hem de lust
tot nieuw onderzoek . Op hot gebied der rechtsstudie werkte de
invloed van v a n H e u s d e vooral voort in de rechtsschool van
Den T e x en van H all aan bet Athenaeum van Amsterdam ." p . 340 .
Door van Housde word Green van Prinsterer bezield tot
hot schrijven van zijne „Prosopographia Platonic ." Uit de school
van v a n H e u s d e kwam zijn opvolger K a r a t e n, de verdienstelijke uitgever en interpreet van fragmenten van voor-Socratische
philosofon to voorschijn . De twee voornaamste werken van v a n
H e u s d e zijn in hot Duitsch vertaald en door onze buren ijverig
gelezen .
Men bespeurt hot : er was alle aanleiding om aan een geleerde,
die in zijn goods dagen zooveel levee heeft gewekt, een afzonderlijk
book to wijden, al moat erkond worden, dat de dissertatie er bij
gewonnen zeu hebben, wanneer zij minder dik ware uitgevallen .
De terminologie van Dr . L a k k e is wat zonderling . Waarom
b .v . gesproken van „verstandsmetaphysica" ? Is or ook eon metaphysics van hot onverstand ? Ik gis, dat de auteur een seders
tegenstelling heeft bedoeld, maar dan had hij haar moeten aanwijzen on met voorbeelden toelichten .
v, n . W .
Dr . A . J . d e Sop per.
A . W . S ij t h o f f. 1908.

Hegel en onze tijd .

Leiden .

Hot Modoramen der Nederl. Herv . Predikantenvereeniging
achtte hot wenscholijk in de vergadering van dit j aar eon bevoegd
persoon over „hot Evangelic der Zuivere Redo," ale heilsleer van
den „Christus der Wijsbegeerto," den ,,Verlosser der gedachte,"
„onzen lieven Heer Hegel" to hooren sproken . Daaraan hebben
wij dit knappe book van Dr . A . J . d e Sop per, Predikant to
Velson, to danken. Hot behelst de redo, die hij op 29 April van
dit jaar heeft uitgesproken, maar eenigszins bijgewerkt en gedocumenteerd .
Dr. d e Sop per begint met op to merken, dat wat Hart-
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m a n n spottend ears „Repetitionscursus" noemt, eon zuiging in de
richting der idealistische stelsels na K a n t , thane vrij algemeen
aan de orde van den dag is . Natuurlijk brengt hij dit verschijneoi
daarmee in betrekking, dat de wereld thane van agnosticisme verzadigd is, en op nieuw hunkert naar zoodanige overtuigingen, ale
de mensch op den duur niet missen kan, wil hij in staat zijn vroom
en vroed to l oven.
Vandaar de godsdienstige revoil onzer dagen, vandaar ook
de opgang, dien Theosophie en Christian Science thane makers,
vandaar ten slotte, dat men wader tot i c h to, tot Sc hell in g en
vooral tot Hog e 1 terugkeort.
Onbetwistbaar is hot, dat eon besehaving, „eenzijdig gericht
op hot aardsche, hot Diesseitige, waarbij de bovenzinnelijke, geostelijke wereld steeds verder wegnevelt," op den duur niet bevredigt .
P r o m e t h e u s, aan de rots van hot positivisme geketend, roept
weldra om verlossing .
Onbetwistbaar is hot tevens, dat enkele jonge manners van
talent, van Prof. B oil a n d „hot woord der wijsheid," waaraan zij
behoefte hadden, meenen vernomen to hebben on dat hot zoo mode
is geworden zich om den katheder van dien energieken hoogleeraar
to verdringen ten einde de vastigheden to erlangen, welke eon
redelijk schopsel noodig heeft om eon redelijk levee to leiden .
Vandaar dat H e g e 1 thane hier to laude hoog in aanzien staat,
evenzeer ale b .v. in Rusland . Hot verschil is, dat in Nederland
enkel de jongeren H e g e I aanhangen, terwijl in hot Czarenrijk
ook de ouderen, vooral de leiders der politieke partijen, zich op
Hog e 1 beroepen, de conservatieven om hue behoudzucht, de radikalen om hue geringschatting van hat levers van individuen, hat
eigen levee incluis, to rechtvaardigen.
Door K a n t ward, volgens zijn eigen uitspraak, hat waters betreffonde wat buiten hot veld der ervaring ligt, opgeruimd, om voor
hot geloof in God on eon verheven bestemming des menschen plaats
to makers . Natuurlijk is hot goon blind geloof, dat door K a n t
word aanbevolen ; wat door Dr . d e S o p p e r in den slotzin van
zijn voortreffelij k book aangaande des Christens zekerheid wordt
gezegd : „zij is niet van redelijken, maar van zedelijken aard"
geldt ook van de godsdienstige overtuiging, welke door K a n t
onder hot bereik van alle welgezinden ward geacht. Maar H e g e 1
wilde, althans voor de mondigon, hot geloof in God vervangen door
,,do zekerheid on vastheid van algemeen geldige wetenschap" .
Teen aan A n n i e B e s a n t ward gevraagd of zij or op rekenen
O. E. 1
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durfde dozen keer, flu zij theosoof was geworden, bij haar geloof
to zullen blij von, luidde hot antwoord : „I don't believe, I know ."
Dat fiere bescheid kan men ook nit den mood van iederen volgeling van H e gel hooren . Vandaar dat hij, al is hij van nature
bescheiden, zich hoog verheven acht boven hen, die niet weten .
De titanische trots, die de Hegelianen bezielt, wordt door Dr .
d e Sop per good verklaard .
Op de vraag van welken aard de Hegeliaansche vastigheden
zijn, geeft Dr . d e S o p p e r een omstandig antwoord. Ik zai or
niets van mededeelen, daar hot mij beter dunkt de nieuwsgierigheid
van den lezer deter korte aankondiging to prikkelen, dan hem door
een resumptie van hot book in den waan to brengen dat hij er
eenigszins mee kennis heeft gemaakt .
Alleen wil ik opmerken, dat Dr . d e S o p per tot hen behoort,
die ijverig studeeren vQOr dat zij over eenig onderwerp gears schrijven .
Behalve Bolland en Hegel heeft hij von Hartmann,
Eucken, Trendelenburg, Ziegler, Liebmann en andere
min of moor zwaar verteerbare auteurs met vrucht gelezen . Ook
verstaat hij de kunst in zijn oordeel over denkers van verschillende richting billij k to zijn . Alleen ears K a n t last hij misschien
niet volledig recht wedervaren .
v. D . W .
Terakoya . Die Dorfgchule . Emn historisches Trauerspiel
aus derv alters Japan each der Tragodie des Takeda Tzumo
von W o l g a n g von Gore d o r if. Berlin - Coin - Leipzig .
Verlag von Albert Ahn . 1908 .
Eon zeer mooi en ontroerend schouwspel, vol van teeder gevoel .
De geschiedenis, die in doze tragedie zich afspeelt, hoot to zijn
voorgevallen in hot jaar 902 . Om den koningszoon, den zoon van
den verdreven, rechtmatigen vorst to redden, last dims vroegere
kanselier, met toestemming van zijne vrouw en van hun beider
zoon, den laatstgenoemde in de plaats van den telg van hot
vorstenhuis vermoorden . De door den overweldiger afgezonden
krijgslieden verbeelden zich, dat de j onge pries is gedood . De
dorpsschoolmeester, voor wiens zoon hij doorging, is met de ouders
van hot slachto#fer de eenige, die hot geheim kept . De ontzettende
gebeurtenis, waarbij teeder lief hebbende ouders hun eenig kind,
eon aanvalligen knaap, hot hoofd van den romp laten scheiden,
opdat eon andere knaap behouden blijve, met wiens levee hot
welzijn van den staat, van hun vaderland, is saamgeweven, grijpt
in hunne onmiddellijke nabijhoid plaats, on eerst dan geven zij

ONZE LEESTA EL .

307

uiting aan hun smart, wanneer hot doel is bereikt en de vijanden
met hot bloedige hoofd in een dons zijn afgetrokken . Grooter zeifbeheersching bij dieper rouw last zich moeilijk denken . Wat spreekt
men van bet gels gevaar! Ret oude Japan, dat ons hier gesehilderd
wordt, munt nit door ridderIijkheid en vraagt onze sympathie voor
handelingen, die cans, gewoon om in de eerste plants met onze
eigen belangen en die onzer familie to rekenen, in de hoogste
mate onnatuurlijk toeschijnen . Hot gob gevaar zal eerst dan
ontstaan, wanneer hot oude Japan zijn heidhaftigen zin, die do
groote, algemeene belangen bovenaan stelt, zijn trouw tot in den
flood, zal hebben verloren, en de kunst om geld to tellen van
Europa en Amerika zal hebben geleerd hot hoogste to achten .
Ui do voorrede van den 1-leer v o n G e r s do r ff biijkt, flat
do vorm, waarin hot treurspel is gegoteii, afwijkt van dien van hot
oorspronkelijke stuk, terwijl de ethische inhoud van bet Japansehe
drama on geschonden hehouden bleef.
v . IL W .
A . G . van H a mel . Hot Letterkundig Leven van
rankrijk . Studien en Sehetsen. Vierde Serie . Amsterdam . P . N, van Kampon en Zoon .
Doze hundel studien van den in 1907 overladen Groningschen hoogieeraar in do Pransehe taal- en betterkunde is in zoover
goon verrassing, flat men de meeste dezer opstellen zal herkennen nit 1)e (Jids, waarvan schr . eon der redacteuren was . Doch
`vol eon herinnering, en een duurzame, aan doze doorwrochte
artikelen, wuarin fransche charms vaak do zwaarte van hot opgehoopte materiaal als hot ware lichter maakte, of wier aantrekkelijk
onderwerp dikwijls hun ingewikkeldheid deed vergeten . Zoo zal men
met genoegen lezend, of herlezend do schetsen van dozen bundel :
ransche Vcrzen, Het Por~sie-Albuin van Louise de Coligny, Ouillau ;ne
d'Orange, J)e Loch van Rcthelais, Middeleeuwsch Anti- e ininisme,

Ron'vLansche Taz1 ;eschiedenis, - walk genoegen bij doze laatste

studio maar rnatig zal zijn voor do meesten - hot van Hamel's
bowonderendon beerling on schrijver van zijn Levensbericht voor
do Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde Dr . J . J . S alv e r d a do G r a v e volmondig toestemmen : flat doze do kunst verstond ,,de faire un article ."
Toch bij ails bewondering voor doze knappe artikolen doet
ons eon ding hierin vreemd aan. Dit is : hierin missen we lets,
nl . do herinnorendo aanduiding flat v a ii H a m e 1 jaren, jarenlang
ijverig ransch predikant ten onzent is geweest. Dat vergeet men
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bij A 11 a r d P i e r s o n, die evenals v a n H a m e 1 den franschen
kansel verliet, nooit. Terwij l All a r d P i e r s o n, hoe dan ook,
zich altijd wear met geestelijke onderwerpen moest bezighouden,
gaat v a n H a m e 1 geheel op in wetenschap en kunst. Hij is
daarom geprezen, ook veroordeeld . Het laatste zeker niet door zijn
genoemden biograaf. In zijn Leve-nsbericht omtrent v a n H a m e 1' a
predikantstij d dus to lezen : „Daze eerste periods is in veal op .
zichten de mooiste van zijn levee . Het is een tijd van ernstig en_
diep levee met zichzelf" (bi . 21) trof mij daarom to meer, omdat
verder met zeker niet to weinig waardeering gewaagd wordt van
zijn wetenschappelijken arbeid voor wetenschap en kunst .
G . .H .
S o p h i e d e Jon g. Als hat verleden ontwaakt . Amsterdam. P . N. van Kampen, z . j .
Jaren geleden ward een ransch tooneelspel vertoond : les
Tourtereaux, heette hat naar ik mean . Als hat scherm opgaat ziet
men een ouden man en een oude vrouw gemoedelijk en lief in
een eenvoudige mooning bij elkaar zitten ; buiten straalt de zon en
de twee oudj es schijnen to levee in een atmosfeer van vrede en
geluk : de nog heldere avond van twee in liefde samen doorgebrachte levees . Maar straks ontstaat er een klein geschil, hat
sane woord lokt hat andere uit en zoo verneemt langzamerhand
de verbijsterde toeschouwer de geheele waarheid : daze twee brave
oudj es - P h i l e m o n en B a u c i s zoudt ge denken - behooren
tot de allergevaarlijkste misdadigers, die rankrijk uitgestooten
heeft op een der voor verbanning bestemde eilanden . Een wet
staat onder zekere voorwaarden hat huwelijk van gedeporteerden
toe en zoo zijn ook daze twee monsters een paar geworden . . . .
Die schrille tegenstelling tusschen iat zonnig en vriendelijk tafereel
waarmee hat stuk begon, en de ijzingwekkende onthullingen uit
hat levee der twee oudjes grijpt aan en wekt een emotie, - nu
juist niet een heel aangename, dock wel een zeer wezenlijke .
„Als hat verleden ontwaakt" van S o ph i e d e J o n g doet
denken aan dit tooneelspel. Hier worden wij ingeleid in hat levee
van een jonge, beschaafde vrouw, die een heel eenzaam plekje in
een vergeten buurt buiten heeft uitgezocht om er haar levee to
levee . We hooren wel in dit dagboek van „herinneringen" en er
zweeft wel een mysterie over hat verleden, maar hat heden wordt
zoo aardig geteekend, dat we ons heelemaal thuis gaan gevoelen
in daze vriendelijke omgeving . Straks komt er een buurman ten .
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'tooneele ; die al gauw ears vriend wordt van de eenzame vrouw .
En de vriendschap wordt liefde . De idylle schijnt op de gelukkigste wijze haar ontknooping to naderen . Maar flu ontwaakt hat
verleden. En dat verleden is ontzettend . Hij, Herman, heeft
aan hat hoofd gestaan van een bankiershuis en heeft in de cal
geboet voor hat lead dat hij over anderen gebracht heeft . . . . maar
nu, aan haar hand, zal hij een nieuw levee beginners . Doch zij . . .
zij heeft in de bruidsdagen van een vriendin als jong meisje in
een roes van feestvreugde en van zinnenbedwelming zich vergeten . . .
en in een vlaag van waan.zin heeft zij, to Londen moeder gewordeo,
haar kind geworgd . De strafrechter is buiten die zaak gebleveo,
ni aar dit vreeselij k verleden klampt zich aan haar vast en zij kan
niet nalaten alles aan H e r in a n to vertellen, die immers in haar
ziet de angel van goedheid, reinheid en liefde, de hoogstaande
vrouw, die hem tot zich zal opheffen en hem in een nieuw en
hater levee zal inleiden . . . Maar hij, als hij alias weet, gaat wag
van haar en keert niet wear .
..r es Tourtereaux ! In dit boek ale in hat tooneelstuk dezelfde
hinderlijke sensatie, geboren uit hat schrijnend contrast tusschen
wat zoo mooi en lief scheen dock in wezen zoo gruwelijk was .
Hinderlij ker nog in dit boek, waar zoo dierbaar de dagboek-bladzijden gevuld worden met allerlei liefelijks uit de aardig-geteekende
omgeving, voordat we jets weten en voordat we one de vraag
stellen hoe zich dit on tzettende heeft kunnen voordoen : dat dit
jonge meisje zulk een stag gedaan heeft . Maar wanneer one een
antwoord op die vraag -- niet : gegeven is, dock we althans jets
daarvan hebben vernomen, zakt hat scherm en hat boek is uit, en
we hebben niece gezien dan een episode in een levee, waarin we
even hebben gekeken maar waarvan one to veal verborgen bleef .
Immers hoeveel woorden er in dit boek staan en hoeveel stem3ningen dit dagboek weergeeft ; -- hot is j ammerlijk onvolledig en
daardoor onbevredigend . De heldin is voor ons een raadsel, zoolang
we haar geschiedenis niet kennen . Eerst aan hat slot wordt one
die gesehiedenis geopenbaard, dock zoo bondig, zoozeer alleen ale
ears herinnering uit hat ontwaakte verleden, dat we niet daardoor
de figuur ten voile voor ons zien staan, haar vreeselijke daad one
verklaren kunnen. Door dit alles is de eind-indruk onbevredigend.
Men kan nu eenmaal ale lezer er gears vrede mee hebben door den
sehrijver voortdurend gesteld to worden voor een raadsel, dat aan
hat slot eerst -- en dan voor hoe weinig nog ! - wordt opge.helderd . wanneer de lezer zich al hat dierbare herinnert nit de
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vorige bladzijden, nadat hij bet verleden heeft lecren kennen, word&
hij ietwat kregelig en ontstemd, omdat hij den eerst dat apes ziet
i n bet ware licht. Zoo wreekt zich de true der schrijfster die gewild heeft dat we aan bet slot eerst bet beginn zouden hooren,.
H. S.
J o h a n d e M e e s t e r . Aristocraten . Bussum, J . v . D i shoeck 1908 .
Een wonderlijke geschiedenis is dit, die one bier wordt verteld, wonderlijk, maar niet belangwekkend en juist ook niet bijster
verkwikkelij k . Wel wordt one met groote virtuositeit bet lev en geteekend in zoo'n klein, nesterig Hollandsch provincie-stadj e, wear
iedereen wet zijn wil en 'n rol wil spelen, wear de een den antler
tracht to verdringen en een handige joodsche uitgever triumfeert,
wel wordt one in den breede -- o, heel breed ! -- uitgemeten
al wet een feest in zoo'n plaatsje to beduiden heeft en hoe allerlei
intrigues daaruit geboren worden ; - en wel ken men dit apes
technisch-knap schrijvers-werk noemen ; -- maar de cpil van de
heele geschiedenis : de „senilis amor" van den ouden, aan den .
drank verslaafden „aristocraat" voor bet knappe burgermeisje, en
apes wet daardoor bewogen wordt, dit is toch niet jets dat men
zonder een gevoel van walging leest . Hoe beter de schrijver er in
slaagt one al dit treurig gedoe to laten zien, zooals bet in werkelijkheid - in eon akelige en nare werkelijkheid ! - zou kunnen
gebeuren, des to meer bekruipt one de lust onem bet hock to sluiten
en afscheid to nemen van dit gezelsehap . Zoo dit de zegepraal der
kunst moet zijn, den is bet or een die one afkeerig maakt van dit
kunstgenre . Want bier wordt onze aandacht gevraagd voor een omgeving en voor individuen, die we liever links laten liggen en
waarmee we volstrekst niet zoo van nabij kennis wensehen to maker .
H. S .
P 1 a u t u s . De Tweelingbroeders . Vertaald door Prof.
Dr . H . van Her w e r den . Wereldbibliotheek order Ieiding van L . S i nl one . No . 88 .
Voor zoover vlugge en nauwkeurige vertolking in de volkst ,a1,
deskundige toelichting in korte, niet to geleerde aanteekening en,
zorg vuldige navolging van de antieke rhythmische verscheidenheidd
aan lezers die geen kennis van Latijnsche en Grieksche teal bezitten eenige voorstelling kunnen geven van den lepor Piavtiu u .~
Griekschen geest in R,omeinsche boert on gezet
zal zeker
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daze hollandsehe vertaling van Plautus' comedy of errors daartoe
kunnen strekken Prof. v a a H e r w e r d e a, die reeds zoo dikwijls
de bewijzen gaf, hoe gem akkelijk hat hem valt ook de minder gewone metre der oude poE zie in onze teal to doen naklinken en
in zijn taalgebruik den toon van een antiek origineel to bewaren,
heeft ongetwijfeld door daze laatste vrueht van zijn otiinn negotiosnrn
hat doel der Wereidhibliotheek gediend, en - vie west ? - ann
de vrienden van. B r e d e r o en M oil e r e eene comedie in de
handen gelegd die voor opvoering niet ongeschikt zal zija , indien
men ni . zulk eene opvoering zou willen beproeven om cen denkbeeld to geven, aan welke eischen een blijspel in bet oude Rome
voldeed .
Wie eene hollandsciie bewerking van een Plautinisch blijspel
geeft, west zeif wel dat hij hat origineel slechts ten deals ken
weergeven . Maar voor hen, die meenen dat men de kiassieke
literatuur nit „goads vertalingen" kan leeren waardeeren, is de waarschuwing niet overbodig dat ook zelfs cene zoo zorgvuldige overzetting als ons hier wordt gegeven alleen dat deal van P 1 a u t us'
gaven met juistheid kan doen kennen, waarin hem bet nageslacht
lang heeft overtroffen . De eigenlijke bekoring, de gekruide gezonde Romeinsche spreektaal, de vroolijke toon, de geniale versificatie kan men slechts in hat oorspronkelijke werkelijk genieten .
K. K.
Verspreide Gedichten van Dr. U . C . Mu lie r . Utrecht .
P . den Boer, 1908.
Tussohen hat eerste, uit hoogdravende verzen opgebouwde,
gedicht van dezen hundel (de ,,triumf der vrije Gedachte" 1883)
en hat laatste, ,,Prometheus", hat waarschijnlijk in 't ecrst dezer
eeuw voltooide ,,heldendicht van den vrijen danker" ligt bijna een
kwart eeuw . Dus is voor hem, die in daze verzarneling de ontwikkeling der ,,vrije gedachte" in hat dichterleven van Dr . Muller
zon willen. nagaan, de tjdruimte tar bestudeering groot genoeg .
Toch zal zuik een onderzoeker door de leetuur van P r o m e t h eu s,
waarop in dezen handel de nadruk valt, worden teleurgesteld .
Besteind out door wisselende beelden nit de gesehiedenis van ails
volkeren der card to doen begrijpen hoe de dichter zich de evolutie
van de zeifstandige gedachte denkt, verwart dit lyrisch epos den
lezer door oppervlakkige bontheid . Als in een kinematogra .af zijn
daze beelden gezien, vluchtig en alleen in hunne uiterlijke verschijning waargenomen . En bij bet iuisteren near de reeks van
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droomen is hat u alsof iemand u beloofd heeft to zeggen hoe
groot de rijkdom van zijne bibliotheek is, en u alleen lange rijen
van boektitels noemt .
De verklaring van daze teleurstelling ligt voor de hand . Het
is niet mogelij k de gesehiedenis der geketende en door hare denkers be vrij de rnenschheid, gelij k men die rinds She 11 e y graag
in P r o m e t h e u s symbolizeert, in een poeem van honderd bladzijden samen to vatten, indien men niet scherp omlijnde stempels
drukt op de figuren die men oproept . Juist dit ontbreekt in
M u 11 a r' S gedicht. Hij toont den lezer de lijnen der evolutie
niet, noch karakterizeert hij zijne personen . Eindelijk : men ziet
Been duidelijke voorstelling van hat einde, van de bevrijding zelve .
De zang waarin de „vrouw der toekomst" wordt geschilderd is
niet veal meer dan een antifeministisch loflied op de Moeder en
Echtgenoote, en den „Man der toekomst" .
De man der toekomst is de man van 't denken,
voor wiens gepeins de ruimte en de afetand vliedt,
Daar kracht en stof gehoorza,amt aan zijn wenken .
4neindig is zijn arbeid, zijn gebied . .
.

Daze belofte zegt niets, omdat met geen enkel woord wordt
aangeduid, waarin de inhoud van dit vrijmakende denken zich onderscheiden zal van al dien vroegeren denkersarbeid, van P 1 a to,
van P a u 1 u s , van Go e t h e, door den schrij ver zooal niet gekarakterizeerd dan toch met lof herdacht .
Intusschen zal niemand dit ,,lyrisch Epos" kunnen lezen of
hij zal erkennen dat Dr . M u lie r een zeldzame gemakkelijkheid
heeft in hat beheerschen van sane dichtertaal, die wortelend in
den bodem van B i l d e r d ij k' s en d a C o s t a' s poezie zich kenmerkt door de zuiverheid harer Nederlandsche vormen, door de
welluidende juistheid van haren rhythmischen bouw en den rijkdom harer rij mvariaties . Doze vaardigheid en dit dichterlijk talent
waken Dr. M u 11 e r tot eon zeer gewenscht overzetter, zoo dikwijis hij zich zelven west to dwingen om hat tar vertaling gekozen
origineel gehoorzaam en geduldig op den voet to volgen . Indian
ik mij niet vergis, kan hat volgende Nieuw-Grieksche Volkslied
als voorbeeld daarvan dienen
Charon en de zielen.

Wat zijn de bergen daar zoo zwart en staan met floors omhangen ?
Is bet de stormwind die ze zweept, de regen die ze geeselt ?
't Is niet de stormwind die ze zweept, geen regen die ze geeselt,
't Is Charon die em over trekt met zijn gevolg van dooden .
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Elij drijft de jongen voor zicth heen, en achter hem de grijsaards,
En aan zijn zadel vastgemaakt heeft hij de teere kleinen .
„Kom Charon, rust in 't dorp wat uit, rust nit bij 't koele water,
Gun d'oudjes toch een frissehen teug, en laat de jeugd wat spelen,
En laat de kinderkens een tail van versehe bloemen plukken ."
,,Ik wil niet rusten in het dorp, en niet bij 't koele water ;
De moeders komen bij de bran, en elk herkent haar kleinen,
En man en vrouw herkent elkaar --- en laten noon zich scheiden ."

Enn de roerende verbeelding, en de populaire dramatizeerin g
die zulke volkspoezie kenmerkt, is hier in de overzetting bewaard .
En diezelfde juistheid van overzetting za1 men oak in sommige
van M 1111 e r' s vertalingen van H o r a t i u s en van enkele oudGrieksche lyrische fragmenten terug vinden . Maar wie de origineelen niet kept, oordeele toch nag niet al to snel over een lied
van S a p p h o. of eene ode van C a t u 1 l u s alleen naar deze vertalingen. Want, wat dr. M u 11 e r wel meent dat eenen overzetter
vrij staat, kan elk lezer controleeren door Shelley's Mutability
naast zijne overzetting to leggen .
The flower that smiles to day
To morrow dies ;
All that we wish to stay,
Tempts and then flies
What is this worlds delight?
Lightning that mocks the night,
Brief even as bright.

Dit eerste couplet meent Dr . M u 11 er aldus to molten vertalen
't Bloemp je, dat geurt van daag
is morgen dood,
Alwat wij koestren graag
Streelde, maar vlood .
Hoe is der wereld praal ?
port als de bliksemstraal
Die 't zwarte outschoot .

De vertaling der volgende coupletten wil ik hieraan niet toevoegen ;
maar wie west dat de woorden uit S h e 11 e y' s derde strafe
Whilst skies are blue and bright,
Whilst flowers are gay,
Whilst eyes that change ere night
Make glad the day,

door Dr . M u t e r aldus warden weergegeven
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Zoo lang de hemel iacht
En 't bloempje geurt,

ZOO lang voor 's levees nacht
De oogbol kieurt,

die vraagt met mij, waar de grens is van zoo groote willekeur, en
vat toch een' dichter kan hebben bewogen de melancholia van
S h ell e y' s verzen op zoodanige wijze wag to vertalen .
I s. Q u e r i d o . . Iuziek, Tooneel en Literatuur . Amsterdam . Vennootschap Letteren en Kunst.
Kritiek, en vooral kritiek der bewondering, geett doze bundel .
(elijk schr . van R o y a a r d s zegt na diens spat van Elckerlljk : „hiermee bewees R o y a a r d s zeer volkom .en zijn groot-kunstenaarsschap . Ik west niet of R o y a a r d s hot zich zelf wel bewust is
geworden w,t hij geda,an beefy' (bi . 21, 11), zoo openbaart hij gaarne
aan elken kunstenaar diens eigen, ongeweten grootheid . Zelfs als zijn
kritiek hoont - b .v. Albert v e r w e y, die oneerbiedig had gekeken naar hot bij voorkeur door journalisten bewoonde heilighuisj a van hat realisme - of onbevoeg d verklaart, b v . tot schi lderen den voortreffelijken violoncellist H e k k i n g, west zij ondertussehen zooveel goads to zeggen van kunst en kunstenaar dat zij
ear op bouwend dan a,f brekend tiverkt.
Of bet van daze bewondering komt dat we bier levee in wiex •o okwalmen, of van den stijl en bet temperament van den schrijver? Ik vermoed hot laatste . Toen ik voor bet eerst zijn work las, noemde ik Q u erido eon millioenair in woordkunst - en dit blijft hij mij, op hot
hinderlijke af. Zijn taal is altijd mooi ; wat zeg ik ? 1Sooi ; neon,
prachtig is ze ! Allerprachtigst ! Zijn stijl en beeldend vermogen zijn
moor dan rijk -- de lezer gelieve dit in driedubbelen superlatief to
zetten ! - ; voor vergelijki.ngen dienen alleen de hoogste voorbeelden,
zoo voor eon brand, die van Troje, door v i r g i l 1 u s zoo allerkranigst beschreven : zoo voor lijden, dat van Golgotha . . .
Welnu daze woord-, gedachte-, en beeldrijkdom werkt op mij
- misschien zeg ik bet tot mijn scha .nde, of liever, dat blijft hie -r
beter in den toon, tot mijn eeuwige schande --- precies als rhetoriek ; ik lees ze niet aandachtig ; ban met de helft tevredeu, wetend
dat de andere helft precies zoo is . Rhetoriek ? En da.ar toornt
Quo r i d o zoo tegen ! Doch i k bedoel ook niet de oude ten K a t erhetoriek van do gulden str ales der onder •g aande on, maar de nieuwe,
de Queridosehe, de allerprachtigste . .B.v . als de schrijver yr agt
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,,Is dat Shakespeare, de man die", welke vraag met ongeveinsde (haha!) verhazing telkens opnieuw een groote bladzijde vol
wordt herhaald, en eindelijk (oef!) wordt heantwoord : ,,Ja, zoo is
Shakes pear e" (bi . 54 5), dan is hj precies een Nieuwe-Gidswoorden uitgalmende van 00 st e r z e e, en weet ik reeds voor do
heift dei' bladzijde dat 1k do volgende heift niet behoef to lezen .
En dan doe 1k toeli misschien mijzelven tekort, want deze bladzijde
is or eene van die zeer inzichtige en seherpe karakteriseering van
I b s e n, al- mee hot beste wat 1k over I b s e n las .
Zoodat 1k bij hot doorlezen van dozen bundel telkens dachi
nan Anna Roemer's spreuk : Geiwey is nicer
G. . H.
H . P . B r e in m e r . Delftsoh Aardewerk . Eon praetisehaesthetisehe studio . Amsterdam . W . Versluys, 1908 .
„flier or derwijst men de jeugd", kan van dit book gezegd
worden . Ook kan or hij gevoegd worden : ,,en volgens do nieuwste,
d i. d o aansehouwelijke methode, en niet zonder sueces, Cu niet
siechts in do allersehoonste, maar oak allernoodigste zaak ni . de
aesthetics, ."
Immers hoe voor den schrjver kuust wel hot eCne noodige is,
hlijkt toch nit eon woord als dit : ,,kunst is die levensexpansie, die
in haar hoogste uitingen ons tot hot besef van eon eenheid met
hot eeuwige en oneindige kan opvoeren" (bi . 12) eon defluitie, waarover to redeneeren, dock die ook to appreeieeren valt ; tot welk
laatste wij ons in deze korte bespreking bepalen .
Hot aansehonweljk onderwijs wordt dan gegeven in twaalf
besprekingen van telkens twee Iandsehapstegels, bliksembordj es,
vogelkooien enz . waarvan de Cen eeht en de antler namaak is .
Met do reprodueties daarvan voor zieh volgt de lezer gemakkelijk
's sehrijvers betoog en bert zien wat deze hem woes . Was hem op
't eerste gezicht de namaak even mooi, zoo niet mooier dan ht
echte, iangzamerhand ziet hij zeif : hot work van zoo'n ouden platedbakker leeft., is blij, bewegelijk van iijn, en bekoorlijk ; dat nieuwe
fabriokswerk is dor, doodseh, quasi-nalef en houterig .
Daarentegen ziet do lezer niet swat do schrijver zegt dat doze
toch moot Zion n .1 . do k leargevoelighe.i d van hot oude, tegenover
do dome, doode kleur van hot nieuwe work, om do eenvoudige
rodon dat do reproducties niet gekleurd zijn . Nu ja, de icier golooft wel dat do schrijver gelijk heeft, maar ,,jurare in verba
magistri" is Loch vooral bier lets antlers dan eigon inzicht .
Verder wachte zich do lezer WOl die twaa1fbesprekiigen ox : vcr-
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poosd door to lezen, - een raad dien de schrij ver zelf (bl . 18) ook geeft
-- want dan wordt dit onderwijs koekoek-een-zang, en afgrijselijk
vervelend . Misschien dan nog, ale hij hot bij tusschenpoozen least,
zal hij vinden hier to zijn onthaald op „des Guten zuviel", en dat
doze studio, ook met behoud van alle goede kwaliteiten, met de
helft van hare thane gebruikte 232 bladzijden had kunnen volstaan .
G . .H .
J o h . H . B e en . Paddeltje . De scheepsjongen van Michiel
de Ruyter . Geillustr . door J. H. I s i n g s . Alkmaar . P.
Kluitman, 1908 .
G . S c h r ij v or. De Jongens van de Club . Met zee
plaatjes van J a n V i s s e r . 's Gravenhage . D . A . D a a m en .
Twee jongensboeken tegelijk ; wie flu lectuur voor zijn jongens
noodig heeft. . .
Het eerste is van hot goede, oude, gerenommeerde mark ; de
heeren B e e n en I s i n g s hebben van de aantrekkelijkste tafereelen
onzer Gouden Eeuw een book gemaakt waardoor onze jongens
kunnen dobberen op de baron en reizen in alle landen naar hartelust, want aan Paddeltje is een heels lees .
Hot tweeds is nieuwer van toon en inhoud, terwiji vorm en
plaatjes niet halen bij die van hot eerste . In vlotvertelde tafereelen
geeft hot de ontwikkeling to zien van jongens meest nit den bescheiden burgerstand . Do hoofdpersoon is P i m, vroom zoontje
van eon vroeggestorven machinist, en voorbeeldige hulp voor zijn
moeder, de arms weduwe . Toch is hot wel een echte j ongen, al
is hij ruim braaf en verstandig voor zijn jaren ; hot is due heel
natuurlijk dat hij onderwijzer wordt, en hoofd eener school, eenn
christelijke - dat spreekt van zelf. Ook de gesprekken van hem
on zijn kornuiten zijn wel echt, zoo good ale hun alley lotgevallen .
Pet toch daarin de deugd steeds wordt beloond en de ondeugd
steeds wordt gestraft past immers in dit book, waarin men moor
paedagogie dan psychologie speurt . Ook is hot goon gemis, dat ontbreekt een realistische schildering van de omgeving waarin doze
jongens opgrooien. Maar wel is veal to mooi en daardoor onecht
de boor van Vierweege, die zijn boerderij noemde Weinig-Genoeg,
en die, flu ja met een beet] a dialect, praat .ale eon catechiseermeester. Dat is toch wel j ammer, want echte boeren zijn mooi,
maar van eon heel ander mooi dan stadsmenschen zich fantaseoren .
G . .H .
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Dr. J o h s . D y s e r i n c k .
r. Haverschmidt (Pict Paaltjens) . Met portretten en illustraties . Schiedam . H . A . M .
Roelants, 1908 .
Met grooten ijver en onuitputtelijke pieteit voor zijn zoo tragisch
en betrekkelijk zoo vroeg overladen tijdgenoot, vriend en collega
heeft schrijver ons hat beeld geteekend van r a n c o i s H a v e rs c h m i d t. In zeven hoofdstukken schetst hij hem als knaap, student,
predikant, humoristisch prediker, schrijver en lezer, huisvader en
ten slotte als lijder aan ongeneeslijke melancholic . Voeg daarbij
oudere en jongere portretten, aardige penteekeningen van, en
allerlei wetenswaardige bizonderheden omtrent H a v e r s c h in i d t,
dan begrijpt men dat diens vrienden veal zullen hebben aan doze
zeer waardeerende levensbeschrij vin g .
Ook zij die wat meer op eon afstand van hem staan, die den
preeker en nutslezer nooit hebben gehoord ? Zeker, in hun jeugd
hebben ze de Heiniaansche Snilcken en Grijnlachjes gelezen en
wreedelijk genoten, later ook arnilie en Kennissen wel eons doorgebladerd, maar hot is hun toch eenigszins vreemd dat hat aerate
werkje nu reeds in negenden en bet tweede reeds in vijfden druk
verschijnt .
Nu hadden zij gaarne van Dr. D y s e r i n c k eons vernomen
dat doze groote populariteit berust op de innerlijke kwaliteit dozer
literatuur, en niet, zooals zij in j eugdige oneerbiedigheid wel eons
denken, op H e i n e en hat Nut van hat Algemeen, waar H a v e rsob m i d t zijn proza „las", en waarvoor hat precies geknipt, men
zou haast zeggen geprepareerd was . Gaarne hadden zij tegelijk
vernomen of by . L . L e o p o 1 d in zijn bloemlezing : Vaderlandsche
schrijvers en schrijf'sters (4e dr . 1906) terecht H averse h m i d t
reeds weglaat, L i n d o en K n e p p el h o u t nog noemt --- eon niet
alleen staand fait in zake de waardeering van dozen schrijver . Ook
in hoever volkspopulariteit de impopulariteit bij vakmenschen corrigeert - of missehien daze bevestigt.
Dr. D y s e ri n c k echter heeft voornamelijk den nadruk gelegd
op den mensch H a v e r s c h m i d t, ,,de(n) man van onbesproken
wandel . . . de(n) nederige(n) zachtrnoedige(n) en vriendelijke(n) man met
eon hart van good" en dus met doze biografie eon voortreffelij ken
dienst gedaan aan H a v e r s ohm i d t' s vole vrienden .
G. .H .
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The Tidong dialects of Borneo, by M e r v y n W . B . Beech,
with preface and notes by Dr . A . A . o k k e r . Oxford,
Clarendon press . 1908 .
Onze Eeuw is eigenlijk niet hat geschikte tijdschrift om dergelijk

boekje aan to kondigen . Toch meenen wij er jets van to moeten
zeggen, omdat de arbeid van den heer B e e c h, door Dr . o k k e r
(privaatdocent aan de Amsterdamsche Universiteit) nagezien en aangevuld, ook voor Nederlanders van belang is .
Het Tidoengs is de taal, die gesproken `cvordt in hat noordelijkst deal van onze bezittingen op de Oostkust van .Borneo, en in
hat daaraan grenzend Britsch gebied, waar de heer B e e c h gedurende drie jaren als ambtenaar werkzaam was . Zijne studio
komt dus al dadelijk ten goede aan onze ambtenaren, met de
bevolking van bedoelde landstreek in aanraking komende ; zij heeft
ook wetenschappelijk nut, omdat zij de kennis der Maleisch-polynesische talon al wader eene schrede vooruitbrengt .
E .B .K.
Onze Kustverdediging . Eon vraagstuk van den dag,
door C . D. H. S c h n e i d e r, gap . luit.-generaal . 's-(ravenhage . W . P . van Stockum en Zoon . 1908 .
In daze beknopte brochure betoogt de generaal S c h n e i d e r
o .i . terecht, dat hat zwaartepunt van 's lands verdediging, onder de
tegenwoordige omstandigheden, gezocht moot worden in onze havens
en kusten ; dat echter onze kustverdediging nog lang niet in orde
is en, vooral, dat or to veal tijd zou verloopen met hat bezetten
der kustforten in tijd van gevaar .
De verbetering van „de meest noodzakelijk to behouden"
kustbatterij en, ,,in he t bij zonder van hare bewapening," zegt do
generaal, is „eene zaak die groote geldelijke uitg ,van zal eischen ."
Maar over dit bezwaar zal men tar wille van 's lands veiligheid
moeten heenstappen ; en wel onmiddellijk, omdat men niet weet wat
zelts de naaste toekomst brengen kan .
Dit alles is duidelijk . Minder bevredigt ons hot betoog, dat
de verdediging der havens, reeden en riviermonden geheel moot
worden opgedragen aan de zeemacht . Niet, dat wij hiertegen op
zich-zelf bezwaar zouden hebben ; maar de vraag doet zich voor,
of -- in tegenstelling met de landmacht -- de marine daarvoor
steeds de noodige bezettingen wel beschikbaar heeft ? Die vraag
wordt door generaal S . niet beantwoord . Wij vernemen slechts,
dat wij „onze maatregelen zoodanig behooren to nemen dat onze
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k.ustversterkingen, op gelij ke tivijze als een in dienst gesteld oorlogsschip, to alien tij de van hare volledige bewapening en uitrusting
voorzien en voorts binnen enkele urea voldoende bezet en tot den
strijd gereed moeten kunnen zijn, hetgeen, zeker in niet minders
mate, mede geldt voor de aan to brengen torpedoversperringen ."
Dit alias is zeker juist, maar bewijst nog niet dat de zeemacht de
bedoelde maatregelen ester zal kunnen nemen dan de landmacht .
Wij erkennen dat er veal voor 's generaals stalling to ze ggen is,
maar hadden daarvoor gaarne tivat krachtiger betoo g gelezen dan
nu op hi . 23--25 geschreven is .
Ons schijnt hat overigens, dat uit de besehouwingen van
generaal S . de wenschelij kheid volgt van de vervanging der beide
tegenwoordige departementen van oorlog en marine door eenn ministerie voor de landsverdediging, dat aan elk onderdeel de tank
opdraagt waarvoor hat 't best in staat is .
E . B. K.
Nationals Kracht . Gedachten tot oplossing van hat
weerbaarheidsvraagstuk door A . E . D u d o k v a n H e e 1 .
Haarlem . D e E r v e n . B o h n . 1905 .
Men behoeft hat niet in alle opzichten met den hear Dud o k
van flee 1 sans to zijn om to erkennen dat daze brochure mooi
gedacht en warm geschreven is . lier is een niet-militair aan hat
woord, voor wien he t woord „vaderlandsliefde" gears ij dale klank
is ; die in „Jan Salie" zijn ergsten vijand ziet, --- en die een open
oog heeft voor de gebreken, walks thane ons krijgswezen ontsieren .
Manners ale de beer v a n . I e e 1 wekken „bet vertrouwen in
eigen kracht ." Zij toonen aan dat wij, Nederlanders, bij machte
zijn, veal to doers om, zoo noodig, de onafhankelijkheid van ons
vaderland to verdedigen . Tegenover de zwakkelingen, die uitgaan
van de mooning dat wij ons tegen de machtige naburen immers toch
niet zouden kunnen verdedigen, stellen wij hot fibre woord : bet is
de vraag niet wat wij kunnen,
wij moeten, wij zijn hot verplicht,
ook aan onze historie .
Wij hopen zeer dat bet geschrift van den beer v a n H e e 1 in
velar handers kome, en daardoor bijdrage tot de herleving onzer
„nationals kracht ."
E. B. K.
Dr . A . W . B r o n s v e l d . Historische en letterkundi e
opstellen . -- Utrecht. L e y d e n r o t h en B o e k h o v e n . 1908 .
Dit twaalftal opstellen in eon tijdvak van 25 j aren in de

Stammers voor• lVwirlaeid en Vrede geplaatst (alleen Iv : de graaf van
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Shaftesbury zag in de Bouwsteenen hot lieht) heeft de schrij ver nu
in eon bundel vereenigd. Zij zijn kinderen van een geest, nit een
pen gevloeid, zonder dat die kwart eeuw in de schrijfwijze of in
inzichten van den auteur merkbare wijzigingen heeft gebracht .
Hot zijn bij uitstek wat men noemt „Lesefriichte" die ons her
wordon geboden . Doze stukken getuigon van de ruime belangstelling des schrijvers die zoovoel vreemds en eigens toruggeeft
in duidelijken, some pikanten vorm en a11es nit hot oogpunt van
hot christelijk geloof weet to bezien . Zoo zullen zij stellig dankbare lezers vinden, oude en nieuwe .
I. S.
Dr. H . J. P o 1 a k . Nagelaten Studien . -- Haarlem .
Tj eenk Willink en Zn . 1908.
Ook daze Studien zijn herdrukken met angstvallige nauwkeurigheid naar de aerate uitgaoen door des schrijvers dochter bezorgd.
Zij zouden de stof kunnen leveren om dozen klassieken philoloog
ale kritieus van moderne litteratuur to konschetsen, als hoedanig
hij eon welverdienden naam heeft verworven . Doch dit portret zal in
do Kon. Akad . van Wetensch . to Amsterdam door prof. S. A . N a b e r
geteekend worden; daarenbovon zijn de vier one hier aangeboden
opstellen sleehts een deal van wat P o 1 a k in dozen heeft geleverd .
Niet aileen 't uilvoerigste maar ook hat belangrijkste in dozen
bundel is 't bekende Gids-artikel over E r n e s t R e n a n, dat ook
hun die de talrijke essais en etudes in rankrijk over R e n a n
verschenen kennen, iets kan geven .
1. S.
Voorta

zijt

door de redactie tar aankondiging ontvangen de

navolgende boekwerken

Het hoogste recht. Tooneelspel in vier bedrijven door I n a B o u d i e r -B a k k e r. Ned . Bibliotheek
V.
G o e t h e. Broader en Zuster. Tooneelspel in Odn bedrijf vertaald
door Mr. H. . W. J e 1 t e s. Amsterdam . W, V e r sin y s.
Modern English Poetry. Edited by A n d r e a d e Z w a an . With an
Introduction bij Ramsden Buekley . Almelo. H liar i us .
Helena Richie door Margaret D e l and . Vertaling van W i 1 h e 1 mina Westhreene . Meppel . H, ten Brink .
C . A d a m s van S c h e 1 t e m a. Van Zon en Zomer. Tweede druk.
Rotterdam . B r u s s e .
J . K o s t e r s . Hot karakter van hat Internationaal Privaatrecht .
Groningen, N o o r d h o f f, 1908 .
H, d e V o c h t. De invloed van Erasmus op de Engelsche tooneel-litteratuur der 16e en 17e eeuwen . Eerste deal (S h a k e s p e a r e' s JestBooks . Lyly) . Gent, S i f f e r, 1908 .
H. T. C o l e n b r a n d e r. De Bataafsche Republiek, late all. Amsterdam, Menlenhoff, 1908 .
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„Duo quum faoiunt idem,

non est idem" .

Pe laatste maanden des jaars brachten, ouder gewoonte,
in vele vertegenwoordigende lichamen van Europa's wasteland de beraadslagingen over de planners voor bet staatshuishouden der naaste toekomst . Zij brachten tevens,
volgens een jonger, maar nauwelijks minder standvastig
wordend gebruik, bier en ginds een koor van klachten over
de wijze, w-aarop de volkskamers zich kwijten van dit deel
barer task, eene kleine „charivari" ook van invallen en
wenken reopens de middelen tot beterschap . Wie onder
onze landgenooten getrouw zijn avond- en zijn ochtendblad
verorberde, herinn ert zich allicht voor bet minst wat onze
Hoogmogen den op deze punters to hooren hebben gekregen .
Ret beeld, dat, in hunne overzichten, de manners der pers
ontwierpen uit eigen aanschouwing van hetgeen zich dag
aars dag en veelal avond aars avond daar afspeelde in de
stadhouderlijke danszaal aars bun' voet, had, zeker, weinig
verheffends . Wel haast eenstemmig klonk aars bet adres
van 's lands verkozenen deze grief : gemis aars zelf bedwang
in spraakzaamheid ; eene grief, to meer teleurstellen d, sinds
men op goede gronden zich gevleid had met de hoop, dat
overleg der groepleiders er in zou zijn geslaagd den woordenstroom wat in to dij ken . Veelvuldig was daarnaast do
O. E. I
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klacht over de armoede aan verhefng, die ditmaal het
tweegevecht tusschen de raadslieden der kroon en hunne
wederpartijders heette to hebben ontsierd. Dat bij het
handelen over de onderdeelen van sommige begrootingshoofdstukken het jaarlijksch spel van parlementair ooervragen en ministerieel overwegen in toenemende breedte
weer zijne vaart nam, scheen her de wichtigste bedenking
niet ; er zijn sours ziekteverschijnselen, zoo hardnekkig, dat
men er over zwijgt, wijl men er aan gewend raakt . Kenmerkend echter voor veler oordeel over dit treffen der
partijen was een indruk van onlust wegens zekere „invisible
„presence", die blij kbaar m eer dan a&n der aanwezigen de
hoofdfiguur scheen in den strijd . Er hing, dientengevolge,
over geheel den kamp eene soortgelijke wolk van onzekerheid, als over een Home r i s c h tweegevecht, wear de strijdhaftige Achaeer steeds moest twijfelen, of achter den Trojaan,
dear tegenover hem, niet de geduchte Are s in persoon
verdekt stood opgesteld ; slechts was ditmaal de wolk, die
het Binnenhof verduisterde, nog zooveel dichter dan weleer
gelijke nevelen in de vlakte rondom Ilion, naardieu thane
kennelijk H e k t o r zelf op • de gezindheid van den oorlogsgod
niet zoo volkomen bleek to durven staat makers, ale eertijds
P r i a m o s' zoon het had mogen doers .
Dus sleepten zich ten slotte de gedachtewisselingen
voort in de leegte : leegte der zeal ; leegte der woorden .
Gevoelens van vertrouwen, die sommigen wel gaarne den
voorzitter van den ministerraad hadden toegebracht, zoo zij
maar zeker waren geweest, dat hij zijn eigen heer was,
bleven onuitgesproken ; twij fel hield hunne betuiging terug .
Besliste voornemens, waaraan, wie weet ? Zijue Excellentie
uiting zou hebben gegeven, had hij zich inderdaad vrij man
gevoeld, kwamen niet over zijne lippen ; wet van de toekomst to wachten stood, zou
oordeelde hij
de stembus beslissen . Een bewindsman due, die van de kiezers
leiding vraagt, in stede van hun leiding to geven . En een e
kamer, wier groepen welhaast alien tasters, zoeken near
een wachtwoord nit onbekendheid met wet de regeering
wil, ja zelfs met wie zij eigenlijk is . Intusschen zou het

TW EEERLEI PARLEMENTARISME .

323

de onbillijkheid zelve zijn, dien toestand op rekening to
stellen der personen, die zich erin bevinden. Hoe dikwijls
ook geuit, de stelling, dat het geestespeil onzer kamerleiders
aanmerkelijk zou zijn gedaald, schijnt, zacht gesproken,
voorbarig. En van de begaafdheid der regeeringsmannen
geldt hetzelfde . Die menschen drukt dan ook geene schuld .
De font blijkt meer en meer to schuilen in bet stelsel . Men
heeft, om daar van zich to overtuigen, slechts de oogen, van
ons vaderlandsch gehaspel af, to wenden naar den vreemde .
Geeft elders op ons vasteland hetzelfde stelsel beter vrucht,
vollediger bevrediging ? Over de Middellandsche-Zee-volkeren
words gezwegen . Mestiezen-rassen, of niet, zij zijn binnen
bet gedachteverband, dat bier ons bezig houdt, met bet
Nederlandsche in geen geval genoegzaam vergelijkbaar. Gerept words evenmin van zulk een saamgeknutseld staatsgeheel als de Oostenrijksch-Hongaarsch monarchic, waar de
onverdraagzaambeid zijner bestanddeelen zich drastisch
binnen de vier wander van bet volkshuis nit in bet klepperen, gillen, neerploffen en kraken wan lessenaarsdeksels,
hondefiuiten, inktkokers en stoelleuningen . G ewezen zij
voor ditmaal slechts naar rankrijk : de oudste dochter (op
bet vasteland) van de gedachte der in haar parlement zich
zelve regeerende landsburgerij, gelijk bet in vroegere eeuwen
bet oudste en liefste kind van Rome's kerk mocht heeten .
Klonken daar ditmaal de klachten en bedenkingen ter zake
van bet „budget" en de bejegening, die bet in de kamer
vond, jets min onthutst dan her? Integendeel . 1 jets meer
of minder werd van ettelijke zijden daar vernomen, dan dat
bet recht van 's yolks gekozenen om bass to blij yen over
de koorden van 's yolks beurs er deerlijk kans loopt to
vervluchtigen, to sunken tot een' schijn . Want wat, dus
kon men lezen, order den schoonklinkenden naam van de
ontwerp-begrooting voor bet komend dienstjaar, den kamers
to Parijs wordt aangeboden, is tegenwoordig niets dan v6orontwerp, slechts dat gedeelte der to wachten staatsuitgaven
behelzend, waarover wel geen strijd zal zijn . De rest, de
menigte betwistbare posters, volgt (heette bet) naderhand,
to hoof en to gras, order den norm van allerlei bij zondere
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voorstellen ter verhooging, die, tusschen de bedrij yen van
mijnen en tegenmijnen, geleide lagers en behendige ontwijkingen in, worden bedisseld in een onderonsje van den
minister met den leider der corn missie „ad hoc", om ten
slotte in eene vergadering, wier gedachten elders zijn, nauw
opgemerkt door to glijden onder den kamer des voorzitters .
Hot stelsel draagt de schuld : hoe men daarvan doordrongen is, blijkt ook uit de aangeprezen middelen ter
genezing. Niemand vraagt naar andere manners ; om hot
kwaad, dat in de zaak schuilt, to verhelpen, worden zakelijke maatregelen voorgeslagen . Ten onzent opperde een
hoofdambtenaar hot denkbeeld : den tijd, waarvoor van keen
tot keer hot begrootingswerk gedaan wordt, to verdubbelen ;
zoo (meende hij) zou ruimte vriikomen voor wetgeving,
waar thans de achterstand op dat gebied gelijk een voortrollende sneeuwbal aanzwelt . Uit meer „vooruitstrevenden"
hook ging hot verlangen op, dat in veel ruimer mate dan
dusver hot kleinere work door hot lichaam der vertegenwoordigers mocht worden opgedragen aan gekozen groepjes
nit zijn midden ; den breeders samenkomsten viol dan slechts

de tack ten deel . : beginselen to overwegen, hoofdlijnen uit
to stippelen . Naast die bedenkselen van gisteren blijft, zoo
her, als elders, hot onderzoek aan de orde, of niet hot beeldin-het-klein, dat in zijne gekozen kamer hot yolk terug
moot yin den van zich zelf, aan zuiverheid kon winners door
hervorming van haar samenstel . Waar hot mondig deel
des yolks nog vatbaar is voor uitbreidin g, komt dan,
natuurlijk, doze hot eerst ter sprake . Nogtans : zoo binnen
onze grenzen als daarbuiten, vermenigvuldigen zich de
stemmen boTendien, die eenn getrouwer „spiegelbeeld" des
yolks verwachten, deels door de meerderheidsvertegenwoor
diging voor evenredige in to ruilen, deels door de yolks
kamer eon hoogerhuis ter zij to stellen, waar de voornaamste groepen van belanggenooten zich door hare gemachtigden
verstonden met elkaar. Om eindelijk niet geheel to zwijgen
van hot „referendum" (onbewimpeld, of verbloemd), datt
allen gs meer en luider hier en elders zich vindt opge vij zeld
als hot onderscheidingskeninerk van waarachtig volksbewind, .
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inn tegenstelling tot de „adelsheerschappij van redenaars",
waarvoor ter zelfde zijde het volksbewind-in-parlementsvorm
uitgekreten wordt .
De geneeswijzen, hier genoemd, hebben (daarvan kan
men zich zonder veel moeite overtuigen) altegader den trek
gemeen . Van de eerste tot de la,atste stellen zij voorop,
trekken zij voor het minst geen oogenblik in twijfel,
dat het
yolk, gelijk het is, het yolk in zijne bestaande samenstelling,
niet anders wil dan recht . H.et komt slechts op de middelen aan om dien rech .tvaardigenn wil zich onvervalscht en
onbetwistbaar to doers uiten. Spreekt iemand van de eigen
waarde, die in een staatsbestel ook nog van onzen tijd to
hechten valt aan het koningschap en aan een huffs, uit
kracht van zijn verleden tot het dragen van de kroon gerechtigd, de heelmeesters, wier voorschriften hier achter~envolgens werden gemonsterd, begrijpen zulk een' spreker
niet . In hunn e oogen vindt zoo'n kroon, zoo'n koningshuis
nog hoogstens als een zinnebe~ld genade. Wie meer erachter zoekt, hij heet „absolutist" en krijgt een' weak om
zich to laten inlij yen bij het verbond der „echte Russen" ;
daar (snauwt men) hoort hij onder dak . Nog erger zou het
u vergaan, zoo gij het waben dorst een woord to niters van
lof voor een' maatschappelijke kring, eene klasse, een' stand,
van geslacht tot geslacht met eere vermeld in de jaarboeken
der historie, met de dingenn des gemeenen lands vertrouwd,
en in 's lands wederwaardigheden beproefd . hit welke
nachtschuit zulk een „pruik" gekropen kwam, zouden de
dokters, die wij zoo juist aau het woord lieten, nit een
mood verklaren n iet to begrijpen . Kortom : aan het vaste
geloof, dat het yolk, zooals het reilt en zeilt, wel zelf het
beste weet, wat dienstig zijn kan tot zijn heil, mag (dit
staat vast) door niemand worden getornd .
Hoe komt men aan dat geloof? Hoe pleegt het to
worden verdedigd ? Niet, in den regel voor het minst, op
gronden van bespiegeling . Wijsgeerig is de Nederlander
maar zelden aangelegd . De drang, dien elders redelijk gepeins bevredigt, zoekt hier voldoening meestentijds in godg~leerdheid, eerste- of tweedehandsch . Neen : wat bij het

326

TWEEERLEI PARLEMENTARISME .

pleiten voor „regeering van hot yolk door hot yolk" meest
dient als dooddoener, hot is de „ervarings"-grond, hot
beroep op voorbeelden van slagen . Als zoodanig, doet
somtijds dienst hot Zwitsersche eedgenootschap, maar bovenal
toch Groot-Brittannie. De bewijskracht van hot Zwitsersche
model wordt verzwakt door de minder sprekende gelijkeniss
tusschen zijne instellingen en de onze ; hot karakter van
statenbond, de ontstentenis van een erfelijk regeeringshoofd
doen ons aan als iets vreemds . Met den overbuurman, daarentegen, aan gene zijde der zee, hebben wij (dus meent men)
de hoofdtrekken onzer openbare levensinrichting gemeen .
.fin welk staatsbestel blijkt krachtiger, gezonder dan hot
zijne ? Uit tal van staaltjes eener dergelijke redeneering zij
hier, als een der nieuwste, slechts vermeld de slotsom van
een boekje, onlangs in hot licht gezonden door een' gewezen
volksvertegenwoordiger, die thane nog met de pen zijne
landgenooten voorlicht 1). Ook hem zijn vole teekenen van
onlust over hot mislukken der volksregeering op Europa's
vasteland wel zeker niet ontgaan . Van aangeprezen middelen tot beterschap heeft hij met zorg kennis genomen .
Maar hij verwerpt alles, wat afwijkt van de Engelsche lijn .
En doze rekent hij geheel bepaald door hot volgend drietal
punten : hot Lagerhuis ,,in theorie almachtig", de almacht
dier „reusachtige machine" saamgevat, ale ,,in de punt
„eener naald", in „de heerschappij van den e~nling"
kabinetsbleider, eersten minister ; maar alle kans op willekeur
van dien parlementairen Caesar uitgesloten door de herroepbaarheid van zijn ambt 2). Ziedaar, bij hot weten van den
schrijver dezer regelen, de jongste proeve van staatswijsheid,
die men ten onzent, ale wijsheid van Britschen huize, ter
navolging heeft uitgevent.
Men behoeft niet moor to zijn dan eon getrouw krantenlezer, om bij hot vernemen dezer dingen terstond eenigen
twijfel to voeden aan hunne juistheid . „Vreemd !" zal men
dan licht zeggen ; „heeft niet nog zeer onlangs de pegs
1) H. P y t t e r een T z n. „De Volhevertegenwoordiging." Uitg . C o h e n
& Zone n Amsterdam . 1508 .
2) Blzz. 137 tot 146 .
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„eene rede wereldkundig gemaakt van den, her tot „almach„ „tigers ~enling" uitgeroepen, heer AA s q u i t h ; eene rede,
„waarin de spreker zich bitter beklaagde over de hinder„nissen, die zeker lastig staatslichaam, het „Hoogerhuis"
„genaamd, zijne „almacht" in den weg legde ?" Doch bovenal
zal dan daarnaast nog deze twijfeling rijzen : „Waarom de
„lijn, daarjuist omschreven, geloofd, als zoo bij uitstek
„Britsch ? Waarom haar niet geprezen, als de ransche ?
,,Is de kamer der afgevaardigden aan de Seine sours min
„ „almachtig" in de „theorie" dan het ,,Lagerhuis" aan de
„Theems ? Gevoelt wellicht de ransche C a e s a r des oogen„bliks, de heer C 1 m e n c e a u, meer dan ziju evenknie to
„Londen zich belemmerd, wanneer hij (our de stoutmoedige
„beeldspraak van hierboven to herhalen) als de naaldpunt,
„waarinn de souvereiniteit der volkskamer is saamgevat, poogt
„te doorboren wat hem wederstreeft ? Of eindelijk : is misschien
„C 1 e m e n c e a u niet evengoed als zijn Westminster'sche
„ambtgenoot herroepbaar ? En als op geene dier vragen
„het antwoord twijfelachtig heeten mag, waarom dan toch
„altijd our de genoemde trekken hot Britsche staatsbestel
,;geprezen, als voorbeeldig, en nooit dezelfde lof gegeven aan
„het ransche, dat, zoo het slechts op die trekken aankwam,
„met het overzeesche gelijkwaardig wezen moest ?"
Er is her inderdaad een raadsel, dat verdient onze
aandacht tot het uiterste to prikkelen en to spanners .
Ziedaar een land : hot eiland Groot-Brittannie, weiks staatsbestel rinds anderhalve eeuw den volkeren aann dezen
kant der zee op alle toners is vGorgehouden ter navolging .
En niet slechts v6brgehouden ; neen ; de nabootsing is hier
en ginds beproefd . Men mag in waarheid, bij het terugzien
op de geschiedenis der regeerings- en bestuursinrichtingen
van vastelandsch Europa gedurende de jongstverloopen
honderd jaren, met het volste recht het woord „receptie"
in den mood nemen : „receptie" van Britsche vormen,
Britsche regelen, Britsche gebruiken . Gelijk her, aan den
vasten wal van het wereiddeel, onze burgerlijke wetboeken,
hot zaken- en verbintenissenrecht vooral, maar even eens,
schoon minder, de regeling der familieverhoudingen, --
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nog thane op bled voor bled de nawerking vertoonen van
Rome en Byzantium, zoo wijzen ook onze grondwetten,
mitsgaders de gangbare stelregelen nopens den richtigen
gang van het, door hear gestevigde, openbare le ven terug,
ale near hunne gemeenschappelijke wieg en bakermat, near
het eiland over de Noordzee . De vervluchtiging der vorstenmacht tot een zinnebeeldig ambt, de toelating der onderdanen van weleer tot medezeggenschap door middel van
vertegenwoordigers, de splitsing van „het „parlement" in
twee kamers, of huizen, het toenemend overwicht der „volks„kamer", de gedaanteverwisseling van het „kabinet", eens
het kringetje van 's vorsten hartsvertrouwelingen, thane hot
„comite" der partijlijders in de meerderheid, do wassende
oppermacht, die ears den samensteller van hot „cabinet",
den „leidenden" minister wordt gelaten, hot omvangrijk
aandeel der vertegenwoordigers aan alien wetgevenden
arbeid, burs toezicht op den gang en hunn .e beslissing over
de kosten des bestuurs, de eisch, dat de eenswillendheid
op hoofdbeginselen tusschen ministers en vertegenwoordigin g volkomen zij, zoodat een „nederlaag" van beteekenis,
althans in de volkskamer geleden, hot' getroffen bewind
plaatst voor de keuze van ontbinden, of heengaan, dat
alles en nog meer, wet thane in ettelij ke lenders van westen zuid-Europe tot bet a . b . c. der staatsorde en der
regeeringspractij k behoort, hot is van Britschen oorsprong,
hot is ale waarborg van eene gezondheid, gelijk zij den Britten
werd benij d, in hot openbare levee dier anderen overgeplant .
Doch . . . . hot gaat niet . De verwachto zegeningen blijven
nit. Op de eorstelingen, nit den Britschen tuin near hot
vasteland verpoot, ziet men eon' rijken oogst van . . . tegenspood . En wet doet nu, bij voorbeeid, eon schrij ver, ale de
zone ven aang ehaalde ? Stelt hij de, nu waarlij k zeer verklaarbare, vraag, of wellicht de geneesheeren, die indertijd
one al die Britsche m iddelen vOorschreven, de oorzaken der
kracht van hun benijd model gezocht hebben aan de oppervlakte on dieper liggende verwaarloosd, gelijk eon winderig
kleedermaker doers zou, die den levenslust van eon' welbewaarden jongen man verklaarde alleen uit snit en grond-
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stof van bet door dozen gedragen flanel ? filet lij kt er niet
naar. Hij gaat maar voort met bet „iteretur decoctum" . Hij
verdubbelt slechts de ,,doses", schrijft eetlepels v6or, waar
men vroeger net „theelepeltjes" volstond, en sluit moedwillig de oog en voor bet felt, dat onze ransche buurman,
die al lang aan de eetlepels toe was, zich daarbij waarlijk
ook niet beter heeft bevouden . Zou bet niet tijd zijn our met
die verouderde recepteerkunst eens to broken ? Niet tijd our
eens to vragen, of sours de jonge man, waarvan bier sprake
is, zijne geestkracht kan to darken ilebben, veel moor dan
aan „gezondheids-o-nderg oed", aan onbezoedelde verbeelding
en order tucht gehouden wil ? Niet tijd our in to zien de
mogelijkheid, dat wellicht bet zwijgen over-, bet verwaarloozen van de diepere oorzakeu de reden kan zijn, waarom
de nabootsing der hygienische kleederen-alleen bet Vasteland zoo luttel heeft gebaat ? Het is met de „receptie" van
Roomsch-keizerlijk familie-, zaken .- en verbintenissenrecht
wel waarlijk ook niet aanstonds glad gegaan . Voorbarigheid
heeft daar aanva,nkelijk doer inistasten . Pas naderhand
heeft wijsheid, door teleurstelling verdiept, ten slotte langzaam aan de eerste font hersteld . Het loont de moeite,
eens rustig to onderzoeken, of wij met de „receptie" van
Britsch staatsrecht riot ook voorshands verkeeren in bet
tijdperk der oppervlakkige overijling . Mag bet vrijwel
algemeen (uitdrukkelijk, of stilzwijgend) toegegeven hooter,
dat hetgeen bet Va,steland van den „model"-staat overnam,
onmachtig is geweest den navolgers bet gezonde lustgevoel
mee to deelen, dat in den buurman hen zoozeer had aangetrokken, wat, (vragen wij) wat mag bet dan toch zijn,
welks aanwezigheid in den voorbeeldigen staat-daarginds
zijne kracht teweeg brengt, welks ontstentenis in de daarnaar gevolgde inzettingen-bier de schuld draagt van hare
ondoeltreffendheid ?
Van tweeerlei „parlementarisme" dus (bet Britsche en
bet vastelandsche, voornamelijk in dat van rankrijk getypeerd) zal bier de working worden nagespoord . Intusschen
moge aan die nasporing nog eerst eene korte schets voorafgaan van de omstandigheden, waaronder en de verwach-
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tingen, om wierentwille de „receptie" der staatsvormen van
over zee is aanbevolen, alsmede van den geest, waarin de
navolging ten slotte haar beslag kreeg.
Het is in de lotswisselingen van ons geestesleven hier
op het Vasteland de blijvende beteekenis van V o 1 t a ire,
met meer gevolg dan iemand anders, zijn' landgenooten
eerst en toen ook hue' bewonderaars in den vreemde oogen
en harten to hebben geopend Poor Britschen denktrant en
Britsche levensgewooonten . Zij n e „Elements de la philo„sophie de Newton", dat wonderwerkje van doorzichtigheid
en gratie in het toebereiden van zware geesteskost voor
uw en mijn verteringsvermogen, bracht Engeland en al wat
Engelsch was in trek can dezen karat van het Kanaal . In
wijsbegeerte allereerst werd het verwerken van gegevens der
ervaring, naar den tram, door r a n c i s B a c o n en Jo h n
L o c k e aangewezen, de weg des heils, met verzaking van
de ervaringsschuwheid, die D e s cart e s en zijne volgelingen hadden gevoed . Wat wonder, zoo dan ook eerlang
het denken, dat op het levee, op de toepassing zich richtte,
zoo meer inzonderheid het peinzen over misstanden in het
staatsbestel en over middelen om deze recht to zetten, van
zelf in Britsche ervaringsfeiten leering zocht a Dat verklaart
den opgang zonder we~rga van zeker kapittel in een, ook
overigens met recht beroemd geworden, boek : het kapittel
„de la constitution d'Angleterre" in het hoofdwerk van
D e M o n t e s q u i e u : „1'Esprit des Lois" .
Stelle men zich nu even de plaats voor, die de schrijver
van dat boek innam in de maatschappij zijns lands . Hij
was de voorzitter, gerechtigd tot het dragen der barret in
vijzelvorm, van het gerechtshof, het parlement to Bordeaux .
Hij behoorde dus tot wat men noemde „den adel van den
„tabbert", het eenige „lichaam in den staat", dat destijds
nog genoeg van vroegere zelfstandigheid en mister had
behouden, om flu en dan den strijd daarvoor to durven
opnemen tegen de oppermachtsbegeerte der kroon en harer
intendanten. Wat dan moest dien magistraat van smack
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en kunde en zelfgevoel wel bet diepste grieves in de overheidspra,ctijken van zijn land? Het waren niet de rangsonderscheidingen zonder zin, waarmee de edelen en de
geestelijken den burgerman beast dagelijks kwetsten, noch
de ontheffingen van fasten, waarop alle bevoorrechten to
zamen prat gingen als op bet teeken hunner hoogheid, maar
waardoor dan ook het boertj e op zijn' akker zuchtte order
des to zwaarder druk, noch al die banrechten van duivenslag, van tol, van moles, of van oven, die van oudsher den
beer over den grond behoorden, alweer tot schade van den
kleinen moan . Juist voor de onaantastbaarheid van hot
overgeerfde, bet bestaande kwamen de parlementen in hunnen strijd om hot recht tegen des konings handlangers op .
En licht had ook de „vijzel-president" zoo flu en dan op
don ontvangdag van den „gouverneur" zijne kibbelarijen
over v6orrang, of in zijne baronie „La Brede" wel of en
toe geschil met een' „villain", waarbij hij staan bleef op
zijn recht, zoo good als zelfs de minst geletterde order de
landjonkers der buurt . Neon, wet hem dagelijks in den
gang van rankrij ks zaken erg erde, hot waren juist die
practijken der kroon en barer bestuursambtenaren, waartegen de bezitters van zulke „welverworven" rechtenn zich
niet moor veilig voelden . Hot was de vermenging, de opnenstapeling van bevoegdheden, de in achtsvolkomenheid in
den woord, geoefend door eon' enkelen man, of liever door
eon enkel lichaam : den koning in zijn' read . Tegenover
dien beer en meester : schepper der wet naar zijn' vrijmachtigen wil, maar ook gerechtigd hear to broken naar
behagen, bestuurder in trouw aan de wet zoo fang hot hem
goeddocht,
tegen de wet zoodra hij hot verkoos, fontein
van rechtspraak, wettelijke
, wear hij hot gedoogde, maar
bovenwettelijke
, wear hot hem geviel, tegenover dien
Leviathan, bewind voerend met „lettres de cachet" en met
„commissions eztraordinaires", kon (dat beleefde onze magistraat van dag tot dag) niets en niemand larger waarachtiglijk
gerust zijn : goon ambteloos burger en goon ambtenaar, geese
gemeentelijke vrijheden on geese bevoegdheid van eon parlement. Hoe geheel anders, daartegenover, luidden de ge-
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ruchten reopens de gesteldheid flier dingen aan gene zijde
van het Hana,al' Daar geene „lettres de cachet", geene
vrijheidsrooving volgens willekeur des bestuurs, maar,
sinds eene eeuw alreeds, een „habeas-corpus-act", die den
eenvoudigste voor zulk misbruik vrijwaarde . Daar evenmin
eerie rechtspraak door „commissions extraordinaires" ; neen,
sedert de opruiming der „sterrekamer" despotiseher gedachtenis, het beg in eel strict in acht g en omen, flat ieder
slechts mocht worden geoordeeld door onaf hankelij ke rechters,
die de wet aanwees . Daar due
: beveiliging juist tegen al
flat kwaad, flat van de Seine tot aan de Gironde den man
der wet een' dagelijkschen aanstoot gaf .
Maar hoe (zoo moest zich onze raadsheer vragen) hoe
was in het samenstel des Britschen staats die uitkomst dare
verkregen, hoe vrijdom van molest en machtsaanmatiging
der overheid aan boer en burger vast verzekerd ? De M o nt e s q u i e u had geen geduld voor pluizen ; hij was een man
van geest en van belezenheid . Pus sloeg hij er een' slag naar .
Wat in zijne dagen, gelijk thane, aan Groot-Brittannie's
staatsgebou w wel het eerst de aandacht trok van wie oplettend het bezag, het was het drietal spitsen, flat daar sinds
de „roemruchtige omwenteling" van 1688 het geheel bekroonde ; eerie trite van koepeltoren s, ongelij k gestileerd,
maar in hoofdzaak gelij Cwichtig. Nu dan : voor een' liefhebber in staatsbouwkunde van zooveel geest, ale de Bordeaux'sche president bezat, lag deze slotsom voor de hand
was de onveiligheid in het ransche huffs vooral verklaarbaar uit den centenaarsdruk, waarmee de & ne spits (de
koning in zijn' raad) het getimmerte belastte, dan moest
haar tegendeel (de zekerheid naar rechte, die er heerschte
in Brittannie's staatsgebouw) to danken wezen aan de drieledigheid van zijne bekroning. Over da,t drietal spitsen was,
dus leeraarde D e M o n t e s q iii e u, de gansche last des staats
naar zijne drie hoofdverrichtingen verdeeld . De wetgeving
behoorde in het bijzonder aan „de Gemeenten", de uitvoering der wetten aan de kroon, de rechtspraak over plegers
van vergrijpers en in geschillen van bijzondere personen
aan „het Huffs der Heeren" . Zoo was het govaar vermeden,
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dat etn macht, al die bevoegdheden saamvattend in hare hand,
de wetten, die zij zelve had gegeven, ook weer brak, door
ervan vrij to stellen de ambtenaren des bestuurs, of wel
door de opdracht van gedin.gen, die hear warm maakten.,
aan volgzame gelegen .heidsrechters. Intusschen kon het
daarmee nog niet nit zijn . waren toch de drie machten,
daareven vermeld, gescheidene machten gebleven zonder
meer, hadden zij flu verder n east elkander voortgeleefd,
onverbonden, zonder aanraking, wie mocht den hebben
ingestaan voor de sa,menstemming in hear optreden, voor
het verband tusschen hare daden ? Hoe den verhinderd,
dat de wetgever bet arbeidsveld der andere twee betrad,
of, omgekeerd sours, een van dezen hot zijne ? Dat euvel
kon alweer slechts worden afgewend, all elk der drie
eeni.germate werd in do hand gehouden door de beide
overigen . En dat, zoo oordeelde D e M o n t e s q u i en, was,
over hot geheel, den ook in het Britsche rijk de toestand .
Opdat hot Lagerhuis met zijne wetgeving de machtssfeer
der twee anderen zoude ontzien, had men dezen medewetgevers gemaakt . Opdat de kroon niet, onder sehijn van
uitvoering, de wetten feitelijk zou buiten werking stellen,
was zij, bij vormelijke erkenning harer zelfstandigheid, gebonden aan de medewerking van raadgevers, die, desgevraagd,
van hun n e daden re ken sehap hadden to geven aan beide
„Huizen" . Zieda,ar, wet, in de schattin .g van D e M o n t e sq u i e u, het g eheim mocht heeten der voorbeeldigheid van
Engeland's regeersysteem . Jets all eon evenwicht, eon wederzijdsch bedwang van koningsehap en parlem .entshuizen strekte
er our do scb eidin g to verzekeren van hot drietal overheidsbemoeienissen, tusschen hen verdeeld . Die scheiding,
op hare beurt, had weer ten doel, den staat to wapen en
tegen zich zelven, immers tegen elke aanvechting tot hot
overschrijden van den rechtskring zijner burgers, wier
dreigen in hot land, wear al zijne macht all op een enkel
hoofd was saamgepakt, den rechtsgeleerde dag aan dag
voor oogen stond . Dear heeft men de befaamde „Trial"-leer,
de eerste poging van ons wasteland, our zich er rekenschap van
to geven, waarom hot zoo naijverig-bewonderend begon to
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stares near hot overheidsbestel aan gindsehe zijde der Noordzee.
De M o n t e s q u i e u gaf een beslist geluid aan hot gepruttel, gaf omtrek aan de heilstaatsdroomerijen der groote
wereld, waartoe hij behoorde . Nogtans, hot is bekend : dal
alles was slechts vGorspel . Eerlang vindt hot luchtig mokken,
hot dartelend droomen der bevoorrechten een' duizendvoudigen weerklank in de kringen der middelklasse en der
burgerluidjes. Daar echter wordt dal alles bittere ernst,
de ernst, in hot eind, der omwenteling . Haar en hares
raddraaiers was zulk een staatsbeeld, als waarvoor hot vernuft van D e M o n t e s q u i e u gepoogd had zijne standgenooten to winner', wel zeker niet genoeg . Door willekeur
bij gevangenzetting, door oogendienst van gelegenheidsrechtbanken had zich de mindere burger koopman, winkelier of ambachtsbaas, of praktizijn
flu juist niet erg
bedreigd gevoeld . Zulke gevaren gierden, over zijn hoofd
heen, den spitsen op hot gebouw der samenleving loges .
Hetgeen dus daarvoor kon beveiligen, had allerminst zijn
hart . Wat hem ontstemde en in de oogen stak, was heel
iota anders. Hot was : niet in tel to zijn, geese stem to
hebben in hot kapittel, waar toch, zoodra hot op uitschrijvenn van lasten aankwam, men menigmaal juist hem wel
moist to vinden . Om veiliaheid voor de gestelde machten
dan ook niet, om modezoggen schap naast haar was hot hem
to doer' . Uit hot hart gegrepen wares hem de woorden,
die de abt S i e y e s, daags voor de omwenteling, dat treurspel, als zijn „motto", meegaf : „Qu'est ce quo le Tiers
„Etat P Tout . Qu'a-t-il ate jusqu'iciP Rien . Quo demande-t-il P
„A. etre quelque chose ." Dat was zijne grief, dot zijn verlangen . O zeker, droomer was hij niet . Veel min, althans,
dan menige „menschenvriend" onder de „bevoorrechten",
die wegsmolt in „gevoel", als zich zijne verbeelding de
„deugden" afmaalde van hot landvolk. lets als eon vdorsmaak van de „taken", die hij to does zou Tinder', zoo
~onmaal „hot yolk" zijn recht van eigendom deed golden
op hot bezit der „doode hand", mag al reeds vroeg zijn'
wrevel en zijn' wrok eon' bijsmaak hebben meegedeeld van
zoetheid . Dus moist hij wel terdege kaf on koren, hot onuit-
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voerbare en bet mog elijke to onderscheiden in zijn lijfvertoog : bet „Contrat Social" des burgers van Geneve
Jean
"J a c q u e s Rousseau. Een luchtkasteel, dat voelde
hij zeer goed, zou wel altijd bet denkbeeld blijven, dat
rankrijk zich mocht oplossen in looter duodecimo-gemeenten, waar, als in het stadsgemeenebest aan bet „Lac L~man",
de burgerschap rechtstreeks en zonder tusschenkomst van
lasthebbers hare wet zich zelve stelde . Zoo'n ideaal bracht
den klein.burgerlijken pruttelaar niet dan bij uitzondering
van de wij s . Maar zeker onderschreef hij met geheel zij ne
ziel de hoofdgedachte in dat wegsleepend boekje : slechts in
de mate, waarin ik, regelrecht of niet, mijn deel heb aan
de vorming vann den algemeenen wil, slechts zoo ver onderwerp ik mij, dien wil g ehoorzamend, ten slotte nog veer aan
mijzelven, slechts zoo ver blijf ik in den staat vrij man . Wie
anderen overlaat om hem de wet to stellen, die is bun slaaf .
Kreeg ook die geestesrichting (de overmachtige, ten
slotte, in den omwentelingstijd) kreeg ook zij weir steun
en leiding in eenig voorbeeld van Britschen huize ? ongetwijfeld. Alleen werd haar dat voorbeeld niet geboden door
eene schilderin g, zij bet dan eene sterk gekleurde, van in
bet Britsche rijk voorhanden toestanden . Zij vond bet
veeleer in opzichtige pleidooien, die eene staatkundige school
nit Engeland zelf eerlang niet moede werd to leveren voor
bet doortrekken van zekere lijnen, de eenige (dus gaf zij
voor) onder die, waarlangs zich de ontwikkeling der Britsche
staatgeschiedenis tot bier bewogen had, die bet de moeite
waard was, verder to vervolgen . ook bleef dat pleiten
inderdaad niet zonder vrucht. Geschiedkundig joist, of
valsch, de bedoelde lijnen zouden in de naaste toekomst
daadwerkelijk grooteudeels den groei des staats zijne richting
geven . Gedoeld wordt bier, natuurlijk, op hot „radicalisme",
dat, zestig, vijftig, veertig jaar geled .en in bet eilandrijk
zoo machtig en rumoerig, thans onder „vooruitstrevenden"
van onzen tijd nog slechts een' glimlach Tan meewarigheid
vermag to wekken, als „hopeloos verachterd" . Gedoeld
, inzonderheid, op den vader van dat „radicalisme"
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J e r e m y Ben t h a m . Door de zorg van zijn' Zwitscherschen
bewonderaar D u m o n t bekend geworden ook op het vasteland, zoover men dear met ransch vertrouwd was, lies hij
zich niet ontmoedigen, zijne raadslagen, al was het ongevraagd, aan to bieden, op to dringen links en rechts,
rankrijk der ominzonderheid aan de wetgevers in het
wenteling . En inderdaad wel sours met goed gevolg . Op
aanbeveling van geen' mindere dan M i r a b e a u, getroostte
zich de eigenwillige „Constitnante", bij het vaststellen van
hear reglement van orde, een v6orontwerp getrouwelijk
na to schrij ven, door den hulpvaardigen Londenaar gele verd .
En later nog mocht deze zelfs met begrijpelijken trots
getuigen, hoe hij de eenige kamergeleerde in ].even was,
wins woorden warn aangehaald in de ,,stukken" van het
voorbereidingswerk tot den „Code Civil" .
Zoo iemand ooit de leer van T a i n e, die ieder onzer
voor een mengsel uitmaakte der invloeden van ras, omgeving
en moment, reeds eer zij nog verkondigd verd, weerlegd heeft
met het voorbeeld van zijn eigen zijn en doers, dan was
het B e n t h a m . Zoon van eene procureursfamilie, verfoeide
hij juristerij . Als jongen, opgenomen in den kring der
,,Oxford-men", als jonge man, aangehaald en in den omgang
met de aanzienlijksten binnengeleid door een lid van het
Hoogerhuis, gaf hij ten slotte woorden aan wet er gistte in
die laag der bevolking, die zijn' beschermer en wie met
dezen gelijk stonden hunne plaatsen aan de spits het hartstochtelijkst misg unden . Geboren en getogen in den hoogtijd
der „nobility"- en gentry"-heerschappij, bereidde hij wel
meet dan iemand antlers de geesten voor op de hervorming,
die, een jeer eer hij stierf, gansch nieuwe klassen naast de
oude zou roepen aan het roer . Wat was het geval ?
Ben t h a m behoorde tot die verstandsmenschen, steenen
des aanstoots voor iedere bespiegeling in T a i n e's trant, die
onder alles, wet hue het levee biedt, het onderseheidende
afzon.deren, our en kel vast to houden het algemeene, het beg rip .
Gelijk hij, zoo bereisd als weinigen in zijn' tijd, met rankrijk,
het Duitsche l ijk, ja zelfs met Rusland bekend uit eigene
aanschouwing, nogtans in zijne vertooben van zede- en
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staatsleer steeds handelde over menschen, als waren het
reken~enheden, overal zichzelve herhalend, zoo gaf zijn
arbeid blijk, dat ook de indrukken van opvoeding en vriendschapsbanden zijnu denken spoorloos waren langsgegaan .
Dus had hij dan, om to beginners, op het staatsbestel zijns
lands een' heelwat anderen kijk dan D e M o n t e s q u i en .
Hij vond dear niets van dat getimmerte, zoo kunstig opgetrokken nit drie machten, dat er de ranschman had
ontdekt . Zelfs veroorloofde hij zich, danig den gek to steken
met zoo'n beroemdheid als zijn' landgenoot B l a c k s tone,
een' raadsheer in het hooggerechtshof der „Common Pleas",
die in een boek van naam geheel het recht des rij ks had
in systeem gebracht, met de
ransche „tries"-leer, als
gron dvlak voor zijn' bouw . Drie machten ? ! spotte Bentham, Wel het mocht wet ! En onaf hankelijk van elkaar ? !
Geen sprake van ! De feitjes-kennis van den ingewijde in
het levee-achter-de-schermen moist daarvan den stelselknutselaar nit de verte heel andere dingen to vertellen . Het
kostte B e n t h a m luttel m oeite, to betoogen, dat de drie
hoofdbestanddeelen in Engeland's wetgevingstoestel (koning,
„Lords" en „Commons") in waarheid geenszins zoo zelfstandig stonden naast elkaar, als het hoofdstuk in „1'Esprit
„des Lois" kon doers vermoeden . Want iedere keener van
den onderkant der kaarten vernam wel staaltjes, pleitend
voor den druk, dien koning en „Lords" oefenden op de verkiezingen voor het Lagerhuis . En elk wilt ook we], met
hoe goed gevolg bekroond plachten to worden de pogingen
der „uitvoerende macht" om de meerderheid in beide Huizen
to zetten near hare hand ; dank zij hear ruim beschikkingsrecht over ambten, wear het loon in omgekeerde rede
stood tot den arbeid, bleef zulk een pogen zelden zonder
vrucht . Behaaglijk breed zette B e n .t ham bij herhaliug
zulke dingen uiteen, dus telkens weder voedsel gevend
ears het bitter zelfgevoel vooral dier stedelingen
neringdoenden en bedrijfsondernemers
, die, in de maatschappij
allengs omhooggekomen, door den staat zich nog altijd
niet voelden erkend in hunne waarde . Al deelden dan de
groote heeren en de land] onkers, mitsgaders, in de steden,
o. E. 1 3
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de leden der patricische familien, alom over hot Britsehe
rijk de lakens uit, zij, de „homines novi", achtten zich daarom
niets minder. En met gretigheid verslonden zij de vertoogen,
droog, maar teak, waarin de vriend van Lord S h e 1 b urn e
dien grooten des lands zoo geducht den rok uitveegde .
Zou dus de Britsche staat ooit hot voorbeeld worden,
dat hem D e 112 o n t e s q u i e u geacht had reeds to zijn, den
diende, van dat punt ping Ben t ham nit, den diende men
to broken met de voorrechten, die eene minderheid van
„Lords" en „squires" tot dusver zich had aangematigd en,
na,tuurlijk
want ieder is zich zelven hot naast
nu
ook gebruikte to eigen bate . Wat den voorts na die breuk
hot bestaande moest vervangen P dezelfde ervaringswet, dat
elk aan hot eigen ik de voorkeur geeft, held, ingewikkeld,
c aarop hot antwoord in . Want eensdeels (aldus redeneerde
Bent ham) leert overweging van dat algemeene felt one
dit : dat al ons streven nooit eon ander doe! zich kiezen
ken den hot hoogst bereikbare lustsaldo to verkrijgen voor
de grootst mogelijke meerderheid . En anderdeels stelt w~er
dezelfde overweging one in staat, nu ook de hoofdlijnen to
teekenen dien inrichting van hot openbaar levers, die zij alleen
onder all.
er aanspraak op mag makers, wetenschappelijk to
zijn gewettigd . Een staatsbestel, dat redelij k heeten mag, ken
slechts zulk eon geheel van inzettingen wezen, waardoor de
eigenbaat van alien gestuit wordt in zoo vet zij schadelijk
workers zou, en voorts lands zulke barren omgebogen en
geleid, dat zij hot batig slot der algemeene lustbalans
opvoert tot hot hoogst bereikbare bedrag. Die uitkomst
flu ken nooit verkregen worden, zoo lang eene minderheid
de taken waarneemt van hot geheel . Zij is integendeel
dear zeker to verwachten wear alley teak door alien wordt
behartigd, en dus elk deel-belang, zoo vet hot niet met hot
algemeene strookt, van zelf door hot belang van alle
anderen wordt in toom gehouden . Zoo vindt de voorkeur
jegens bet eigen ik bij u, bij mij, bij eon' iegelijk ziju .'
„regulateur" in hot besef, dat eene gelij ke voorkeur voorhanders is en werkt in hot gem .oed van ieder ander. Dat
houdt nit eigen kracht geheel bet samenstel van oogenblik
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tot oogenblik in orde en doet het „automatisch" al het
nut bereiken, w aartoe het is gebouwd .
Geen minderheidsbewind dus langer . Voor dat, wat
slier zaak is, komen alien op. Zoover hij nit het blauw
dier algemeenheden omlaag klom in het strijdperk van de
politick zijns tijds, waren het met name twee slotsommen,
die Ben t h a m onvermoeid bepleitte . Hervorming van het
parlement was de eerste . Ret parlement de meester over
Engeland en zijne kroon . En meester in het parlement
het Lagerhuis, zoo, dat de uitvoerende macht, met name de
„premier", den wil deed van de meerderheid in die vergadering . En meester in het Lagerhuis geheel de burgerij,
het yolk, n aardien de leden werden aangewezen door de
breedst mogelijke kiezersschaar . Dat was dus de gene practische gevolgtrekking. En de andere, op zijn' ouden dag
door B e n t h a m aldoor aangedrongen, was deze : saamtrekking alley koorden van plaatselijk staatsbestuur in handers
van het gemeenelands-bewind . Sinds jaren was (het zal
weldra nader worden aan getoond) in Engeland de uitvoerin g
der wetten,
het verrichten van het dagelijksch werk der
overheid met inachtneming van de voorschriften, door den
koning in zijn parlement gesteld,
goeddeels onttrokken
geworden aan het rechtstreeksch opzicht der regeering to
Londen . Gewestelijke koninkjes, dragers der groote namen,
van oudsher door geheel hunne streek bekend, in de steden
hoofden en zonen van regeeringsfamilien, in de kerspelen
ten platters lande de magnaten van het dorp, ze hadden
binnen ruimere en engere grenzen het bestuur gevoerd naar
eigen, hoogstens naar onderlin g goedvinden, en veelal zonder
dat er in de hoofdstad een haan naar kraaide . Niets had
(dus klaagde B e n t h a m) den vijand van het gemeene welzijn, ,,the ruling few", zoozeer de hand gestevigd, niets hot
overwicht van de geheelheid, dat nooit een' enkele bedreigt,
zoo afdoende verijdeld, als het koningschap dier plaatselijke
grootheden in hunne historische rijkjes . Dat m,oest uit zijn,
meende hij . En vandaar zijn dubbele voorslag : ten eerste
om, naar het model van rankrijk tijdens de omwenteling,
al die bestuursdistricten uit bet verleden (graafschappen,
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kerspelen en zoo meer) to verknippen en samen to leggen
tot geheel nieuwe kringen en onder-kringen ; en dan tenm
tweede : om daar al om het werk der wetsuitvoering op to
dragen aan gekozen beambten, maar onder toezicht, onafgebroken toezicht van dienaren der landsregeering . Kortom
voor de practijk kwamen Bent ham's hervormin gsplannen
hoofdzakelijk neer op de aanprijzing dier twee gezusters,
die „van elkaar niet meugen", juichen de vrienden, die
„bij elkaar niet deugen", meesmuilen de anderen : aliemansregeering en ambtenarij .
De tijd was met dezen stoutmoedige, aithans met zijne
volgelingen . Een jaar, v6ordat hij heen ping, mocht de
grijsaard het nog beleven, dat de wind begon to biazen in
de zeilen van zijn scheepje . De kroon had rinds de troonsbestijging der Hannoveranen al heel wat van haar' glans
verloren . De zielsziekte van G e o r g e III, eerst tijdelijk,
naar het scheen, en dra genezen, daarna terugkeerend om nu
niet meer to wijken, gaf haar alweer een' deuk . Op George's
zoon, regent aanvankelijk, toen zijn' opvolger, past wel ten
voile het versregeltje van H u y g e n s : „Die schricklijckst
„van my swyght, heeft 't ailerbest geseyt." Dus school de
koning weg achter het parlement . En binnen het paleis
der dubbeldeelige vertegenwoordiging kreeg ondertusschen,
langzaam aan, het Lagerhuis voor goed, bij feitelij ken v6orrang boven het andere, het zeggenschap, welke partij, door
vorming van het „cabinett" uit Mar midden het staatsroer
sturen zou . Z66 stonden dan de taken, toen kort voor
B e n t h am ' s sterven de kiesrechtuitbreiding van 1832 haar
beslag kreeg, to zamen met eene eerste poging tot redelijkeverknipping der districten ; waarmede een weg betreden
werd, aan welks eindpaal, ruim eene halve eeuw daarna,,
het groepje Benthamisten niet veel meer to verlangen over had .
Gelijke vaart nam het met de plannen nopens het
plaatselijk landsbestuur. Daar vond onze ~rofeet eerlang
in E d win C had wick een' leerling, die 's meesters denkbeelden omzette in daden, maatregelen . Die man van ijzer
liet er geen gras over groeien, toen 6enmaal de kiesrechthervorming van het cabinet-R u s sell - G r e y den akker
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scheen to hebben bereid voor het „radicalisme" . Twee
jaren later reeds keurde het parlement een ontwerp goed
van zijue hand, waardoor de armenzorg van overheidswege
herregeld werd op eene wijze, in hoofdzaak nagetrokken
naar de planners van bestuursinrichtiug nit B e n t ham' s
„Constitutional Code" . Gelijke lijnen toonde, 15 jaren later,
C h a d w i c k's tweede hoofdwerk : de wet tot bevordering
der openbare gezondheid. Toen due in 1848 de omwentelin gen, die op het vasteland van noord tot zuid „lossprongen
„ale champagnekurken", de aandacht verlevendigden voor
de dingen van het Britsche eiland, toen had het alien schijn,
.ale was het Benthamisme bestemd, aan het openbare levers
in het eilandenrijk zijue eindgestalte voor to teekenen .
De M o n t e s q u i e u en B e n t h am, de twee leermeesters
van Engelsch staatsrecht, die de meeste volgelingen hebben
gevonden aan dezen karat der zee, zij staan than voor one .
Den eerste met zijn' staatkundigen „regel van drieen" blijft
ale roem, voor anderen de openbare meening eraan to
hebben gewend om naar de inzettingen en practijken van
Groot-Brittannie to staren, ale naar een model, alley navolging waard. Doch daarnaast komt den ander dit toe, dat
het zijn „radicalisme" is geweest, zijue prediking van het
overwicht der volkskamer beide over wetgeving en bestuur,
waardoor, flu ja, niet overal, maar dan toch bij die vastel.andsvolkeren, die het luidruchtigst groot gingen op vooruitstrevendheid, de uitkomst der „receptie" van Britsch
staatsrecht ten slotte is gekenmerkt . Men kieze uit die alle
een tweetal : rankrijk en' one eigen land . Het spreekt
van zelf, dat zoover met bewustheid door ranschen (door
staatskunstenaars en staatsgeleerden) het Engelsche model
werd aangeprezen of ook nagebootst, het systeem der „trial",
dat een groote landgenoot daarin gelegd had, het meest
ter sprake kwam. Het was dan ook, gedurende eene eeuw
en langer, in ransche gedachtewisselingen over staatsrecht,
mondeling en bij geschrifte, de laatste dooddoener : „mijn
„maatregel, mijne leer houdt de drie machten netjes nit
„elkander" ; het was het moorddadigste verwijt : „Gij schendt
„de „trigs",
last de machten treden op elkaars gebied ."
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Toch mag daarnevens de meer verborgen invloed van B e n t
h a m allerminst worden miskend . Niet licht to ch zou een
staatsbestel, waarover naast D e M o n t e s q u i e u zoo kenne-lijk ook R o u s s e a u als peetvader gestaan had,
een
hinkend vergelijk tusschen oppermacht der volkskamer en
alzijdige machtsbeperking door evenwicht van drie organen, .
niet licht zou zulk een wangewrocht standvastig zijn
versierd met een certificaat van Britscheu oorsprong, had
niet de school van B e n t ham ervoor gezorg ., de rol, de
plaats van het „Lagerhuis" steeds in den zin van het„Contrat Social", als last-uitvoering van het „souvereine"
yolk to duiden . En nog veel minder had het ministersalbestier, door middel der praefecten over het ransche
yolk gevoerd, ooit kunnen missen de oogen voor het ver-schil met Engeland to doers opengaan, zoo niet de school
van Bent ham, voorgelicht door C h a d w i c k, een' tij d
.
lang de Engelsche bestuursinrichting had omgebogen naar
de ransche lijn . En nu, wat Nederland betreft : Hier
(mag men zeggen) is Binds 48 de strijd, die de „vrijzinnigen"
verdeeld held over welke staatspractij k het best zich aan
zou sluiten bij de herziening van dat jaar, op de keper
beschouwd, een tramp geweest tusschen_ D e M o n t e s q u i e u
en Bent ham . De manners van een' meer leerstelligen zin.
T h o r b e c k e aan burs hoofd
zij dachten zich bet
bouwwerk, dat ten onzent het revolutiejaar in Britscheu
stijlvorm had zien bijtimmeren, liefst als de oplossing van
een evenwichtsprobleem, gelijk bet door den schrij ver van
„1'Esprit des lois" gesteld was . Maar reeds de vader dier
herziening moest bet beleven, hoe jongeren hem tegentraden
met een' gansch anderen kijk op bet werk, door hem verricht . Het was geen toeval, dat die tegenspraak ten deele
kwam uit bet Noorden . Daar toch gaf jaren lang de
Groningsche hoogleeraar T e 11 e g e n den toon aan, een
geestverwant van Bent ham „every inch" . En loochenen
mag men bet niet : voor eene toepassing in dien geest, voor
eene practijk
met name , die, in de plaats van evenwicht der staatslichamen, een overwicht der „volkskamer"
teweeg bracht, bond wel inzonderheid de regeling, aan bet
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begrootingsrecht in 48 ten deal gevallen, eon kostbaar uitgangspunt . T ho r be eke moeht nog in zijne laatste levensjaren protesteeren, hat kin zelfs den grootsten sours gebeuren, in hetgeen zij planters kiemen op to nemen, wier
vruchten zij allerminst hebben gewild . Pat noodot trof
ook hem . Wel meer dan den, die roemde, op zijne sehouderen to stain, zorgde er terdege voor, dat j uist die kiemen
bovena tot wisdom kwamen . En in den nasleep van do
meerderheidsregeering (J e r e my B e n t h a m' S eerste lievelingsdenkbeeld) lief eerlang ook do vforsehaduw van hot
tweede - do ambtenarij - nit lang meer op zich wachten .
Do dnkbee1den, die der ,,receptie" van Britsche vormen
en practijken tot aanbeveling strekten, zijn met hot hiervborgaande geteekend . Intussehen is daarmede van de toedracht dier gebeurtenis nog maar en zij vertoond . Eene
geestesdaad, als her hat westen en hat zuiden van ons
wereiddeel verrichtten, onderstelt, behalve denkbeelden,
die warden uitgestrooid, eene stemming, die hen opuam,
koesterde en verwerkte, eon' klankbodem, waa ;r zj eon'
weergalm vonden . Om hot ontkieme, oni hot slagen van
den oogst, of ziju misukken to verkiareri, is kennis van do
zaden niet genoeg ; men client oak van den akker, van den
dampkring jets to weten . Nu dan : do atmosfeer der geesten,
waarin do boven opgegevene gedachtenreeksen aansloegeri,
geestdrift wekten, hoe was zij saamgesteld? vat wars daarin,
dat de bewijsvoering van P e M o n. t e s q u i e 11, of do niten invaflen van Be n t h a m gretig aangreep, omvo *male en
deed uitschieten in eon gewas van Britsche of komst, maar
continentalen bodem? ilet is altijd hachlijk, do bestaiiddeelen
van zulk eon' geesteljken dampkring to ontleden . Behaive
op necrslag uit eerie mm of meer Qmvangrijke belezenheid,
moot men, teneinde in. zoo'n taak to slagen, hoofdzakeiijk
afgaan op do heugenis van eigen indrukken . Men heeft,
zoover men in die atmosfeer mag hebben geleefd, aithans
verkeerd, bet herdenken, op to frissehen van de gesprekken,
die men or vernam, of ook wel medevoerde, hot onderwijs,
misschien, dat men genoot, do persorganen voorts, waaraan
men (achteraf geoordeeld) licht to veal, de standaardwerken
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uit dien tijd, dien men al even licht to weinig, maar dann
toch eenige aandacht schonk. Uit die gegevens en nog
andere meer moot dan worden getracht naar een opnieuw
doorleven in gedachte van al die stemmingen, grieven,
wenschen, die tenslotte zoovele harten openden voor de
idle van politiek h erleven in Britsche vormen . Gelukkig
zijn er onder de lezers dezer regelen genoeg, die zulk een
pogen aan persoonlij ke ervaringen nog kunnen toetsen .
De hoofdtrek in de stemming van het geslacht, dat
her in het oog gevat wordt, zal deze wel geweest zijn
het was in hooge mate onhistorisch aangelegd . Ret is
opmerkelijk, hoe weinig flog eene halve eeuw na de herleving
van den zin voor het verledene, die alle wetenschappen
van den geest vernieuwd had
een' vollen menschenleeftijd
na de meestergrepen van N i e b ii h r en de gebroeders
Grimm en von Savigny en von Ranke de gemiddelde burgerman, de oercel in dat grofgebouwd geheel,
welks denken, voelen, willen neersloeg in „de openbare
„meening", door den adem der geschiedenis was aangeraakt .
Rij

leefde in het heden, hoogstens nog

daarbij in het

gisteren. Een levee toch, dat levenswaardig was, de menschheid was pas sedert kort, zoo men de AA t h e n e r s van
Themistokles en Perikles er buiten liet, begonnen
het to proeven, to kennen nauwelijks, to leiden niet dan
zeer ten deele. Dat dagteekende sinds „de groote om„wenteling", en bovenal sinds de geboorte van vrijheidszinmet-mate nit hare barensweeen . Ret mocht erken d : ons
Nederlandsche yolk droeg roem op een verleden, dat de
moeite van het doorleven had geloond. Maar had zijn
worstelen om -, zijn hart voor vrijheid niet hierom bovenal
zoo hooge waarde erlangd, wijl daarme~ op een klein gebied het
v6orspel was geleverd tot de omwenteling ? Wat was de afzwering van Phil i p s , zoo niet een stamelen van hetgeen zij n
vol geluid eerst geven zou in „de verklaring der menschen- en
„der burgerrechten" ? Zoo dan scheen het ware menschheidsleven, de belangwekkende geschiedenis van dat levee mitsdien ook, begonnen op den eeuwig gedenkwaardigen Meidag
van 1789, den dag van de opening der Staten Generaal
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in het paleis to Versailles . Daarachter lag de nacht .
Een nacht, die bovenal de middeleeuwen moest hebben
omhuld . Men moist er niet veel van en gaf zich ook Been
moeite, van hare levensinriehtiug zich een beeld to vormen .
Slechts zooveel had men wel ervan gehoord en praatte
men elkander na : de middeleeuwsche wereld moest een
doolhof zijn geweest van allerhande dwanggroepeeringen,
meest veel to lang gehandhaafd en dus ook deerlijk in het
sired verouderd . „Een doolhof" . Alle overzichtelijkheid had
haar ontbroken . Hoe gaf de of keer van dien warwinkel
zich lucht in meestentijds goedkoopen spot ! En het ergste
scheen wel dit : in heel dat mengelmoes van overbodigheden,
van kringen, broederschappen en gemeenten, steeds met hare
onomschrevene bevoegdhedenn elkander levered in den weg,
on tbrak geruimen tijd juist de eenig e verbindin gsvorm, die
noodig was geweest : de oppermachtige verzorger van het,
elk deelbelang to boven gaand, gemeene welzijn : De Staat .
De middeleeuwsche nacht moest zijn geweken voor het licht
der „Renaissance", eer de aanvangenn van den modernen
staat konden ontkiemen . Maar geboren werd hij alweer
in de schokken der om wentelin g, op het oogenblik, waarin
de kern uit de vergadering der drie stenden hare lastbrieven
verscheurde om zich zelve uit to roepen tot „de Nationals
„Vergadering, vertegenwoordigster des yolks, den en ondeel„baar" . En hoeveel kostelijker, immers simpeler, doorzichtiger, was sedert dien de bouw en levensordening van het
lichaam der volkeren geworden ; die levensordening, waar
tusschen het gehee) en zijne enkelvoudige leden (den staat
en de staatsburgers) geene middelschakels overbleven dare
de aardrijkskundige : gemeente en gewest ; welbeschouwd
alleen maar ruimtelijk afgepaalde onderdeelen van het gene,
het niet to splitsen rijk ! Om maar een' enkelen zegen van
die vereenvoudiging to noemen : had niet zij hot mogelijk
gemaakt, de staalkaart van costuymen, keuren en verordeningen, die redeloos elkander kruisten en weerspraken, to
herscheppen tot een on gedeeld rechtsgebied, door eon stel
redelijk overwogen wetboeken des souvereinen stoats bestreken, overheerscht :'
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Zoo groot, dus, was de vreugde over de uitvinding
van „den modernen staat", waardoor de volksversnippering
van weleer ten einde was ge bracht, dat men hat recht,
dat verder hat familieleven, de vermogensverhoudingen, de
onderdru kking van vergrij p zou order en en stevigen, met
dank aanvaardde, as eene gave der w_ijsheid uit de handern
zijner wetgevers. Er was, in zulk eene stemming, eigenlijk
goon radon, waarom men bij de inrichting der rechtspraak
nog waarborgen tegen willekeur dier zelfde overheid zou
handhaven, bijvoorbeeld in den vorm van onafzetbaarverklaring der magistratuur. Gelukkig waren her en de
Eng elsche praktij k en de uitlatin g en van D e M o n t e sq u i e u spreken.d genoeg, our eene voorzorg to bestendigen, die, strict genomen, bij den jubel kwalij k paste .
Volkomen uitgeslotenn echter was de kans, dat zulk eene
voorzorg ook in acht gen omen ward tot zekerstellin g
van dat deal des rechts, wear zelfs de parlementsvoorzitter van Bordeaux dat kennelijk overbodig had gekeurd ; to water : de gedragslijnen, a an welke do overheid
zich zelve had gebonden bij hat verrichten harer dagelijksche
bestuurstaak . Dat riot sours eon Mijnheer van invloed,
maar wat schraal bij kas, mij, zijn' schuldeischer, als ik hem
lastig vial, in stilte kon later inrekenen „langs administra„tieven weg ", dat ook niet de rag oaring, our cone veete
tegen a to koelen, u kon terecht doer staan voor een gelegen heids-hof, daarteg en verg d e men flog zelfs van den
„modernen staat" wel zekere garantie . Maar tegen hot
gevaar, dat somtijds die staat zelf mij presto tot eon' openbaron dienst, dier ik niet schuldig was, of dat hot plichtverzuim zijner organen een' weg, eon vaarwater verwaa .rijn scheepje
loosde, wear flu mijn paard een been brak, rn
zoo vroeg men
dear
zich to barsten stootte, waarom
met rechtspraak zich tegen beveiligd ? Had men den niet
leergeld genoeg betaald met dwarskij keys in tabbert, die
talkers wear de bedoelingen kwamen dwarsboomen van eon
verlicht bestuur ? Elk schoenmaker blijve bij zijne least
de rechter bij zijne burgerlijke en strafprocessen ; de andere
ambtenaren bij hun work . Zoover toch dozen sours eons
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over de schreef mocliten gaan, was er geen recht van
oordeelsuiting, van verzoek, van vergaderen? Was er geene
openbare meening om eene ldacht, als zij gegrond was, ter
harte to nemen en to onderstrepen P En zou eene yolkskamer, uit de openbare meening zeive opgekomen, zoo'n
klacht dan niet ter harte nemen? Op zulke gron den bleef,
vrij algemeen, eene scheur getrokken tusschen tweeerlei
snort van recht : ter ene : het burgerlijke-, het handels- en
het strafrecht, weiks handhaving to heart viel aan eene
macht, zelfs tegen willekeur van regeeririgskant beveiligd ;
en dan ter andere : al het overige, waar die beveiliging
onnoodig heette .
Na ast, hooger nog dan de weldaad der vereenvoudiging
werd in het werk der ,,revolutie" de gift der vrijmaking
geprezen . Tat al onvrijheid, sprak men, wat al dienstbaarheden had de versplintering der gemeenschap in standen,
kerken, laudschappen, beroepskringen, waardoor de nacht
der middeleeuwen gekenmerkt was geweest, den nieuweren
tijd verniaakt! Onvrjheid van den grond, van dienende
erven jegens heerlijk goad ; onvrjheid der bedrijfsoefening,
aau het lidmaatschap van gilden vastgeknoopt ; onvrijheid
van den handel : in- en uit- cit doorway belemmerd door
eene vracht van tollen en accijnsen . Dat stumperig verleden! aldus werd mewarig dan gespot ; het moist ook niets,
het kon niets weten van de openbaring, ons door A d a m
S m i t h en S a y en B a st i at gebracht : de blijde boodschap
van het natuurlijk samenstemmen alley welbegrepen, eigene
belang en . Sinds dat licht opging, werd het ons klaar, hoe
in de lens ,,laat varen, laat begaan", kortom : in stipte
overheidsonthouding, hat le vensbeginsel alley regeerin gswijsheid ten aanzieu van 's yolks welvaart met eau slag is
gevonden . Maar klaar werd tevens, hoe, zooveel to meer,
de staat geeiie staatjes-in-het-kein, geene beroepsgenootschappen, geene gilden in nieuwen vorm kan toelaten, oni
met hunne kunstmiddelen en dwangbepalingen hat vraagen-aanbod-spel to meesteren, walks vrijlating hij zeif zijn'
thiren plicht keurt .
,,Welbegrepene belangen ." Met dat woorci ,,wethegrepen"
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worrt de springveer in geheel dit ideeen-stelsel aangeraakt,
on thuld de diepe bron, waaruit zij ne stralen welders, het
bekken tevens, waarin zij na menige wending en kleurenspeling terugvielen . Het was met een woord : overschatting
des verstands. Zij, die in deze gedachtenwereld zich bewogen,
stamden in rechte lijn nit de herauten dier „Verlichting",
die inn den 1 oop der achttiende eeuw zoo fel was aangevallen op kerk en godgeleerdheid, ook sours wel op de
kern, den schat voor eeuwig, waarvan die twee het brooze
omhulsel vormden . O zeker : bet Christendom vijandig betoonde men zich thans maar zelden meer ; er waren er veeleer, die zich sterk maakten, op hunne manier het to vernieuwen . Maar hierin bleven zij met hunne geestelij ke
vaderen eensgezind : verstandelijk nadenken moest over alles
niet slechts het vrije woord, neen, ook het laatste en hoogste woord bezitten. Daarvan gingen hunne betoogen-,
daarop ook liepen ze onveranderd nit . Dus weer aan het
punt, dat daareven ter sprake kwam . Eeamaal hot juist
begrip van het eigene belang vooropgezet als de eenige
voorwaarde tot een, van zelf harmonisch uit de samenleving opklinkend, accoord, kon het niet anders, of vorming van dat joist begrip, verstandsontwikkeling moest
worden aangeprezen op alle toners . Zij scheen het gene
noodige in de task van het gezin, de school, de pers . En
zoo verklaart zich, eenerzijds, de loffelijke zorg voor al zulk
onderwij s, waardoor het keno en werd verrij kt, het den ken
opgescherpt, maar ook, ten andere, de ver waarloozing, hot
vernal dier opleiding, waaruit het kunnen geoefendheid,
het gevoelen diepte, het willen, het karakter vastheid put .
Houde men nu eens het vijftal opgesomde trekken in
de voor „Britsche vrijheid" warm gemaakte, openbare
Ineening, die sedert Waterloo allengs meer overwoog op het
waste land, met zijn geheugen stevig vast . Daar was ten
eerste, onverminderd on s respect voor de geschiedvorsching
van sommige leiders, haar gemis aan zin voor historie . Dan
ook : die passie voor vereenvoudiging, die van hare schepping : „den modernen staat" zelfs het in wetboeksvorm gebrachte burgerlijk en strafrecht ontving als gave nit zijne
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„souvereine" hand. Voorts : het argeloos zich verlaten op
den tact, de wakkerheid, de macht der openbare meening, dat
haar-sheen tot wachtster stelde tegen willekeur in bestuur.
Ten vierde : het geloof in eene politiek van vrijlaten der enkelingen op het gebied der volkshnishouding ; een geloof, opbloeiend uit de verzekerdheid van een natuurlijk belangenaccoord . En eindelijk, maar niet in de geringste plants : een
blind vertrouwen in het alziend vermogen van de geopende
oogen des verstands . Men neme voor een oogenblik geheel
het stet van die vooroordeelen over . En dan verplaatse
men zich, daarmee behept, in den geestestoestand van hem,
die, gelijk, bij voorbeeld, de nadenkende Nederlander nit de
dagen van Willem den Tweede en Willem den
D e r d e, zich het „regeeren met een parlement" hoorde
aanbevelen beurtelings op de wijze van D e M o n t e s q u i e u
en in den trant van Ben t h a m ; nu eens als spel van
evenwicht tusschen kroon en vertegenwoordiging ; dan
weder als in kern en wezen verzekerend het overwicht des
yolks . Wat zou zijne keuze zijn ? Moest, welbeschouwd, niet
alles op dien tweesprong hem vborkomen to pleiten voor
den tweeden weg ? Het koningshuis had zijne historische
brieven ; . . . , zij lieten deze „vrijheidsliefde" koud . De
evenwichtsgedachte in leering en praktijk was allerminst
eenvoudig ; . . . en zie ! eenvoud docht dezen lieden het
kenmerk der waarheid zelve . Tegen wetsoverschrijding
der bestuursrnacht wierp de schrijver van „1' Esprit des
„loin" slechts hindernissen op, . . . . maar B e n t h a m
legde het besturen zelf in handers der geheelheid, die,
zoo beloofde hij, den enkelen burger zelfs niet kon wiilen
leed doers . Het koningschap was, is en blijft steeds een
van deze twee : of waardeloos, of waardevol, onmisbaar,
als de eenige vorm, waarin zich kan belichamen een
machtig scheidsmansambt, hoog boven het veelszins onharmonisch belangenspel der maatschappij, . . ., maar immers
voor eene openbare meening van dezen stempel bestond,
bij richtig inzicht, geen belangenstrijd ? En eindelijk : de
koningen van vroeger en van thane, zij hebben in den
regel veel meer uitgemunt door de erfenis van karakter-
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deugden, die hunnen vaderen de kroon hadden verzekerd,
ook door de ruimte van het gezichtsveld, waarin vaak van
geslachte tot geslacht hunne hooge pleats hen had geoefend,
kortom door wilskracht en door breeden blik, den door
omvangrijk weten en scherpzinnig redeneeren, . . ., dock
eilacy! in de oogen van de „vrijheids"-vrienden straks geteekend, kwam het op die eigenschappen des verstands
juist aan . Welnu, ais het daarom slechts to doen was, ale
voor het welluidend samenklinken alley belangen, slechts
„recht begrip" ~~n nog eens ,,recht begrip" en altijd maar
weer „recht begrip" vereischt werd, waartoe den nog
om van een adelshuis niet dens to spreken !
waartoe
den nog eene kroon, tenzij tot zinnebeeld verdampt ? Wa.ar
kon dat „recht begrip" ooit overvloediger stralen, den in
de meerderheidsbesiuiten eener vergadering van uitgelezen
mannen, door onderlinge gedachtenwisseling to voren opgeklaard P Ook scheen ten slotte, bij het licht van dien dienst
des verstands, het verbreeden of beperkt houden, het toekennen of ontzeggen van kiesbevoegdheid een onderwerp
van mindere zorg. Zoolang het lager onderwijs zijn licht
nog niet voor alien had doen schijnen, kon het voile burgerschap slechts den genoegzaam onderrichten blijven v6orbehouden . Maar op den duur werd toch de mondigheid,
die het stembiljet verleent, met de beginselen van nuttige
kennis, natuurlijk onvermijdbaar alley deel .
Pat was, in het kort, de stemming van aanschouwen
en verwachten, die de „receptie" van Britsch staatsrecht
op one Vasteland to langen leste heeft doen uitmonden in
„parlementarisme", met andere woorden : in Ben t ham' s
zegepraal over D e M o n t e s q u i en . Zoo geschiedde het,
under vallen en opstaan, in rankrijk. Zoo ging het, met
voor den zuidelijken nabuur streelende volgzaamheid, eerlang in Belgie . Ook Nederland trad, eerst nog in het
ransche spoor, toen meet en meet het Britsche „radicalisme"
volgend, den overzeeschen buurman na. Eindelijk zag men
jets dergelijks allengs op hot Iberische en het Appeunijnsche
schiereiland gebeuren . De vraag is thane : was nu die
dampkring van gezindheid, die op hot Vasteland de inzet-
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tingen naar Britschen stijl omving, wel waarlijk zoo
besteld, dat deze verder in hare toepassing de levenskracht
konden betoonen, die haar model in het eilandenrijk aantrekkelijk had gemaakt ? Of hield die atmosfeer wellicht
bestanddeelen in, en, zoo ja, welke P waardoor de proef kon
worden verijdeld, de groei van het uitheemsch gewas verminkt ?
„Welke bestanddeelen ?" ! Men mag wel zeggen : „welke
„niet ?" Zou iemand, die de Britsche volksziel kende, en
dan, war ook, gene stemming aantrof, als her zooeven
werd ontleed, ooit weifelen in zijn oordeel over de mate
der gelijkenis ? Zou niet een iegelijk, in zoo'n geval verkeerend, terstond gereed zijn met de uitspraak : her is
geen geestverwantschap ; hier is contrast van a tot z ?
Men zegt inderdaad niets to veel, met to beweren, dat
ditmaal het nagebootste recht geene ongezonder luchtgesteldheid vinden kon., dan die naar zijne nabootsing had doers
verlangen . Het is ook hier weer met de latere „receptie"
gegaan als met de oudere . Gelijk de gene en de andere
aanvankelijk is bepleit op gronden, nit maar zeer summiere
kennis van het voorbeeldig geachte recht geput, zoo is ook
beide malen, rinds, een tijd gekomen van studie en gezonder
waardeschatting . Wat allereerst het Romeinache recht
betreft, het is bekend, hoe daar geschiedvorsching een
einde heeft gernaakt aan de afgoderij der tekstenpluizers .
Welnu : dus hebben desgelijks de averechtsche bewonderaars
van Engelsch staatswezen, de napraters, inzonderheid, van
B e n t h a m, hunne meesters gevonden in beoefenaars van
Engeland's historie . De speurzin bovenal van Duitschers
heeft ook hier diepte gebracht, ook hier de dingen achter
elkaar genet in de derde afmeting, waar tot dusver het
beeld slechts hoogte en breedte toonde . Zij hebben de
eenigheid van Engeland's staatsbestel verklaard, niet langer
slechts nit wat het is, naar bovenal nit hoe het is geworden,
niet enkel nit het lichaam, maar nit de ziel, die zich dat
lichaam heeft gebouwd . En de les, voor ons to trekken
nit hunne nasporingen, zij is deze : wat Engeland's politische
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ontwikkeling zoo krachtig heeft gemaakt en zoo gezond,
hot was ten slotte dit, dat Engeland's volkskarakter hot
tog endeel vertoont, op alle punters, juist van dezelfde
trekken, wier overwicht in de Romaansche ziel, wier tijdelijke verscherping ook in denken en aanschouwen der
Nederlandsche burgerij dozen de vrucht van die ontwikkeling heeft doers na-boetseeren, als ware ze eon flood kunstgewrocht geweest. Het was de echt-Britsche eerbied voor
hot verleden met wat daaruit is opgegroeid. Het was de
echt-Britsche staatsopvatting, die nooit or aan zou denken :
eenig recht to ontvangen als eene gave van den „souverein"
geachten staat, maar, andersom, juist alle overheden en
machten slechts aanvaardde, als (voor zoover zij hot waren)
met gezag bekleed door hot „souvereine" recht . Het was
de echt-Britsche rechtsaanschouwing, die heel hot recht
(hot burgerlijke, hot strafrecht en hot bestuursrecht) eon
achtte en ondeelbaar, zoodat van zijne krenking door eene
overheid, ook rekenschap moot zijn to vragen aan den dader,
juist voor denzelfden rechter als van zijne overtreding
door u of mij . Het was de echt-Britsche erkenuing, flat
ons levers hot op den duur niet stellen kan buiten een'
mengelklomp van genootschappen in allerlei vorm en kleur .
Hot was, eindelij k, hot echt-Britsch besef, flat hetgeen aan
ons bestaan zijn waarde geeft, niet enkel is (zelfs niet
hoofdzakelijk) verrijking van hot weten, scherping van hot
begrip, last staan : eene zwelgerij in velerhande gevoelens,
maar boven alles die geoefendheid van wil, die zelf beheersching, die hot mogelijk maakt, met richtigen tact, alom
de m sat in acht to nemen, naar de eischen van eon'
onpartijdigen zin begroot . Die gemoedseigenschappen, in
haar onthulde Duitsche vlijt hot geheim, waarom op hun'
geboortegrond de vormen en gebruiken van Engeland's,
openbare levers zoo welig hebben getierd . En verklapte
zij daarmee niet tegelijk de redenen van hunne ontaarding
elders ?

HET WEZENLIJKE IN DE GESUHIEDENIS
DOOR

Dr. A . RUTGERS VAN DER LOE

.

INLEIDING .
Hoewel de adjective „wezenlijk" en „bijkomstig" een
tegenstelling bedoelen, kunnen zij toch aan een zelfde subject
als praedicaat worden toegekend near het standpunt, vanwaar het oordeel gegeven wordt . Zoo zal de juiste prijs
van een schepel tarwe op een bepaalden tijd en pleats en
de juiste geboortedag van K a r e l d e n K a l e of van
M i c h e l Ann g e l o voor de meesten bijkomstig, dock jets
wezenlijks blijken voor hem, die de wisseling van den
korenprijs of het levee van genoemde mannen tot voorwerp van studie heeft gemaakt . Ook den echter zal, wie
dergelijke feiten wezenlijk noemt, zich in den regel bewust
blij ven, dat hij dit adj ectief of gebruikt in de oneigenlijke
beteekenis, waarin het synoniem is met ,,feitelijk", of in de
uiterst relatieve beteekenis, waarin wezenlijk en bijkomstig
zich tot elkaar verhouden als belangrijk en onbelangrijk,
d.i . als meer en minder belangrijk voor het een of ander,
zoodat den „wezenlijk" beteekenen zou „van wezenlijk belong" voor jets, waarvan het de vraag bleef, in hoeverre
het zelf wezenhj k to noemen ware .
a.
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Het wezenlijke, waarover ik spreken wil, is datgene,
wat ons ale meer dan bloot feitelijke realiteit bewust wordt,
waartegenover dan het bijkomstige het bloot feitelijke zijn
zou, dat er bij komt . onze wijze van denken en spreken
is echter van dien aard, dat wij het praedicaat „bijkomstig"
in dezen zin het liefst en het nadrukkelijkst zullen toepassen op die bloote feitelijkheid, waarin wij geen verband
met het wezenlijke meer vermogen to ontwaren, terwijl dan
in tegenstelling hiermee feitelijkheid, die wij ale drager van
het wezenlijke erkennen, wezenlijk wordt genoemd en wij
er zelfs toe gebracht zouden kunnen worden het wezenlijke
dier feiten to beschouwen ale iets, dat bij hunne feitelijkheid komt en in zooverre bijkomstig is . Tegen deze eenheid van tegendeelen veil de schrijver zich wapenen en zijn
lezers waarschuwen, wetende, dat zij onoverwinlijk is en
dat trouwens, zonder haar, absolute identiteit of contradictie
van begrip, iedere formuleering en mededeeling van gedachten
overbodig en onmogelijk zou makers .
Het wezenlijke is in waarheid due niet een eigenschap,
die aan zekere feiten in meerdere of mindere mate zou
moeten worden toegekend, maar de meer dan bloote feitelijkheid, die ons ale het wezen van zekere feiten of groepen
van feiten bewust wordt . Nu kunnen wij ons aan bepaalde
feiten iets wezenlijke bewust worden, dat in zijn begriplijke
algemeenheid alle geschieden heeft opgeheven, b .v . aan
den val van P e r i c l e s de onbestendigheid der volksgunst .
Het wezenlijke echter, waarover ik spreken wil, is, wat ons
ale wezenlijke geschiedenis aan de bloote feiten bewust wordt
een wezenlijk geschieden of een geschiedend wezen, dat
van het geschieden den wisselenden wordingsgang en van
het wezen de eeuwige geldigheid heeft, waardoor het evenzeer is ale het was of zijn zal, een eeuwige geldigheid, die,
eeninaal door den geest in verleden of toekomst geprojecteerd, niet meer door latere constateering (in het verleden)
of ervaring (in de toekomst) van toevallige feitelijkheid kan
worden to niet gedaan ; waarmee niet ontkend is, dat de
geest zich zou kunnen verheffen tot een bewustzijn van het
wezenlijk geschieden, waarin elk thane aanwezig bewustzijn
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<daarvan as wezenlijk moment zou zijn verondersteld en
opgeheven .
Aan to geven, op welke wijze het wezenlijke der geschiedenis tot bewustzijn komt, is in het algemeen onmogelijk en voor een bepaald geval niet gewenscht . Eenmaal
bewust geworden onderscheidt het wezenlijk geschieden
zich in het bewustzijn daardoor van elke opvatting, die bij
het bloot feitelijke blijft, dat niet slechts een of meer
gegeven feiten er in begrepen zijn, maar alle mogelijke,
bekende en onbekende, feiten, die er mee in verband gebracht zouden kunnen worden, en dat alle andere den kbare
inzichteu hieraan niet hunne bloote ontkenning, maar hunne
verheerlijking beleven . Zulk een wezenlijk inzicht of een
inzicht in het wezenlijke der geschiedenis is wel niet als
zoodanig aan anderen mededeelbaar of bewijsbaar, maar het
vertrouwen in zijne waarheid brengt voor een niet door
eigenwaan verblinde de overtuiging mee, dat het ook in
anderen zoo goed als voorhanden is en slechts geringe
hulpe in schikking en omschrijving der feiten behoeft om
in zelf herkenning tot helderder bewustzijn to ontluiken .
Indien flu meer dan gemeenlijk het geval schijnt to
zijn het wezenlijke in de geschiedenis als zoodanig erkend
was, dan zou het pogen eigen en anderer bewustzijn hieromtrent to verhelderen een aanmerkelijken invloed uitoefenen
op de wetenschap der geschiedvorsching, op de kunst der
geschiedschrijving, op het onderwijs in „vaderlandsche en
algemeene" geschiedenis en ten slotte op de voorstellingen
eener geschiedkundige toekomst, waardoor strevingen van
min of meer politieken aard, zoowel van gemeenschappen
als van afzonderlijke of tot vereenigingen saamgeklampte
enkehngen, beheerscht worden, of althans beheerscht behoorden to worden . Hoe ik mij dien invloed op gesehiedvorsching en beschrijving voorstelde,
ik acht mij bevoegd
noch geroepen daaraan een waarde toe to kennen, die openlijke verkondiging rechtvaardigen of ook maar verontschuldigen zou ; en wat het onderwijs betreft legt onvoldoende
ervaring mij voorloopig nog het zwijgen op ; dock in strevingen, die, al of niet uitgaande van eenige bepaalde voor-
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der geschiedkundige toekomst, zich het bevorderen
van het een en under in die toekomst ten doel stellen, is
het waarlijk Been overspannen eigenwaan zichzelven even
bevoegd tot meespreken to achten als velen, die daarin een
hoog woord voeren, dat aangehoord en gehoorzaamd wordt ..
Een ruimtelijk en tijdelijk begrensd individu zal zich
die wezenlijke geschiedenis het lichtst en het helderst bewust worden, waarvan het wezen hem en zijn gemeenschap
nog of reeds al s macht voelbaar en als begrip eigen is,
onverschillig of de bloote feiten, die onder dat wezenlij k
geschieden begrepen worden, hem ruimtelijk en tijdelijk
wel bizonder nabij zijn . Ja zelfs is het in de na .ast bij
liggende feiten meestal bizonder moeilijk het wezenlijke
to erkennen door het geweld, waarmee hun rauwe feitelijkheid zich aan ons opdringt, zoodat dan ook een „hedendaagsche geschiedenis" zich slechts schij nbaar boven de
bloote feitelijkheid verheft, tenzij zij optreedt als noodzake
lijke gang van een wezenlijk verleden naar een even wezenlij ke toekomst . In het verwarrend geschieden van ontelbare
toevalligheden wisselt met onverstoorbare zekerheid het
wezen van aspect en telkens, wanneer een wen teling volbracht is, begint, als middernachtelijk glanzen aan zomer
schen horizont, het volgend aspect de naderende glorie to
verkondigen, waarin het voorafgaande slechts schijnbaar kan
verloren gaan ; zoodat, voorzoover ons de geschiedenis als
een wezenlijk geschieden bewust is, er nimmer een tijdstip
was, waarop niet evenzeer het wezenlijk geschieden van een
toekomst als van een verleden in het heden mede gegeven
en dus voorspelbaar was, in zijn wezen, niet in zijn toe
vallige feitelijkheid . Trouwens, zoo „geschiedenis" van het
heden in iets anders dan betrekkelijke nabijheid de geschiedenis van het verst verleden overtreffen moet, dann
kan het alleen hierin zijn, dat de naaste toekomst erin
betrokken en het wezen erin begrepen wordt .
Na deze inleiding om titel en doel van dit opstel to
verklaren, wil ik trachten eenige feiten van het verleden
dusdanig to groepeeren en to bespreken, dat zij een wezenlijk
geschieden blijken, waarvan telkens het naastvolgende reeds
telling
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gegeven is, zoodra het voorafgaande een voldongen felt
3mag heeten, een wezenlijk geschieden, dat ons ten slotte
vanzelf tot een toekomst bren gt, waarvan de nog onbekende
toevallige feitelijkheid het wezenlijke niet lean to niet doen,
dat zich reeds aan ons alien als begrip ontwikkelt en al s
macht opdringt. En het verbazingwekkende zal ons op
dien tocht niet die voorspelbaarheid van het wezenlijke zijn,
dock veeleer de spookachtige beslistheid, waarmee schijnbaar rein toevallige coin cidenties dat wezenlijk geschiedenn
komen onderstrepen en openbaren.
VERLEVEN .
Toen de Grieksche staatjes in het moederland en op

Sicilie toevallig to gelijker tijd de aanvallen van het Perzi-

sche rijk en van filet Phoenicische Carthago hadden teruggeslagen, toen spelde reeds de Grieksche geest door zijn
machtig opbloeien, dat Grieksche beschaving de Oostersche
wereld zou gaan beheersehen ; dock daarmee was nog geenszins gegeven, dat feitelijk een Grieksche legermacht het
Perzische rijk zou veroveren, nog wel onder aanvoering
vann een koning der nauwelijks bekende Macedoniers .
Toen Alexander's Grieksch-Oostersch rijk, in plaats van
door aanhechting der Westersche Grieken zich als wereldrijk to consolideeren, naar het Oosten overhelde om bij zijn
dood, nauwlijks gevestigd, weer uiteen to vallen in halfGrieksche koninkrijkj es, die Been van alien tot heerschen
geroepen of van heerschappij zwanger bleken, toen was
het to voorzien, dat het Westersch Griekendom tusschen
het oude Carthago en het nieuwe Rome deerlijk beklemd
zou geraken, zonder dat het versnipperde Grieksche Oosten
tot beslissend ingrijpen was in staat to achten .
Toen Rome Pyrrhos, Tarente en Carthago verslagen, en
Sicilie nagenoeg onder zijn oppermacht had gebracht, toen
heeft, eer in Rome een A .lexandergeest ontwaakt was, Carthago's scherpe koopmansblik en H a n nib a l s genie een
gevaar zien naderen, als waarin Perzie was ondergegaan,
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en hat heldhaftig pogen om in bovenmenschelijk gewelc
den nog onbewusten verdelger to smoren, heeft door zijn
jammerlijk mislukken juist hat bewustzijn moeten wekken,,
dat hat voorkomen wilde.
Toen dan na den tweeden Punischen oorlog Rome
ondanks plaatselijk verzet heerschte in hat Westen en zichk
drager begon to voelen van den Griekschen geest, toen
moest hat zich ook door de Grieksche wereld van hat Oosten
als leider doen eerbiedigen ; en daar de Hellenistische
Staten, to zwak zulks to verhinderen, toch to stark nog
waren om zich voetstoots to onderwerpen, was een strijd
noodzakelijk, waarvan P y rr h us' vermetel ondernemen en
A n t i o c h us' laf hartig dralen een voorspel waren, dat den
toch reeds ontwijfelbaren uitslag ten overvloede voorspelde .
Ook was hat van to voren in to zien, dat hat imperium en de
majestas populi Romani bij die ontzaglijke machtsuitbreiding
neiging zou hebben zich to concentreeren, en dat inlijving
van koninklijke gebieden op den inlijver een koninklijken
glens zou doen afstralen . Toen echter Pomp e j u s' middelmatigheid door C a e s a r, wiens hulp hij behoefde, overwonnen was en C a e s a r door 01 e o p a t r a evenzeer als
door de stuiptrekkingen der oude Res publics verhinderd
was geworden zijn werk to voltooien, toen was hat toevallig,
meer van walk een wonderbaarlijke toevalligheid, dat
O c t a v i a n u s in Alexandria tegelij k hat ongedeeld imperium
en de laatste kroon van A l e x a n d e r veroverde, en zoo de
eerste drager ward dier meer dan koninklijke majesteit van
hat Imperium Romanum, die, eerst later als begrip bewust
geworden, den familienaam C a e s a r zijn nieuwen, keizerlijken inhoud gegeven heeft .
Noodzakelijk was, dat in hat Romeinsche wereldrijk
een supranationale godsdienst van monotheistische richting
tot stand zou komen, waarin Oostersche phantasie, Grieksche
wijsbegeerte en Romeinsche heerschappij hunne vrome eenheid zouden vinden ; noodzakelijk ook, dat de Romeinsche
macht hear zwaartepunt zou gaan zoeken in hat Oosten
met zijn oudere en rijkere cultuur, vooral sedert daar in de
Sassaniden vijanden dreigden, die met meer recht dan hun
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Parthische voorgan gers Alex and e r s Perzische kroon aan
zijn erfgenamen kondenn betwisten . Hoe echter to verklaren,
dat dezelfde C o n s t a n t ij n deze beide potenties zou verwerkelijken door Byzantium tot Nieuw-Rome en de christelijke kerk tot een staatsrechtelijk lichaam to verheffen ?
Toen moest de majestas populi Roman den bisschop
van het verlaten Rome tot souvereinen Paus wijden, een
waarheid, waarin C o n s t a n t ij n s verzonnen schenking de
tastbare werkelijkheid van veel willekeurige feiten to boven
gaat ; toen moest ook het Christelijk-Romeinsche keizerrijk
van Constantinopel het Grieksch-koninklijk karakter aannem en, dat zich sedert L e o III (717-741) uitspreekt in
den titel Bar,A& s .
Hiermede was een splitsing gegeven, die to dieper
moest worden, waar de verplaatsin.g van het zwaartepunt
der wereldlijke macht het geheele Westen aan het jonge
germanendom prijs gaf ; die positief vijandig werd, toen de
Katholieke Paus van Rome, den keizerlijken troop, dien
Ire n e usurpeerde, ledig achtend, een Germaansch-Roomsch
keizerschap nevens zich stelde (800) ; die onverzoenlijk werd,
toen de Grieksch-Romeinsche keizer van Byzantium het
„oekumenisch" patriarchaat, dat naast hem stood, 's Pausen
suprematie liet vervloeken (1054) . 1)
Wel heeft de patriarch zijn machtspheer nooit als een
onbegrensde kunnen opvatten, en zich zelfs binnen het
Oosten eenu aanmerkelijke inperking getroost, mits slechts
Been kerkelijke macht zich boven hem verhief ; dock de
Pans, zich zijn macht als een onbegrensde bewust, moest
zich boven den patriarch bhjven verheffen . En evenmin
konden de opvolgers van C o n s t a n t ij n en J u s t i n i a n u s,
voor wie de verdeeling van T h e o d o s i u s geen blijvender
waarde had dap die van D i o c l e t i a n u s, een gelijkwaardig
keizerschap naast zich erkennen, terwijl de Roomsche keizers
zelve ruimschoots tevreden waren met den troop van
vat e n tin i a n u s en Hon o r ins, en dus ook geen hoogere
1) Latere pogingen tot hereeniging hebben ten slotte de breuk
eerder verecherpt en de Oemaaneche maoht bevorderd .
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aanspraken hebben laten gelden, noch toen kruisvaarders
den troop van C o n s t ant ij n buitmaakten (1204), noch toen
(1453) M o h a m m e d s krijgers Byzantium binnen rnkten over
het lijk van den laatsten Palaeologos, in wiens naam C o ns t a n tin u s (sedert 1062 door geen keizer meer gedragen)
een openbaring schijnt, wat een opzettelijke bespotting
gelijkt in dien R o m u 1 u s A u g u s t u 1 u s, wiens afzetting
onze jeugd als een wereldgebeurtenis wordt ingeprent (476) .
Ret keizerschap echter, dat de Paus tot stein van
eigen universeele macht gesteld had, bleek wel een krachtig
wapen tegenn de eveneens universeele maehten van Byzantium en van den. Islam ; ma,ar die kraeht on .tleende hot
niet aan Rome, dock aan het Germaansche koningschap,
dat hot uit zich zelf reeds was ; en daarom kon hot in waarheid do suprematie niet erkennen, die de Paus to stelliger
eischenn moest van eenn keizerschap, dat dap toch als zoodanig
zijn schepping was . Zoodra dit antagonisms voelbaar werd,
moest eenn strijd ontstaan, waarin de Paus, hoezeer sours
feitelijk of hankelijk, nimmer wezenlijk overwonnen wordenn
ken, zoodat een gezag, dat zich aan den R oomschen 1 uister
vastklampte, de autochthone souvereiniteit van het Germaansche koningschap moest prijsgeven, dat zijnu innerlijk
wezen was . Zoo zijn de beide helften van het RoomschGermaansche keizerschap aan innerlijke tweespalt bezweken
hot rankische koningschap, dat niet kon bestaan, zoo hot
den, keizer alleen in het bezit list van Rome's oude heerlijkheid en dat trouwens reeds door de geschiedenis van zijn land
verhinderd word zich als Germaansch koningschap to stellen,
en het Duitscb a keizerschap, dat, zelfs wanneer het de
Pauselijke keizerskroon flog ontbeerde, zich toch als een
Room eh koningschap gesteld heeft.
De g eweldige pogin g van eon herrezen Rom sin our op
beider puinhoopen Karol den Groote on Julius Caesar
vereenigend to overtreffen in eon ransch keizerschap on
Romeinsch koningschap, dat boven hot aloud dualisme van
Paus en keizer zich zou verheffen tot eon wereld-imperium,
als Aug u a t u s noch T r a j anus bezeten had, die poging
kon niot anders zijn clan de stuiptrekking, waarin eon oude
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vorm zich nadrukkeUjk stelt orn zich uit to lever, vergelijkbaar b .v. met de herwinning der Latijnsche vorstendommen van Morea door Constantinus Palaeologos .
flit rankische keizersehap, door overspamiing omslaand
in zijn eigen tegendeel, moest zich to petter loopen tegen
het Russische Czarendom, dat zich eerst in dien schok als
erfgenaam van Byzantium bewust wend, tegen Engeland,
dat zich eerst in zijn gelukkigen strjd tegen het Napoleontisch Europa heeft leeren voeleii als een sneer dan Europeesche Wereldmacht, pijnlijk beperkt slechts door Amerika's
jonge en vijandige zelfstandigheid, en tegen het Germaansche
koningschap, dat zich reeds order den grooten r e d e r i k
aan het Roomsche keizerschap had ontworsteld en zich
thans aan de spits void van een ontwakend Duitschland,
waarin voor Oostenrijksche pretenties gees plaats was .
TOEKOMST.
iliermee waxen en zjn de Brie wezenhjke Machteri, de
machtsideeen, van het heden gegeven, die bij de jongere
Europeesche volken als zelfstandige, gelijkwaardige eenheden
ontstaan zijn uit de verbinding banner eigen souvereine
hoogheid met do majestas populi Romani, die zelve haar
onverwoestbare oppermaeht op den pauselljkeu stoel hctndhaa ft.
Tegenover dit Earopeesche machtsysteem, dat in ziju gezamenlijke bedoelin,q do gehecie wergild omvat, staat met
gelijke aspiratie de Islam, d .i . de buiten bet lRomeinsche
Rijk gebleven macht van bet oude Oosten, en bet onpersoonlijk Mongolendom, dat cuhnineert op de ontoegankelijke hoogianden van Tibet en zich uitstrekt tot in beicle
helften van bet Europeesche Oosten, in de Noordelijke sedert
do lGde eeuw niet meer heerschend, dock Zuidwaarts hoog
verheven in den Osrnaauschen Kalief . Bezien wij al deze
wereldmachten van het heden scherper en bezinnen wij ors op
haar wezen, haar verband, haar verleden en haar toekomst,
dan voltrekt zich in ors bewustzijn een scheiding : dan zien wij
aan den eenen karat de geelkleurige massa van Oost-Azie, en .
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aan den anderen karat de blanks Middellanders, die alien den
zelfden God dienen en wier opperste middelpunt van aardschen
eerbied geen ander zijn kan dan de Heilige Vader van Rome.
Keeren wij echter terug tot wat ik het Europeesche systeem
noemde, dan zien wij de daar genoemde eenheden in voortdurenden strijd, niet met elkaar, maar elk met haar tegendeel
den Paus met onderdeelen die zich als gelijkwaardige zelfstandigheden, tot in zijn eigen Rome, naast, ja boven hem willen
stellen ; de Angelsaksische heerschappij der Nieuwe Wereld
met de onderworpen volkeren, vooral met de Negers ; de
erfgenamen van Byzantium met de eerbiedwaardige koppigheid van Joodsch anachronisms ; de Germaausche ides met
het internationalisme, dat hare bloedig bevochten verbizondering wil wegdoezelen in wezenlooze algemeenheid .
Wij Nederlanders hebben den onontkoombaren plicht ons
bewust to makers, tot welke deter machtsideeen wij behooren,
behooren moeten en behooren willen . Byzantium is ons
altijd vreemd gebleven . Aan Rome hebben wij ons ontworsteld, schoon het voorwerp van eerbied blij ven most .
Tot den dood van Prin s Will e m III toe heeft het 1)
kunnen schijnen, dat de Nieuwe-wereldheerschapij sera
Nederlandsch-Angelsaksische, een Noord-Germaansche toevlucht zijn zou voor al wat van Rome afviel . Doch sedert
heeft zich in het Pruisische koningschap en het Duitsche
1) Hot is hier de plaats to wijzen op het verscbil in de wijze, waarop
Holland en Engeland zich tegenover de erfgenamen van bet Romeinsche
Rijk zelfstandig gesteld hebben . Engeland was door de Normandische
verovering reehtens een
ransch leers geworden, terwijl Holland tot de
Keizerskroon behoorde, sedert die door Duitsche Koningen gedragen werd .
Engeland is in den honderdjarigen oorlog van bet ransche Koninkrijk geheel
los gekomen en heeft zich zelfs dreigend er boven verheven, terwijl Holland, door den Keizer K a r e 1 V zelf aan de Keizerlijke souvereiniteit
onttrokken, eerder zelfstandig dan Spaansch moest worden . Voor Engeland,
da.t zijn staatkundige zelfstandigheid bevochten had, was de losmaking van
Rome een zuiver binnenlandsche en zuiver kerkelijke aangelegenheid .
Doch voor Holland, dat zich zonder eigen krachts-inspanning aan de
Keizerlijke Souvereiniteit onttrokken tag, moest de uitdrukkelijke krachtdadige zelfbevrijding een anti-Roo nsche zijn . Loo kan in heden of toekomat
Holland het Duitsche Rijk weer zoeken en Engeland den Paus, maar niet
omgekeerd .
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keizerschap een Europeesehe macht tot een Germaansche
idee verheven, die, wat ook tegenspartelen moge, ook Nederland omvat .
Sidderende afschuw van de Pruisische tuchtroede slaakt
her den kreet : „maar wij zijn toch geen Duitschers en
willen hat niet worden ." Nu, dat behoeft ook niet ; dock
stellen wij ons even voor, dat wij, op welke wijze dan ook,
verbonden waren aau hat tweehoofdige A .ngelsaksische
Wereldrijk, en wij voelen ons wegschrompelen tot een
wezenlooze nietigheid, waardoor die voorstelling zich zelve
opheft . Denken wij ons echter als lid van den Germaanschen Statenbond, waarvan hat Duitsche Rijk de voormacht
zou zijn, dan zien wij daarin ons wezen niet to loon gaan,
dock tot nieuw en krachtig levee opbloeien, door den noodzakelijken steun en aanvulling, die wij zouden ontvangen
en geven. Want hat is een ondenkbaar schrikbeeld, dat wij
zoomaar door hat Duitsche Keizerrijk zouden kunnen worden
„opgeslokt ."
In den strijd tegen de wezenlooze en afgeleefde Napoleontische en oostenrijksche keizerschappen geworden, moest
de ontkeizerde Duitsche Bond in hat ontkeizerde rankrijk
zijn Koninklij ken President op een Keizerstroon heffen,
die, schoon brandpunt der Germaansche idee, nimmer een
Pangermaansche Keizerstroon worden kan, ten aerate omdat
een keizer van oostenrijk blijf t bestaan, ten tweede omdat
hat Keizerschap wel een Duitsche gedachte geworden, maar
nooit een Germaansche gedachte g eweest is . Dit jonge
Duitsche Keizerrijk, waarin Noord- en Zuid-Duitschland
tot een nieuwe en hechte eenheid zijn saamgeklonken, had
reeds in duizenden hoofden een wezenlijk bestaan gehad,
voor hat in en door B i s m arc k s machtigen geest zich
verwerkelijkte ; en, nauwlijks zichtbaar gesteld, droeg hat
zijn wezen tenn toon door een brandende haard to worden
van geestelijk levee, waarheen een gespleten en splijtzieke Germaansche wereld tegen wil en dank convergeerde
de oostenrijksche rune ondanks K o n i g g rat z, hat in
drieen splijtend Scandinavia ondanks Denemarkens wrok
en Noorwegens Engelsche sympathieen, hat in tweeen ge-
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spleten Koninkrijk der zeventien Nederlanden ondanks
machtigen ranschen invloed, de kleine Zwitsersche cantons,
prat op hun niet-Duitsche zelfstandigheid, die zich niet
meer door kleine Italiaansche staatjes geruggesteund, maar
veeleer door een eenig Italie zien opgedrongen . Wat zich
aldus om het Duitsche Rijk als middelpunt formeert, mag
beslist niet Duitsch genoemd worden, want Duitsche tucht
en on-Duitsche bandeloosheid vinden er hun hoogere eenheid
in ; ook niet protestantseh, want juist de gerealiseerde onafhankelijkheid van Rome heft het reformatorisch protest op
en stele de mogelijkheid eener verzoening ; de Germaansche
naam echter mag ook wel zonder rassenromantiek gebruikt
worden in den relatieven zin van meer Germaansch, dan
wat er buiten vale.
Hoe en wanneer deze Germaansche groep zich tot een
tastbare werkelijkheid stellen zal, is niet to zeggen ; wel
echter staat het vast, dat en de Paus en Engelaud en Rusland deze verwerkelijking zullen wenschen tegen to gaan
als een pijnlijke beperking hunner universeele aspiraties,
terwijl zij er toch feitelijk een znnerlijke versterking van
zouden ondervinden en niet zouden behoeven to vreezen,
dat een macht, wier wezen nadrukkelijke zel fbeperking is,
in hun eigen gebied zich zou to buiten gaan . Engelaud
echter zou niet slechts zijn aspiraties er door verkort zien,
maar ook den feitelijkeu Europeeschen invloed, dien het
verworven heeft . Daarom zal Engelaud die noodzakelijk
gebeuren niet gedoogen zonder dat het vernederd wordt .
Doch ook het Angelsaksische Wereld-imperium kan geen
feitelijke eenheid worden, zoolang Engelaud niet zijn kolonien
als zelfstandige en gelijkwaardige machten naast zich stelt
en de Vereenigde Staten van Amerika als voormacht erkent.
Zoo hebben wij dus een dubbelen grond om Engelands vernedering met zekerheid to voorspellen, zonder ons daarom
to verdiepen in de vraag, of en hoe die door een oorlog
geschieden zal.
Maar Rusland zou het tot stand komen van zulk een
Germaansch en Angelsaksisch systeem niet kunnen gedoogen,
als het daardoor niet de vrijheid kreeg in het vurig be-
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geerde Coiistantinopel de Byzantijnsche erfenis feitelijk to
aanvaarden of to doers aanvaarden . En de Pans zou door
de consolideering deter drie machten den antipapistischen
strijd tegeu Rome zien opgeheven en bovendien wellicht
zijn positie aanmerkelijk versterken in bet Romaansche
Zuid-West Europa, dat, na bet gelag der aangeduide gebeurten.issen betaald to hebben, vermoedelijk van koers veranderen en in den schoot der kerk heul zoeken zou . Dan
zou een ransch-Pauselijk Zuid-West-Europa voor geen der
drie andere Europeesche systemen een gevaarlijk vijand,
maar voor alle drie op versehillende wijze een kostelijk en
hoogst gewenscht vriend zijn, en zich aldus in een veilige
en blijvende autoriteit verheugen, als nauwlijks ooit to voren .
Verder vooruit to zien verhindert ons in de eerste
pleats de onberekenbare en onbegrijpelijke macht van den
Islam en van de Mongolen . Eenige beteekenis kunnen wij
echter niet ontzeggen ears wat wij omtrent de talen der
genoemde machtseenheden kunnen constateeren : IIet Duitsch
zal natuurlijk de gemeenschapstaal zijn van het G ermanendom ; bet ran sch zal niet alleen in Zuid- West Europa,
maar ook in het Russisch-Byzantijnsche systeem blcjven
heerschen, immers ook flu reeds is bet de teal der Panslavistische con g ressen ; bet Engelsch waarin

ransch en

Duitsch zich vereenigen omvat reeds nu verreweg bet
grootste gebied en moet wel haast de gemeenschapstaal van
het Mongolendom worden . Of van deze gegevens een weg
leidt near een algemeene Socialistische Wereld-Republiek
met Esperanto, moge de toekomst leeren .
CON CLUSI E,
In bet licht der bier voorgedragen beschouwingen van
bet wereldverloop teekenen zich scherp eenige hedendaagsche
strevingen af, die berusten op een onduidelijk bewustzijn
der geconstateerde hoogere eenheden, waardoor de kleinere
zelfstandigheden gedreven worden tot een wezenlooze overspanning van bun rechtmatigen en noodzakelijken wil om zich
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nadrukkelijk als zoodanig ook in een hoogere eenheid to
handhaven, terwijl de starkers zelfstandigheden er door tot
de misvatting kunnen gedreven worden, als zouden die
hoogere eenhedeu, waarin de leiding hunn toekomt, slechts
een hoogere potentie zijn van hun eigen bizonder wezen,
waarin de kleineren zonder meer zouden hebben op to gaan .
In hat Byzantijnsche Oosten zal belangeloosheid hat
ons gemakkelijk waken verschillende vormen van dergelijke
misvattingen to herkennen . Zoo is een Groot-Grieksche
beweging volkomenn rechtmatig, voorzoover zij zich om den
patriarch van Constantinopel als eenheid van taal, van
godsdienst en van geschiedenis samenvoegt, dock jammerlijk misplaatst, voorzoover zij een vergankelijk product van
Europeesche politiek en dweperij tot wettigen erfgenaam
stempelt der Palaeologen. Zoo is hat voor hat Koninkrijk
Roemenia een grootsche task hat Romeinsche element in
de Byzantijnsche wereld to vertegenwoordigen, dock een
dwaasheid zich tar wills van Groot-Roemeensche idealen
to vereenzelvigen met de Koetzo-ulachische herders van
Macedonia . En toch zijn daze beide overspanningen noodzakelijk om de, op zich zelf veal rechtmatiger, Groot-Bulgaarsche en Groot-Servische aspiraties in bedwang to houden,
tot de hoogere eenheid, die in wording is, vrede brengen
kan . De miscasting der overmacht toont zich niet zoo
zeer in Russische inlij vin gsbegeerten als wel in hat Panslavisme, dat voor de Byzantijnsch-slavische wereld een
zuiver Slavische stellen wil, die gaan wezen heeft . En aan
de gren ten deter wereld zien wij twee groepen van verschijnselen, die ons wear verbazen door hun schijnbaar toevallig parallelisms : ten aerate de Jong-Turksche en de
Perzische volksbeweging, waarin de oude vijanden van
Byzantium zich schrap gaan zetten tot een laatsten strijd ;
ten tweeds de Poolsche illusie en de Hongaarsche afscheiding, die hat Slavisch-Byzantijnsche scherp afgrenzen van
hat Germaansche en tevens verbinden met hat Latijnsche .
Heel anders liggen de verhoudingen in het Angelsaksische systeem, waar de middelpunt-vliedende neigingen
der koloniale gebieden in toom worden gehouden door de
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idea van een Grooter-Engeland, terwijl hat streven van
Engeland naar den voorrang in Europa en van de Vereenigde Staten naar alleenheerschappij in heel Amerika zijn
evenwicht vindt in een toestand, waarbij Engeland nQCh
zijn kolonien ndch, veal minder, Europa beheerscht en de
Vereenigde Staten niet de alleenheerschappij over Amerika
verwerven, maar de met Engeland gedeelde heerschappij
over de Nieuwe Wereld in wvijderen omvang L) .
En thaws, want een dergelijke behandeling van alle
eenheden zou mij to ver voeren, komen wij tot hat Germaansche systeem en moeten daar eerst afrekenen met die
overspanning der Germ aansche gedachten zelve, waardoor
zij, als bij H. S . C h a m b e r l a i n, Angelsaksen, ranschen,
Italianen en Russen made omvat en aldus omslaat inn een
universeele Iudo-Europeesche menschheidsgedachte, wier
intern ation ale alg emeenh aid welhaast hat hersenschimmig
tegendeel beaten mag der Germaansche verbizondering . Gevaarlijk wordt deze romantische dweperij eerst, wanneer zich
deze Hyper-Germaansche gedachte verscherpt tot een antiRoomsch katholicisme, dat zou culmineeren in een Germaan sch-Protestantsch Keizer met universeele pretenties .
Want daardoor wordt bet natuurlijk centrum van bet
wezenlijk Germanendom tot een wezenlooze zelfoverschatting opgevijzeld en Rome buitea noodzaak geprikkeld tot
een onverzoeulijken strijd op leven en dood . Buzten noodzaak ;
immers wat er auti-Roomsch is of schijnt in bet wordende
Germaansche systeem, is eensdeels bet rechtmatig streven
zich als onafhankelijke zelfstandigheid nevens (niet tegenover)
Rome to stellen, anderdeels een bijkomstig gevolg van den
reeds boven geconstateerden tweeledigen grensstrijd in bet
Oosten, waar de Polen in bun poging om aan den Duitschen greep to ontkomen Rome's steun zoeken en Oostenrijk,
in zijn smachten naar hereeniging met de Duitsche broeders,
zich noodzakelijk van den Roomschen luister afwendt, waaraan bet zich voorheen zoo krampachtig en zoo machteloos
heeft vastgeklampt . Doch Pruisen zal tegenover de Room1) Men denke bier o .a, aan de geestdriftige ontvangst der Amerikaansche vloot in Australia.
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sche Polen niet meer nit zwakheid geweldadig worden en
in Oostenrijk zal de kreet „Los von Rom" niet meer
worden aaDgeheven, als de Germaansche eenheid tot een
onaantastbare macht is verrezen .
Scherper nog teekent zich de overschatting der voormacht of in hat gebral der al-Duitschers, voor wier bewustzijn de hoogere eenheid niet anders is dan hat Duitsche
Vaderland zelve, uitgezet tot zijn grootst denkbaren of
ondenkbaren omvang, innerlijk krachtdadig gereinigd van
al wat niet zuiver Duitsch voelt, en uiterlijk de heele nietDuitsche wereld met gepantserden vuist in sidderend bedwang,
met karrevrachten van degelijke geleerdheid in wezenloozen
eerbied verpletterend . Doch, zoo al hat Keizerlijk Oostenrijk niet zonder meer in dit Deutsehtum kan opgaan, hat
Koninklijk Nederland zou niet dan met wapengeweld tot
ingaan kunnen worden bewogen, en een zoo onverdragelijk
Duitsche invloed zou noch tegenover den ranschen in
Belgie en Zwitserland, noch tegenover den Engelsehen en
Russischen in Scandinavia zich kunnen handhaven . Zoo
zou dan een nauwlijks denkbare verwezenlijking van alDuitsche idealen in een katastrophe als die van N a p o l e o n
haar oplossing vinden .
De Germaansche eenheid, die wij in wording zien, is
geen Duitsche eenheid en kan in hat Duitsche rijk slechts
dan haar voormacht erken.nen als hat zijn, voorloopig nog
noodzakelijke, strijdbare Duitschheid openstelt voor de
individueele invloeden der peripheere machten . Ook de
Duitsche taal, door die machten als eenheidstaal aanvaard,,
zal onder hun invloed veranderingen moelen ondergaan en
b.v. de eigen lettervormen prijsgeven, waaraan hat Duitsche
hart zoo innig gehecht is ; en de noodzakelijkheid om
sevens de moedertaal vreemde tales, in de eerste plaats
hat ransch, to leeren zal er voor de Duitschers eerder op
vermeerderen dan verminderen . Daar zij echter in dit
opzicht minder zwaar belast blijven dan de peripheere
machten, zal bij hen de beoefening der classieke tales een
aanmerkelijk intensievere kunnen blijven, wa.ardoor dan, volkomen regelmatig, in hat centrum der nieuwe eenheid de
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samenhang met de oudere eenheden het sterkst gevoeld
wordt . De merkbare achteruitgang der classieke studien
bij de peripheere machten vindt hierin zijn verklaring en
zal vergoeding moeten zoeken in vermeerderde belangstelling voor het oud-Germaansche .
Bezien wij thane de afzonderlijke zelfstandigheden, die
in het Germaansche systeem hun eenheid vinden, dan zien
wij in het Zuiden drie drietalige gebieden : de oostenrijksche
monarchic met Duitsch, Slavisch en Italiaansch, de Zwitsersche Bond met Duitsch, Italiaan sch en ransch, Belgie
(waartoo ik ransch Vlaanderen., Zuid-Limburg cn Luxemburg reken) met Duitsch, ransch en Vlaamsch . In het
Noorden zien wij de drie Skandinavien zich met den uitersten nadruk elk afzonderlijk stellen, ale maakten zij zich
gereed in een hoogere eenheid hun persoonlijkheid krachtiger to laten gelden dan zij in gezamenlijke onpersoonlijkheid zouden vermogen. En in bet midden zien wij Pruisen,
Beieren en Holland, drie brandpunten van Germaanschen
geest, waarvan de twee eerste door zich hecht aan een
to sluiten in het Duitsche Rijk een gemeenschappelijke
voormacht en centrum der Germaansche wereld hebben tot
stand gebracht, terwijl Holland met Oranje de Koninklijke
Nederlanden tot een onverdelgbare gemeenschap heeft
saamgesmeed .
In hot licht deter beschouwingen kunnen wij voor one
vaderland drie strevingen historisch gerechtvaardigd
achten, een die one terugwijst op een Roomsch verleden,
een die met forschen nadruk stelt wat wij onder Holland
en oranje in het heden geworden zijn en eon die vooruitwijst, niet naar een onafzienbare toekomst van wereldgemeenschap, maar naar de hoogere eenheid die reeds
wordende en levende is onder de Germaansche volken . De
eerste en de tweede strevin g zien wij in volle kracht, dock
de derde kan niet aan het licht treden, zoolang Groot-Nederlandsche waan haar den weg verspert.

Hiermede is nit hot Wezenlijke der geschiedenis de
politieke conclusie getrokken, die ik beloofd heb en ik
schuw de gevaarlijke zijpaden, waarop verdere uitspinning
24
o. E. I 3
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mij leiden kan . Daarom mogen slechts drie vragen de
geledingen mijner gedachten nader aanduiden .
Hoe komt het, dat velen, wien de toekomst van hunn
yolk geenszins onverschillig is, tegenover Groot-Nederlandsche gedachten eerder tegenzin dan geestdrift vermogen to
geToelen ?
Waarom moeten de Afrikaanders het Nederlandsch
enthousiasme even bitterlijk en noodzakelijk teleurstellen
als de Noord-Nederlanders hun Vlaamsche broeders ?
En ten slotte : hoe kan een andere eenheid verwerkelij kt worden, waarin wij onze zelfstandigheid handhaven en
onze broeders terugvinden, dan deze Germaansche Bond,
die uit de geschiedenis voor ons oprijst ?

J, VOERMAN IN ZIJN TIJD
DOOR

JUST HAVELAAR .

De Rotterdamsche Kunstkring organiseerde, weinig jaren
geleden, een tentoonstelling van moderne, vaderlandsche
portret-kun st . Alles overziende bleek echter van die kunst
nauwelij ks sprake to zij n . Jan V e t h was er een en
Haverman en, op lager plan, ook Josselin de Jong.
Maar de mooiste werken waren meer expressie-voile of
kleur-krachtige fantasieeu naar aanleiding van 't menschelij k gelaat . Zoo de diep-gloeiende en van 't begin of aan
al zoo mysterieuze studies, die T h ij s Mar is, heel jong
nog, schilderde ; zoo de blanke kinder-kopjes van J a c o b
en de grij ze, nerveuze, gemoeds-innige schetsen van den
ouden Israels .
Ergens tusschen in, weinig opvallend, hingen twee
kleine kop-studies boven elkaar . Die waren van V o e r m a n,
den landschap-schilder . Het eene, een vrouwen-profiel, breednit geborsteld, in eon koel-matte kleur van ivorige blankheid, die wat aan B r e i t n e r deed denken, gaf een zuiver
voorbeeld van impressionistisch zien : de snelle uitdrukking
van een enkelvoudigen gemoeds-toestand, welke hier was
een zachte, sombere ernst . En er was vooral de vloeiendvlotte schildering en de kleur, mooi-materieel gezien . Was
die vrouw ook in een andere stemming denkbaar ? Was de
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aard van die versombering begrijpelijk ? Had ze ook eigenschappen van wat men noemt : karakter P . . . Houd u op
u w plaats van aandachtig respect, toeschouwer, en geniet
dat doffe kijken en die somber-gesmoorde kleur, de breede
teekening en de mooie eenheid van dit alles .
Vlak daarboven : een klein, gaaf jongens-portretje . diet
strakke hoofdje iets hellend opzij ; de oogen fijn-tintelend
blauw en met nog al het zuivere, opene, primitief-gelukkige
van den onbevangen kinder-blik . AIlermooist geteekend
waren die klare kinder-oogen . En het zacht-gesloten mondje,
hoe vast en zuiver en prachtig teer, alsof het daareven
bewegen zou om een verwonderde vraag to doen en 't antwoord dan lang weer to bepeinzen, diep achter dat effen,
rondende voorhoofdje. Too r o p gaf ook wel eens zoo iets,
flu eens in Vlaamsch-primitieven, dan in Italiaansch-renaissance, Engelschen of ransch-luministischen stijl . ., sours
ook, als bij Coeval heel eenvoudig, op zijn eigen manier . . .
maar zoo gelukkig, zoo passieloos-kinderlijk toch wel nooit .
Er waren er, verslaafden aan de smeltend-rijpe of pittiggetoetste schilderin g van een N e u h u y s of B 10 m m e r s,
die vriendelijk pruttelden van : meer geteekend dan geschilderd. Ze moeten echter toch wel mast r a n s H a 1 s,
B o t tic a 11 i een ook technisch vrij bekwaam schildernoemen . . . De zelfde begrippen uit verschillenden tijd zien
er soma zoo verraderlijk anders nit !
Er ligt een levee van ontwikkeling tusschen deze twee
portretten . Niet vooral door de opstuwing uit een ala
fatalistische gedruktheid naar 't zacht zegevierend geluk .
Er is harmonische citing in beide . Maar door den universeeler blik ; maar omdat het tweede portretje geeft : het
kind ; omdat in dat kinder-kopje 't gemoeds-levee is verinnigd door de evenwichtige, veel-ziende, diep-speurende
wijsheid van een man, die merkt dat de dingen zoo eenvoudig niet zijn als hij eerst, in zijn jeugd-spontaniteit, in
de willende voortvarendheid van 't beginners, had verwacht .
Om V o e r m a n to begrij pen moeten we echter even
terugzien .
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Onze groote impressionisten, waaronder B o s b o o m de
oudste was, kenden eerst nauwelijks iets anders, dan die
kwijnende Romantiek van 't Holland nit 1840 : de troebele
genietin g van 't op zichzelf al zoo bizondere : een gecompliceerde architectuur onder stervende zonnestralen ; om
daarop, tot vrij bewustzijn gekomen, de zerk van een dood
verleden met kracht van zich aftillend, opeens to staan in
de voile schittering van 't blanke, open levee .
Het was eenvoudig en grootsch wat zij zagen, hat was
de in 't breed geziene, Porsche, schoone oppervlakte van wat is .
V o e r m a n, de nakomeling, van dien klaren eenvoud
uitgaande, is zuiver opgestegen tot de fijner, spiritueeler,
intenser waarheid, die 't loon is van eon fantasia-rijke,
warm gevoelige aandaehtigheid 1).
Terloops gedacht, lijkt hat een voorrecht den zwaren
bevrijdings-strijd nit een tirannie van levensvervalsching
niet wee door to waken, den tocht aan to vangen wanneer
de wag al gebaan d is . Gebaande wegen echter zijn zoo
glad ; en in do kunst als in hat levee is 't makkelijker
groot to zijn midden in de moedige worsteling, dan onder
de effener tijden van voorspoed, wanneer de glorie flog
glanst als een avond-licht om de wijkende gestalten van 't
voorgeslacht .
Den schilders van '60, den eminenten onder hen, toen ze
eenmaal den veegen schijn van hat snort laf Romantiekje,
dat hier zoo ziekelij k had gewoekerd, doorzagen, kostte 't
niet veal zulk een schijn-schoone traditie van zich of to
stooten . Er was geen nude genegenheid in hue eigen hart,
die overwonnen moest worden . Ze steunden elkaar in 't verzet,
ze trachtten samen tot meer natuurlijkheid to komen in 't
Schoon e, ze overtnigden de zwakken, ze sloten zich aaneen !
Wie leeft zonder direct op zich in-werkende, flog ale
levend achter zich aan, over zich heen to voelen helden1)

Alleen T h ij s M a r i s was in staat van nit zijn aerate, diepe en

heel hevige Romantiek, over 't normale impreaeionisme heen, en dwars

door de stil-zuivere regionen van T o e r m an' s eigenlijke wereld, eindelijk die even stark gevoelde, mystische droom-beelden voor zijn verwonderde oogen op to zien gaan .
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figures, die men wel bewonderen maet, in wier richting
men zich van zelf geneigd welt voort to gaan, zoo een
vrije, als hij sterk is en opgetogen, vindt oneindig makkelijker zich zelf uit den chaos van jonge, wilde emoties
terug, dan de meer gecompliceerde nakomeling . Iudien flu
iemand de pracht en waarachtigheid van ons impressionisme
ontkennen wilde, zou zijn oordeel allicht niet de minste
aandacht verdienen, zelfs niet als curiositeit ; tenzij een nieuw
Denkbeeld zao hevig hem aangreep, dat hij alles, wat daaraan tegenovergesteld is, wel instinctief verwerpen maet~
Maar is 't dan niet, of die elementaire verguizing zelf reeds
een snort hulde beduidt ? En ten slotte : hoe moeilijk en
zeldzaam ontstaat er een nieuwe gedachte !
Gewoonlijk dus dringt zich, na zoo's krachtig-aangehouden scheppings-tijd, een broos moment van koele bezinking, van ontnuchtering naar wren, waarin of ondoordacht
laf-sleurige werken, met hun antipodes van losbandigheid
en technische scrupule, of meer alleen interessante, ik meen
curieuze, producten tot stand komen . Men staart elkander
onthutst en schuwachtig aan ; men weet niet hoe verder .
't Leek toch mooi, niet waar, zooals 't was? Maar hoe
kunnen we werken wanneer niet een eindeloos perspectief,
een wereld-ruime toekomst ons tegenstraalt ? Wij, die jong
zijn, zouden beginners in de afmatting der moedeloosheid i
Er zijn er genoeg die produceeren maar zoetjes-aan voort,
al to blij met hun techniekje en hun enkele, Binds lang
erkende kwaliteitj es. Onbewust temperen ze, verlagend en
bedaard afrondend, de felle, hooge overtuiging der eerste
ontginners . Een enkele echter, een sterk begaafde, gaat
nag verder dan zijn voorgangers, bereikt eenzame hoogten
indertijd door die anderen nauwelijks vermoed . Maar beide
groepen bewijzeu even klaar de onbestaanbaarheid van 't
Verleden in de Toekomst ; de eersten door hun vulgariseering,
de laatsten door 't stuiten op de uiterste grenzen van 't eens
onmetelijk schijnende gebied . Een zekere rankune ontstaat
tegen die to klein, to nauw gebleken kunst, en een schaamte,
een vage verlegenheid tegenover elkaar . Men heeft elkaar
niet meer naodig, wil 't schijnen . ,,In ons isolement ligt
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onze kracht," citeert er een . Maar niemand gelooft recht
in dien trots nit deceptie. Men ploetert eenzaam voort,
zoekt, zwiept zich op tot onwaarschijnlijke buitensporigheden .
En de tijd van Schoonheid en Kracht lijkt verloren, voorbij .
Men weet en denkt zoo veel en durft zoo weinig .
Maar wie daarna zich herstelt en als herboren oprijst,
't Verleden voelt en de Toekomst ziet : let op hem : hij
vond een diepere Harmonie !
Dat beteekent, toegepast op onze moderne schilderkunst, dit : V i n c e n t v a n G o g h leefde worstelend op
voor zijn nieuwe gedachte en stoorde zich met recht om
't Impressionisrae niets meer ; B r e i t n e r, de spontane en
gedachte, met zijn snelle, sterke uitbeeldingen van groote
stads-aspecten, met zijn huizen-rijen als donkey-kleurige
vestingen, met zijn besneeuwde grachten, zijn lichtende
rivieren, met zijn scherpe aanduiding van alles wat beweging
is in 't groot : gekrioel van menschen, boot dooreen, op
straat, aangedraaf van militairen to paard, B r e i t n e r
sloeg met schokkende verbazing wie gewoon was die wereld
van onbizonder menschen-werk lusteloos voorbij to wandelen .
Maar tegelijk toonden sommige, nu al verouderde olieverfverwilderingen van I s a a c I s r a e l s wel aan, hoe bij een
stag verder die richting nit, de Schoonheid reddeloos in
pain viel . 1)
Van de slappen, de $auwen spreek ik niet . Maar er
zijn anderen, die zich los wrongen zoo krampachtig nit de
klemmende traditie, dat ze als moe bleven voor altijd en
een ongenietbaar koud snort vertechniekt, modern academisme vormen ; en ook enkelen, K o n ij n e n b u r g, d e Moo r,
welke zich met Huysmansachtige hoogheid van 't simpele
leven of keerden naar een sinds lang doode cultuur . Tenslotte, velen flu voorbij gaande, noem ik V e r s t e r en
V o e r m a n als de twee meest begaafden, die zich gaaf
ontwikkelden nit den ouden stijl, die hun lief was, om
zoekend, zich steeds verzuiverend en verdiepend, hun eigen
1)

Hij haastte zich dan ook terug naar dat fijn-vluchtige, fragmen-

tarisohe werk, dat soma wel illustratie.kunst lijkt, was 't niet zoo prachtig
gesohilderd .
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innerlijk weer to vinden in een nieuwe, diepere wereld .
Ik zeg niet, dat ze meer zouden zijn dan b .v.
J a ap M a r is. Evenmin mean ik, dat zoolang kunst niet
degenereert, de Schoonheids-uiting van nu diaper beteekenis moat hebben, dan elke vborgaande . Of dat 't Impressionisme op zich zelf een oppervlakkige minderwaardige
Kunst-snort zou zijn . R e m b r a n d t' s laatste, won dervolste
en alley-ernstigste werken zijn zeer „impressionistisch" (en
her is 't hoog tijd even to lachen our die verdeeling van
levers-uitingen in wel-betitelde rubriekjes .) Maar ik bedoel
dat, gegeven hat streven en bereiken der „u :aagsche School",
V e r s t e r en V o e rma n wel de twee meest opvallende
kunstenaars zijn, die met behoud van overal zichtbaren
eerbied voor dat rijk verleden, blijkbaar hat best hebben
bereft hoe vandaar uit weer opnieuw near een ver heenlichtende horizon kon worden heen gestreefd . En ors, hun
tijdgenooten, is dan een nog bizondere liefde vergund, voor
de verfijning, de stilte, voor den klaren atijl van hun echt
modern werk, omdat hun kunst de onze is .
De beschavings-ontwikkeling is sours als die van eon
mensch. Zien we in J a a p Mar is' werk de spontaniteitsuiting van jeugd, nieuw geboren uit de nude Romantiek,
V o e r man vertegenwoordigt dan meer den rijperen leeftijd
van aandacht en bezonkenheid, terwiji een kunst, in de
richting van V i n c e n t gedacht, den achoonen ouderdom voor
zou stellar, waarin de geest heel hat zinnelijke levee overwon . Met dat al, kunstena.ar is hij, op wien hat lever primitief-hevig reageert . Ze zijn zelf, telkens weer, als de kinderen der menschheid . Een kind, zoo uit zijn bed gestoeid,
begirt onmiddellijk wild to spelen, met altijd nieuwe geeatdrift, terwiji de ouders, nog soezig en stil-gestemd, heel
kalm-aan ontbijten. En ze vinden niets „gewoon" of
„natuurlijk", de kinderen . En hat aardige van kinderen is
toch wel dat ze zelf volstrekt niet beseffen dat ze zoo
aardig en zoo goad en roerend zijn I
flat moat dan ook niet begrepen worden, alsof V e r s t er
en V o e r m a n na large, verstandelij ke overweging, 't tenslotte
hat meest geraden vonden op dat tijdatip zoo to werken.
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Het is natuurlijk allermiu.s t van belang, of een kunstenaar
al dan Diet bewust is van zijn houding in den voort-wentelenden tijd . Maar die slecht to ontleden en toch zoo
goed voelbare macht, welke wij tijds-karakter konden
noemen, die samen-vloeilng vann beschavings-toestanden, van
onderlingen invloed en gedachte-groei, dat moment van
rust in de oneindi ; veel-vormige wisselingen, leidde de
meest begenadigden order de schilders van bier en van nu,
misschien ongemerkt, tot deze, ors zoo gemeenzame kunstsoort 1).
1k noemde telkens ; V o e r m a n en V e r s t e r . En
werkelijk, in bun ontwikkelin .g uit bet gloedvol en vlot
summaire, door strafheid en styleering, naar bet rustig-klare
en bezonkene, daarin is veel, dat overeenkomt . Maar 't verschil in bun werk is or niettemin eon van onderen op aan .
Er is de gelijkheid van omstandigheden bij scherp verschil
van neiging en aard . Zouden we V e r s t e r meer op en
top oorspronkelijk noemen, omdat niemand voor hem ooit
een sail-lever zbo heeft gezien, omdat zijn werk Diet geinspireerd is op de groote Oud-Hollandsche stil-levee-kunst,
ook omdat (V e r m e e r en Millet misschien uitgezonderd)
Dog nooit zooveel effectlooze, klare eenvoud met zoo veel
doordriugende emotie is gegeven . V o e r m a n, die zijn
luchten samenstelt eenigszins naar Oud-Hollandsche traditie, die een weldoende herinnering opwekt aan v a n
G o y e n, o zeker ! V o e r m a n' s aandoenin .g is echter toch
van een veel wijdscher orde .
Men heeft nit reactie tegen de schijn-groote historieschildering, de koud-pompeuze Romantiek en de zoete
verhaaltjes-kunst, er voortdurend en terecht den nadruk op
1) Uit 't voorafgaande blijkt, dat bier sprake is van sterke talenten,
echter Diet van die vogel-vrije en groot-roekelooze wezens, die men
Genieen noemt . Moeten al ook dew 't resultaat zijn, Diet alleen van
bun oer-eehte begaafdheid, maar bovendien voor een deeltje van toestanden,
richtingen, wetter . . . die taken na to gaan is bij hen vooreerst moeilijk,
ea vooral , . , van wat luttel belang ! Hot zijn meest de meer normale,
goed to overziene en toeh psyehisch-rijpe talenten, die ors zoo'n verleidelijke kans bieden, groepen to onderscheiden, invloeden na to sporen, mogelijkheden to fantaseeren .
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gelegd, dat 't hoc in kunst wel hoofdzaak is ; in zoo ver,
dat grootsche bedoelingen zonder grootsche emotie geuit,
ears boon zijn van de Ides der Grootschheid zelf . Maar to
dikwijls wordt nu vergeten hoe er tenslotte toch soorten,
graders van emotie bestaan 1).
Een kunstenaar, die niet diep in zichzelf de illusie
houdt van dat sublieme, waar zijn klein probeeren been
hunkert, is tenslotte een door ontmoediging sceptisch geworden man . Zullen wij er V i n c e n t kleiner om achten,
daar hij oneindig meer wilds dan hij kon ? Hij maakte,
als men wil, mislukte meester-werken ; en hoeveel vlammende
kracht gaat er van die mislukking niet nit !
Van V e r s t e r' s sterke, in zichzelf zoo superieure werk,
kan men echter niet veronderstellen, dat bet in eenigen geestelijk rijken tijd ook maar even en bij ongeluk gedeprecieerd
zou worden ; van kleur-expressie en zuivere teekening is 't
geheel buitengewoon . Maar een stelligheid lijkt 't me, dat
V o e r m a n iets heeft dat universeeler is, omdat hij door
't levers-zelf starker wordt aangedaan . En toch . . , dringt
men door tot bet wezen van bun beider kunst, dan wil
V o e r m a n meer de klassieke, monumentale verbeelding
geven van 't eenvoudige en in zichzelf al ongerepte Schoon
mooi-gecomponeerde, dat is in eenheid en rust gegeven
visioenen van lucht en water, en dat nog wel in bizondere
momenten van bewogenheid of wijding, terwijl V e r s t e r, in
zijn objectief aanvaarden van al bet toevallig bestaande,
1)

Een bekend kritikus, onlangs

van B+ y c k' s „Heilige Barbara"

nit Antwerpen besprekend, roemde daarin vooral de nijver-zwoegende,
kruiende, kloppende, zeulende figuurtjea om den voet van den zwa,ren

toren-bouw, terwijl toch ieder meer kinderlijk-wife beechouwer in de aller-

eerste plaats getroffen zal worden door de zoo zuiver-kinderlijke en teedere
versehijning der stills, in haar wijden mantel neerzittende Heilige en voor
de staag opgroeiende, fijne, machtige architeetuur van Keulen's toren,
rustig domineerend

op

den achtergrond, rijzend hoog boven haar nit .

wie

meant : „Zoo'n Gothisahe toren is op zichzelf al een kunet-werk", noodig

ik nit cans even een foto naar den oorepronketijken toren to vergelijken
met een, naar diep van v a n E y c k . Het lijkt wel sans, of men bang is,
bang bet groote groot to noemen, omdat zoo menigeen zich door een leegen,
naargeestigen echijn van grootheid om den mooien tuin list leiden .

J . V OERMAI IN ZIJN TIJD .

379

eer naar de zij de van . . . ja van V i n cent hel t . In V e r s t e r' s bekende kleur-teekening van Leiden's Hoogelandsche Kerk, zien we den massalen kerk-bouw, luchtig in 't
groen-zilverige licht, achter de strakke, rij zig a winter-iepen
schaduwen, terwijl links, heel helder in 't licht, op den
voorgrond, een rij tj a huizen st aat, zoo keurig en deftigj essaai, en een stukj a plaveisel naar ons toeschuift, zbo afgemeten-netjes, zoo „anti-artistiek" door plicht-getrouwe gemeente-werkers correct onderhouden, dat zelfs de meest
vergrauwde rentenier er onmogelijk een zweem in kan
onderkennen „vann die artistieke manie om alles toch maar
anders to maken dan 't flu eenmaal is ." En echter zijn die
huisjes en is dat plaveisell superieur gezien, mooi-beteekenisvol in 't rustige geheel, mooi van evenwichtigheid in zich
zelf, mooi van karakter . her is V e r s t e r als een vervolmaakte, zijn hartstocht harmonieus bedwingende Vincent.
Het is de schoonheid van 't nuchter-ware ; het is de dingen
zien zoo objectief als maar kan, maar tevens met een zdo
alles doortintelende intensiteit, dat de weergave rijst tot
die hooge werkelijkheid welke dicht bij den droom en ver
van het allemans-realisme is .
Verder blijft, bij een vergelijking tusschen deze twee,
natuurlijk niets heel . Bij V inc e n t is de onstuimigheid
van doen, zijn onevenwichtigheid, zijn koortsende haast, de
uiting van zijn grootheid zelf, van zijn als mystisch wordenden
hartstocht voor 't levee, terwijl bij V e r s t e r de buitensporig-scrupuleuze zorg waarmee hij tikje op tikje b .v. een
effen-wit achter-grondje schildert, werkelijk wel eens kleingeestig gaat worden, zooals trouwens alle fanatieke stelselmatigheid .
Ook V o e r m a n slaagt, vooral de laatste jaren, bijna
vast. Maar van kleingeestigheid Been sprake ! Want hij
leeft in de hoogte . hij ziet de wereld aan met de wijdsche,
verbeeldings-voile innigheid, met de geestes-rust en de
jonge ontroering van denn levee-omvademenden dichter .
Het is mijn plan niet, hier met roekeloos enthousiasme
voort to gaan V o e r man' s naam op to beuren tot al duize-
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ling-wekkender hoogten ! Hij heeft geen fanfare noodig .
Trouwens, de herinnering aan de breede evenwichtigheid
van den man en zijn werk, zou me hierin al doers afhouden
van dien hevigen toon, waarin aan den anderen karat mijn
bewonderende geneaenheid allicht geneigd zou zijn zich to
uiten . Ik weet ook wet, dat V o e r m a n meer is een nabloeier, een groot adept van een oude, groote kunst-leer,
dan de veroveraar van nieuwe regionen . Maar een na-v6lger,
een imiteerder is hij niet . De imitatie woekert voort op
oude, slecht-begrepen, slap na-gevoelde vormen, is zwakker
en kouder dan de oorspronkelij kheid, en tegelijk meer dogmatisch . V o e r m a n echter, in kern-echte overtuiging, zet
voort het werk van Ruysdael, van Goyen, Mans. Hij
is in niets een decadent, hij is een verfijner ; hij is in de
richting van het voorgeslacht verder gegaan . En wanneer
men niet berekent de persoonlijke verdienste een nieuwen stijl
to scheppen, maar alleen onbevangen de resultaten ziet, zooals die opzichzelve, voor ieder zichtbaar bestaan, dan is het
geenn overdrij ving hem als uitbeelder van de wolken, die
als de fantasieen van de aarde zijn, die eeuwig zoo waren
en zijn in hun blinkende licht-wissetin gen, hun gloed-diepten en hoogten, hun altijd refine, hun teedere en hevige
kleuren, hoog bovenn de roerlooze, donkere aarde . . . hem
als schilder der tooverige wolken-pracht den rijkste en den
diepst bezielde to noemen .
En vrienden, die terecht wel gaarne disputeert over
ged uchte dingen, die litteraire helden scherpzinnig bestudeert, die stelsels van regeerings-wijze of subtiele variaties
in vormen van religie vergelijkt en wijselijk beoordeelt
houdt even op, zoo 't u de moeite van 't ophouden waard
is, en beseft een oogenblikje wat en toe noodig is aan oorspronkelijk talent, aan ziels-levendigheid, aan karakter, om
den hemel, die zich daar, aan uw door 't raam been-zwervende blikken, zoo vreemd-wijd, zoo zuiver, en als in louter
geestelijke lichtheid opent, om bet wonder van een alledaagschen hemel zoo simpel-gran dioos to schilderen !
Iemand, die noch dom, noch boosaardig schijnt, en
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zoo verregaand ontwikkeld, dat de werken van K ant en .
G ot h e
om maar even wat to noemen
al bijna tot
zijn spoorweg-lektuur gaan behooren, vroeg me eens belangstellend hoe 't toch to verklaren zou zijn dat, waar de
moderne landschap-kunst in Holland zooveel hooger stood
dan die van de 17e eeuw, 't met de portret-kunst juist
anders-om scheen gesteld. En ietwat wantrouwig keek hij
me aan, toen ik zwaarwichtig van verbouwereerdheid
wel antwoorden moest, dat vooreerst die 17e eeuwsche
landschap-schilders de school van S c h e 1 f h o u t, K o ekoek, Nuyen, die van Constable, van Barbizon
en nu nog voortdurend ooze eigen moderne kunst door
hun fundamentaal-origineele kracht beinvloedden ; en dat
er verder misschien nooit meer zoo kalm-weg, alsof 't maar
vanzelf sprak, zulke kompleete kunst-werken ontstouden,
als toen onder hun luchtig-vast bestuurde penseelen . En
waarlijk, wel is 't buitengewoon en om even tot nadenken
to stemmen, wanneer we nu, n.a twee en een halve eeuw,
nog weer een superieur talent in onmiddellijke aansluiting
vinden bij van G o y e n en C u y p ; en zoo frisch-overtuig d,
en zoo nieuw ! Het is niet om de verdachte manie van 't
vergelijken, maar om, al vergelijkend, toch maar iets duidelijker inzicht to krijgen, dat ik alweer die namen er bij
haal : ik gebruik er zoo weinig mogelijk en alleen de van
ieder gekende ; ik gebruik ze als snort-namen liefst .
Na 't so bere den-tints schilderen van v a n G o y en,
na de volledige, grootsch-rustige schilderijen van dien tijd,
peuterden veel laffe, innerlijk verkleumde stakkerds in dienzelfden geest maar klakkeloos, gladjes en sierlijk voort,
aldoor verbeterend en polijstend die voorbeelden, dat er
geeu stukje meer van levend bleef. Tot Mar i s die duffe
wereld stuk kon slaan, om grootsch en zwaar en levendig
van blanke kleuren, in een reeks breede tooneelen van
strand, van rommelige havens, van nude, bruine, brokkelige
stadj es, to geven . . . ongeveer hetzelfde, maar nieuw genoten . Onmiddellijk na hem verzonk het echter weer alles
tot conventie, alleen uitte deze zich niet in 't fijn-weeke
van de 18e en begin 19e eeuw, maar meldde zich nu als
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kunst aan knoeierig geklodder, log en inhoudloos . Studies
zonder eind, studies die alley behalve studies, d .z. intense,
hardnekkige observaties waren, maar nog veal minder schilderijen. Men had van de impressionisten alleen hot zware
en ondiepe gezien ! 't Zijn de decade nten die altijd fataal
en dom overdrijven, niet hartstochtelijke figures als B r o uwer, Delacroix of van Gogh, en die men telkens
„overdreven" noemt .
Maar stil-aan was V o e r m an, in onafgebroken wilsspanning zich dwingend tot strakheid en stijl, vrij gekomen nit den zwaren zwier zijner aerate periode . De
kleine toevallige kleur-levendigheid werd opgeofferd aan
de sobere grootheid van 't geheel . Weilanden strekken
zich nit, dof-green en vlak, spookachtig bevolkt door de
bleeke, scherp-kantige silhouettes van grazend vee ; en dit
silos in masse togas de lichte lucht, stralend dear boven .
Die lucht echter begon meer en meer zijn voile aandacht
to trekken . Er was niet de zachte wazigheid in, of de
wijde, ontzag-wekkende beweging : hot waren tooneelen van
rijk-gecompliceerde grootheid, roerloos, als visioenen uit
een bevroren, sinds lang doode wereld . Wel voelt men
altijd de diepe ontroering voor die wonderende pracht,
maar men voelt hot als een huivering . 't Scheen of de
schilder bang was bij vrijer, lichter stijl zichzelf to loor to
Zion gaan. Hij zag, zag zelf immers jets, jets dat hem
meer was den al de milder verrukkingen van vorige zieners .
Om d at to behouden zette hij zich tot zoo scherpe ontleding. Er zijn, mean ik, niet veal voorbeelden van den
geanaliseerden droom . Men ziet meestal of hot concrete en
precieze, eenigszins nuchtere, of den gloedvoi-fantastischen
zwier : H o l b e i n 6f R e m brand t . De Primitieven, in zoover ze niet alley-hevigst objectivisten waren, als van
E y c k, toonen, zeer in 't groot den, jets analoogs .
Voor V o e r man bleef hot de typische uiting eener
overgangs-periode . Toes hij hot ij zing-wekkende van die
straffe ziens-wijze meester word, toes hij zijn ontroering
sneer in eon vorm van vloeiend-bewogen geluk wilt to
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geven, reel ook gelijkertijd zijn werk tot een nieuwe en
ditmaal hem door en door eigeue losheid .
Zoolang het werk niet „gemakkelijk" gnat, deugt
't niet . Maar wil die gemakkelij kheid niet oppervlakkig
worden of conventioneel, dan moet ze het wel-verdiende
resultant zijn van lange, zware inspanning ; en dat niet
alleen in den zin van een moeilijken schooltijd, zooals een
hupsch student na 't gymnasium nu wel eens wild-weg
fuiven wil, maar voortdurend tusschen door . Ik bedoel niet,
dat ooit een groot kunst-werk zoo-maar losjes-weg zou
ontstaan ; maar ik geloof, dat 't het zalig-makende besluit
is van heel wat worstelens en moeite en dat 't, aan den
anderen karat, ook dan eerst voile vreugde wekt, wanneer
dat voor-werk in lichte glorie werd overwonnen . $et is in
kunst ten slotte alleen de rhythmisch-harmonieuse, de onzware, zingende en ter Gods eer triompheerende ontroering,
die werkelijk waarde heeft.
Eigenaardig dunkt bet me, dat V o e r m a n juist in
dien tusschen-tijd zooveel, jaren lang zelfs uitsuitend, heeft
geaquarelleerd . Van de Japanners nit de middeleeuwen
af, tot M a u v e en W his t 1 e r toe, is toch de aquarel
gebruikt voor het bekoorlijke, luchtig-fijne en doorzichtige,
voor het vin ger-vlugge schetsen in zachte, lichte kleur . Ik
ken niemand, die als V o e r m a n zulke zwaar-doorwerkte,
statige aquarellen heeft gemaakt . Dit is natuurlijk op
zichzelf nog geen verdienste ; maar het lijkt me merkwaardig, dit procede met waterverf, voor een doel dat ieder
ander zich alleen als „schilderij" voor kan stellen, merkwaardig om 't blijk van een zeldzaam technisch kunnen
bij een afschuw tegelijkertijd voor de verf als materie .
Er is bij veel schilders een burgerlij k genot ge weest
in . . . . men mag wel zeggen in 't verven, in 't rijkelijk
uitsmeren van de vette verf, in 't bonkig neer-petsen, of
't rul geborstel, of 't smerig uitstrij ken der kleur . De
meeste amateurs worden zelfs al geestdriftig, wanneer ze die
weeke, blinkende tubetj es uitknij pen zoodat een glimmende
sliert verf op hun paletje neer-kronkelt . V o er man heeft
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altijd de bedoeling, den geest, van zijn werk alleen aandacht
geschonken en alle metier-plezieren daaraan diep onderdanig
gehouden . Dat hij ten slotte terug zou keeren tot hot
schilderen in oliever,f, die volledigste techniek, die fijnheid
en kracht zoo mooi vereenigt en waarin men met den
penseel-toots zelf nog zoo uitdrukkings-vol kan zijn, 't is
uit hot karakter van zijn aquarellen zelf al duidelijk .
Want juist hot volledig e is V o e r man ' s grootste
eigenschap . Men kan zich hartstochtelijker en breeder
leven denken ; maar men doet 't in zijn tegenwoordigheid
niet omdat, zooals hij is en zich geeft, er aan zijn verschijning niets hapert . Nu V o e r m a n staat in zijn kracht,
weet hij de beteekenis-volle, evenwichtige klaarheid der
17e eeuwsche meesters en de kleurige, licht-blanke hevigheid der latere hernieuwers in zich to vereenigen met eon
fijnheid en persoonlijke overtuiging en een gemoedsverhevenheid, die zijn werk maakt tot iota klassieks .
In Holland heeft Been als hij moor zoo stork vastgehouden en zoo hoog opgevat dit toch eenvoudige begrip : studies zijn noodig, veel studies, scherpe en diepe,
maar ze hebben bestaans-recht alleen als v6or-werk van
hot stijl-volle schilderij, dat 't doel is en 't eind-resultant
van al dat intense probeeren . Zeker, ook een studio kan.
„kunst" zijn, behoort 't to zijn. Maar wie niet verder gnat,
is niet af. En ja, n atuu rlij k, een sterke studio is heel wat
prettiger dan eon slap schilderij . Maar dat weten we nu
al zoo lang . . . 't Wordt nu toch tijd wat grootscher-aan
to durven ! Weinigen, die zulke mooie, fijn-rake studies
schilderen als V o e r m an ; maar Been, die zoo'n monumentale opvatting moor heeft van die gave kunst-uiting : hot
schilderij . De studies, zorgzaam gekozen en saamgesteld
al en zuiver geschilderd, even klaar als die van Gab r i e 1
bij won derlijker fijnheid, de studies houdt hij bij zich : 't
zijn de documenten die hij noodig heeft, die hij zelfs niet
een korten tijd zou willen afstaan ; zijn schilderijen stuurt
hij de wereld in, opdat ze hun task zullen vervullen, de
menschen wat rijker en gelukkiger to waken . Dit geloof
in 's kunstenaars roeping is zijn groote, opbeurende kracht .
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Een kunstenaar werkt omdat hij 't zoo bizonder graag ddet,
maar had hij de lichtende hoop niet, met zijn werken de
menschen 'n beetje goed to doen, hoeveel troosteloozer was
zijn leven niet. V o e r m a n wil werk waken dat door zijn
eenvoud, diepte en harmonie de menschen zal blijven goed
doen . Daarom heeft hij zoo'n absoluut besef, van wat dat
zijn moet : een gaaf schilderij .
Het begrip „schilderij," evenals het begrip „roman,"
schijnt sours jets verachtelijks in to houden . Waarom ?
Die luguber-humeurige Tijdgeest „wil" de verdwijning van
het schilderij ! Juister lijkt me voorloopig, dat men de
naleve wereld langzamerhand wat a1 to veel geest-looze,
grove, leelijke schjlderijen en romans heeft opgedrongen 1).
Bij 't woord schilderij denkt men nu 't eerst aan een zwaargeornamenteerde, bonkig-gouden lijst en dan aan grazend
vee en veel geglim van verf.
V o e r m a n weet natuurlij k heel goed, dat de beeldende
kunst ook in anderen vorm dan door het schilderij heel
1) Geleerd en deels gevormd door de groote romankunst van
rankrijk en Itusland, zal flu menigeen, die vroeger verdienstelijk advocaat,
predikant of schoolmeester geworden was, zich onverwaehts met voldoening op de borst slaan bij de fatale ontdekking : maar zoo'n psycholoog
en stylist hen ik aok, au fond ; en ala mijn vriend A. een „roman" kan
schrijven, die toch wel een aa,rdig succes heeft, maar dan kan ik dat
minstens even goed. . . Zoodat er romans bij dozijnen ontstaan .
Een groot gedeelte der menschen nu neemt nooit jets in handen dat
maar even literatuur tracht to zijn ; anderen lezen integendeel gulzig door,
boek na boek, mite nieuw verschenen, lezen met eon door zijn wezenloosheid zelf niet meer to bevredigen hartstocht . Maar wie wat gewoonte
van nadenken heeft en een beetje zuiverder welt, wordt allicht kregel our
al die onzinnige ballast en zooveel looze bombarie daaromheen . Profetischzegevierend roept hij uit : „'t Is gedaan met die allerdomste romans ;
de tijd is voorbij !" . . . En hij zal 't ook bewijzen, sociologisch, historiseh,
cultuur-aesthetisch . . . Een enkele echter, stiller en wijzer, zich herinnerend
wat er niet lang nog geleden aan onaanvechtbaar moois in die kunstsoort
is gegeven, en hoe langzaam de Tijd verandert, last de stortbui van
valsche, beteekenis-leege geschriften maar flapperen our zijn hoofd en
theoretiseert niet to straf en let op en wacht af .
Zoo zal ook hot schilderij nog wel eeuwen bestaan, naast hot fresco
en de prentkunst . En bovendien : wat mooi is blijft mooi, ook nadat hot
lang heeft „uitgediend" .
o. E. 1 x 3
25
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veel van onuitbluschbare schoonheid voortgebracht heeft .
Maar hij verkiest 't flu eenmaal to schilderen . . . , schilderijen,
zooals van Eyck deed, zooals da Vinci, Titiaan, Verm e e r, ant i n L a t our deden, zooals alle moderne flodderaars zouden doen, als ze konden . Eu mooi is 't, een
bewijs van zijn innerlijken rijkdom, dat hij voor die diepe,
gecompliceerde, rijpelijk-overwogeu en fantasie-wijde werken
volstrekt geen bizondere tafereelen zoekt, maar zelfs 't
allereenvoudigste zoo geeft : een stil stukje land aan het
water, of een donkey-profileerend stadje en altijd de eeuwige
hemel daar boven. En toch telkens is 't weer anders .
Evenals hij, romantiek van nature, alles zoo ziet, zoo
boven-werkelij k, zoo vreemd en innig, bok een bloem in
een vaasj e, of een schemerend hoekj e bosch van dunne
schrompel-stammetj es, bok het alledaagsche, wat iedereen
ziet en vrij gewoon moet vinden . Het leven is altijd en
overal eender. Wat het ons brengt hangt van ons zelve
af; wel niet zal b .v, het meer of min zorgenvolle in 't leven
van ons zelf of hankelij k zijn, maar zeker de wij ze waarop
we die zotgen dragen en de staat waartoe ze ons brengen,
geloof ik . Ik spreek van zorgen, omdat iedereen dat grif
begrij pt. Vertelt men van geluk, en nog wel van zoo iets
onwerkelij ks als schilders-geluk, dan vervaagt het begrip
en wordt men minder makkelijk geloofd !
V o e r man' s luchten zijn werelden . Werelden van
good- en zilver-kleurigheid, van blozend rood en bleekend
blauw en van 't violet der zeldzame orchideeen . Er is eon
diepte en eon tooverige bewogenheid in die blinkende opstapelingen van sneeuwige hoogten, die rijzen uit dampigvale dalen en zacht lichtende vlakten, waar losse, brosse
schaduw-gedaanten langs heen zweven . In de meerachtigwijde en stille rivier staat heel dit pralend wonder als eon
ver visioen, dof-vervloeiend weerspiegeld . Scheepjes, rank
als kano's en prouwen zijn ze zoo
de mast-sprietsen op
fijn van silhouet -- liggen to drij ven en to zeilen voor de
fijn-uitgespannen lijn der horizon . Eon stukje strand met
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wee, sober-koel als op een Japansche teekening, geeft de
vastheid van den voorgrond aan .
Of ros-grijze regenluchten sluieren neer over de sombergroene wei, met voorop een distel-plant, fijn-stekelig, terwiji
twee zwaar-gebouwde, prachtige paarden, bun koppen als
in hunkering over elkaar heen reikend, monumentaal van
waste stilte staan in die groote, betooverde stilte .
Of de hemel rijst heel hoog en heel ijl, met goudgeviok, met uitgewaaide wolk-figuren, fonkelend tegen
't koel-diepe pauwveeren-blauw, en stralend achter de oude,
grauwe wallen, bet torentje, de brokkelige poort en de
scherp-kan tige daakj es van dat fantastische stadj e, zooals
wij alien er wel kennen .
Het is de Ziel van Holland, de tot mediteeren stemmende stilte, de kleur van licht, de doorzichtige dampen,
die alle dingen zoo vreemd en zoo vertrouwd doers zijn,
de groote lijnen, even fantastisch als 't ruwste rotsengeweld . Zooals hij bet landschap en den hemel geeft, is
't treffend van waarheid, maar een waarheid, die ons in
werbazing doet levers, een waarheid van wonderen, zooals
alleen bet diep bewogen gemoed die kept .
J a a p Mar i s gaf ook een pralende lucht, een blinkered
lichtwolk-gevaarte boven de donkere stedekes, de lucht
als dramatisch geheel met 't sobere land daaronder. Mans
had waste gedachten en werkte daarop voort, telkens weer,
telkens m ooi : de goud-witte stapel-wolk, eenzaam lichtend
uit bet getemperde zilver-grijs en water-blauw . 't was bet
grootsche, bet luide effect .
V o e r m a n is anders . Er is tusschen hen als een
verschil van trots en aandacht . Het is mooi zich to verheffen met zelf bewusten . zwier, zij 't schijnbaar en zij 't
kortstondig, tot boven heel de wereld uit . Maar inniger,
gelukkiger leeft, wie in diep-ontroerde aandacht op-staart
enn heen-pei7nst naar dat eeuwig-zijnde, boven ons alien uitlichtende, zich in raadsels verliezende al 1).
1) Men zal zeggen, dat ik, die bier de kunst bespreek een landschap en een luoht to schilderen, lichtelijk overdrijf, 't „te ver zoek" . Ik
geloof toch van niet ; ik geloof, dat er waarheid, waarheid van samenhang,
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J a a p Marl s is grooter, krachtiger dan V o e r m a n
1t noel 1k als meer d~aar boven uit : en bij
Maar Mule
B o t t i c e 11 i wordt op zijn beurt Millet een stumper,
verward en eentonig . We moeten niet rondloopen met
de ellemaat geaffaireerd in de hand . We moeten maar wet
stil zijn en 'n beetje beleefd en ontvankelijk, als kinderen,,
die bij 't feestmaal wel even aan 't dessert mogen komen
en wet meekrijgen van de gember, de vruchten en al die
heerlijkheden ! We moeten maar eerlijk nit de oogen kijken
en dan probeeren jets duidelijker to onderscheiden bier em
.
dear
Wanneer men binnen treedt in die sobere, witte ateliers,
in die omgeving van de meest onweelderige en meest innerlijke harmonie, en men ziet zijn voorname schilderijen en
zijn levendig-fijne studies, vele bij elkaar, en men praat
met dien sterken, rustigen man, die zoo klaar-wakker, zoo
logisch, zoo humor-tintelend en zoo ver-weg droomerig ken
zijn, en altijd zoo weldadig, dan rijst er stil een ontroering
in u op, die bijblijft lang daarna, omdat er zoo een zuiver
begrip in leefde van wet dat is : Geluk . En dwaalt uw blikk
dan door de breede ramen near buiten, near de lichtendgroene landen, waaruit de torens van zijn geboorte-stad verrij~en, good en fijn-puu.tig, of den anderen karat nit near
bet hoog-gelegen, donkey-tintige stadje waarin bij woont,
en overal die eeuwigheid van den hemel licht-kleurig dear
boven uit . . , dan wordt bet vreemd en wijd in u, dan is
't of sluiers weggenomen worden, of alles zich opent, of
ge tevoren die wergild en die lucht niet hadt gekend .
Het is joist deze eigenschap, de dingen van een hoog
levees-plan uit to zien, die aan enkele zijner landschappen
wel zoolets als de gewijde epiek geeft van een verhaal uitden Bijbel . En ik zeg dit niet in leeg-hoofdige opgewondenheid, of „zoo-maar", om 't „poetische ." Ik herinner me
genoeg is in sulk snort mijmering, om hear de uiting waard to doen zijn .
Ik geloof dat iemand die een boom mooi, d. i, uitdrukkings-vol schildert,
tegelijk onbewust zijn verhouding toont tot dien boom en tot heel wet
meer dan die boom !
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ook wel helder, dat veal machtiger naturen den de zijne,
de groote epiek doorleefden even innig in visies op de
menschen zelf . . . Maar wet V o e r m a n geeft is mooi ; en
als in zijn sfeer die kracht en alo mvatten dheid tot uiting
kwam, waarvann ik sprak . . , maar ja . . . we kunnen wel
treuren dat er geen R o g i e r v an d e r W e y d e n meer leeft ;
zoo jets heipt ons evenwel niet verder ! Integendeel !
Er zijn er die beweren dusdanig op to gaan in geest4drift voor die alley-zeldzaamsten, dat ze minder wereld-wijde
werken nauwelijks meer genieten . Ze meenen't ongetwijfeld
goad, maar ik geloof hen voorloopig to moeilijk . Wie
waarlijk D ant e' s Hel bewondert, zal ook de pracht van
1 a u b e r t' s „St. J ulien" of van K loos' eerste verzen
wel voelen . Kan men zelfs niet zeggen, dat uitingen van
gedachte of kunst goad zijn alleen in zoover ze ons, en
ieder na ons, aandoen als modern
Maar er is meer. Men heeft, near me voorkomt, weal
moeite oprecht to beseffen, dat een landschap, of een bloem
oorspronkelijk zoo to zien, zoo mysterieus licht, zoo als in
een helder-kleurig e droom en hevig genoeg om hat beeld tot
in alle onderdeelen wear to kunnen geven, dat dit ijie vermogen op zichzelf al een intens, bizonder gemoedsieven
bewijst . Ik ken, flu nog
en met schaamte moat ik hat
erkennen
ik ken de gedachte niet verdragen, dat een
40 jeer her onze ontwikkelde landgenooten hun verstandige
oogen maar near-gericht hielden over de to bestudeeren
werken hunner steriotiepe „klassieken," of, meer luchtigpopulair, „van geest tintelende" Nuts-lezingen hielden, zonder
ooit maar eens eventjes op to kijken near hat toch waarachtig heel rijke, krachtige geestes-levee, dat dear vlak bij
hen, om hen been, zoo luisterrijk op kwam stralen . .Amerika
en Engeland moesten aan die werkers eerst hun finantieele sanctie geven ! 0, Holland op z'n malst ! Veelweterij
gaat er boven oorspronkelijkheid, vormen-fatsoen boven
karakter en 't professoraat boven alles ! Madden die artiesten maar G o t h e gelezen, of een meaning gehad over
S pin o z a, of zij 't in ear een petillante causerie weten to
voeren, desnoods over hun eigenn werk . . , of hadden ze
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voorstellingen geschilderd ale „Margaretha de Geuzen ontvangend," zeker zou men hun schilderijen met meer aan
dacht en vooral met meer toastende vaderlandsliefde hebben
aangekeken .
En ik west, dat hat in wezen dikwij is nog zoo is. Erg
ook west ik, dat hat onverstandig is en dood jammer.
Laten we studeeren naar hersens-lust ; o prachtig ! Maar
to levee met zijn ziel is inter . In liefde op to zien naar
de verhevenheid van 't Levee is meer . Een, zij 't nietig
deal van 't Bestaande in vervoering aan to kunnen zien, is
meer, is zboveel meer ale Ziels-geluk gaat boven boekengeleerdheid 1).
V o e r m a n vraagt niet verder, eischt niets ; ale hij
marr werken mag en met rust wordt gelaten . Het is wel
overeenkomstig zijn comtemplatieve, wijze gemoedsgesteldheid om van alien roam en begeleidende ostentatie een
stevigen weerzin to hebben . Hij schuwt de populariteit.
Op de groote tentoonstellingen ziet men zijn werken zelfa
nooit.
Ik schreef dit dan ook, ik zou zeggen : niettegenstaande
dat ik hem ken. Ik schreef hat voor den enkele die dit least
en verder voor mij zelf, voor mijn eigen plezier, stark door
de leas, dat wat mooi is ook ale mooi moat worden erkend,
1} Het loont, dunkt me, flu ruim de plezierige moeite onze schilder
kunst in haar herwording to volgen . Sedert 17e eeuw is misschien nog
niet zoo'n groote verwaehting bij de vaderlandsche schilders ontstaan .
V o e r m a n is nie~t alleen de apotheose van een stervende, ook 't heldere,
stellige begin van een nieuw-groeiende kunst zie ik in hem . En, behalve
nog V e r s t e r - die als een V e r m e e r in wording is - en den zeldzamen Meiners vinden wij ook bij Wiggers, Bart-Nibbrig, Daalhof, Witsen, Veth, Konijnenburg, Toorop, bij anderen nog, hetzelfde tijdskarakter duidelijk herkenbaar . Dit herstel van eenheid zoo kort
na hat Impressionisme beteekent toch iets ! Zijn ze deals nog wat koud-knap,
prozaisch klaar, van de school die R e m b ran d t voortbracht is precise hetzelfde to zeggen . Hat lijkt me verklaarbaar, dat de kunst zieh caret koel
verzuivert, in minutieuze preeizeering, voor de pracht van een nieuwen
hartstoeht in weelde van geest kan ontbloeien . Er is wat gaande overal
in de wereld, die opnieuw harmonisch wordt . V i n c e n t is to vroeg
geboren, M e i n e r s to jong gestorven ; maar dat alles is zoo noodlottig
niet, zoolang men werkt voor een toekomst .
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en door zooveel mogelijk menschen bedoel ik . Want wel
erkent men hem, zoo langzamerhand, maar zonder dat toch
echt wordt beseft, hoe later zijn werken, zijn klare, wijde,
fantasie-rijke landschappen in blauw en good-zilverig grijs
en koeler violet, zijn diep-gloeiende, weelderig-groeiende en
zon-doorstoofde bosschen, zijn blanke bloemen, zijn rozen,
hoe dit alles, met de rijk- en expressief-koloristische, gaafgeteekende stil-levens van V e r s t e r, zal worden genoten
door iedereen, vaderlanders en vreemdelingen, evenals de
Oud-Hollandsche paneelen nu . En dat dit zal zijn ook dan,
wanneer geheel nieuwe tijden nieuwe kunstvormen, ons
onbekend, hebben geeischt .

UIT DE LAATSTE DAGEN DER
O.-I . COMPAGNIE
DOOR

S. KAL

.

Het leven van Mr. Sebastiaan Cornelis Nederb u r g h is met betrekking tot de koloniale geschiedenis
zoozeer een historisch leven geweest, het verschaft den
navorscher en den geschiedschrijver zooveel incidenten kenaetsend voor de toestanden nit de laatste dagen der O.-I .
Compagnie, dat niets begrijpelijker zou zijn clan wanneer
een zijner nakomelingen, gebruik makende van hot familiearchief, de pen had opgevat om van dit leven een duidelijk
beeld to geven .
Pat leven is zelden voorbeeldig, niet altijd eervol,
doorgaans merkwaardig geweest. Inzonderheid de periode
tusschen de jaren 1793 en 1799, waarin hij als commissaris
generaal een zoo grooten invloed had op het lot der kolonie .
Zijne positie in 't vaderland leende zich bekwamelij k tot
springplank voor die hooge betrekking . Hij had to Leiden
gestudeerd en zich in Den Haag als advokaat gevestigd,
dock bekwam, waarschijnlijk door den invloed zijns vaders,
die pensionaris van Rotterdam was, na enkele jaren praktijk
den post van tweeden advokaat der O.-I. Comp. to Amsterdam . Hot liep hem mee : nog in 't zelfde jaar werd hij
eerste advokaat .
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Thans behoefde hij slecbts de belangen van en groot
lichaam to dienen ; thans behoefde hij niet meer to bestaan
van de wisselvallige bates welke eerie Haagsche praktijk
voor een jong advokaat afwierp, noch, uithoofde van gelijke
besognes, zichzelven to rangschikken onder het gilde, waarvoor IT u y g e n s in het eerste zijner Sneldichten waarschuwde
De pleitsucht is een deel van 't kostelicke mal ;
All winners wy den kost met schryven en met prates,
Onthoudt een vrome less die ick u geven sal,
Soo gh' aen krackeel geraeckt, wacht u voor Advocates .

In 't zelfde jaar van zijne benoeming huwde hij met
Elizabeth Geertrui Scheltus, dochter van den landsdrukker Mr . I s a a c S c h e l t u s en welke hem tot op zijn
vertrek naar Indie vier kinderen schonk . Het was in 1791
dat pries W iii e m V in zijne kwaliteit van opperbewindhebber der O .-I. Comp . hem benoemde tot commissaris
genera,al over alle Comp . bezittingen in Indie en aan de
Kaap, met uitgestrekte volmacht . Ms considerans van dat
besluit wend o. m . genoem .d : „de zeer groote gebreken, die
gedurig aanleiding gaven tot verregaande malversatien en
fraudes, tot kenbaar nadeel van de Compagnie, gelijk zulks
in cue importante tekortkoming aan de groote geldkas to
Batavia (ongeveer een millioen) en de schandelijke handelingen omtrent de kruidnageleu in de Westzijdsche Negotiepakhuizen nog onlang s op hot eclatantst was gebleken" .
Het was reeds lang geleden sedert er zulk een buitengewoon gevolmachtigde en superintendent door de Comp .
benoemd was ; reeds meer dan een eeuw . De laatste was
Hendrik van Rheede tot Drakestein geweest, in
1684. Doch destijds was de toestand niet reddeloos, gelijk
thane . De 0 .-I . Comp . lag op 't uiterste ; nog weinige
jaren, en hot eenmaal machtige handelslichaam zou uiteenvallen ale eerie slecht gevulde pastei . De Staat was herhaaldelijk bijgesprongen om de groote affaire overeind to
houden, on 't was slechts uitstel van executie geweest . Er
was van alles geprobeerd om de aderen van dit lichaam,
een cadaver bijna, met versch bloed op to spuiten, en die
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transfusie-methoden warenn de een voor de andere na mislukt . A.llerlei doctoren, d .i. allerlei koloniale specialiteiten
waren met bun geneesmiddel komen aandragen, maar aan
dit lichaam was geen zalf meer to strijken .
N e d e r b u r g h was een van die doctoren geweest ; en
zoo hij den zieke niet redden kon, hij verdiende er althans
een fraai honorarium aan : f 90 .000 's jaars. Hij had zich
doeu opmerken als de schrijver eener memorie waarin hij
den toestand der loffelij ke Compagn.ie als hopeloos, en bet
bankroet als onvermijdelijk voorstelde . Men behoorde er
slechts op bedacht to zijn om, bij den val der Maatschappij,
de zaken buiten verwarring to houden . Hoe komt bet dan,
argumenteerde later zijn tegenstander D i r k v a n H o g e nd o r p, dat de beer N e d e r b u r g h, in weerwil van deze
sombere schildering, van eene zoo jammerlijk gestelde
maatschappij eene jaarwedde van f 90 .000 aanneemt, met
f 15 .000 voor uitrusting en (bij zijn eventueel overlijden
in bet eerste jaar) een pensioen voor zijne weduwe en
kinderen ?
„Deze tegenwerping kunnen wij niet oplossen", erkent
v . K a m p e n ; die overigens gunstig over hem oordeelde.
En N e d e r burgh zelf deed bet uog veel minder . Hij
vertrok in 1791 met 's lands fregat Amazone via de Kaap
en Voor-Indie naar Batavia, maar niet alleen. Zijn vrouw
en vier jonge kinderen liet hij thuis ; als ambtgenoot was
hem echter toed e voegd de kapitein ter zee S i m o n H en drik
. Evenals dat in 1814 met den schout
bij nacht Buy s k e s bet geval was, werd ry k e n i u s in bet
bijzonder belast met de reorganisatie der zeemacht . „Homme
instruit et d'une probity reconnue", noemt hem v . H 0 g e n d o r p, dock N e d e r b u r g h n oemde hem heel anders ;
zelden toch hadden twee compagnons heviger ruzie dan
deze twee commissarissen generaal . Eigenlijk was 't een
quatre-mains waarmee men thans bet koloniale klavier ging
bespelen, want dezelfde Staatscommissie, op wier voordracht
N e d e r b u r g h en
ry k e n i u s waren benoemd, had tot
mede-leden bestemd den gouv . generaal en den directeur
generaal van N .-I., W . A . A .1 tin g en H, v . S t o c k u m .
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Maar N e d e r b u r g h was primus inter pares, evenals E l o u t
dat was in de Hooge Commissie van het jaar 1816.
Het duurde intusschen tot 1793 alvorens de Amazone
in Indie kwam. vooral het verblijf aan de Kaap was lang
gerekt geworden ; beide heeren hadden daar hunne eerste
proeven van regeerkunst afgelegd . Kaapsche toestanden
verschilden grootelijks van indische, evenals de producten
van den grond, de volkstammen, de zeden, het klimaat, de
industrie, alles eigenlijk . Onder de verschillende maatregelen tot ontwikkeling van den „Uithoek" behoorden ook
de concessies ten aanzien van de walvischvangst . De eeuwig
monopoliseerende 0 .4. Comp. liet in dit geval de teugels
wat vieren
ja, toen zij zelve het einde naderde, en de
kaars in de pijp was gebrand . Er waren echter nog niet
zoo heel veel van die waterzoogdieren gevangen toen de
britsche iuipaard zijn klauw op dew grond zette, en riep
„mijn !"
In November 1733 wierp de Amazone op de ree van
Batavia hot anker . Een snort van gala-orembaai, n .l . de
„groote Lands-schuyt", werd met eene commissie uit den .
Raad van Indie naar boord gezonden om de beide hollandsche pekins to complimenteeren . Eenentwintig saluutschoten
dreunden van de kustbatterij, alle schepen ter reede haddenn
vlag en wimpel inn top, het terrein van de landingsplaats
buiten de Waterpoort tot aan het Kasteel was met loopers
van rood laken belegd, en de weg afgezet door en hale
opgestelde militairen . De beide kompagnieen pennisten,
„staande in hun voile geweer, met hobo, bas, waldhoorn en
ander gewoon musycq", salueerden de koetsen, welke vb6r
en achter door dragonders geescorteerd werden . Europeesche
en inlandsche schutterij vermeerderden het vertoon . In de
groote voorzaal van het Kasteel (had D a end e 1 s dat historische gebouw toch laten staan !) had de receptie plaats .
Daar waren alle colleges en corporaties van eenige beteekenis bijeen om den Edelen Heer met zijne behouden aankomst
to „vergelukken" ; en wederomm defileerden de kompagnieen,
wederom kraakten de salvo's en schetterden de trompetten .
De haagsche advokaat (hij was in 1762 to 's Gravenhage
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geboren) had alle reden omrn zijn mede-commissaris to herinneren aan V o n d e 1' s woorden
Men eert d' opgaende, en niet een ondergaende ion .

Gedurende het verblij f aan de Kaap was de directeurgen eraal v. S t o c k u m gestorven, en A c t i n g had weten
to bewerken dat zijn schoonzoon J o a n n e s S i berg, to
voren gouverneur van Java's N . O . trust, thane lid van
den Raad van Indie, in de plaats van den overledene kwam .
Eigenlijk kwam die plaats toe aan den voor v. S t o c k u m
aangewezen opvolger, mr. H. J, v. d. G r a a f f, dock men
trok partij van de omstandigheid dat deze nog van Ceylon
moest komen om S i b erg tot directeur-generaal ad interim
to benoem.en . En als zoodanig werd deze flu de vierd e
man in bet regeeringspartijtje .
Daarmede kwam het heele mandaat der Hooge Commissie op een „quaade moer" to liggen, want onder de
schaamtelooze familieregeering van Alt i n g en de onbekendheid der beide hollandsche commissarissen met de actueele
toestanden in Indie, was er voor de opbeuring der kolonie
niet veel meer to hopen . „Het is niet tegen to spreken",
schreef N e d e r b u r g h zelf naar 't vaderland, „dat sedert
lange jaren de beste bedieningen aan de kinderen en verwanten van den Heere A.1 t i n g zijn toebedeeld . Dat werk
heeft de Heer A c t i n g geheel gedirigeerd, en zekerlijk
daarin de Groningers niet vergeten" .
Neen, Zijn Edelheid vergat zijne stadgenooten (hij was
to Groningers geboren) evenmin ale Jan Pie t e r s z C o e n
de menschen nit Roomn vergat. Het provincialisme had zijne
eischen . Maar zijne aangetrouwde familie ging toch voor ;
in de eerste plaats de echtgenooten zijner dochters (hij
had em vijf) van welke hij den een resident van Cheribon,
den ander resident van Tagal, een derde opperkoopman
van het kasteel Batavia, een vierde gouverneur van Java's
N. O, trust maakte. Het stood dan verder aan den satraap
om de satrapie win stgeven d to makers . S i berg b.v. handelde in 't groot in rijst en zout, en hij liet bij zijn aftreden
nog genoeg vet in den pot opdat zijn opvolger G r e e v e,
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gedurende de drie jaren van zijn bestuur, een vermogen
van meer dan een millioen bijeen kon schrapen . Het uitbuitingssyteem kon straffeloos worden toegepast, vooral
door een schoonzoon van den regeerenden gouverneur-generaal en die, bij de vigeerende toestanden in Indie, waarlijk
niet beducht behoefde to zijn dat hij door zijne rooverspraktijken schoonpapa nog eons in ongelegenheid zou brengen .
Niet to Batavia zouden liedjes gezongen worden als bet
bekende
Ah, quel mal hear d'avoir un gendre

Met de benoeming van S i b e r g tot vierde lid der
Commissie hadden hij en zijn schoonvader meer overwicht
dan de helft der stem men hun zou verzekerd hebben, omdat
ry ken i u s' zienswijze gemeenlijk tegenover die van
N e d e r b u r g h s fond . De getuigenis ten dezen van D irk
v a n H o g e n d o r p kon wellicht in twijfel getrokken worden
omdat A 1 t i n g en S i b e r g zijne vijanden waren, en hij
't vooral aan dezen laatste toeschreef dat de hand van
Alt in g s jongste dochter, C o n s t a n c e, hem geweigerd
was. Ja, als hij gewild had, hij had hen voor een onoverkomelijken slagboom kunnen plaatsen . . . . Want nog aan
den vooravond van bet huwelijk met den haar opgedrongen
kandidaat, Johan Lubbert Umbgrove, had bet nog
zeer jonge meisje den mooien zeeofficier 's avonds in zijn
kwartier opgezocht ; or hadden daar allicht banden gelegd
kunnen worden, welke goon gouverneur-generaal en Been
Hooge Commissie hadden kunnen verbreken .
Echter blij kt ook uit andere bronnen dat v . Hog e n d o r p recht had om in zijne Me'moires to schrijvon
„Ceci (S i b e r g' s benoeming) excita de toutes parts un
cri d' indignation et de desespoir contre cette famille, qui,
s' ~tant reserve toutes les meilleures places pour elle et
pour ses creatures, etoit interessee a maintenir des abus
dont elle profitoit ."
Spoedig had nu in de Hooge Commissie de coalitie
Alting-Siberg hot roer in banden . De Jonge zegt :
„de eerste Commissaris Generaal word eerlang geheel gewonnen voor die familieregeering, wier misbruiken hij ge-
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roepen was to controleeren en to bestrijden ." Prof. Vet h
„de Commissie geraakte daardoor (Si berg's benoeming)
ander den invloed eener familieregeering." V a n K a m p e n,
met de behoedzaamheid van den nederlandschen schoolgeleerde : „Misschien was de benoeming van een gouv .
generaal en directeur generaal, die to zamen de helft der
stemmen hadden, ook hot regte middel niet om de miswier niet-herstelling althans gedeeltelijk aan
bruiken
in den grond to genezen ."
hen kon worden toegeschreven
Maar ,v . H o g e n d o r p zei denkelijk jets to veel, schrijvende
„Mr . N odor b u rr g s'etoit vendu au parti oppose ."
Volgens diens voorstelling zou doze „commissaris generaal van ontaardo memorie," ziende dat hij tegen de bataviasche factie niet opgewassen was, geeindigd zijn met
gemeene zaak met hen to makers en zijn deel van den buit
to nemen . Hij zou zich gelijk gesteld hebben met den hood
nit de fabel, die de mend met hot eten voor zijn meester
ears den hats droeg on, goon kans ziende om den maaltijd
tegen zijue aanranders van hot kaniene ras to behouden,
zelf hot leeuwendeel nam
Point de c3ourrouz, messieurs ; mon lopin me suffit
aites votre profit du rests!

Het blijkt editor niet dat N e d orb u r g h eon geidwolf
was gelijk S i b e r g on zooveel anderen . De man had waarlijk fouten genoeg, on zijue kostbare persoonlijkheid kwam
den laude op schatten to steers, die men veilig verspild
mocht noemen ; maar dat hijzelf behoord zou hebben tot
den gang of public robbers (gelijk M a c a u lay hot uitdrukt)
die aasden op hot zieltogend lichaam der Comp ., dit
zouden zelfs de pamfletschrijvers na zijn terugkeer in
't vaderland niet durvon staande houden .
„Mon lopjn me suflit", kon hij trouwens met L a f o nt a i n e zeggen : negentig mule 's jaars en de emolumenten.
De toestand was nu van dien aard dat hot controleerende lichaam, 't welk in buitengewone tending herwaarts
was gekomen, en hot besturende lichaam to semen Indie
regeerden . Er waren tegenstanders : de commissaris-generaal
ry ken i us, de achteraf gezette en achteraf gehoudene
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read van Indict v. d . G r a a f f, zijn ambtgenoot M o m, die
aan bewindhebbers flog eens een boekje zou open doers
over dit usurpeerend driemansehap . Maar de eerste was
bij 't stemmen steeds in de minderheid, de twee anderen
waren „buiten.staanders ." En de gevaarlijkste, v . d . G r a a f f,
werd door N e d e r b u r g h' s toedoen ook spoedig van zijn
ambt ontsl agen en verbannen . De stemming onder de
burgerij was aan de Hooge Commissie echter niet gunstig ;
en hoe weinig men in eene ambtenaarskolonie daarmede
ook rekening wenschte to houden, er kwam van dien karat
toch onweer aan de lucht .
Bekend was het, dat de eerste commissaris-generaal
sterk engelschgezi=nd was, en flu er dag aan dag to Batavia
berichten kwamen over kolonien, welke zich aan de Engelschen hadden overgegeven (op instigatie van den near
Engeland gevluchtenn pries-stadhouder Will em V) begon
men over landverraad to mompelen . Er werden geene
maatregelen genomen om de hoofdplaats in weerbaren staat
to brengen
hoe, wanneer er flu eens eene britsche vloot
kwam opzetten ? 't Gebeurde
een ongekend verschij nsel
in de geschiedenis der kolonie !
dat in December 1795
door een vijftal gedeputeerden nit de burgerij aan de
regeering een Advies werd overgegeven, waarbij een tachtigtal ingezetenen van Batavia, van allerlei rang en stand,
hunne grieven bl ootlegden . Daarbij werd o .a. verlangd . . .
o neen, geadviseerd, dat de regeering een openbaren feestdag zou uitschrij ven ter zake van het heugelijk verbond
tusschen het moederland en de demokratische fransche
republiek.
Maar, er was dan ook eene arrzere-pensee bij dat adres .
Nu de ware vrijheid haren zetel had opgeslagen in de
Bataafsche Republiek op de onwrikbare zuilen van gelijkheid en broederschap, behoorden ook alle uiterlijke teekenen
van d istinctie, die to Batavia meer dan erg en s „tot vernedering van elken vrijen Nederlander" pleats vonden, to
worden afgeschaft . Het was het reglement omtrent pracht
en praal, dat tot de dwaaste eerbewijzingen verplichtte, de
lagere ambtenaren jegens de hoogere, en de burgerij jegens
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al wat ambtenaar heette, 't welk door deze petitie aangetast werd. Vrije engelsche burgers, wanneer ze eens to
Batavia kwamen, mochten zich vroolijk waken over die
malle eerbewijzen, door het „fiere kroost van Bato" gebracht
aan de „Idoleers" (Edele Heeren) en aan hunne vergulde
koetsen, of des hoods gelijk Jo h n C a r t e r e t op hunne
ruiterpistolen wijzen wanneer men hen tot gelijk eerbewijs
zocht to noodzaken, de gewone Comp . dienaar en de gewone
burger stonden er anders voor . Zij moesten zich bij iedere
officieele gelegenheid ter dege herinneren, ieder voor zich
„Ich hab' hier blosz emn Ambt, and keine Meinung."
Voorts gaven petitionarissen hunne verbazing to kennen
over de werkeloosheid der regeering tegenover de gevaren,
waarmede de oorlog met Engeland Oost-Indie bedreigde .
En tevens
dock dit moest tusschen de regels door gelezen
worden
huh wantrouwen tegen commissarissen-generaal,
wier benoeming nog op rekening kwam van den naar
Engeland uitgeweken stadhouder .
Het Meek nog dat het aantal der „adviseurs" veel
verder reikte dan tot tachtig, dat de beweging steeds toenam en o . m . zich daarbij had aangesloten de bevolking
van het gesticht der pennisten : „deze losbandige hoop en
verzameling van ongesloote herssenen", gelijk N e d e rb u r g h het uitdrukte . Hij had deze z . g. adviesbeweging
willen tegeugaan op dezelfde wijze als waarop later de
gouv.-generaal R o c h u s s e n de bataviasche Mei-beweging
van het jaar 1848 zocht tegen to gaan, n .l . met militair
vertoon . Werden nu de burgers der hoofdplaats op dezelfde
wijze als de Keezen in Holland demokratisch
welnu,
„gegen Demokraten helfen nur Soldaten" .
Doch als altijd had hij
ry k e n i u s als bestrijder
zijner voorgestelde maatregelen tegenover zich, en ditmaal
ook Alt i n g en S i berg . Zij waren, schreef hij later
naar 't vaderlavd, „ten eenenmale gein timideerd en uit het
veld geslagen, en hadden de laf hartigheid zich to voegen
bij het advies van den Heer r y k e n i u s" . Die tot toegeven ried -- en zoo gebeurde het . De regeering maakte
van den hood een deugd ; zij betrachtte tegenover deze
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tamme oproerlingen (in de schatting van N e d e r b u r g h)
de fraaie latijnsehe spreuk : Necessitates non aliud effugium est,
quam voile quod epee cogit ; d. i. : Tegen de wet der noodzakelijkheid bestaat goon andere toevlucht, den zelf datgene
to willen waartoe zij one anders tegen wil en dank dwingt .
De malcontenten kregen hun zin, hot reglement omtrent
pracht en praal word ingetrokken „om de publieke rust to
bewaren" en over dat bondgenootschap tusschen fransche
en bataafsche republiek verklaarden commissarissen generaal
dat zij in de blijdschap deswegen deelden, en ga~ren eene
„gedistingueerde festiviteit" . Zelfs kregen omtrent de defensie
van Batavia adressanten stem in 't kapittel ; zij mochten
daarvoor eerie commissie vormen .
Maar bij zichzelf had N e d e r burgh reeds besloten
hij zou den onderteekenaars van dat adres hunne grieven
wel de nagels doers uetzweren . Later, toen hij zieh stork
genoeg gevoelde en de troeven weer in handers had, wierp
hij hot ofcieele masker af. „N e d e r b u r g h", schrijft d e
Jon g e in Be Op komst etc ., „deed alles achterstaan voor
zijne persoonlijke ijdelheid ; hij zag in hot gebeurde in de
eerste plaats en bovenal eon inbreuk op zijn gezag, eene
onduldbare kwetsing zijner majesteit. Daarom moest van
d e G r a a f f, hoewel door de bewindhebbers tot tweeden
persoon naast den gouv.-generaal benoemd en door commissarissen zelve ale directeur-generaal uitdrukkelijk toegelaten, evenwel in de uitoefening zijner function geschorst
blijven . Daarom moest eon man ale doze, die met zijne
erkende bekwaamheden hot krachtigst tegenwicht tegen
hot bedorven bestuur van A 1 t i n g had kunnen opleveren,
tot den bloede vervolgd worden . Daarom moesten de stet.
lore en bevorderaars van hot adres van 5 December aan
de justitie overgegeven worden, on leden van hot pennistenkorps ale gemoene misdadigers in den kerker zuchten ".
De tijd was niet ver meer dat de meest bevoorrechte
leden der regeeringspartij to Batavia hot O.-I . Comite, dat
in de plaats van hot college van bewindhebbers gekomen
was, gelijk zouden stellon met A 1 v a' s Bloedraad ; meer
in den persoon van mr. Sebastiaan Cornelis NederO. E. 1
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b u r g h had Indie alvast een autokraat van hot eerste
water ; en mag men van Hog end o r p gelooven, dan
hadden de inlanders hem den bijnaam gegeven van rad?a

di Wo landa.

Die titel interpreteerde een karakter, en stood gelijk
met een vonnis.
Een van de maatregelen, waarmede de Hooge Commissie hot tekort in de schatkist trachtte to dekken, was
de invoering van hot befaamde ambtgeld .
Iedere Comp. dienaar moest een vierde, later een zesde
van zijne inkomsten in 's lands kas storten, en de bepaling
van dit bedrag werd met eene haast aanbiddelijke naxeve. de discretie der betrokkenen zelve.
teit overgelaten ears
.
Die zouden hot best kunnen zeggen wet ze, behalve hunne
wettelijke gage, aan stille winsten en zg . buitenvoordeelen
trokken . De ambtgeldkas werd daardoor zoo vol, als in Holland
een vat zuurkool tegen hot einde van den winter . Althans, de
opbrengst was onbeteekenend . Men za,g destijds een ambten.aar, die een der meest winstgevende posters ter hoofd ,
pleats had, op den fameusen koffer van hot Batig Slot
toetreden met een groot pak assignation, near 't scheen,
gelijk ze toen als wettig betaalmiddel dienst deden, en deze
in de gapende sleuf werpen . Bij de opening der kilt vonden
de gecommitteerden echter alleen een pak blanco papier,
dal gevoegelij k als monster zonder waarde gekwalificeerd
kon worden. De man in bona had zich blijkbaar vergist . . .
Maar er viol mots to bewijzen, want v66r en na hem
hadden meerderen hun duit in 't zakj a gedaan .
Door deze uitkomst wijzer geworden liet men nu voortaan
den ambtgelddokkers een eed afleggen op hot cijfer hunner
inkomsten ; maar de uitkomsten bleven er even droevig om.
A Moon, hot regende valsche eeden . Het oude Java behoefde in dit opzicht niet achter to steers bij hot oude
Ceylon, wear men in al de kerkboeken der Europeanen nit
bet formulier van hot H . A.vondmaal de woorden : alto
meineedige personen doorschrapte . Anders mochten er eons
niet velen overblijven, gerechtigd om aan de tafel des
Heeren to verschijnen. Gedachtig aan een bekend fransch
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spreekwoord over „des accommodements avec le ciel" diende
men hot ook hier met de Voorzienigheid op een accoordje
to gooien . De Bataviasehe predikant S i b r a n d u s C o l u m b a
moist moat hij zei, toen hij verklaarde „dat de dienst der
Comp, niet wel kon worden waargenomen door iemand, die
de meineedigheid haatte, en dat hot niet to zeggen was
hoeveel valsche eeden or jaarlijks in Indie worden gezworen ."
Vooral niet tijdens de ambtgeld-periods . V a n Hog end o r p resumeerde de zaak duidelijk in de regelen : „Ceux
qui avoient vio1~ lours sermeuts et lour conscience pour
s'enrichir, n'hesiterent pas a se parjurer encore pour caches
lours extorsions et pour en conserves tout le fruit ." Het
werd den commissarissen generaal duidelijk dat de schroeven
sterker moesten aangedraaid worden, aangezien de wijze
waarop de meeste Comp . dienaren een deel hunner inkomsten voor den Staat afzonderden, veel gelijkenis had met
een partage d'Arlequin. Derhalve gingen zij er nu toe over
om zelve de inkomsten der ambtenaren to begrooten . Daarbij
sloegen zij den bal vaak mis, en na dien regen van valsche
eeden volgde thane eon regen van bezwaarschriften . De
Comp . betaalde geringe gages, hot grootste gedeelte van
een ambtenaarsbudget sproot voort uit stills winsten, nit
baton verkregen door verboden handel, omkooping, afpersing, gewoonte-onrecht, enz . De ambtenaren konden die
onzuivere bronnen niet opgeven zonder de risico to loopen
dat hun die zouden ontnomen worden, met misschien nog
eons gerechtelijke vervolging achterna . Zij gaven die bronnen
due niet op, en men kon hen daarvoor ook niet belasten .
Dewijl de regeering echter dwong tot betalen volgens hare
cijfers, zoo was er slechts een uitweg : den javaanschen
haring flog moor uit to braden dan ze to voren reeds gedaan hadden . . , Op die manier kon men de Hooge Commissie voldoen .
Met lust, heeren, met lust !
Zoo werd hot misbruik feitelijk door de overheid gesanctionneerd ; nl . door do ambtenaren, tegen uitkeering
aan de Comp . van eon deel hunner stills winsten, in hot
gerust bezit hunner proof to laten . In zijn Berigt etc.
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noemde v. H o g end o r p deze belasting behalve onrechtvaardig en willekeurig ook nog onvoorzichtig, het laatste
„omdat, wanneer men met een roover een gedeelte van
zijn buit deelt, men geen recht meer heeft om hem voor
het rooven op to hangers ." Hijzelf moest als gezaghebber
van den Oosthoek 5000 rijksd . 's jaars aan ambtgeld be
talen. ; en to voren als resident van Japara nog veel meer .
De resident van Cheribon werd aangeslagen over een inkomen van 30 .000 rijksd ., maar velen hielden zich overtuigd
dat deze hoofdambtenaar wel eens jaren van ongeveer
100 .000 rijksd . had. Doch Cheribon was dan ook, na het
gouverneurschap van Java's N . 0 . kust, de hoogste prijs nit
den indischen kokanjemast . Alleen de winst op de koffe
kon dat ambtgeld wel goed makers ; koffie welke de bevolking bij picols van 200 pond afleverde, terwijl de resident
met de Comp . afrekende bij picols van 132 pond . Zijn
Edelheid Alt i n g moist dat zeker ohk wel then hij den
echtgenoot zijner oudste dochter, mr . J o a c h i m Wig g e r t s,
met dat ambt begiftigd .e .
,,Ah ! quel bonheur d'avoir un beau-pere," zou men in
Parijs gezongen hebben .
Willekeurig, on rechtvaardig, onvoorzichtig was dus dat
ambtgeld . Ja, maar 't was nog erger, 't was onvoldoende .
De perceptiekosten waren hoog, daaronder begrepen de
kosten voor het offervat, hetwelk volgens voorschrift bestaan
moest nit „een geapproprieerde kilt met zooveel difference
sloten als er commissarissen voor de perceptie waren ." En
iedere commissaris z'n sleutel . Zulke kisten waren bewerkelijk en duur ; men had er een engelsche brandkast voor
kunnen hebben . De aanslag moest geschieden volgens onzekere gegevens ; de opbrengst was zoo gering dat, zooala
een tijdgenoot schreef, „dezelve in den alverslindenden kolk
van 's Compagnies insolventie van geene aanmerking hoegenaamd is ."
Het einde was dat deze belasting werd ingetrokken en
erkend als eene mislukte fiscaliteit ; terwijl de regeeringmaar zien moest waar elders een kraantje gestoken kon
worden in het bijna leeggeloopen vat der staatsfinancien .
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In 1797 trad de gouv. generaal A l t i n g van bet
staatstooneel af, en een paar jaren later ook van 's werelds
tooneel . Voor zijne tien kinderen, voor zoover ze nog in
levee waren, had deze liefhebbende vader bekwamelijk
kunnen zorgen, evenals voor zijne vijf schoonzoons, al zou
't moeilijk onder cijfers zijn to brengeu hoeveel, gedurende
de zeventien jaren zijner regeering, touts cotte marmaille den
lands had gekost . Hij was nu ongeveer 73 jaren oud en
oordeelde met recht dat een boom op dien leeftijd niet
meet van Oost paar West kon overgeplant worden . Hij
zou zijne vaderstad Groningen dan ook niet meet terugzien,
hij stierf in 1800, bijna tegelijk met de O . I. Compagnie,
in zijne spacieu ze woni.n g op Kampong Malaj oe.
In hetzelfde jaar 1797, waarin A 1 tin g zijn bestuur
ry k e n i u s overieden. De verhouding
nederlegde, was
met N e d e r b u r g h was tot bet einde toe „pitoyabel"
geweest . In een vertrouwelijken brief aan zijn vriend, den
bewindhebber S e v e r y n . , had de voormalige kapitein ter
zee zich aldus uit,gelaten over den voormali;en advokaat
„De gehoudenis aan myn pligt kan alleen oorsaak zyn
dat ik met N e d e r b u r g h hoe la,nger hoe meet in de war
raake. Deese mensch, die maar weltevreden is wanneer
by zijn logge lichaam aisanees kan bezorgen en zyn hoogmoed gestreeld kan zien, heeft niets meet noodig g shad
om zig zelfs to koesteren in uiterlykheden die geen waarde
hebben, en vooral by onse commissie niet to pas komen .
De beer v a n d e G r a a f f sees in de directie zynde, en
bet andere gebroedsel van de hand gezet, zyn er bier n og
middelen op to sporen die van convenientie kunnen zyn
om de Compagnie to behouden . Ik wenschte maar dat wy
bet zooverre gebracbt hadden, dann zoude ik met meet
genoegen en vooruitzigt werkzaam wezen ; flu is bet boter
aan de galb gesmeerd . Aan fraaye papieren zal bet mogelyk
niet haperen, hiermede zal men alles tragten goed to waken,
maar verdoemt zy de Logica als men ze tot een kwaad
einde employeert ."
Een paar m aari den later schreef hij in gelij ken geest
,,N e d e r b u r g h zie ik n.iet meet als in de besognes,
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omdat zyn gezeischap my vervelend is geworden en ik hem
niet meer kan vertrouwen, waarvan hij ten voile be west is ."
Van zijn kant beklaagde N e d e r burgh zich bij bewindhebbers bitter over ry ken i u s, over zijne „verregaande
animositeit" en over de houding welke hij in de vergaderingen der Hooge Commissie tegen hem aannam . Bij een
der krakeelen, weike verschil van inzicht voortdurend in
de groote zaal van hat Kasteel deed ontstaan, „voer by
allerheevigst tegens my uit, sloeg met beide vuisten herhaaldelijk op de tafel en duwde my toe dat by zo dikwerf
al de thermometer van zijn bloed (gelijk by zig verkoos
uit to drukken) op honderd grader beneden nul had moeten
zetten, dog dat by bet nimmer zou vergeten en de gevoelig
heid er over in zyn ziel bewaarde, enz ."
Hij schreef ook dat
ry k e n i u s openlijk scheuring
had gemaakt order hat viertal (commissarissen generaal)
door zich aan hat hoofd to stellen eener factie, welke beweerde dat de zorg voor de defensiemiddelen ten eenemale
door de regeering ver waarloosd ward ; dat de kolonie aan
de Engelschen verkocht was, enz . Thans zag hij geen kans
meer om zijne commissie tot een goad einde to brengen,,
en verzocht daarom van zijn bediening ontheven to worden .
't Behoefde niet ; want eerlang onthief de dood hens
van zijn tegenstander . In Juni 179 7 kwam r y k e n i u a
to Batavia to overlijden ; hij had, volgens v. H o g e n d o r p a
Memoires, „perdu l'espoir de faire le bier qu'il desiroit, et
mourut de chagrin ."
Er waren in dat jaar derhalve twee machthebbersplaatsen to bezetten. Voor gouverneur generaal had
N e d e r b u r g h zijn ambtgenoot S i berg aanbevolen, dock
de keus was tenslotte gevallen op den gewezen gouverneur
van Java's N.-O . kust, mr. Pieter Gerhardus van
Over s t r at a n . Na den onbeteekenenden J e r e m i a s van
R i e m d ij k, den zwakken en afgeleefden Rein i e r de
K 1 e r k, den corrupter en eveneens hoogbejaarden A l t i n g
had men nu eindelijk een bekwaam en weidenkend man aan
hat hoofd van den indischen knoeiwinkel . Maar hat was
reeds to last ; hij kwam op een verloren post . De baste
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stuurman had in het jaar 1797 het lekke schip van staat
niet meer kunnen behouden ; het kwam er nu slechts op
aan om cette barque delabree ergens op strand to zetten en
van het wrak zooveel to bergen als mogelijk was .
Voor
ry ken i u s werd geen opvolger benoemd .
N e d e r b u r g h moist flu bij ervaring welke de risico's waren
van eene opgedrongen maatschap en dat twee harde steenen
to semen niet goed malen, zoo min in een rij st- of kore nmolen als in eene staatsmachine . Hij had niet gaarne
iemand nevern zich, last steer boven zich ; de Hooge Commissie bestond voortaan uit het drietal N e d e r b u r g h
van Overstraten Siberg . Three men in a boat, drie
en welk een schuit !
schippers op een schuit
In Nederland had men S i b erg gewantrouwd (het was
bij de landvoogdsbenoeming een factor tot zijne niet-verkiezing geweest) en zelfs de aanschrijving near Indie gericht
om hem als directeur generaal niet to ontslaan „voor dat
deselve de directie behoorlyk sal hebben verantwoord, en
order suffi.santen borgtogt voor mogelyke tekortkomingen ."
Maar ook N e d e r b u r g h' s eigen positie werd verzwakt,
zoo door de klachten van r y k e n i u s als door het ontslag
en de opzending van v . d. G r a a f f, en door de povere
uitkomsten zijuer zending. Ook het conflict met den read
van justitie van het jaar 1795 had daartoe bijgedragen .
De geschiedenis van die botsing vindt men uitvoerig beschreven in de studie van mr . N . P . v . d . Berg, Ben
conflict tusschen de regeerinq en den read van justitie des
Kasteels Batavia . Reeds A 1 t i n g' s voorganger, d e H 1 e r k,

was met hetzelfde rechterlijke college in strijd geweest en
had den voorzitter, mr . T h o m a s S c h i p p e r s, met vijf
leden van den read afgezet ; eene zaak waarover hij door
Heeren Meesters was terechtgewezen en in het ongelijk
gesteld . Dit precedent belette commissarissen generaal
intusschen niet om den president van den read, v . R o s s u m,
en de leden Wegener, Hartman en v . Hoesen, „om
redenen hen daartoe moveerende," van hunne bedieningen to
ontslaan . Voorts to bepalen dat de drie laatsten met het eerstvertrekkend schip near Nederland zouden worden opgezonden .
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Het gesehil liep over de wederzijdsche bevoegdheden.,
evenals onder d e K 1 e r k . Daze had inzage verlangd van
origiueele processtukken, die, zegt zijn levensbeschrijver,
„de IRaad als een heyligdom aanmerkte en onder den eed
van geheymhouding begreepen waren ." Mr . N e d e r burgh
raakte flu aan hetzelfde „heyligdom ." De Hooge Commissie
had de processtukken laten opvorderen in de strafzaak van
den kapit . l u it . tar zee T h o m a s Y r o n s, beschuldigd van
een „debauchaut gedrag", kwade behandeling vann hot
scheepsvolk en ontvreemding van Comp . inventarisgoederen .
Voorts lag hij onder „vehem ante suspicie" dat hij met een
Chinees aan boord van het schip .Dortwijk de z .g. „stornme
sonde" of crimen ne fandum bedreven had . Gelukkig voor
hem dat hij niet leefde onder hat bestuur van eon M a e ts u y k e r, toen voor hetzelfde fait een raad eatraordinair van
N.-I., J u s t u s S c h o u ten, aan een paal geworgd was, en
verbrand . Tegen Y r o n s ward slechts geeischt dat hij eerloos en voor altijd inhabiel zou worden verklaard, met
levenslang bannissement uit 's Comp, gebied .
Die eisoh kwam der regeering to slap voor ; zij eischte
inzage van stukken . De raad van justitie antwoordde
daarop met eeue remonstrantie waarvan de korte inhoud
doze was : dat de regeering zich met eeue zuiver justitieole
zaak niet to moeien had . De „ongemesureerde" uitdrukkingen, waarin dit ward to kennen gegeven, maakten de
zaak zooveel erger. De raad haalde er M o n t e s q u i e u bij,
en diens gezaghebbende uitspraak in zake de verhouding
tusschen wetgevende en rechterlijke macht ; verzette zich
ook tegen „evocation die tot niets dienen als den raad van
justitie to prostitueeren," enz . In doze remonstrantie word
niet kwalijk teruggegeven de zin van den stelregel : where
law ends, tyranny begins .

Maar de regeering zette M o n t e s q u i e u en zijn Esprit
lois vierkant op zij . Ze antwoordde dat hot betoog
door haar ontvangeu was „met de uiterste ontstigting",
en hernieuwde Karen eisch . Evenwel to vergeefs .
ry ken ins leefde toen flog, en was or voor dat daze
„assurante raad" eons strengelijk gereprimandeerd moest
des
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worden . N e d e r b u r g h echter, steunende op de bevoegdheid van commissarissen generaal „om onbekwame of slechte
subjecten nit derzelver posten to stellen en naar Nederland
op to zenden, zonder deswegens tot eenige verantwoording
gehouden to zijn," vorderde dat hiervan thans gebruik zou
worden gemaakt ten aan .zien van de raadsleden W e g e n e r,
Hartman en v. Hoesen. De voorzitter v . Rossem
zou er of komen met eene reprimands . Hieraan gaven A 1tin g en S i b e r g hunne adhaesie, zoodat
r y ken i n s
overstemd werd . Maar, gelij k de enb elsche dichter het
uitdrukte
He that complies against his will,
Is of his own opinion still .

ry k e n ins bleef zich verzetten, in woord en in geschrift .
Hij had er alleen deze voldoening van, dat bewindhebbers
zich later aansloten bij zijn gematigd advies, of liever, hij
zou die voldoening gehad hebben indien hij lang genoeg
geleefd had . De drie gedeporteerde raadsl .eden verzochten
nog de redenen voor hun ontslag en opzending to molten
vernemen, maar vergeefs. „Zon.der deswegens tot eenige
verantwoording gehouden to zijn", stood or in de Instructie
van commissarissen generaal, en daaraan hielden ze vast .
T e b e n e r vertrok het eerst en kwam behouden in Holland,
hetgeenn destijds nog al wat zeggen wilds . Het vertrek der
beide anderen wend door allerlei omstandigheden vertraagd,
en zij waren nog niet welt toen nit Nederland de last kwam
om hen to later blij ven waar ze waren . Doch inmiddels
hadden zij reeds een rekest van submissie ingediend, en,
zooals het O.-I. Comite oordeelde, „door dezen voor den
eerlijken en zich onschuldig gevoelenden mensch vernederenden weg zich g esau veerd" .
Inderdaad gevoelden zij zich onschuldig, maar met
geschorste gage en emolumenten gevoelden zij zich ook
hongerig, en, gelijk de kuikendief nit de fabel tegen den
gevangen nachtegaal zei, toesn die hem een deuntje won
voorzingen : „ventre affam~ n'a point d'oreilles" .
Toen nit Nederland de brief kwam waarin het besluit
van commissarissen generaal werd afgekeurd en zij gesom-
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meerd werden zich voortaan van opzending van ambtenaren
to onthouden, was
ry k e n i u s reeds dood en begraven,
A. l t i n g een ambteloos burger en de Hooge Commissie
ontbonden . Maar deze pil werd aan de laatste nog to slikken
gegeven, dat Mr . W e g e n e r naar Indie werd teruggezonden
vrij en frank, in de kwaliteit van commissaris voor de
taken van den inlander en met den rang van raad extraordinair van N.-I. Na druk, geluk
konden de heeren nu
voor hun erf als voor eene vaderlandsehe buitenplaats
zetten, want na N e d e r b u r g h's vertrek bekwam ook
v. H o e s e n zitting in den Raad van Indie, en Hart m a n
bekleedde nog onder D a end e 1 s het ambt van oudste lid
in den raad van justitie .
Een ander conflict waarbij N e d e r b u r g h's imperieuse
natuur aan het licht kwam, was dat met den gezaghebber
van den Oosthoek, D i r k v a n H o g e n d o r p . Volgens
dezen waren zbo wel de commissaris generaal als de gouverneur generaal zijne vijanden dewijl hij een vooruitstrevend
regeeringsbeleid voorstond, dat in hooge mate van hun
koloniaal conservatisme verschilde . N e d e r b u r g h moist ook
dat v a n H o g e n d o r p de vicieuse toestanden in de kolonie
meer dan eens aan zijn •b roeder in 't vaderland, den in .
vloedrijken Gijsbert Karel van Hogendorp, gesignaleerd had . Voorts had hij eene memorie opgesteld waarin
hij de overgave van Ambon en Banda aan de Engelschen,
en de houding van den gouverneur V a n B o e k h o l t z ten
zeerste veroordeeld had, feitelijk ook de houding der regeering . In de Memoires leest men : „Ce memoire etoit sans
replique ; on n'y r~pondit que par des injures anonymes .
La haine, ou plutot le rage des hommes en pou voir a
Batavia, et particulierement de Mr. N e d e r b u r g h, le plus
coupable et le plus mechant de tons, monta des lore a son
comble, et jura ma ruine."
Er was meer . Eene zeeassurantie-maatschappij, door
den speculatieven v . H o g e n d o r p to Batavia opgericht,
was door de regeering weder opgeheven, volgens den eerste
omdat de directeur generaal Sib erg zelf groote sommen
op bodemerij loopende had, en er veel belang bij had om
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deze concurrentie to weren. Zijn voorstel om aelf A.mbon
en Banda to gaan heroveren, was gewezen van de hand .
V a n K a m p e n zegt dat hij, na de of keuring van dat plan,
niet ophield „de Regering op het ergst, zoo schriftelijk als
mondeling, ten toon to stellen, hetwelk natuurlijk deze,
die geen tegenstand tegen hare handelingen gewoon, en
geen vriendin der nieuwmodische Vrij heid, Gelij kheid en
Broedersehap was, bezwaarlijk verdragen kon" .
Zijn lot was spoedig beslist . Van den romeinschen
koning T a r q u i n I u s S u p e r b u s werd verhaald dat men
hem, tijdens de patriciers er op bedacht warm hem van
den troop to stooten, in zijn papavertuin zag wandelen, de
hoogst uitstekende bollen met zijn rotting afslaande . De
handeling was symbolisch, maar duidelij k . Zulk een papaverbol was ook Dirk van Hog endorp . Van de Graaff
en W e g e n e r warm reeds gevallen, hij zou volgen .
(Slot vo lg t) .
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Bepaald aandoenlijk is de tegenwoordig niet zeldzame
klacht over de niet-verwezenlijking der hooge verwachtingen,
door de literatuur-herleving van omstreeks '80 gewekt,
een klacht, niet tot zwijgen gebracht door het feit dat winds
'80 en productie van, en belangstelling in literatuur wel
degelijk is toegenomen . Want hierop gewezen, wordt het
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antwoord toch weer klacht : och, die br~ede literatuur is
to smadelijk een vergoeding voor onze teleurgestelde verwachting eener gr66te literatuur !
De kritiek duet niet mee aan dit geklaag, wantrouwt
hot reeds vooraf ; gelijk hot alles wantrouwt wat algemeen,
wat mode wordt. Wel glimlacht ze eons, heeft dat geklaag
wel verwacht . Indertijd toch, bij de fanfaronnades voor die
nog slechts komende gr66to literatuur, heeft ze zich herinnerd Anna Roomers' :
Want ter waereld is geen stof
Die zoo weinig kost ale -- lof.

En nu, op hot hooren van die klacht, glimlacht ze
doze variant voor zich henen
Want ter waereld is geen stof
Die zoo fluke verveelt as -- lof.

Immers de klacht : dat we goon groote, on sterfelij ke
literatuur one zien geschonken, dock wel worden overstelpt
met vloedgolven klein-literair gedoe, snel-vervliegend goedje,
eendags-literatuur, is die klacht niet wat onbenullig ? Grout
of klein, veel of weinig mag eon waardebepaling zijn in
den kruidenierswinkel, bij kunstproducten is zij dit allerminst . Is menig grout dichter dit niet
is H o oft dit
niet
door wat kleine liederen ? wertegenwoordigt hot
kleine work van eon grout schrij ver
en hier kan
men denken aan landgenooten, ale B i l d e r d ij k, zoowel
ale aan vreemdelingen, ale G o e t h e
niet vaak zijn
karakteristiekste kanten ? En bevestigt • de ervaring niet
den ouden regel dat men den echten dichter herkent aan
gelegenheidspoezie, dat is gewoonlijk aan klein work ? Nog
den stag
en alle~n hot kleine is hot goede work ; toch
behoeven we dozen stag niet to doen om to zien hoe de
klacht dat de literatuurbeweging van '80 daarom mislukt
ware to achten, omdat ze zooveel klein work geeft, minstens
genomen voorbarig moot heeten .
Immers met de vermelding van klein of grout is slechts
eon bijkomstigheid aangeduid, die nog alles onbeslist last
omtrent structuur, klank, geest, taalgehalte, kortom alles
omtrent de geheele waarde van hot kunstwerk .
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En juist daarin belang stellende, glimlacht de kritiek
over genoemde klacht, wel wetende, dat al heeft onze
nieuwste literatuur deze dingen niet ontdekt of uitgevonden,
zij zich omtrent teal, en klank, en beeld zeer verdienstelijk
heeft gemaakt . En wel door daarvoor oogen en ooren to
openen . Zij heeft ons weer leeren vragen : hoe zijn de
dingen bier gezien, hoe gezegd ? Gemanierd, troebel, snaaksch,
i ragisch, grootsch, humoristisch ? En zoo reeds door hot
stellen dier vragen ons inzicht verhelderd, onze belangstelling verlevendigd.
Even bijkomstig is dan dat zij voor de beantwoording
deter vragen aanwijst eon steeds breeder wordende literatuur
op zichzelve natuurlijk en heuchelijk en bedenkelijk
felt, zoowel met hot oog op productie .als waardeering van
hot book . Want deze materiaalvermeerdering verandert
niet hare methode : met op verwantschap berustende bewondering waarde of onwaarde van bet geleverde work to
bepalen, eon waardeering niet voortvloeiend uit betweterij,
kameraadschap, vriendengefleem of geflikflooi van hot publiek,
naar uit innigen wensch naar eon zuivere atmosfeer, op de
literatuur-zelve versterkend, en naar ells kanten verblijdeud
werkend . Eerder is hot hear eon aantrekkelij ke teak die
methode nu ook eons toe to passers op bet door beroemde
en onbekende schrijvers en schrijfsters z66 veelvuldig
aangeboden klein-work, dat hiervoor goon moeizaam bijeenvergaren of pijnlijke schifting noodig bleek, dock slechts
eon liberals greep in ruimen voorraad.
Van D e y s s e l' s Verbeeldingern . . . . Als men eons elk
nieuw work, ook van eon sinds lan g bekenden schrij ver,
benaderde niet slechts als eon betrekkelij k-, maar als eon
.absoluut-nieuw ! 't Ware misschien rechtvaardiger, onbevooroordeelder ook, geheel to vergeten hoe men zich driftig
en giftig had geergerd over die vorige workers
door den
flu
ook
schrij ver, wie west P
wet gaarne vergeten ; of
wel hoe men die, tot bout en blauw wordens toe, had bewonderd, eon bewondering, wie west P door den schrij ver-zelf
.niet moor gedeeld ; om flu dit work to aanvaarden als van eon
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volkomen onbekend, nieuw mensch . Daarenboven had dit
voor schrijver en kritiek beiden nog dezen joligen karat,
dat zij met uitgestreken gezicht zou kunnen verzekeren
dat daze jonge schrijver „talent verraadt" .
Hoewel van zulke onwetendheid een wet to maken ook
wear vervelend en onprofijtelijk ware, lust hat me ditmaal
iniet to weten dat v a n D e y s s e 1' s verschijning op hat
literaire tournooiveld steeds herauten de trompet doet steken
om den volke to verkondigen : „De Meester is daar !
Neil den Groote !" of tegen standers doet spotter : ,,Ha!
ha! De mislukte ; steriel als een uitgebrande kra,ter !" ; lust
bet me ook to vergeten dat ik den beer K . J . L . A 1 b e rdin g k T h ij m onlangs daze v a n D e y s s e 1-schetsen als
zijn werk hoorde voordragen, om ze to gaan lezen als werk
°vann een mij onbekend auteur .
En beginnende aan de openingsschets De Rh~jn-val to
&haffhausen sta ik dadelijk met lichten schrik voor bet
eerste woord stil . Want dit woord is „Ik" . En me herinnerend nit den tijd toen we leerden opstellen-maken en
brieven-schrijver dat bet onbehoorlijk, banaal heette to
beginners met „ik" ; dock al doorlezend bemerkend dat dit
,,Ik" geen font, gear vergissing, maar de passende norm is
~roor daze zees persoonlijke reisopmerkingen, besluit ik dat
daze v a n D e y s s e 1 een zeer persoonlijk schrijver is . Doch
een voorbarig oordeel vreezend lees ik de volgende schetsen
van dezen bundel Verbeeldzngen. En zie, ze beginner aldus
Hat Lever is zoo als wij ors verbeelden dat
„Mijne C edachte .
bet is . Uit daze waarheid moeten wij niet de zeer bedroevende gevolgtrekking maken, dat bet Levers slechts schijn is, maar de eindeloos verheugende dat wij de macht hebben bet Levers to maken tot
de werkelij kheid, die wij verlangen .
Bezoek aan den Dom to Keulen. Ik heb den Dom to Keulen
bezocht . Den Dom to Keulen vind ik mooyer dan de Westminster
Abbey to Londen, . . . Den Dom to Keulen vind ik bet mooiste van
de bouw-werken, die ik heb gezien .
Over Thys Maris . Ik wilde U iets schrijver over T h ij s Mar is,
maar ik moat U vooruit zeggen dat 't juist bet tegenovergestelde
van een monumentale behandeling is, die ik U aanbied . A11een wat
los gekeuvel van herinneringen en kleine gedachten . In 1894 was ik
to Londen . Daar bezocht ik A 1 m a T a d e m a en T h ij s M a r i s .
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Een Bezoek . Na dat ik langen tijd in afwachting gezeten had,
hoorde ik drie korte kioppen op mijn deer .
Avond. Ik vreesde zijn komst, die took onvermijdelijk was,
want ik dacht wel aan hem als aan een, die eigenlijk seer slecht
maar seer bekorend is en die mijn levee, dat goed was, zoit verstoren . Want hij leeft wel in groote bewuatheid van zich self, maar
niet in liefde en echoonheid,"

Ook Caesar, hoewel in epischen verteltoon van : „Er
leefde eens in Denemarken, flog niet lang geleden, een
jongmensch, die een seer groote gedachte van zich self
had", doet door lichtelijk ontstellende klaarblijkelijkheid z66
aan als experimenteeren met zich zelven, als, brutaler
gezegd, zich over eigen levee verbazende biografie, dat, al
waxen ook Een Begrafenis en vooral Liefde poor mijn Vader
minder persoonlijk dan ze zijn, mijn besluit als een ver: deze v a n D e y s s e 1
heugende werkelijkheid poor me stood
is een seer persoonlijk schrij per . Want het is een festijn een
persoonlijkheid to ontmoeten, een seer zeldzaam festijn .
Kopieen to over, kopieen van kunstenaars, staatslieden,
geestelijken, geleerden, hoteliers en kooplieden, liberale en
conservatieve kopieen, roode en zwarte kopieen, in sulk eenn
vervelenden overvloed, dat het levee den groote kopieerinrichting kan schijnen, en in oogenblikken van zelfbezinning
een mensch zichzelf ook al kopie ziet worden, en radeloos
zich voorhoudt dat deze stemming wellicht ook een gekopieerde is . O festijn, dan een mensch to ontmoeten, een
mensch die wonder waan of verontschuldi ;ing „ik" zegt . O
wonder geschenk van de kunst, van de kunst des woords
vooral, ons to doers vergeten d at we levee en medewerken
in de groote kopieerinrichting, door ons menschen to geven
die „ik" zeggen, argeloos als kinderen, en wien ervaring,
ouderdom noch twijfel dit kind-zijn kon ontnemen .
Is in van D e y s s e 1 ons sulk een mensch geschonken ?
Men zou het zeggen vooral aan Lente, een schets van 26
bladzijden, waarvan het Eerste gedeelte in vijftien afdeelingen,
en een enkele deter weer in peel onderafdeelingen is verdeeld,
en het Tweede gedeelte in zes afdeelingen, met sours weer onderafdeelingen . In respect poor die hoofdstukken en onderdeelen set de lezer zich schrap, vermoedende dat het flu
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zal gebeuren . En er gebeurt ? Pat een vader met zijn
zoontje nu en dan een wandelingetje maakt . En op die
wandelin getj es geen grappige of trag ische ontmoetingen.
Geen sterfelijke ziel komt hen tegen . Zelfs geen haasje
springt voor hen op . Ze wonen evenmin hartverheffende, zielschokkende natuurtafereelen bij . Ze wandelen ; een gewoon
vader met een gewoon zoontje, door een gewoon Hollandsch
landschapje, met dennen en ander hoot langs een heiderand, en worden alleen gewaar dat hot lento is geworden .
Toch is dit buitengewoon . Want men maakt hot wandelingetje mee, en maakt hot mee als jets heel belangrijks .
Met den vader ziet men alias als voor hot zoontje heel
belangrijk, en met hot zoontje ziet men hot bizondere, hot
groote van doze wandelingen met vader. Een zeer besliste
toon bij argelooze, kinderlij ke visie op de dingen, eigen-aardig e
woordkeus, den indruk makend als waren nieuwe woorden
voor hot eerst zoo samengevoegd, met nooit-twijfelende
zinstructuur waken doze schets tot eon bizonder kunststuk.

„Toen zij flu verder gingen, zag de grond voor hunne voeten er
zoo kostbaar nit, alles wat daar was, kleine stukjes grijs oud hout,
dennennaalden, oude beukenootjes, dorre, vaalbruine beukenblaadjes,
en de grond ook, suikerig of klonterend aan de wagensporen, met
beetjes zwart en beetjes grijs, glansde van licht ale zacht glanzend
en rijk edelgesteente . Om voetje voor voetje over to loopen .
J a cop p i e zei er niets van, maar kook of hij alles wel wilt,
maar 't bovendien heel gewoon vond," (bl, 139) .

Is dit niet zeldzaam mooi ? boron al doze verkleinwoorden niet bij daze kinderlijke visie ? Is hier niet de
wensch van elke schoonheidsleer en van elk good mensch
beiden bereikt, om in hot heel-gewone heerlijkheid to zien ?
Ja, ongetwijfeld ; en voor zich aandienend bezwaar aan
hot woord wag komen, moot eerst met nadruk worden gezegd dat zulk vast en innig proza eon verheuging is en
blijft voor alien die hot hollandsche woord beminnen, een
verheuging ook omdat hot pietluttige krenteniers, die
droogkomiek vragen : „o ja, dat is flu zeker woordkunst,
omdat or niets gebeurt dan wat kunstenmakerij met woorden ?" onherroepelijk terugstuurt naar hun vertaalde rowans,
waarin van allos gebeurt, in g& n taal .
0. E .I

3

27

418

NIEUWE BOESEN.

Doch het bezwaar dient zich ook niet aan met dit muf
gemopper, maar met van D e y s s e 1' s opmerking over het
later werk van den door hem zoo oprecht bewonderden
T h ij s Mar is, als hij dit noemt : „een subliem exces
dat is iets meer dan volmaakt en dus niet volmaakt"
(bi . 44) .
Na de eerste verbazing toch over dit argelooze, kinderlijke in Lente komt aldra de indruk : subliem exces, iets
gewild, wat par-force, sours meer den kinderlijke spelen,
dan kinderlijk zijn .
Pit bezwaar raakt wellicht v a n D e y s s e 1 niet . Voor
hem toch is het leven resultant van verbeelding (zie beginzin van Mijne Gedachte) . Ook zegt hij, zelfs eursief gedrukt,
dat de

Waarheid niet iets antlers is dan de V erbeelding

(bi. 89) . Gelukkig-zijn noemt hij schoonheids-schepper zijn,
de dingen zoo aanzien dat eigen aanschouwing ze omzet in
schoonheid . Zelfs van het gewone of leelijke door eigen-aardig
aanzien iets moois to waken, dat is het geluk . Ook meent hij
dat men zich hierin moet oefenen, en wijst bovendien drie
middelen aan our dezen gelukstoestand to naderen (bi . 22-24).
Hieruit volgt dat voor v a n D e y s s e 1 dat verschil tusschen
het kinderlijk-zijn en den kinderlijke-spelen niet bestaat,
of tenminste niet als contrast bestaat. Den kinderlijke
spelen kan toch volgens hem het begin wezen van het
kinderlijk-zijn, wits dat spel dan ook volmaakte kunst zij .
Dit is idealistisch, dit is aesthetisch, dit is aristocratisch,
dus ook op zijn tijd religieus, elk afzonderlijk en tezamen
in zulk een consequentie, dat het to mooi en daardoor leelijk
wordt . A.lles door aanschouwing our to tooveren in de
werkelijkheid die wij verlangen, is wel eens aardig spel
waardoor we deze werkelijkheid soma in de verte zien wenken, maar het geeft ons deze werkelijkheid niet . Och ja,
zulk een handelwijze werkt autosuggestief en kan b .v, als
we in vriesnacht zitten to rillen van koude, dock ons verbeelden to puffers vann de warmte, misschien een oogenblik,
maar zeker niet op den dour, voor vervriezen bewaren .
Zoo'n ingebeelde warmte helpt niets tegen reeele koude .
We willen toch waarheid bovenal !
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Waarheid bovenal ! Maar dat wil immers van D e y s s e l
ook ? Doch hij meent dat verbeelding ores tot waarheid
brengt, zoodat voor hem wellicht de prediker op denzelfden
weg al s de kunsten aar tot waarheid komt, door ni . zich
als reeel to verbeelden wat hij verkondigt, en dit z66 lang
en z66 energiek to doen, dat hij ten slotte zelf gelooft in
zijn prediking, en deze hem de waarheid is .
Doch dan zou de weervraag zijn : of een mensch voor
een ander wag uitmaken, wat hem evidentie of verbeelding
zij ; of Diet seder prediker zich op werkelijkheid moet
baseeren, zal op den duur zijn prediking uitwerking hebben,
want haar kracht is juist dat zij het geweten ern st doet
waken met de realiteit des levens .
Dat dit v a n D e y s s e 1 echter Diet bedoelt, blijkt als
hij in Mijne Gedachte zegt

„Indien gij jets leelijks ziet, -- vergiAt gij U op dat oogenblik,
want gij ziet dan immers God Diet, want ale gij (hod zaagt zoudt
gij Diet jets leelijks kunnen zien .
God, die is de Sohoonheid, is de Waarheid . Het is duo de
Sohoonheid, die de Waarheid is . Ziet gij due Diet de Sohoonheid, dan
ziet gij de Waarheid Diet . En ziet gij de Waarheid Diet, dan ziet
gij de onwaarheid . De on waarheid Zion is, in andere woorden, zich
vergissen," (bl . 27) .

Zegt hij ons zoo ,,in aanxaking to brengen met de
objectieve waarheid" (ib .), ik meen dat hij in plaats van
de waarheid ons een sofisme geeft. En dit sofisme, spel
makend van de hoogste realiteiten : God, waarheid, schoonheid, en logisch afgeleid uit dit aesthetisch agnosticisme
„Het e~nige wat gij weet . . , is dat gij leeft to midden der
groote en eeuwige schoonheid", (bi . 26) doet glimlachen
geen grooter fanatieken dan agnostics, en doet vooral zuchten
„geef ons natuur en waarheid weer ."
Ondertusschen blijft men zich bewust dat deze kritiek
ons last in hooger sfeer, dat dit bezwaar zich richt tegen
de allergrootsten, dat zulke gedachten ons inzicht geven
in de hoogste levensproblemen bv, of alles is worden,
dan wel of het worden opbloeit uit het zijn, en dergelijke
fundamenteele kwesties .
En de vraag herhalend : is ons in v a n D e y s s e 1 eon
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compleet, een argeloos mensch geschonken, antwoord ik
blijkens zijn kinderlijkheid, die samenvatting der hoogste
kwaliteiten van den mensch, leeft hij schijnbaar het reeele,
schoone levee ; inderdaad echter leeft hij er geheel naast.
Door zijn zeldzame artisticiteit is hij wedergeboren, maar
hij vergeet dat een wedergeboren mensch weer n atuurlij k
moet worden, en erger : dit ken, mag hij n.iet, dear hij enkel
nit de artisticiteit, uit de verbeelding leeft. Dus brengt hij
ors niet over nit de groote kopieerinrichting in het reeele
levee, dock in een artistieke kopieerinrichting, die met
succes hare kopieen voor origineelen geeft .
„Natuur en waarheid" dit zal den v a n H u 1 z e n geven,
de vruchtbare schrijver, de realist, wiens vlotte pen in rake,
volwichtige en tegelijk nerveuze woorden, teekende zoowel
het ellendebestaan der „ontredderden," levende aan den
„zelf karat der samenleving", als het weeldeleven in hotels
en salons ? We vertrouwen dit, als we zijn jongste werk
opslaan : Het Welig Distelveld, Pier Zede-Verhalen, wear hij
in de Opdracht aan een vrouw deze verzoekt to erkennen
dat „drang near waarheid" hem „drong" deze verhalen to
schrijver, en dus niet to twijfelen „aan de zedelijke grond,
ondanks het onzedelijke erin, dat toch zede is ." Bepaald
mooi is dit niet gezegd, maar we begrijpen toch wel wear
dit heengaat, vooral als hij wijst op het „onbevredigde dat
er besloten ligt in 't vrouwelijk wezen, dat maar aldoor
moet geacht worden als onbekend, en dat toch onbewust
zich zoo klaar near boven dringt ." Dit wordt natuurlijk
een bijdrage voor het eeuwig-interessante onderwerp : de
vrouw en het sexueele levee, deftiger gezegd : de psychologie
der vrouw, en, in weerwil van „de zedelijke grond, ondanks
het onzedelijke erin, dat toch zede is", zeker geen boek om
jongelieden in harden to geven . Misschien echter, sinds
vooral de man werd voorgesteld als „la bete humaine", een
beschouwing hoe de vrouw hem ken veredeleu ? Of. . .
Doch neen : Bet Eerste Verhaal geeft een mooie beschrijving van Hollands lentetij aan duin en zee, waarlangs
wandelt de onschuldige, zeventienj arige E r m e l i n e . leurig
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voelt ze haar jeugdleven zich ontplooien, indrinkend zon
en vreugd, geen zorgen en zuchten kennend . Ja toch ; ze zucht
als ze bedenkt wat ze r i k k i e, haar vriendj e van vroeger,
rinds twee jaar student, moat antwoorden . Die schreef haar
of ze met hem een middag wou wandelen . Mocht oat wel ?
Vrome tante B e a t e zou neen zeggen, moeder ook, maar
moeder ging ook wel met andere heeren om, waarover
vader boos was . En zag ze daar niet in hat duin een
kennisj e van haar stoeien met een netten jongen ? En die
lachten ! Zou hat dan wel zonde zijn ? Zoo schrijft ze oat
r i k k i e mag komen . r i k k i e, verboemeld student, komt,
wandelt met haar in hat duin, en maakt op die eerste
wandeling, als sprak hat vanzelf, haar
ongelukkig !
Verbijsterd over zooveel walgelijkheid vraagt de lezer
in wat wereldje hij leeft . Dit wordt hem al duidelijker in
de volgende verhalen. . Ziehier een overdenking van een pas.gehuwde vrouw, als haar moeder met afgrijzen haar vertelt
oat broer C h a r l e s leeft met een „slechte vrouw"
„Dat de jongen eerst een beetje plezier wil hebben voor hij
gaat trotiwen en zich vastlegt aan een blok, nou daarin kon ze best
komen en oat een maid een hear verkiest, want oat bleef C h a r 1 e s
toch, boven thn van haar eigen slag, oat was misschien niet netjes,
maar in haar plaats wilt ze niet wat ze zou doen" (bl . 60).

En na onthaald to zijn op een eentonig relaas oat de
wereld van echtbreuk en overspel aan elkaar hangt, worden
we met daze nieuwe moraal naar huffs gestuurd

„'t Was wel verschrikkelijk . . , maar to beklagen bleef alleen
't fatsoen, de moraal, jaren strak gehouden, nu tot scherven geslagen .
We zijn niet voor monoga .mie gesohapen, noch de vrouw, noch de
man, de man allerminst ." (bl . 203, 233).

Nieuw ? Och neen, nieuw is ze niet eens daze moraal .
Van H u 1 z e n heeft ze ook al gepreekt in zijn Ben Vrouweniiiecht ; en lang voor v a n flu 1 z e n hem die voorhield,
heeft ieder mensch in zich ook al daze moraal vern omen
dock als een verleiding die hem aanhitste zijn lageren
instincten den teugel to vieren, daarbij als een leelijke verleiding die hat schoone leven verleugent. Och ja, er zijn
er die met ~~n-kwart-mooie woordjes, en half-mooie ge-

422

NIEUWE BOEKEN.

dachtetjes, en drie-kwart-mooie gevoelentjes hue levee heel
leelijk maker
maar zulke beklagenswaardige slachtoffer
van de zonde neemt toch n iemand als wegwij zers ter waarheid ?
Zeker, de schrijver heeft de belangrijkheid gevoeld de
waarheid to weten omtrent het zinneleven der vrouw, en niet
tevreden, dat dit „maar aldoor moot geacht worden ala
onbekend", zich moedig gewaagd aan dit netelig vraagstuk,
zich dus volgens den zeer gelukkigen titel gewaagd op
Set welig Distelveld. Doch daar eenmaal beland, vergeet hij
het gewaagde van dit bestaan, het gewaagde vooral hiervan dat hij, man, aan de vrouw haar innerlijk levee wil
openbaren, redeneert er plompverloren op los dat de vrouw,,
al precies als de man, bevrediging zoekt voor haar hartstocht, en dat het dus maar nit moet zijn met die saaiemonogamie . En dit zou „uatuur en waarheid" zijn omtrent
het vrouwenleven ? Voelt de vrouw niet deze oplossing
direct en instinctmatig als onnatuurlijk en onwaar, onkiesch,,
zeldzaam oppervlakkig, en getuigend van volkomen gebrek
aan distinctie
Distinctie, dat voelt men als een weldaad in de manier
waarop Helene L a p i d o t h- S w art h in haar bundel Verzrwegen Leed hetzelfde onderwerp behandelt . Want dit verzwegen leed is mede dat er zooveel „onbevredigds besloten
ligt in 't vrouwelijk wezen" (v . II u 1 z e n), en dat dit onbevredigde gewoonlijk is dat de vrouw liefde wil geven,
dock voor haar kostelijk geschenk vaak tevergeefs wacht
op dankbare aanvaarding, of het legt in onwaardige
harden . Of men dit zoo direct gelooft, omdat een vrouw
dit van vrouwen zegt ? Ja, ook daarom ; maar vooral omdat
een kunstenaresse het zegt, die ziet levee en weet weer to
geven wat ze ziet . Ziehier, hoe ze r e d d y teekent In de
&hemering, het tweede der vier verhalen, waaruit deze
bundel bestaat
„En heel stil ging zij ook zitten sohemeren, i yet een tengeren
vingertop de lijnen volgend der grillig slingerende loofguirlanden,
geweven in het tafelkleed .
De zoele vanillegeur der heliotropes vermengde zich met de
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frissche frambozenlucht van de reseda, met de doordringende uitademing der berfstseringen en het prikkelend aroma van de thee
tot een droomerige atmosfeer, om den stillen nazomeravond zalig in
to versohemeren .
Maar die zwijgende mensohen, elk in zichzelf verzonken en verr e d d y, die, behalve de maaltijden, den heelers
loren, maakten
dag in eenzaamheid gesleten had, nbg eenzamer dan bet alleenzijn
in haar kamertje . De zoele bloemenlucht beklemde haar ademhaling .
Zij voelde een bang verlangen naar het verbreken van die stilte -Diet met banaal gepraat, als onder 't eten, maar met teer fluisteren,
geheimzinnig, met naderen zacht van ziel tot ziel .
Zoekend liet zij den schuwen blik van haar grijze droomoogen
dwalen over de roerlooze gestalten van wader en moeder, broeder
en zusters . .
Wie zou haar plotselinge behoefte aan sympathie begrijpen
kunnen en voldoen ?" (bi . 190) .

Dit is zeker Diet verbluffend door woordpracht of zeldzaam hoogen toon ; maar het is wel zeer atmosfeerig, en
legt door deze schijnbaar eenvoudige beschrijving r e d d y' s
ziel geheel voor ons open, zonder dat de lezer een oogenblik het besehamend gevoel heeft van onbescheiden to
neuzen in andera geheimen . Bier echter blijkt ook dat de
liefde, die de vrouw wil schenken, Diet altijd-maar is de
sexueele ; want r e d d y wil diacones worden, en dat de
ouders haar dit weigeren, en broer T h e o haar Diet
wil helpers aan een zelfstandigen werkkring, dit doet haar
„levee in de schemering" (bi . 195). Daarmede is Diet gezegd dat deze schrijfster doet alsof het zinneleven voor
de vrouw van geen beteekenis ware ; integendeel : het
eerste en laatste dezer verhalen Eva Linde en Maddy
zeggen onomwon den, hoe enorm dit het levee der vrouw
beinvloedt . Doch zij zeggen even verzekerd dat dit onlosmakelijk in haar is verbonden met ideeeler levenseischen, en
dat zoodra deze laatste geen voedsel ontvangen, ook het
eerste versterft . Derhalve ook dat de vrouw, zoo vaak en op
velerlei wijze verhinderd haar liefdeschatten weg to schenken, en dus maar a1_ to veel draagster van „verzwegen
iced", daartoe de kracht heeft, en door deze stille kracht
Diet slechts meerder en mooier is dan de rumoerige man,
maar ook als martelaresse van eigen ideale levensopvat-
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tingen hot alledaagsche levee een zekere wijdiug vermag
to g even .
Heel stork blij kt dit vermog en in Palmzondag . De
achttienjarige a n n y is op dien dag als lid eener protestot haar eeuwige schaamte en
tan.tsche kerk bevestigd
berouw . Want zij is Been geloovige, heeft zich verzet
tegen hot lidmaat worden
en is eerst bezweken voor
den afandrang van haar eenigen broeder, die op zijn sterfbed in Zwitserland haar heeft geschreven toch toe to
geven . Pooh nu komt de reactie. [lit de kerk thuis gekomen werpt zij met walgi -ng hot witte kleed en den bruidsluier van zich, veracht de felicitaties en de cadeautjes die
ze moot aannemen, veracht zich zelve, smeekt op haar eenzaam kamertje haar broer om vergiffenis, bedenkt dan
bitter : „L e o ligt in zijn eenzaam graf, verweg in Zwitserland . Onsterfelijkheid is een kindersprookje omm ons verlangen naar geluk in slaap to wiegen . Wij zijn maar
lijdende atomen . Er is geen hemel . Er is geen. God"
(bi . 219), valt dan bewusteloos neer voor haar bed, waar
de moeder haar vindt, „hot goudig haar met grijze vegen
doorstreept" .
Echt-vrouwelijk is zeker de ernst dien zij maakt met
haar aanneming, voor zoovele jongelieden enkel eon conventioneele plechtigheid . Ook haar vereering voor den
armors brooder, en hot opvolgen van zijn wensch als eenn
uiterste wilsbeschikking, ook haar wroeging en schaamte
alles natuurlijk gevolg van stork vrouwelijk gevoel, dat
haar voor haar ongeloof moor doet lijden dan menig
geloovige over heeft voor zijn geloof .
Ware bij hot weerge v en van een en ander flu ook
slechts mast gehouden ! Pooh dit schijnt den lezer van
met . Pat een achttienj arig meisj e zucht : „onsterfelij kheid
is eon kindersprookje ; wij zijn maar lijdende atomen ; er is
geen hemel, or is geen Goal," flu ja, dat last hij passeeren
jonge menschen doers en, praten wel gaarne eons tragisch,
precies zoo tragisch als hue boekenhelden . Dat ze na dien
zucht flauw valt, schijnt hem ruim kras, ook al bedenkt hij
dat de immers grovere man niet de diepte van hot vrouwen-
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iced ken peilen. Doch dat daarop „het goudig hear met
grijze vegen doorstreept" blijkt, neen, dat gelooft hij eenvoudig niet van dit aardig achttienjarig kind . Als twijfel
en ongel.oof reeds achttienjarigen grijs makes, den zagen
wij bionden, noch brunettes meer ! t eeft de schrijfster hier
niet meer nit hear fantasie den nit de werkeiijkheid geput ?
Was het ook wel heelemaai correct dat E a n n y in wit
kleed met langen bruidsluier hear geloofsbelijdenis in een
protestantsche kerk ad .egde P Zij deed toch niet hear eerste
communie in een roomsche kerk ? Heeft de schrijfster misschien dit teekenend trekje gefantaseerd, oxn des to schriller
het contrast to laten voelen van ' a n n y's openlijk-feestelijke handeling en hear verzwegen iced ? En ziet men dit
eenma l ais gefantaseerd, den ligt de vraag voor de hand
is al dit verzwegen iced niet wet schril geteekend ? Van
enkel Iced, enn ongeloof, en eenzaamheid leeft Been mensch,
vooral gees vrouw . Zij die zoo fijngevoelig is voor het
leed, is even ontvanke1 jk voor de vreugde ; zij die voor
en laten we er bij
den man zoo onbegrijpelijk-plotseling
zeg g en, zoo ontroerend-prachtig
ken ween.en, verrast hem
den nog plotseli nger door hear lack, hear lack dies E v a
nit het Paradijs heeft medegenomen, toes ze dear het geluk
moest aehteriaten . En dies lack, die het lijden niet opheft,
neen., het to dieper doet voelen, misses we al to zeer in
Verzwegen Leeci.

Nu, lachen hooren we zeker Onder Jongens en Meisjes,
dit eerste werk van H a n s M a r t i u, waarmede deze een
pleats inn.eemt onder onze knappe schrijvers, zonder eenige
drukte, wiji die hem van rechtswege toekomt . En of er
wordt gelach.en ! Reeds dadelijk in de eerste der negen
schetsen, eestje, en direct al op de eerste paging, als de
jonge dichter O t to, na een eenzaam diner met een fijne
flesch, de feestelijk verlichte salon van mevrouw de weduwe
E e r s t m a wet last binnenstapt, en deze vroolijk to midden
van zijn vrienden en vriendinnetjes hem over zijn „dichterlijke vrijheden" lachend onder handen neemt . Allen lachen
om hem, en hij lacht mee, en begint „honderd uit grappen
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to waken, zoodat alien het uitschateren" (bi . 4) . Ook de
lezer glimlacht van binnen . Kijk, dit zijn nu studentjes,
van het goede-oude, het mannelij k geslacht ; dit zijn flu
kort- en lang-gerokte, wel- en niet-geengageerde lachebekjes ; en die zitten flu onder aanvoering van een jongen
dichter niet to zwamneuzen over nieuwe literatuur, niet to
theosofeeren of to sociologiseeren, maar grappige dierspelletjes to doers ! Ja, zelfs to zwartepieten ! En dit niet
om hors verveling to verbergen, nog minder op commando
van den s~hrij ver, neen, maar echt, schaterende en ravott,nd, blij als veulens in de voorj aarswei . Werkelij k, het
gaat er heerlijk ouderwetsch toe . Toch vraagt hij zich
spoedig af, of ze wel ouderwetsch zijn ? Mevrouw-de-weduwe
Eerstma toch vraagt Otto :
,,,,Zijn nOg alle meisjes in Amsterdam zoo dol op je, mooie
jongen ?"
Hij lachte zacht, als denkend aan andere dingen, geheel niet
verbaasd over het vrije vragen, of hij het daaglijks gewend was .
„L i 1 i e zei dat ze je met zoo'n mooi meisje had zien loopen,
wie was dat flu weer ?"
„Och mevrouw, u vergeet al die namen toch weer, ik ben altijd
weer van een ander gecharmeerd, maand-abonnement," antwoordde
hij een beetje ruw, luchtig, al maar kijkend naar L i 1 i e die zachtkens praatte met H e n r i ." (bl . 12)

Ja, flu voelt de iezer zulk 'n gesprekstoon wel ais
heel echt, maar als echt-ouderwetsch, neen, dat niet .
En als 0 t t o en L iii e, in het geheim g eengageerd
met zijn vriend H e n r i, na het gezellig soupeetje, alleen in
een coupe naar Amsterdam terug sporen, en zij, wat moede,
tegen hem gaat aanleunen, het hoofd vieiend tegen zijn
schouder, en zij hem stil toestaat haar eens to kussen, en
to zeggen dat hij zoo dol van haar houdt, en zij hem
sheen antwoordt dat hij, met zijn bekend geflirt, dit al
tegen zoovelen gezegd heeft, dock hij dan sentimenteel
gaat klagen over zijn eenzaam, verweesd levers, dat na het
harde werken wel eens 'n verzetje ma :g hebben in alle eer en
deugd, en zij dan in medelijden een kus teruggeeft, en door
hem behoorlijk wordt thuisgebracht, waarop hij den volgenden
dag alleen het hoofd schudt, zich weer eens kinderachtig
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to hebben aangesteld
ja, dan voelt de lezer dit wel ale
heel-heel-echt, maar toch ook als heelemaal niet meer
ouderwetsch . Neen : zwarte vermoedens zouden hem meer
onteeren, dan die openhartige jongelui -- en toch zijn ze
hem vreemd, en tegelijk echt . Is dat niet een verwarrende
tegenstrijdigheid : vreemd en echt tegelijk ? Doch uit die
vraag komt hij niet bij het lezen der overige schetsen .
Altijd echt zijn hem hun gevoelens, 't zij ze het uitschateren,
de gene grail op de an dere stapelend, 't zij ze zoo innig
wanhopig weenen, hun levee voor goed bedorven wanend,
en het eene gewoonlijk dwars door, ja gevolg van het andere ;
maar altijd vreemd blij ven hem hun manieren, hun vrije
manieren, die
vooral als er liefde in het spel komt en die
komt er altijd bij, is altijd nummer een
o neen, niet onfatsoenlijk zijn, maar van zulk een verbluffende openhartigheid
dat, dat
nog eens : zwarte vermoedens zouden meer hem
dan hen onteeren
dat, enfin, dat . . . hij hier mist alle
gevoel voor decorum . Of moet hij zeggen
want onder
deze jongens en meisjes blijft hij toch tusschen nette
families, alien behoorlijk in den Haag wonend en in de
vermogensbelastiug aangeslagen
: dat hij zich vrij oud
voelt g eworden ? Nu, dat wil hij wel erkennen en hiermede
tegelijk de bizondere knapheid van dit boek, dat hem zoo
duchtig overtuigt dat hij eens jong was en nu bejaard is
dock bij dit alles blijft hij het gemis aan decorum voelen .
En omdat deze jongens en meisjes zoo echt levee, en echt
levee altijd zoekt den onmisbaren vorm, welke vorm voor
het redelijke, zedelijke menschenleven is de correcte welvoeglijkheid, wijt hij hun gebrek aan decorum niet aan
henzelf, maar aan hun opvoeding . Inderdaad voelt hij ook
dat die jongens en meisjes thuis meer hoorden vloeken
natuurlij k hoogst fatsoenlij k vloeken, vloekj es die wel
passen bij een vermogensbelasting dan bidden, meer
hoorden badineeren en murmureeren, dan danken voor onverdienden zegen . Hij neemt dus dezen jongens en meisjes
niets kwalijk, maar begrijpt nu een weinig zijn contrasteerenden indruk van vreemd en echt tegelijk . En die indruk
blijft zoo sterk dat hij in dezen bundel een zeer karakte-
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ristieke teekening meent to zien van het leven onder jongens
en meisjes, zoo karakteristiek dat een latere historicus mede
uit dezen bundel een voorstelling kan krijgen van het
jongeliedenleven der zgn . fatsoenlijke kringen in het begin
der twintigste eeuw, en nit deze vlot-gepenseelde schetsen
kan opmaken wet die jongelui bezaten, en wet ze misters .
Onder jongens en meisjes blij yen we met C a r r y v a n
B r u g g en ' s bundel In de Schaduw ; her echter onder
kleine jongens en meisjes, en alleen onder joodsche .
Pat wordt al weer een heel literatuurtj e op zich zelf,
die beschrij vin gen van dit tusschen ons wonende, onze teal
sprekende en zich toch zoo apart houdende yolk, van het
uitverkoren en het steeds uitgelachen yolk ; beschrij vingen
in den laatsten tijd telkens gegeven door Que rid o, van
Campers, Goudsmit, e .a., onder wie Carry van
B r u g g e n met dit, near ik meen, eerste werk Been achterafplaatsje inneemt . En bij hear treft ook dadelijk, wet bij
de genoemden telkens opviel, n .1. een felle visie, die
met hevig realisme menschen en toestanden kleurrijk en
onbeschroomd ons last zien . .A,.ldus toch begint de eerste
der negen schetsen van In de Schaduw getiteld : Tegen den
Dwang

„G e e r t, de pootige werkmeid, met 'r koddige stompe mopsneus en 'r groenig-blauwe oogen, road en grappig-onnoozel als van
'n clown, lag in 'r grove, vaalzwarte werkrok op 'r knieen over de
vloer, en al dweilend galmde ze, met 'r diepe, ba,ssige stem zwaar
beklemtonend de woorden . . . „Ik heb u lief, mit al de gloed . .
van main maagdelaik gemoed . . ." Na iedere pear woorden haalde
ze luidruchtig op door 'r news, want de prille voorjaarsdag en 't
natte werk hadden hear verkouwen gemaakt .
'n Emmer met vuil, grije-bruin beschuimd water" enz .

want de lezer kan zich uit dit staaltj a genoeg voorstellen,
hoe verbazend-echt deze werkmeid met hear gedweil en
hear grove vloeken wordt geteekend .
En alleen wie in deze snort literatuur geheel vreemd
is, zal zich verbazen dwars door dit bangle realisme van
het Joodj es-dagleven to zien lichten het innige idealisme,
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trouw bewaard in het ritueel vol warme symboliek van
het joodsche feestleven in synagoge en huiskamer .
De wijding, waarmede ook het armste joodsche moedertje
zorgt voor de sjabbessoep, en daarna de hooggeheven
handers in plechtig gebaar uitspreidt over de vele sabbathslampen, symbool van Sabbath-vreugde, snel prevelend de
voorgeschrev en lofspreuk (bi . 162) ; de statigheid, waarmede
ook het arme gezinshoofd presideert den paaschmaaltijd met
„de symbolieke spijzen : 't gebraden lamsbeen, 't ei, in asch
gesmoord, 't zoete roersel van appelen-amandelen-suikeren-wijn, de la,nge, groengekroonde mierikswortel, de andere
groenten, latuw en kleurige radijsbolletjes, 't bakje met
azijn en zoutwater
, alles naar ritueele aanwijzing
op de schotel gerangschikt" (bI . 165), terwijl ook na den
dienst blijft staan, gedekt door een stuk ongezuurd brood,
de beker wijn : „de symbolieke welkomstdrank en spijs voor
den Profeet, den Verlosser, die een naal zal komen en dan
in dien plechtigen nacht, die den seiderdienst volgt, 't arme,
verstrooide yolk zal verzamelen en meevoeren naar 't oude
Moederland" (blz . 166) ; die wondere volharding, waarmee
de ouders hun zoo van school komende kinderen direct
weer zenden naar den Rebbe, om to leeren opdreunen de vijf
oorzaken voor den vastendag van A .b, de zes voor dien van
Tammoez, en de tallooze voor alle bijzondere dagen des
jaars, dit alles wekt 'n huivering van bevreemding, van
bewondering .
Wat v oelt zoo'n sj ofel Joodj e zich verheven door het
dragen dier heilige traditie ; uitverkoren door het gedenken
van Gods groote daden van ouds verricht, door den goof
niet geweten of lichtzinnig vergeten ; geadeld door een
eeuwen- en eeuwen heugende afstamming van de hoogste
geesteshelden en door een eeuwen- en eeuwen durende
bespotting en verdrukking, die hij als een onwillekeurige
onbewust-jaloersche erkenning van zijn uitverkiezing lijdzaam
kan dragen ; en, trots zijn verschrompeld bestaan, eeuwigjong door de nooit aflatende verwachting van uiteindelijken:
triomf
En toch : dit idealisme blijkt Been lenteleven onder
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blauwen hemel, roept geen vrijheid uit voor de gevangenen,
overwint geen werelden, mist jeugcl . De Rebbe is oud, oeroud, bijna zoo oud als zijn Talmoed ; bet licht in de sjeoel
is geen zon in haar opgang, en de sabbathsiamp weifelt
over oude droomen, stifle berusting, verstervend levee, in
zijn jeugcl reeds verstervend levee, onzegbaar-weemoedig .
Die droef-mij merende weemoed, reeds door de genoemde
schrij vers in hue werk zoo treffend vastgelegd, komt door
dezen bundel den lezer flog nader, omdat ze hem bier tegemoet komt nit de joodsche kinderziel . Ach, die vroegouwelijke en toch zoo gannefige kleintjes, hoe voelen ze
zich bij bet spel met christen-kinderen als melaatschen
gemeden ; hoe bizar-bespottelijk, als ze bij de leesles op
school opeens moeten stokken, omdat ze dien mane niet
mogen lezen, dien ~~nen naam, dien „vreeselijken., dien bij
to schuwen had, dien nader niet eens had gezegd, alleen
aangewezen met dreigenden vinger" (bi . 108) ; hoe bitterverongelijkt als zij naar den Rebbe moeten, terwiji andere
kinderen van school gaan spelen ; hoe gruwelijk verveeld
in de sabbathswonin g, waar ongemoeid de kachel dooft en
bet petroleumstel walmt, ongemoeid omdat niemand vuur
mag aanraken, en waar zij voortdurend gevaar loopen to
zondigen tegen he t „dikke boekie, bij nader op et rekkie, 't
boekie van de zes-honderd-dertien g~bods en v~rbods" (bi . 76) .
Ontzettenden weemoed werkt de gehoorzaamheid dier
kinderen
weemoed, die in opstand wil omslaan . Opstand,
dock waartegen,; waaruit ? Opstand uit mummie-achtig, verstorven ritueel en geloof tot levenwekkende, jeugdige verwachtingen ? Neen, de christen door meest onbewuste affiliatie veel voelend voor bet oude yolk (gods, vaag hui
oudere rechten op bet lieul erkennend, en dus met schuwe
belangstelling bun innerlijk levee gadeslaande, ziet bier
niet bet ontwaken der doodsbeenderen tot nieuw levee, bij
hoort her alleen droeve klacht over of brokkelend levee, to
droever flu ze opklinkt uit kinderziel, reeds zoo vroeg geboeid in onbegrij pelij ke banden.
In de &haduw is de maar al to juiste titel van dezen
bundel zeer knap-geschreven schetsen, die o zoo weemoedig
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stemmen. En nog niet zoo zeer door de realistische beschrij ving van het klein-j oodsche ellende-leven, want dit
heeft ook hier een zeldzame schoonheid in zijn stills berusting, maar door schrijnend to laten gevoelen hoe ook
het voorvaderlijke idealisme verdroeft, verbrokkelt, versterft
en daardoor te-weemoedig, want daardoor krijgt dit
idealisme jets fataals, mist het de schoonheid en het of
ingebeeld of edit geluk, ten alien tijde vrucht van elk
idealisme .
Van zulk een in schoonheid en geluk levend idealisme
west daarenteg en morel De &hoo-ne Jacht, een bundeltj e van
vijf schetsen door A r t h u r v a n S c h e n d e 1. En reeds
door zijn uiterlijk schijnt het schoonheid en geluk to
schenken . Want o, het is zoo schoon, in rood en goud gebonden, zoo feeder-schoon, als held het in zich besloten
een lief, een teer geluk ; en het is even schoon als het
boekje dat onze overgrootvader dien morgen in de tuinkamer aan zekere jonge dame aanbood, en het fluistert evenzoo van het teere geluk, dat die jonge dame lokte onze
overgrootm oeder to worden . En toch is dit weer heel anders .
Want dit boekje is wel heel klein, en foci geen duodecimo ;
en het leder is wel rood, en foci geen juchtleer ; en het
lettertj e, dat de lieve lezeres aan het droomen brengt, is
wel correct en fijn en nuffig, en foci niet allersnoezigstpietepeuterig-klein ; en het vertelt natuurlij k ook wel van
het wonder van vrouwenliefde en van anders w onderen, en
toch niet sentimenteel, noch optirnistisch .
Hoe het dan wel vertelt ? Ja, om dat to weten, zult gij,
lezer, het boekje moeten . . . Om u plezier to doen lief ik nu
liefst volgen : leenen ; want, niet waar ? zoo zijn onze manieren,
sinds we verlichter zijn dan onze grootvaders die bibliotheken aanlegden . Doch ik most laten volgen : koopen ; want
het is to fijn en to teer om uitgeleend to worden, en to
klein voor de portefeuille van het leesgezelschap . Maar of
gij er dan niet aan bekocht zult zijn ? Een wedervraag
geve u antwoord . G}j gelooft, hetzij al darn niet behoorend
tot het denkend deel der natie, gij gelooft toch aan won-
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deren ? Gij weet toch dat het wonder reeeler is dan
de werkelijkheid, zoo werkelijk dat gij al niet meer weet
dat het een wonder is ? En gij weet toch ook heel zeker
dat het wonder zich niet beperkt tot het terrein van uw
kerk of uw bijbel ? En gij haalt toch niet smadelijk de
schoudera op, als er gewaarschuwd wordt tegen den Booze ?
Welnu, in dat geval
natuurlijk ook bedenkende dat hier
het wonder niet in ethischen maar in fantastischen zin,
niet in dogmatischen wel in literaire beteekenis wordt genomen
dan kan Dc Schoone Jacht u zeldzame sehoonheid schenken. En gij zult het ook heel gewoon vinden
dat de schrijver u brengt in de middeneeuwen . Ik bedoel
natuurlijk met deze hoogst-onliteraire aanduiding dat hij
u brengt in gezelschap van kruisridders, die onder eene,
wie weet P van de starren komende betoovering duivelen
worden voor gezin en lijfeigenen, dock daarna, door een
wondere liefde onttooverd, weer een vreugde worden voor
vrouw en kinderen, en een vader voor hun hoorigen ; waarop
dan een ouder ridder zacht spreekt „van wonderen, en menschen die er nooit een vinden ; en van den tijd waar inn
wij levee dat die vol geheimenis is" (bi . 24) . Dat hij u ook
brengt in gezelschap van droomers die van hun droomen hun
levee waken en dit weten hun geluk, en ongeluk tegelijk,
en dus zoo heerlijk-inconsequent zeggen : „Wees maar
dankbaar voor een gelukkigen droom," en kort daarna
„zoo gij ooit droomt, ik wensch u toe, dat uw droom uw
levee niet blijkt to zijn" (bI . 58) . Evenzoo in gezelschap van
zeer-ontvankelijken voor wie de onzienlijke dingen, goede
en slechte, meer zijn dan de zienlijke . En gij zult met den
schrijver vinden dat dit niets heeft nit to staan met midden-voor-of na-eeuwen of met jaartallen, maar is de eenigmogelijke verbeelding van frisch, naief-diep levee . Dit
toch blijkt uit zijn stijl, die het wonder vertelt als natuurlijk, en de natuur als wonderlijk . B.v. zd8 ziet de eene
ridder den zonsondergang, terwijl de kruisridder aldus verhaalt van zijn betooverd levee tijdens De Schoone Jacht
„Uit het raam ziende zag 1k, dat de zon zelve nu verdwenen
was aehter paarschkleurige heuvelen, waar schaduw dwaalde zoo
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ik zelden nog zag. Gloeiend rood, den weerschijn van donkeys
juweelen gelijk, was de lucht daarover en door de duistere boomen,
nog tintelend van de warmte vaarde een wind die wac als adem
nit een groote borst. (bl. 12)
„ . , stevig in mijn zadel, zwijgend, voelde ik mij rijzen nit mijzelf.
Lichter hief zich mijn hart, want, of sehoon ik het nog niet wi®t,
goad vertrouwen stood ongeweten in den donkey aan het etuur .
Wear zou dat henen ?"
„En 's avonde - vond ik op een laaghangende twijg dienzelfden
vogel mij aanziende met oogen die moisten ; een witte versehijning
was het in het onzekere roodduister van 't wachtvuur ." (bl . 13, 16)

Toch, hoe gaarne we ook een wijle luisteren near de
indringende bekoorlijkheid van deze zoo overtuigend-verhaalde fantasieen, spoedig
komt dit wijl het ethische,
d.i . het fundamenteele element van dit wonderlijk gebeuren,
of ons ontsn apt of met opzet is vermeden ?
spoedig
dorsten we near de werkelijkheid, die zich niet achter de
schermen verbergt, maar zich in 't voile licht vertoont,
onafwijsbaar, vastbelijnd en van ells zijden zichtbaar, als
gebeeldhouwd leven .
En deze openhartige werkelijkheid schijnt ons to
beloven Yolk van Holland, een bundel van negen schetsen
van een mij onbekend, misschien pseudoniem P schrijver
gees Meekel.
Volk van Holland door K e e s M e e k e 1 . Kan het fermer,
steviger, natuu rlij key ? Niet een s C o r n e l is ; maar zoo
trouwhartig, niks-niet-trotsch, zooals die hoogvliegende
schrijvers gewoonlijk wel doen ; neen, zoo eenvoudig-weg
als hun broer tot zijn lezers komend met dit geruststellende en bovendien zoo onvervalscht-hollandsche K e e s !
En werkelijk gerustgesteld vangt de lezer welgemoed
aan to genieten van de eerste schets Bloesem, die aldus
begint
„Als eon bloembed vol vreemde planten : kaktus en roods
chrysanten en varens, ligt de hoeve in het vlakke land ."

lTm, een beet] e rear ; rear verbeeld, rear gezien, rear
gezegd, in rear hollandsch
maar kom, het beroep door
dien trouwhartigen titel op ooze welwillendheid gemaakt,
o. E . I 3
28
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niet dadelijk teleurstellen ; och kom, met wat goeden wil
wel ja, ears boerderij, tuaschen wat groan, in hat vlakke
land, dit is er van to makers, en dit is hollandsch ook .
En dus nu maar niet to veal letten op de beschrij vingen,
dock des to meer op hot yolk van Holland . Dra komen
ze : een rijke boer met een zoontje, en een rijke boer met
een dochtertje ; de vaders eerst innige vrienden, dan door
eon twist fells vij anden ; de kinderen eerst vriend j es, dan
vreemden, tot zij, groot geworden, hevig op elkaar verlieven,
de vijandschap hunner ouders openlijk trotseerend, als een
verloofd p ,ar meedoen aan de ringrijderij, door hat vredelievend yolk toegejuichd, daarvan teruggekeerd in de maneschijn nog wat wandelen langs de vaart, niet letten op een
kromming van den wag, in de vaart vallen, en samen verdrinken : „de armen gestrengeld, en hat hoofd op elkaars
borst als geborgen" (hi . 83) .
En dan schatert de lezer hat uit : „raar, o yolk van
Holland, zijn uw manieren, om zoodra gij de kans schoon
ziet, dat is natuurlij k : zoodra de mean uw verliefde hoofden
beschijnt, fluke in de vaart to vallen, en samen to verdwijnen in zoo schooners dood. Jammer echter voor de
verrassing, dat de kunstenaar, die uw manieren kept, mij
reeds had voorbereid op dit vanzelf-sprekend einde, want
hij deed me beluisteren uw innig-natuurlijke woorden, die
immers moesten luiden aldus"
,,,,Marie, Maria, wie gaf je toch die koninginneschoonheid?
„En j ou die mooie ziel ?
„wie deed je wezen zoo vol tears dingen en gedachten, ale een
paleis vol koatbaarheid ?
,,wie gaf die stuwing aan jouw mooien wil ?
„Hoe ken hat zijn, mijn fiere prins, dat 'k elken droom, die in
mij mooit en siert, je voor de voeten strooien wilds als een bloeme
of een kroon ?
,,Marie, Maria, mooie Maria, j e maakt me tot een week
en tbch steal-sterrek mensch ! . . . M a r i e, mijn Maan, was alley
wel zoo schoon als jij niet naaet mij gaande waart ?
,,Zie, die schoone wolken komen, L e o . . , ze zijn ale gestrooide
bloemen wear de mane-maagd straks komt traders . . . Dat zijn de
maagden uit hat wolke-sprookje . . . Ze sullen slaan haar sluiers om den
prins van haar hart, ze sullen met hem feesten en vieren totdat
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de booze winds man komt, die ze bang en schuahter zal doers wijken
voor zijn adem en sterke stem. , ." (bi . 72/77)

Inderdaad, zoo volmaakt eenvoudig vraagt de boerenzoon,
als gewoonlijk geheeten L e o ; zoo ongekunsteld antwoordt
de boerendochter . Hoe edit is dit yolk van Holland ! Men
proeft uit hun woorden de edits Edammer kaas en de
prima-prima Delftsche roomboter ! En men vindt het bijna
onheusch van den schrijver, als hij aanmerkt : „ze gevoelden
zich beiden verwonderd over hun eigen woorden" (bl . 71) .
Immers die woorden barren den weg naar het zoo bij uitnemendheid hollandsche einddoel van een verliefden boerenzoon en een verliefde boerendochter : de vaart, waarin ze
bij maneschijn fluks verdwijnen, allebei en voor goed .
Ja, voor goed, zucht de lever, want een oogenblik
vreezend dat hij dit yolk van Holland nog eens zou moeten
ontmoeten, stelt hun subiete verdwijning hem gerust en
houdt hij zich aan vader C a t s' verzekering
En evenwel nochthans en desalniettemin
Het levers is er uit, en komt er nooit meer in .

Jawel, in deze niet meer, maar leeft het misschien in
dat andere yolk van Holland, in de stroopers, arbeiders,
oud-kolonialen, herbergiers, molenaars en boeren ons in de
volgende acht schetsen voorgesteld ? Neen, niet meer zoo
edit als in L e o en M a r i a . Sours lijkt het er een beetje
op, als in Dunmaya, het ou de lief] e van den oud-koloniaal ;
maar 't is helaas niet meer zoo edit . De verhalen worden
vlakker, een beetje vervelend zooals zoovele dorpsschetjes,
trachtend realisme to geven, hoewel de verhaalstem daartoe
to ontroerd blijft, zich zelf niet in bedwang houdt en stottert van „de inderdade wereld" . En dus voelt de lever
ook dit realism.e als onecht, verwaterd, en moppert hij boos
het rijmpje nit zijn kinderjaren
Kees, Kees, Kees, je hebt er water bij gedaan,
Ik heb je met de flesschen naar de pomp zien gaan .

Zeker, hij voelt wel dat hij onbeleefd is, maar vindt
zijn ontstemming best to verontschuldigen . Wat al heerlijks, wat al forms en stevigs had die mooie titel Volk van
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Holland beloofd, en wat voor olla podrida ward hem bier
voorgezet !

zuiver realisme, flu echt levee, natuurlijk, wortel
echt en, kan bet zijn, hollandsch levee ! Belooft dit niet .
Top N a e f f' s Oogst ? De eerste der negen schetsen van
dezen bundel, getiteld Nalatenschap, begint alzoo
0,

flu

„Hat huffs stood in de schaduw van de kerk en de slagen uit
haar stompen toren dreunden er door, zwaar en gaaf, als zwaaide
zich de hamer onder eigen-dak . Ze trilden in de ruiten en vulden
de ledige kamers vol donkey georgel, dat traag verging in stilte,
elk half uur. Den ouden heer boven, in bet groene vertrek met lage
balkenzoldering en dubbele ramen, kleur in lood aohter troebel
vensterglas, was bet trouwelijk keerend, prompt geluid lief, ale de
stem van ears vriend in regelmatig en beproefd bezoek . Het was
hem een behoefte en een bezit ."

Verrast kij kt de lezer op . Wat is dat goed gezien en
gezegd, als kon bet onmogelijk anders, en met walk een
vaste hand neergeschreven als een fait, waaraan niet tetwijfelen valt ! Dadelijk
wel een bewijs dat bierr de
eenig-goede verteltoon getroffen is
dadelijk wil hij meer
weten . En hij komt ook to weten dat er nog een witte
kamer beneden is voor de oude dame
en dat deze twee
elkaar alleen zien, nears met eens zien, voorbijzien aan bet
zwijgende, deftige middagmaal, voor goed gescheiden rinds
hue eenig kind stierf, de moeder dacht aan zijn overgevoelige dichtmanie, door den vader roekeloos aangevuurd,
de vader moist als onsterfelijk dichter, door en voor wiens
glorie hij slechts leefde, moat zij, statige vrouw van de wereld,
een monomania vond van een seniel, oud heer . En de lezer
weet ook dat niet deze droeve feiten hem ademloos doers
voortlezen, maar de tastbaar geworden droefheid zelve, die
doellooze, die dagelijksche en eindelooze droefheid, die den
toeschouwer van weemoed doet weenen van binnen, en met
zoekende oogen radeloos doet rondzien .
Er is veal weemoed in al deze kleine verhalen ; weemoed
van een nit indict terugkeerend weeuwtje, dat voelt met haar
lead niet meer to passers in hat blijde levee ; weemoed over
zooveel ongeweten lead als over een vriendin blijkt to zijn
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gekomen, die men in jaren niet zag ; weemoed ook als de e~ne
bloost over wat haar bewonderde kranige vriendin in slechtheid durft to doen zonder to blozen ; weemoed ook over bet
vervelende levee, dat een mensch doet cloven in een onbelangrijke task en hem daarin naar ziel en lichaam last
verschrompelen . Maar daarnaast blijdschap, echte, eigen
blijdschap, T o p N a e f f sche blijdschap, blijdschap over
heerlijke kin deren, en over de heerlijkheid die zij met hue
weenen en lachen strooien over 't groote-menschen-levee .
Blijdschap, die ineens maakt overblij, zooals L e t j e wordt
op haar gang naar de eerste muziekles

„Eon orgol kwam een zijstraat uitrijden, atond stil voor bet
troittoir, de man er achter draaide bet wiel. . . en hoopla, daar
klonk 't . Alle meiden liepen nit ; de heele straat vol blauw katoenen
meiden, vol zon en vol muziek . Dat was pas muziek !
Het maakte L e t j e overblij . Ze vervolgde haar weg in den
pas-van-drie" (bl . 217).

Maar bovenal is bier een festijn van teekenende details,
waaraan bet echte schrij versras is to herkennen .
In dit e~ne gealineeerde zinnetje : „Maar nooit", ligt
de eeuwige afwijzing van hot zwijgende, hunkerende verzoek
door bet oude heertje aan de dame gedaan bij bet voorzichtig elkaar passeeren in de gang : of ze hem toch weer
eons wil aanzien ; ligt de doodelijke minachting der moeder
voor bet monomane heertje, dat door zijn z .g.n. poetische
opvoeding haar eenig kind heeft bedorven .
Hoe voelt iemand zich die een onverplicht, dus dubbel
gewaardeerd bezoek aan een mindere gnat brengen ? Hoe
lacht een wanhopig bedroefd weeuwtje, dat toch moot
lachen om eon kindervraag ? En hoe voelt zich eon jarige
grootmoeder, als ter barer eere voor bet eerst bet kleinkind
een pianostuk j e speelt, en hoe zag dat kleine kind de piano
toen bet zijn eerste pianoles kreeg ? De selrrijfster weet
hot natuurlijk zoo precies, dat de lezer lachend opkijkt en
knikt bij teekenende trekjes als doze

„Dat zou juffrouw V a n M i e r e n, de weinig verwende, zeker
bijzonder waardeeren, bet zou haar goeddoen . En E v a, de Langstraat inzwenkend, voelde zich stijgen in eigen achting om den vriendelijken inval, die was als een genade . (bl . 89) .
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Annie glimlaahte,

een schier voorzichtige glimlach, die haar-

gezicht jets armoedigs gaf (bl . 60) .

HOo1 jarig voelde O m a zich . (bl . 243).

En de vleugel ging open, ala een nijlpaard dat zijn tanden last

zien." (bl, 222).

Mag echter de kritiek her alleen onbegrensden lof
geven en vergeten zichzelve de waarschuwing voor to
houden : „un sot trouve touj ours un plus sot qui l'admire ?"
Neon ; maar wel kan ze zoo beslist lof aan dit werk
geven, juist omdat ze zoo precise de grenzen ervan ziet .
En die zijn dat doze voortreffelijkheid meer is die van breed .
en vlak dan van diep werk ; dat her meer op dan in hot
levee is gekeken ; dat her meer hot hoe-dan-ook zoo ge-groeid-zijn van hot levee wordt geconstateerd, dan hot
groeien zelf wordt meegemaakt, en dat men bij de heerlijke
helderhoid en hot verfrisschende van dit werk, gracious alea
een spel en tegelijk ernstig omdat de schrijfster er met
haar heels ziel bij is, toch niet vergeet dat er hooger hoogten
en dieper dalen zijn in hot levee
maar evenmin dat de
schrijfster zich dit wellicht ook bewust is . 't Is alsof zij wel
her en daar om hot hoekje van hot levee heeft gekeken,
dock hot daar to mysterious vond, to duister ; zoo heelemaal
niet om met holders oogen en klare stem daarvan nu eena
jets to vertellen. En dit wilds zij, kon zij, en dus heeft
zij geen groote literatuur, geen eeuwig-belangrijke kunst
gegeven, maar Oogst, een bundel in zijn snort echter ZOO
voortreffelijk, dat we de schrijfster en onze literatuur er van
harts mode gelukwenschen .
Doch zijn er dan goon vlamingen meer
om geprezen
to worden ?
Natuurlijk zijn or vlamingen in onze nieuwe literatuur,,
zoolang zij beiden hue tegenwoordig karakter behouden,
en vooral zijn er vlamingen ale or sprake is van schetsen,
Want schetsen
kunnen ze hot niet alien, die handige
vlamingen ? Ziehier eon nieuwe, althans hier nog niet
bosprokene, r a n s v e r s c h o v on ; of hij hot kan ! Begin
maar aan zijn bundel van zeven schetsen, Uit hot Nethedal,,
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en reeds op de eerste bladzijde ziet gij dat hij west hoe een
workman op Maandagochtend wakker words

„Maantje word wakker .
Hij voelde hoe hij zoetekes bprees, van heel diep en ver, nit
zwaren slaap, langzaam opglijdend, zonder schok of stoot, glibberig
bpduikelend nit aai-streelend water, met dat beerlijk na-gevoel van
pluim-licht vlotten, in dons-warms rust.
Zijn gedachten flodderden nog een wiji harrewarrend our en
weer, over 't vermeende plezierig gebeuren ; ze dwarrelden roezemoezend in zijnen kop dooreen, ale een vlucht road-zwalkende, lustigkressende, hale-over-kop-duikelende kraaien ; maar hij smakte zijn
lippen opeen en proefde zijnen kleverigen mood em zijn dikke tong .
Toen schoot hot in-eons klaar in zijnen kop, dat hij hot maar gedroomd
had van diep lekkeren moeselsouper, met schuimende pinten bier en
dikke boterhammen ; en dat bet allemaal maar bedrog was . .
oei ! oei !"

Ja, dit is hot ongegeneerde realisme der Vlamingen,
dat one toch niet zoo rauw klinkt, omdat de toon
ervan zoo gemoedelijk en zangerig is . En echt daarnaast,
in een derde schets De Nacht, hot verhaal van wonderbare
torenwachtersvisioenen, ook realistisch weergegeven en toch
steeds wonderlijk . In de vierde schets, Doodzonde, den lieven
ernst door kleine T u u r k e gemaakt met biecht en eerste
eommunie, vrooliik gevolgd door Zomerfeest en Waterkermis,
terwijl de laatste Nonket Sooi gevoelig verhaalt hoe eon
aardig kind, aan zijn ziekbed, met elkaar ruzienden vader
en oom west to verzoenen .
Zeker, dit is alles knap geschetst. Sours ook met een
verheugend detail ale : „hot blije galmen van den beiaard
nit den Sint Gommarustoren . De trippelende tonern dartelden buitelend over de daken" (bi . 100), of ale hot rennen
van eon knaap over straat : „hij trippelde lichtjes over de
keien en zag de steeneu vluchten order hem" (bi . 78), of
ale hot gaat regenen bij eon volkscoucert : „In eenn oogwenk
ploften en paddestoelden de regenschermen zwart beveiligend
open" (bi. 118) . Zeker, dit is alles heel knap work
maar
hebben we dergelij k knap work reeds niet uit den treure
gel ezen ? Is bet nog interessant ? Krijgt men her riot
moor de door de, natuurlijke nieuwe, literatuur geijkte visie
op menschen en dingen, dan een werkelijk-literaire, een
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eigen kijk op menschen en dingen ? Voelt men zich op deze
wijze weer niet overgeleverd aan de manier, die vervelende
karikatuur van de alleen-belangrijke persoonlijkheid ?
Deze speurt men dadelij k in Janus met het dubbele voorhoofd, een bundel met acht schetsen door K are 1 v a n d e
Woes t ij n e. Verwonderd over zulk een voorrede, leest
men 's schrijvers Klein Sermoen aan den Lezer
„Zoo ge, Lezer, zijt onder dezen, die in bun levees-overtuigingen
slapen mogen als op een diepe peluw een zat-gezogen kind, en voert
uwe gezette rechtschapenheid langs de waste paden van effene en
rots-rustige beginselen : last dit boek en zijne onbetamelijke grapjes,
die storen zouden, van (door) den wrevel dien zij wakker-kittelen,
de voldaanheid van uw sluimer en de vriendelijke, maar bewuste
strengheid van uw waak .
Maar is 't, naar mijn hope, dat ik u mocht zien monkelen om
een epictetisch boekje der zeden-leer, en, tevens, ernstig zien worden
in-eens om 't malve bloemken der plante ooievaarsbek : o, weze
't waar dat go vindet in deze verhalen de onrust van uw glim-lack
en de aandoening van uw ernst ! . . . "

En in verwondering blijft men bevangen bij het lezen
van het eerste verhaal Romeo of de Minnaar der Liefde.
Want is hier B o c c a c c i o Vlaamsch gaan spreken ? Of neen
de verhaler, B e n v o 1 i o, heeft toch ook iets in zijn stem
van D ante, op een bedriegelijke gelijkenis af, als hij de
bewonderde schoonheid van een Italiaan zoo teekent : „hij
was blond en hoog-struisch als een Vlaming uit het land
van Kadzand" (bi . 17) ; hoewel de levenstoon dezer adellijke
losboll en toch weer aan den anderen karat is de lachende
weemoed der jonge Renaissance, die met gracieus gebaar
leelijke dingen zegt in schoone taal .
En zijn in het tweede De vrouw van Kandaules en het
derde De zwijnen van Kirke P l a t o en H e rod o t u s en
Horn e r u s wel twintigste-eeuwsche realisten, en toch
geen bangle democraten geworden ; en voelen zij ook de
machtelooze woede onzer huidige geenerveerde manners
tegen de overmacb t der vrouw, zonder daardoor het mannelijke hunner levensvisie en kunst in to boeten ?
Doeh omwalmt ons dan uit de Drie gevoelerige Parabelen,
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gefantaseerd op motieven nit de Heilige Schrift, niet de
wierook van Middeneeuwsche mystiek, of missehien ook wat
parfum van salon-mystiek onzer alles-behalve mystieke
tijden ?
Maar dan die ironie in Blauwbaard of het zuivere inzieht
„dit voorbeeldelijk tractaatje over de goed-gemeende bedoeling" ! (bi . 145) . Dit ironisch-ernstig verhaal van B 1 a u wb a a r d's huwen met en dooden van vrou we S u p e r b i a,
Avaritia, Luxuria, Invidia, Intern perantia, Ira,
P i g r i t i a, achtereenvolgens met behoorlijke tusschenpoozen
an rouw en het lezen van levees van vrouwen-heiligen, totdat ten slotte de broeders van. P i g r i t i a, manners met barbaarscsen naam,,,vlaamsch gezeid : Zedelijkheid en Gewoonte",
overigens „deftige heeren en wel op-gebracht", B 1 a u wb a a r d dooden met hue treffelijke zwaarden (bL 207/8), is
dit met grimmig-ironische leute verhaalde fabeltje niet een
droef-lachende parodie op het zoo verlokkende, en zoo lichtmislukkende heerlijke huwelijk
E n dan in Christop horns die ere st van 't g een ons gebeurt „op onze reize naar de Waarheid," of is al deze ernst
niet dan boert enn leute in allerkoddigsten vorm ? Want
deze C h r i s t o p h o r u s is een rakker van een koewachter,
een vechtersbaas op Belgische kermissen, v66r hij veerman
over de Leie wordt, in welke hoedanigheid hij eerst de van
Bethlehem terugkomende Drie Koningen overzet
den
dikken, deftig- gebaarden, maar erg-rheumatiekigen B a 1t h a s a r ; den ook tegen zijn mede-koningen wel wat schetterenden G a s p a r, echter dadelijk zoet als hij, gelijk zoo
vaak, last krijgt van het steep ; en den onnoozelen M e 1 c h i o r,
„een klein, dik-buikend, grijs-huidig negertje" (bi . 289) die
daarna al babbelend 'n kommeken m elk drinkers in C h r i s t op h o r u s' butje , vervolgens de van het bezoek bij S a l o m o
retourneerende koningin van Scheba, die hem weer leert
bukken voor vrouwenschoonheid ; dock ook ten slotte het
kind, dat in stormnacht C h r i s t o p h o r u s' bootje stil
voortstuwt over de wild-golvende Leie, het kind waarin
C h r i s top h o r u s eindelijk den altijd tevergeefs-gezochten
meester herkent, het kind dat blijkt to zijn : „een schoon
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en nederig Man, en Hij zei : „o Mijn machtige dienaar, mijn
seam is Jezus Christus !" " (bI . 310) .
En de in €en verwondering gebleven lezer knikt peinzend bij dit Na-Wooed, ter verklarvng
„De (oede vriend van den schrijver : Wat hebt ge daar een
geestig boek gemaakt, en mooi !
De schrijver : Wat heb ik daar een treurig boek gemaakt, en
sleeht !

Janus : Ze zeggen dat ik twee aangezichten heb . Weet ik ? Ik
ken toch op mijn rug niet zien ! . . , "

En nog voor zich heen knikkend mijmert hij : zeker,
Jan u s B i f r o n s weet het, en mag het zeggen ; weet dat
de man een mensch is van edel bedoelen en een zwij ntj e
tegelijk, en dat „de vrouwen, zijn ze ook kwistig met dat
van anderen, hun ~igen geheim goed weten to bewares"
(bi . 62) ; weet ook dat het eerlijke realisme, mits klassiek,
mannelijk en aristocratisch, wel een mensch doet rillen voor
ziahzelf en de slappe idealist] es voorgoed outnuchtert, dock
het zuivere idealisme niet doodt of uitdrijft, integendeel
er om roept als om zijn beter deel, zijn ander-ik ; maar
als het dan de gewenschte 'eenheid heeft bereikt, voortdurend
daaraan rukt en plukt. Om die to breken ? Dat allerminst ! Om hear op de proef to stellen en to bevestigen ?
Nu ja, faites votre jeu, als ge graag een rose lorgnet draagt,
maar uwe oplossing riekt near den catechism us ; en brave
echtgenooten makes toch niet van tijd tot tijd ruzie met
opzet om daarna elkaar weer in de armen to kunnen vallen,
heerlijk verzoend ? Waarom dan ? Jan u s zal het u precies
zeggen als gij hem eerst antwoordt, waarom de schetteraar
G a s p a r juist weer last kreeg van zijn steep, toes hij to
Bethlehem toch „zeer oprecht in aanbidding was" (bi . 292),
en ondertusschen iure suo bleef een der Drie Koningen en
niet dacht aan troonsafstand ; of waarom B l a u w b a a r d, na
in rouwgewaad zich gesticht to hebben aan zoovele levens
van doode, heilige jonkvrouwen, er zoo vanzelf toe kwam
een levende jonkvrouw in pleats van to heiligen, dood to
kittelen .
En Jan u s weet zich toch gees anarchist en spotter,
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al heeft hij een wrangen lust zich zelf bespottelijk to
vinden, al weet hij zijn humor niet goedmoedig maar
grimmig van karakter, al moet hij alle dikke, deftige braven
eens den narrenkap opzetten, en weemoedig lachen dat die
hun veel beter staat dan hun blikken kronen en goudpapieren tabbaards .
Neen Jan u s is geen spotter, want hij weent precies
zooveel als hij lacht, en beiden z66 echt, dat hij niets doet
voor het schellinkje, integendeel, populariteit haat en latijn
prevelt en zelfs grieksch, als een bezwering om onschuldige
maagden, die schoone literatuur voor getijdeboeken aanzien,
en domme d uivels op een afstand to houden . Neen, J a n u s
is noch onzedelijk, noch spotter, maar wel bifrons, enn dus
een godloochenaar voor hen die het precies weten, een
gevaarlijk prater voor de eeuwig-slapenden en revolutionair
voor hen die nog nooit in een spiegel zichzelf bekeken
dock voor zichzelf och zoo'n tobber, die, als hij wil lachen
om de heele kluit, moet weenen, en als de tranen vanzelf
opwellen, moet grinniken.
Maar altijd, van welken kant ook bezien, blijft de
lezer in verwondering over dezen Jan u s ! Wat is hij een
goed littr~, wat weet hij de werking van de alliteratie in
een zinnetje als dit : „geen stoornis . . , dan van een verren
vogel die vreemd-fluitend was ; we hadden vrede in dit
oogenblik, en waren vroom bij 't voelen van 't bezinkend
uur" (bI . 5) ! En hoe kan hij dan ineens al die littre-manieren
op den oud-roest-hoop gooien, als hij zoo smaalt op „op
antithetische en brandende
vaak aangebrande en kwalijkgeurende
beeldspraak" (bl . 9), en ondertusschen blijft verbluffen door een beeldspraak, zoo rijk en overvloedig dat
in beelden to spreken hem 't eenig mogelijke schijnt . En
dan, wat een aliereigenst hollandsch spreekt hij b .v. als hij
vertelt van „de Herfst, die (hij) was als de twijfelachtigheid
van een ongewoon-vroegen avond voor de alleen-verm6ede
mogelijkheid van een onweer" (bl. 152), of de duine-klingen
beschrijft in hun steeds wisselend aspect (bL 216), dock
ook tegelijk voor zooveel vreemd Vlaamsch zet als : „kweerne,
zaluw, keerle, snokken, snirse, maluw, slameur, deluwen" .
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Pit is echter den lezer Been aangename verwondering
over dezen J a n u s, evenmin als deze andere dat hij dezen
bifrons wel eens aanziet voor zeden-meester, maar dan in
bet negatieve, bijna perverse . En toch heeft dit de schrijver op zijn geweten, die immers in zijn Klein Sernwen hem
dit voorhield als „een epictetisch boekje der zeden-leer"
en dan in zijn Nawoord ook eerlijk bet moest karakteriseeren als „treurig en slecht" . Doch om de zede gaat hot
bier niet ; doze bifrons wil geen zedemeester zijn, hij doet
alleen zoo maar eens om vrij to kunnen toegeven aan zijn
geween en gegrinnik . Neon, deze bundel wil geen, en als
zoodanig roekeloos, handboekje van zedenleer zijn, maar
eon literaire uitbeelding van 's levees realititeit en idealisme, innerlijk en en eeuwig-van-elkaar-afkeerig, onverbrekelij k met elkaar verbonden en eeuwig van elkaar gescheiden als de Siameesche tweelingen en als Jan u s ' dubbole aangezicht ; of korter gezegd, een mannelijke, literaire
uitbeelding van bet wondere, in zichzelf tegenstrijdige levee
en als zoodanig is deze bundel voortre Yelijk .
En met dezen Janus in de hand ziet de lezer nog eens
naar de gelezen schetsenbundels en overweegt opnieuw
de vaak vernomen klacht over al bet klein good onzer
huidige literatuur . Doch dan glimlacht hij mij merend
waarom zouden we groot doen ? Is niet de eeuwige bekoring van ons land dat we in alles miniatuur zijn ; in
onze huisjes, waarvan ieder Hollandertje een huissleutel
voor zich alleen heeft, omdat hij natuurlijk bewoont eon hell
huffs-je ; in ons landschap, waar we in en provincietje eon
stukj e heide, eon stukj a veen, eon stukj e bosch, eon stukj e
weide, duin, zee, rivier, moor, m . e. w. alles kunnen vinden ; in
ons levee met zijn kleine horizonnen en geringe afmetingen
en toch alles zoo karakteristiek, dat de naar
Europa voor zijn finishing-touch komende A .merikaan in
Holland eerst rondkijkt, omdat hij daar alles in eon doosje
bij elkaar en toch echt vindt, wat hij in Europa wel grooter
dock soma minder echt zal terugvinden ?
En zou bet dan in onze literatuur anders zijn ? Treft
hetzelfde niet ook in onze schilderswereld met haar vole
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stillevens en kleine, intieme doeken ? Is niet de Camera
Obscura echt-hollandsch en dus onvertaalbaar werk gebleken ?
Zouden we in plaats van to klagen niet liever trotsch zijn,
of nog liever het niet eenvoudig, natuurlijk vinden dat de
Hollanders een meesterschap in schetswerk hebben bereikt ?
Misschien ten koste van de vaardigheid breeder, grooter
work to componeeren, en een goeden roman to schrij ven ?
Een antwoord kan misschien schenken een koutend
overzicht over wat aan grootere verhalen ons in de nieuwste
boeken werd aangeboden .
Pat is dus, geduldige lezer, tot eon volgenden keer !

EEN GELUKKIGE
DOOR

Dr. J. DE JONG .

Wanneer deze bladzij den den lezer onder de oogen
komen is de 100e geboortedag van e l i x M e n d e l s s o h n
B a r t h old y al herdacht ; maar ik schrijf ze vbor 3 ebruari,
in onkunde derhalve van de wijze waarop die herdenking
in de muzikale wereld heeft pleats gehad.
Bij herinneringsdagen van beroemde mannen pleegt
men de balans weer eens op to waken . Er is reden to gelooven d at M e n d e 1550 h n er beter zal of komen den dat
b.v. voor vijfentwintig jaren het geval zou zijn geweest .
Evenals de al to exclusieve W a g n e r-cultus M o z a r t ten
goede is gekomen, zoo hebben de buitensporigheden van
sommige ultramodernen M end e 155 o h n in de hoogte
doers gaan.
Men d e l s s o h n heeft kwade dagen moeten doormaken .
Er was een tijd dat Paulus en Elias tot de pijlers behoorden
van het repertoire van alle Duitsch zingende koorvereenigingen, dat in alle huiskamers de liederen en duetten
van Mend e 1 s s o h n werden gezongen, zijn .Lieder ohne Worte
op alle klavieren to vinden waren, zijn concerten overal
gespeeld werden . Maar reeds met S c h u m a n n's opkomst
werd dat anders . De liederen en kamermuziek van S c h u m a n n verdrongen die van Men delssohn,zijn aust-&enen
den Paulus. En C h o pin overvleugelde hem aan het kla-
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vier, terwijl W a g n e r velen zich van hem deed afwenden .
Ret eerste klavierconcert, waarmede M e n d e 1 s s o h n to
Londen zulk een triomf had behaald, verdween geheel uit de
concertzalen, de liederen ,,mit" en „ohne Worte" verstomden .
Sommige werken intusschen bleven zich handhaven : zoo
hat vioolconcert dat voorgoed in de litteratuur geankerd
is ; enkele klavierstukken als de Variations se-rieuses ; ook Walpurgisnacht en Lob gesang hielden hat lang vol . En de
ouvertures en de twee symphonieen, de zoogenaamde Schotsche en de Italiaansche, trotseerden zegevierend den invloed
van tijd en mode .
.A l had Men d e 1 s s o h n nits anders gecomponeerd
dan daze, hij zou meer verdienen dan over den schouder to
worden aangezien door een jonger geslacht en als zoet, week
en sentimenteel to worden verworpen . Bijna alien waken
zulk een periode door ; ik ban niet beter geweest dan
anderen en nu nog plegen vrienden mij weleens plagend
ontboezemingen van dertig jaren her na to houden ; hoe
ik de muziek van M e n d e l s s o h n vergeleek bij bloemkool
(die ik niet gaarne at), of bij banketbakkerswaar, waarvan
men spoedig zijn bekomst krijgt, enz . enz. Als men ouder
wordt leert men de enorme verdiensten van M e n d e l ss o h n beter waardeeren, beseft men hoeveel gaven en kennis
noodig zijn om z6t den vorm to kunnen beheerschen als hij
hat deed, om tot zulk een evenwicht, tot die zuiverheid van
stijl to geraken .
Rat heeft M e n d e 1550 h n zeer geschaad, dat hij zooveel navolgers vond, dat iedereen zijn gladde factuur met
meer of minder succes kopiaerde en op zijn wijze trachtte
to componeeren . Geen wonder dat men to veal kreeg van
hat sentimenteele . In Duitschland niet alleen, maar ook
bij ons, in Engeland, Scandinavia en Rusland was zijn invloed jaren lang groot en algemeen . Wij zijn er thane
aan ontgroeid, al kan men sporen er van gemakkelijk nog
tot op onzen tijd vinden . W a g n e r leerde ons andere
idealen kennen en B r a h m s' gespierder, ernstiger taal beantwoordde meer aan de behoeften van velen . Zoo raakte
Mend e 1 s s o h n gaandeweg op den achtergrond . Toch zal
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men hat wel daarover eens zijn, dat hij tot de grooten moat
worden gerekend ; dat iemand, die op zijn zeventiende jaar
een ouverture schreef als die van S hake s pear e' s Midsummernight's Dream een genie mag heeten . In sommige
dingen is hij „vorbildlich" geweest . Bijna alle moderne
scherzos en capriccios dragen min of meer zijn stempel en
hij heeft voor hat phantastische heerlijke klan ken gevonden .
Hat is waar zijn fantasia is begrensd ; zijn geestenwereld
jaagt geen schrik aan ; zijn stormen zijn stormen in een
beak ; voor hat demonische, hat geweldige ontbrak hem de
noodige diepte, de macht . En terecht heeft men zijn aan
melodieen rijke muziek verweten, dat daarover alleen heldere
zonneschijn of kalm maanlicht is uitgebreid .
Zeker hangt dat samen met zijn levensloop, die merkwaardig vrij bleef van teleurstellingen en dissonanten . Nu
ja, geheel bleven ze hem niet bespaard : zoo bijv. ontging
hem na den dood van Z e 1 t e r de directie van de Singakademie to Berlijn . En een zoo fijne natuur als de zijne
moest zich wel dikwijls in de maatschappij stooten aan
onverschilligheid, nijd, boosaardigheid en slechtheid . Mend e l s s o h n was lichtgeraakt en wantrouwend ; hij was door
de atm osfeer van liefde en bewonderin g, waarin hij was
opgegroeid, verwend geworden . Ook was hij uitermate
gevoelig voor critiek en de warmste lof in een der grootste
bladen deed hem niet zooveel pleizier, als de afkeuring in
een prulcourant hem ergerde . Niettemin kan men zeggen,
dat M e n d e 1 s s o h n een gelukkig mensch is geweest .
Weinigen hebben- een zoo heerlijke jeugd gehad, weinigen
hebben zich zoo geheel, zonder zorg kunnen wijden aan de
ku n st die hu n lief was . En zoo kon hij, de vroegrij pe, opgroeien tot een merkwaardige figuur in de m uziek, een
vruchtbaar componist van breede ontwikkeling, een grootpianist, een dirigent van den eersten rang voor then tijd .
Hij kon zijn hartewensch vervullen : hij, de „Judenjunge" 1)

1) De uitdrukking is van hem zelf, hoewel hij in den regal vermeed aan zijn Joodsche of komst to herinneren . Men weet dat e 1 i x
M e n d e l s s o h n i n 1816 gedoopt ward ; maar natuurlijk had Wagner
gelijk met hem toch in zijn Das Judenthum in die Musik tot de Joden
to blijven rekenen. Eenmaal Jood, altijd Jood .
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gaf, gesteund door een „gomodiant" 1), B a c h's honderd
jaren vergeten Matthaus-Passion, de „groszte christliche
Musik", aan de wereld terug. Hij maakte van Leipzig voor
jaren hat muzikale centrum der wereld . Hij vierde triumfen,
oogstte eerbewijzen als weinigen Z) . Hij lead flu en den
aan de gevolgen van opwinding en had dagen waarin
zijn zenuwen hem de bass waren, maar over hat geheel
genoot hij een goads gezondheid ; men west van hem dot
hij op alle tijden kon eten en slapen . Hij was gelukkig
getrouwd en een long ziekbed bleef hem bespaard . En ook
hierin toonden de Goden hem lief to hebben, dot zij, toes
hij zich begon to herhalen en een beetje near de „Schablone" to werken, toen zijn inspiratie begon to verzwakken 3),
hem, jong nog, tot zich namen en hem behoedden voor
hat treurigste lot, dot den kunstenaar treffen ken : zich
zelf to overleven.
elix Mendelssohn Bartholdy ; felix inderdaad!
En toch heeft daze gelukkige zijn leven long gestreefd
near jets dot hij nimmer bereikte . Hij zocht near een
opera-tekst en kon er geen near zijn zin vinden . Een klein
boekske, Meine Erinnerungen an . 'elix .Mendelssohn Bartholdy
und seine Briefs an mich, von Eduard Devrient, geeft ons
daaromtrent afdoende bescheid . De schrij ver, een neef van
L u d w i g en broader van E m i i D e v r i e n t, was aanvankelijk zanger, maar ward later acteur en regisseur . Hij is
bekend geworden o.a . door zijn Geschichte der Deutsche
Schauspielkunst, een aantal studies over hat tooneel, hat
libretto o.a . van gaps Hailing . Aeht jaren ouder clan
Mend e 155 o h n, kwam hij in hat begin van 1$22 met den
toen bijna 13 jarigen, als pianist reeds verbazend ontwik1) Eduard Devrient.
2) M e n d e l s s o h n was o . a. ridder van de kleine orde Pour le
Merits.
3) Over hat geheel ken men zeggen dot zijn baste werken vallen
in de periods 1826-37, dot is de aerate helft van zijn leven alg rijp
componist. Zijn Elias stoat in frischheid bij zijn Paulus achter, zijn
tweeds kiavierconcert bij zijn aerate, zijn latere bundels Lieder ohne Worte
bij zijn vroegere.
O . E. I

3

29
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e 1 i x in aanraking. Een jaar to voren al had
kelden
daze zich aan kleine opera's of operetta's in 1 acte gewaagd
Soldatenliebscha, f t, Die beiden Padagogen en Die wandernden
Virtuosen 1 ), op teksten door Dr. C asp ar geput uit ransche
vaudevilles . D e v r i e n t zegt dat de muziek eigendommelijk
was, ongezocht den tekst volgende, zoo der bij zondere melodische invallen, maar d at daarin met humor en handigheid
van de komische momenten partij getrokken was . Er vial
eenige overeenkomst met D i t t e r s d o r f op to merken . In
182.3 componeerde
e l i x eon komische opera in 3 actes
Der Onkel aus Boston, odor die beiden Neffen ; de tekst was
wederom van Dr . C a spar. Vergeleken bij de vorige opera's
woes doze op eon grooten vooruitgang in de melodievoering
en de behandeling der stemmen . Bij D e v r i o n t stood hot
toen reeds vast, dat e 1 i x roeping had voor hot dramatische genre en hij beproefde voor zijn jongen vriend eon
libretto to schrij van, dat eon episode nit T ass o' s Verlost
Jerusalem behandelde .
e 1 i x wilde zich hover nog niet
aan zulk eon ernstig onderwerp wagon, zeide hij tot
D e v r i e n t. De ware radon evenwel was dat hij al bezig
was met eon tekst van K lingo ma n n Z) naar eon episode
nit Don Quixote : Die Bochzeit des Camacho, 2 actes. Zij was
in Augustus 1825 voltooid en ward in 1826 bij de Koninkl .
Opera to Borlijn ingediend . S p o n t i n i, de toenmalige
„General-Musikdirector", die niet gaarne jonge talenten
zag opkomen, liet zich nogal geringschattend over hot
werkje uit en maakte allerlei bezwaren tegen de opvoering,
maar door bemiddeling van den „General Intendant" graaf
B r u h 1 kwam die toch tot stand en wel 29 April 1827, niet
in de Opera, maar in hot kleinere „Schauspielhaus" . Er
waren vole vrienden in de zaal en de bijval was „eifrig
and stiirmisch", maar eon echt succes was hat niet . D e v r i e n t
had dat verwacht, want bij al hot talent dat uit Die Hod?,.
1)

Aldus D e v r lent . J ul i u s Riots geeft den titel Die wandern-

den Somr dzanten,

e l i a' a briefwisseling met K l i n g e m a n n,
2) Zoo juist versoheen
waaruit blijkt dat er later ook sprake was van eon groote opera Pervonte,
tekst naar W i e 1 a n d' a „Marohen" .
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zeit sprak achtte hij die geen stag vooruit na Der Onket,
ja wat melodieen aangaat daarbij achterstaand . Tot een
tweede opvoering kwam het niet .
Het gevolg van deze eerste, minder aangename ervaring
was dat M e n d e l s s o h n van nu of aan zeer moeilijk bleek,
wanneer er sprake was van een opera-libretto . D e v r ion t
schreef, met het oog op hem, zijn Haas Heilvng, en las
hem en zijn vriend M a r x het libretto voor . e l i x tgonde
zich zeer ingenomen, maar eenige maanden later gaf hij
to kunnen dat hij voor het gedicht en het onderwerp niet
warm kon worden en dat was noodig om goed werk to
kunnen leveren (Marx had hem ook ingepraat dat de
stof leek op die van Der reischictz) . Kortom or kwam niets
van hot plan, wat aan de vriendschap met D e v r i e n t
geen of break deed . Zooals men weet, componeerde M a r s c hn e r later den door M e n d e 155 o h n verworpen tekst van
Devrient en bij M a r s c h n e r' s talent paste die ook
ontegenzeglijk beter.
hit een Londenschen reisbrief van JTuni 1829, zien we dat
M e n d e l s s o h n toen omging met hot plan een opera voor
C o v e n t G a r d e n to schrij ven -- „wanneer de teksten die
men mij geven wil, voldoende zijn" . Ook hiervan evenwel
kwam niets . Wel begon hij to London aan een „Liederspiel"
voor de zilveren bruiloft zijner ouders . K l i n g e m a n n en
hij hadden den tekst reeds op hun Schotsche refs ontworpen : eeu kleine idylle die op het land zou spelen in
den zomer ; de hoofdrol, een marskramer, was bestemd voor
D e v r i e n t . Te Berlijn teruggekeerd, voltooide hij dat
werkje, dat onder den titel Hevmkehr aus der remde bekend
is geworden en op den feestavond 22 December 1829
ten baize van M end e 155 o h n's ouders werd opgevoerd .
D e v r i e n t, die
dat heeft de lezer nit zijn oordeel over
Die Hochzeit des Camacho kunnen zien
door zijn vriendschap voor e 1 i x niet verblind was, schrijft in zijn Erinnerung en

„De opvoering (van Heimkehr aus der remde) wekte
groote sensatie, niet alleen door de bekoorlijkheid der
melodieen, de innigheid en juistheid der uitdrukking, maar
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moor nog door den humor en de karakteristiek van personen en toestanden, door hot levendig dramatische, gepaard
aan frissche muzikale schoonheid . Dit nieuw bewijs van
e l i x' s eminent dramatische gaven trof algemeen" .
.A.lgemeen word dan ook aangedrongen op eon opvoering
moor hot publiek, maar e 1 i x was er tegen : nit pieteitt
omdat hij alles had geschreven moor eon familiefeest ; omdat
zooveel met hot oog op bepaalde personen was gecomponeerd ; eindelijk omdat hot werkje moor eon schouwburg
to bescheiden was en hij hot met hot hot oog op eon salon
ingericht orkest geheel zou moeten omwerken . D e v r i e n t
was hot hiermee eons
; hij woes op hot onsamenhangend,
weinig spannend libretto dat eon groot publiek niet zou
vermogen to boeien en achtte hot bovendien niet verstandig
na de ervaring met Camacho, nu met die Beimkehr moor
den dag to komen. Bij e 1 i x' lemon is hot „Liederspiel"
dan ook niet vertoond ; maar 20 April 1851 word hot to
Leipzig, in Juli van dat jaar ook to London (met Engelschen tekst van C h o r 1 e y) gegeven 1). D e v r i e n t had
hot libretto eon beetje „biihnenf ahiger" gemaakt ; ook zoo
evenwel kon hot werkje niet op hot repertoire blijven . De
beminnelijke ouverture 2) krijgt men nog flu en dan in de
concertzaal to hooren .
Mend e l s s o h n stelde zich flu in verbindin g met
den dichter H o 1 t e i die hem verschillende onderwerpen moor
eon opera voorstelde en de uitwerking or van besprak . Hot
resultant was dat R o l t e i verklaarde : „M e n d e l s s o h n zal
nimmer eon opera-stof v inden die hem voldoet. Er ist viol
zu gescheidt daze". Hij had moeten zeggen : „niet practisch a)
genoeg" .
1) In zijn uitvoerige monographic over M e n d e 100 o h n (uitgever S ij t-

h off, Leiden), maakt J a c q u e a H a r t o g ook melding van eon opvoering

t e Parij s in hot Theatre Lyrique, onder den titel Liebeth ; Bar bier had
den tekst vertaald .

2) Toen ik hot theme, waarmee de ouverture begint, preen, schrijft

D e v r i e n t, zeide P e l i x, „dat dit zijn opdracht was, zijn buiging, waarmede hij zijn ouders opwaehtte om hun zijn work aan to bieden" .

3) Hoe M e n d e l s s o h n zich zelf vond, ken blijken uit eon brief

aan D e v r i e n t over

Die orate Walpurgzanacht . . .

„En evenals ik tot hiertoe
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Inmiddels bleef hat schrijven van een opera
e 1 i x' s
hoogste wensch. Toen D e v r i e n t hem sans schertsend had
herinnerd aan hat vers nit Don Carlos : „Zwei and zwanzig
Jahre and nichts fur die Unsterblichkeit gethan" en hem
andermaal opgewekt had een opera to componeeren, antwoordde e 1 i x, een beetje gevoelig, uit Milaan, in 1831,
dat als God had gewild dat hij op zijn 22e jaar beroemd zou
zijn, hij hat waarschijnlijk wel zou zijn geworden ; dat hij,
zoolang hij geen gebrek lead, hat zijn plicht achtte to
schrijven zouder zich to bekommeren om hat succes, zoo
to componeeren als hij hot gevoelde . En wanneer hem een
stuk nit hat hart was gekomen, dan had hij gedaan wat
hij behoorde en kon hat hem niet schelen of hat later roam,
ear, ridderorden en snuifdoozen opbracht . . . „Gij wilt dat ik
alleen opera's zal schrijven", aldus gaat hij voort, „en dat
ik dat al lang had moeten doen. Ik antwoord : geef mij een
goad libretto en in een paar maanden is hat op muziek
gebracht, want elken dag verlang ik er naar . Ik west dat
hat jets frischs, vroolijks kan worden als ik hat flu vond,
maar de woorden zijn er flu joist niet . En een tekst, die mij
niet heelemaal in voor brengt, componeer jk flu eenmaal
niet. Indian gij iemand kept, inn staat een opera to dichten,
noem hem dan om Gods wil . Maar most ik, zoolang ik
geen. tekst heb, werkeloos blijven ?" enz .
In een brief, eenige maanden later nit Zwitserland
geschreven, spreekt hij wederom van een opera ; hij bekent
sedert een half jaar zulk een on gelooflij ke lust to hebben
er een to schrijven, dat hij aan instrumentals muziek op
dat oogenblik niet denken kon ; stemmen en koor en de
heels winkel zaten voor hem to brommen en hij kon niet
tot rust komen voor dat hij alles op papier had. „Bovende ervaring heb opgedaan dat de stukken, waarbij ik hat minet aan de
menechen dacht, joist de menechen altijd hot meest zijn bevallen, zal
hat ook hiermee gaan, naar ik mean. Ik schreef dit alleen, opdat ge zult
inzien dat ik ook aan hat practische dank . wel is waar altijd eerst aehterna, maar voor den drommel, wie kan muziek schrijven, hat meest onpractisohe op de wergild (en daarom heb ik ze lief) en daarbij aan hat practische denken ! Dat zou zijn, alsof iemand de liefdesverklaring aan zijn beminde op rijm en in verzen braeht en die zoo voordroeg ."

454

EEN GELUSSIGE .

dien besef ik, dat een opera, die ik flu zou schrij ven, lang
niet zoo goed zou zijn als een tweeds, die daarop zou volgen,
en dat ik den nieuwen weg toch nog eer~t most inslaan
en daarop een pool voortgaan, om to weten wat er van
worden kan, terwijl ik in de instrumentals muziek al begin
to weten wat ik eigenlijk wil . . . In het Engelberger Thai
vond ik S chill e r' s Wilhelm Tell en onder het lezen viel
het mij in dat G o e t h e mij in een lang gesprek over
S c h i l l e r eens wide : „S chill e r had jaarlijks twee groove
treurspelen kunnen leveren, andere gedichten niet meegerekend ." Deze handwerksmatige uitdrukking, „leveren", trof
mij opeens zeer, toes ik het frissche, warms stuk las en
mij kwam deze scheppingskracht zoo kolossaal voor, dat het
mij was alsof ik in mijn levee nog heelemaal „nichts Rechtes" had voortgebracht. Het is mij alsof 1k ook eenmaal
jets most leveren ." En e 1 i x beknort zijn vriend, omdat
deze een „komische Oper" schreef voor T a u b e r t en hem
geen bijzonderheden daarover had meegedeeld . Wat D e
v r i e n t als librettist ontbrak, meende
e l i x, was een
zekere natuurlij kheid ; hij dacht nog to veel aan het tooneel;;
kon hij er in slagen zich geen zangers en decoys en situaties,
maar menschen en natuur en levee voor to stellen, dan
zou hij, die het tooneel zoo goed kende, de bests opera's
waken en niets ondramatischs willen schrijven . Naar het
schijnt was er in dien tijd sprake van een opera van D e v r lent,
waarvan een acts in Zwitserland zou spelen . Men hoort
er verder niets van en evenmin van een libretto van I m m e r m a n n, met het oog waarop e l i x naar Dusseldorf
ging 1). Te Parijs een ransch libretto zoeken, zooals zijn
vader had voorgesteld, wilds hij niet. Tilt die stad herinnert
hij zijn vriend zijn oude belofte „mir auch einmal was fur
meinen Magen zu schreiben ." De tekst, dien D e v r i e n t
voor T a u b e r t schreef, Die Zigeuner, beviel
ell x zoo
goed, dat hij zijn vriend verweet voor anderen meer zijn
best to dose dan voor hem . D e v r i e n t herinnerde dat
hij Hans Heiling voor hem had bestemd en hoe hij dat
1)

Geput- uit

ah

a k e p e are' s Tempest ; het ontwerp viel zoo eleoht

uit, dat aan de csompositie niet to denken was .
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libretto had versmaad . Waarop
e l i x antwoordde, dat
D e v r i e n t zijn werk later veel verbeterd had . Hij zou
Die Zigeuner nu gaarne hebben gecomponeerd, maar, zegt
D e v r i e n t, ,,had ik hem dat stuk vroeger aangeboden,
hij zou zeker door de overeenkomst met Preciosa, of andere
gebreken zijn afgeschrikt . Zijn critische strengheid tegenover
opera's en zijn natuurlijke aandrift dramatische muziek to
schrijven deden hem rondgaan in een cirkel, dien een booze
geest om hem scheen to hebben getrokken ."
Wat Holtei en Devrient widen, had Men delss o h n's vader eens kort aldus uitgesproken : „Ik vrees dat
e 1 i x, moeilijk als hij is, evenminn een operatekst zal
vinden als een vrouw." Een vrouw vond e 1 i x wet, maar
een opera bleef jets onbereikbaars . Hij stelde zich met
Gut z k o w inn verbinding, maar ook dit leidde tot niets .
Intusschen had de muziek, die hij voor S o p h o k 1 e s' Antigone compoueerde, D e v r i e n t versterkt in de meening dat
e 1 i x bij uitstek dramatisch begaafd was ; hij zond hem
een gedicht van A t t e r b o m : Die Inset der Gliuckseligkeit .
Volgens
e l i x was daarin Seen stof voor een opera .
„Zauberei and Wunderquellen machen das Opernhafte,
wie ich mir's denke, nicht and das rein Menschliche, Edle,
Alles Belebende, was es macht, habe ich darinn nicht sehr
gefunden ." ook een gedicht, geschreven door een begaafd
huisvriend van D e v r i e n t, vond Seen genade, De verzen
waren zeer zangbaar en het „Liebeszauber"-motief mooi,
maar hij had bezwaren tegen vijf actes met gesproken
dialoog, schreef bovendien liever een opera zonder dialoog .
En hij wijdde nogeens uitvoerig uit over de zaak, die hem
steeds vervulde
„Sedert ik met componeeren begon, ben ik het beginsel
trouw gebleven Seen bladzijde to schrijven, omdat het
grootste publiek, of het mooiste meisje het zoo of zoo verlangde, maar alleen zoo, als ik het zelf voor goed hield en
het mij zelf behaagde . Van dit beginsel mag ik ook bij
de opera niet afwijken . Dat nu maakt de task zoo moeilijk,
omdat de meeste menschen, ook de meeste dichters, een
opera slechts beschouwen als „ein Gefallstiick" . . . Nu zul
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je weer brommen en zeggen : „De moraal van alles is dat
hij Been opera schrij ft ." O, zeg dat niet ! Gij zij t juist de
man, die mij zou kunnen helpen als hij wilds . Als je maar
wilds ! Want jon gaat de kun st evenzeer ter harts als m j
en we zijn hot altijd eens geweest over alles, waarover mesa
het met anderen nooit eens wordt . Is je nog niets ingevallen, dat werkelijk een kunstwerk zou kunnen worden ?
Heb je geen nieuwe stof ? Onlangs bedacht ik, dat wanneex
men vijf of zes stukken van S h a k e s pear a in componeerbare verzen kon omzetten, ze aanstonds zouden kunnen
worden gecomponeerd . Bijv. Lear. Of wat dunkt je van aust ?"
Meer dan een jaar later schrijft e l i x aan D e v r i e n t
„Ik heb weer een opera „sehr im Kopf, die Du fur mich
machen muszt" ." D e v r i e n t schijnt hem het eerst op de
Lore 1 e y-sage to hebben gewezen en deze kwam nu meermalen in gesprekken of brieven ter sprake . Uit rankfort
schreef e 1 i x in April 1845 : „Maar boven a11es zou ik
gaarne een opera schrij ven en dikwijls verla,ng ik zeer daarnaar . Ik schijn geen scenario zelf to kunnen waken (want
dat is de hoofdzaak : goede verzen kan ik wel krijgen, of
slechte op muziek brengen) . Ik heb allerlei doorgezien,
maar het bast niet ; ik heb er geen aanleg voor . Als jij
me maar wilds helpen ! In jou werkkrin g moeten je zoovele
onderwerpen oude en nieuwe door het hoofd gaan ! Als je
nu maar ~enmaal dacht : „dat zou goed zijn voor een opera"
en de stof in twee bladzijden op papier bracht, dan was
alles in orde . Meer dan de stof en het allerruwste scenario :
d.w.z. de indeeling, wat zoo wat in elks acts most gebeuren, verlang ik niet . Heb ik dat, dan heb ik mij n opera .
De hoofdlijnen, daarop komt het aan . Den tekst krijg ik
wel, of schrijf ik zelf. „Deutsch muss es sein, and edel and
heifer" : een volkssage, of een echt nationals gebeurtenis,
of een „rechter Grundcharakter" (wie im zdeho), dat is
mij om het even ."
En eenige maanden later : „Het is mij dezer dagenn
weer to moede geweest, als moest ik in een paar maanden
een opera hebben gecomponeerd, vol van frissche, vaderlandsche karen, vurige en kalme en liefelijke aria's . Maar
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clan bedacht ik weer, dat mij het beste daartoe ontbreekt
de draad die alles verbindt . En daarom schrijf ik je en
vraag : Hoe staat het er mee ? Nog niets gevonden ? Is je
niet iets moois, iets Duitschs voor muziek ingevallen ?"
De arme D e v r i e n t! Hij gevoelde zich schuldig bij
die herhaalde aanmaningen. Maar wat e l i x verlangde
was niet zoo eenvoudig als het leek . Een gezond scenario
in twee bladzijden., gegrond op een gelukkig bedachte stof
is eigenlijk het geheele drama
maar van de uitwerking
hangt toch alles af. Hij had e 1 i x van allerlei voorgesteld
(o . a. ook Kohihas (K 1 e i s t), Andreas Ho fer, Biauwbaard,
Boere krijg) maar to vergeefs. Intusschen beloofde hij zijn
krachten aan een scenario to zullen beproeven . En e 1 i x
herinnerde hem aan zijn belofte. De beroemde zangeres
J e n n y L i n d had bij hem aangedrongen op een opera .
„Und fur die mocht ich gemn was recht Gutes componiren,
and sie wird es gut singers" . Doe je best . Je zult mij nog
C a t o gaann noemen om die manier van een brief to besluiten
een Denique censeo . Het heeft er inderdaad veel van en
ten slotte is Carthago toch ook verwoest ."
En flu hooren we in volgende brieven van een opera
.RiUer and Bauer, waarvan D e v r i e n t de stof putte uit den
Boerenkrijg, terwijl inmiddels G e i b e 1 bezig was de Loreleysage voor hem to dramatiseeren . Over de eerste kon men
het niet eens worden en nu hielp D e v r i e n t G e i b e 1
bij zijn Loreley-bewerking . ,,,Alles is mij goed, als het maar
werkelijk echt dramatisch is," schreef M e n d e l s s o h n .
Helaas, dat werd ook de Loreley niet en toen G e i b e 1 hem
den tekst karat en klaar zond, zeide e 1 i x tot D e v r i e n t
„Daar is het, bekijk het en noem mij niet weer eigenzinnig
en grillig als ik zeg : zbo kan ik het niet componeeren ."
En D e v r i e n t moest hem gelijk geven . De vrienden beraadden nu ovor aan to brengen veranderingen en e 1 i x
begon de Loreley to componeeren, ook om zijn woord to
houden aan J e n n y L i n d . Hij ontwierp verscheiden nummers en had de inale van de le acte geheel voltooid 1),
toen hem de dood overviel .
1)

Zij is meermalen ook in ons land uitgevoerd, of opgevoerd .
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„Er is jets van Hamlet-tragiek in Men d e 1 s s o h n' s
lot als opera-componist," merkt D e v r i e n t op . „Achttien
jaren lang kan hij niet besluiten tot het kiezen van een
stof, omdat hij het volmaakte zocht . En als hij het van zich
verkrijgt aan bet werk to gaan, zelfs met een gedicht van
twijfelachtige waarde, zinkt hij met een fragment van het
werk in het graf ."
Heeft de kunst er veel bij verloren dat Mend e 1 s s o h n
ons geen opera heeft nagelaten ? Had hij werkelij k in die
mate als D e v r i e n t meende, de dramatische „bosse" P Zijn
muziek bij Antigone en Oedipus is evenmin voldoende om
een oordeel daarover toe to laten, als zijn Loretey-finale .
Mend e 155 o h n heeft menigmaal in zijn Lieder ohue Worte
op voortreffelijke wijze toestanden en stemmingen uitgedrukt,
maar dat deed ook S c h u b e r t in zijn liederen, S c h um a n n in zijn kleine klavierstukken . Toch wares beiden
niet voor de opera aangelegd . Ik geloof: B r a h m s evenmin. B e r 1 i o z bewijst dat zelfs genie op dit gebied het
succes niet waarborgt . Zoo men wil, komen hier kwaliteiten van lager orde in het spel . Een opera van den
„lyrischen" M e n d e 1580 h n zou zeker zijn geworden een
aaneenschakeling van welluidende, onberispelijk gebouwde
muziekstukken, want meer dan eenig seder wilt hij zich
sierlijk, vloeiend uit to drukken . Of hij zijn personen levee
had kunnen inblazen, hen voldoende karakteriseeren ? Mooie
taal is niet genoeg en voor de Dramatische Kunst geldt
wat M o 1 i er e zijn Chrysale last zeggen
„Je vie de bonne coupe, et non de beau langage" .

„Bonne coupe" staat hier voor kracht, dramatische
kracht. Ik verbeeld me dat juist deze Men d e l s s o h n zou
hebben ontbroken, voor een werk van langeren adem althans .
Misschien bleef hij wel voor een bittere teleurstelling bewaard door geen libretto naar zijn zin to vinden, en was
hij ook in dit opzicht : „een gelukkige" .

ECONOMISCHE KRONIEK.
Op 1 ebruari 1.1 . is de wet op de arbeids-overeenkomst in
working getreden . Daze gebeurtenis is voorbijgegaan zonder aanIeiding to hebben gegeven tot groote beroeringen onder de belanghebbenden . Wel kon men reeds maanden en waken to voren in
Het Volk mededeelingen lezen aangaande „den strijd om hat arbeidscontract" en bleak ook wel hier en dear dat door de patroons aangeboden overeenkomsten door de arbeiders, vaak in overleg met
hunne organisaties, warden afgewezen ; zelfs leidde de in working
trading der wet tot een scherp conflict in Breda, ook elders wel,
wear min of moor belangrijke conflicten niet uitbleven ; dock over
hat algemeen ken men zeggen dat er goon diepgaande schokken,
wagons de eerste toepassing van daze sociale wet, zijn gevoeld .
Wanneer men de vraag stelt of hat voorkomen van heftige
schokken bij daze gelegenheid den to voorzien was, den moat m .i .
hat antwoord luiden, dat dit vooraf moeilijk vial to zeggen . De
wet op de arbeids-overeenkomst stelt normen waaraan de werkgever ten aanzien der arbeids-voorwaarden moot voldoen . De wet
geeft in beperkte mate een zekere elasticiteit aan de door hear
gestelde normen . En de kwestie waarop hot nu in de praktijk en
ook voor de praktijk der wet voornamelij k aankwam was daze
: in
hoever de wettelijke normen zouden blijken to staan boven de in
verschillende bedrij van reeds geldende, ook in hoever door werkgevers verlangd zou worden van hat aanvullend recht der wet of
to wijken en hoe eon zoodanig verlangen zou worden opgevat
door de arbeiders . Wanneer men dit in hat oog houdt, den is
hat wel duidelijk waarom in de eene onderneming bet tot stand
brengen van een arbeidsovereenkomst zooveel vlotter verliep den
in eon andere, waarbij natuurlij k ook nog de tusschen den patroon
en de arbeiders reeds bestaande verhouding krachtigen invloed
oefende .
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Uit de geschiedenis van al wet in de pets bleak omtrent
meenigsverschillen tusschen patroons en arbeiders tar zake van
of to sluiten arbeidsovereenkomsten, is m .i. wel duidelij k gebleken
wet reeds vroeger was voorspeld, nl ., dat doze wet verwachtingen
opwekt en daardoor bij de arbeiders illusies schept die niet altijd
kunnen worden verwezenlijkt. Het sterkst kwam dit uit bij de toepassing van die artikelen der wet walks handelen over aanspraak van
behoud op loon bij ziekte, ongeval enz . en bij niet-arbeiders wagons
eon verhindering van de zijde des werkgevers (wachten op grondstof
enz.) . De wet stelt bier als norm dat in zoodanige gevallen „gedurende betrekkelij k korten tij d" hot loon blij ft doorloopen, zoodat de
zieke arbeider 100% van zijn loon, en de door eon ongeval getroffene
boven de 70% die de Rijksverzekeringsbank hem uitkeert nog 30% van
zijn patroon ontvangt . Intusschon geeft de wet aan partijen be .
voegdheid om van doze regaling, mits schriftelijk, of to wijken .
Het was to voorzien dat menig werkgever van die bevoegheid
gebruik zou wenschen to makers omdat bij tegen de door den
wetgever vastgesteldo regaling bezwaar had . In verschillende
ondernemingen zijn zeer uiteenloopende regelingen voor ziekte en
andere gevallen van verhindering tot arbeiders, getroffen, en hot
was natuurlijk mogelijk daze to laten voortbestaan met tar zijdestelling van de door den wetgever gemaakte bepalingen. Nog
moot hierbij in aanmerking worden genomen dat men, wear hot
niet bepaald ziekte of ongeval betreft, dock andere redenen
waardoor de workman eon enkelen dag of enkele dagen verhinderd
is to arbeiders, dikwijls near bevind van taken en met hot oog
op de in elk speciaal geval zich voordoende omstandigheden,
den arbeider eon vergoeding geeft voor den tijd gedurende welken bij niet heeft gewerkt . In 't kort, de praktijk van bet bedrijfsleven wijst eon zeer groote verscheidenheid van voorzieningen
aan voor die gevallen, waarvoor de wetgever eon regaling heeft
getroffen die tot nog toe in de praktijk slechts betrekkelijk zelden a,ls eon zoo algemeene regaling word toegepast . Hot is er
dus vet van af, alsof elks tar zijdestelling door partijen van de
wettelijke regaling op dit stuk zou beteekenen, dat aan den arbeider in goon diet door de wet bedoelde gevallen iota zou worden
gegeven . Maar de wetgever had eon norm gesteld en de arbeiders
hebben daaruit den indruk gekregen dat doze norm den ook altijd zou behooren to golden, zoodat bet eigonlijk eon hardheid
des werkgevers was, wanneer bij niet ook voor zijne onderneming
de wettelijke regaling zou laten golden . Ongetwijfeld zijn nit dit
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misverstand moor con$icten gerezen dan waartoe eigenlijk wel aanleiding bestond. Hot behoeft wel niet to worden gezegd dat tot
hot wekken van dit misverstand met eon zekore gretigheid is
medegewerkt door do agitators en propagandisten onder de arbeiders, die in de inwerkingtreding deter wet eon nieuwe gelegenheid zagen om hot zaad van do ontevredonheid nit to strooien en
hot evangelic van den klassenstrijd met nieuwen klem to prediken.
Hoewel j uist van die zijde tij dens de behandeling in hot Parlement krachtig verzet tegen de wet was uitgegaan, beschouwt
men thane de toepassing van daze wet ale waardevol materiaal
voor partij-propaganda .
Dat men inderdaad van doze zijde de inwerkingtreding der
wet voor partij-propaganda heeft trachten to gebruiken is wel
stork uitgekomen in hot manifest dat door hot Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen is uitgevaardigd en waarin krachtig
geijverd wordt voor hot stellen van den eisch van collectieve contracten . Dit manifest richt zich tegen ,,de patroonsklasse" maar
ook tegen de Christelijko vakbeweging en tegen do zoogenaamde
„vrijen", om ten slotte de arbeiders op to wekken zich aan to
aluiten in bonden en organisaties, welke dan geacht worden to
zullen staan op hot standpunt van hot N .V.V . Reeds voordat dit
morkwaardige stuk word openbaar gemaakt ken men in de persberichten omtrent de wij ze waarop arbeidscontracten, die door
patroons waren aangeboden, door arbeiders worden ontvangen,
telkens lezen dat tegenover de individueele contracten welke de
patroons wilden afsluiten, gesteld word hot verlangen dat eon collectief contract zou worden aangegaan . Hot deed eenigszins wonderlijk aan dozen eisch zoo algemeen to zien stellen omdat hot instituut van „collective bargaining" in ens land tot nog toe weinig
burgerrecht verkregen heeft en omdat do uitbreiding der toepassing van dit instituut ten onzent tot nog toe is afgestuit, en voorshands nog wel zal blij van afstuiten op bezwaren die niet spoedig
uit den wag zullen worden geruimd . Hot is wel niet voor tegenspraak vatbaar dat eon collectief contract slechts tot stand kan
komen indien van de zijde der arbeiders eon hechte organisatie en:
wanneer de wederpartij niet eon enkele werkgever dock eon
collectiviteif van patroons zal zijn - indien ook van werkgeverszijde eon storks organisatie aanwezig is . In dit dubbel opzicht
ontbreekt nu ten onzent nog zooveel, dat eon eenigszins aanmerkelijke uitbreiding van collectieve contracten voor Nederland in don
eorsten tij d vrij wel •uitgesloten schij nt. Ieder west dat sterke
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patroons-organisaties ten onzent zeer zeldzaam zijn en dat onze
arbeiders-vakbeweging hopeloos verdeeld is in verschillende ver van
elkaar afstaande hoofd groepon, die elk wear verschillende onderafdeelingen en schakeeringen kennen ; terwijl voorts over hot geheel
de tucht in onze vakbeweging, de geneigdheid om gestand to doers
wat door de besturen beloofd is, ook al strijdt de nakoming tegen
persoonlijke belangen van laden, blijkens de ervaring nog zeer veal
to wenschen overlaat. En daar dit zoo is en daar dit toch ook
aan ears man ale b .v . H . P o 1 a k zeker niet onbekend kan zijn,
doet hat vreemd aan dozen eisch van collectieve contractors in verschillende bedrijven, walker toestanden daarvoor thane nog niet
rijp zijn, gesteld to zien ook in dit manifest, hetwelk daardoor den
schijn wekt iets to verlangen waarvan de onmogelijkheid der verwezenlijking vooraf reeds vaststaat .
Bij hot lezen van die in Januari zoo talrijke berichten on berichtjes over moeilijkheden die tusschen patroons on arbeiders gerozen waren tar zake van hot afsluiten der arbeidsovereenkomst,
moot men in hot oog houden dat ook hier to onderscheiden valt
tusschen ,,co qu'on voit et co qu'on no voit pas" . Waar, gelijk in
de overgroote meerderheid der gevallen toch geschiedde, de arbeidsovereenkomst zonder eenige strubbeling word afgesloten, zag mesa
daarvan natuurlijk goon melding gemaakt in de pers, dock zoodra
moeilij kheid roes of met een schijn van grond de voorstelling kon
worden gegevon dat niet alles even vlot ging, ward or door hen, die
aan hat colporteeren van zulke berichten propagandistische waarde
toekennen, in schelle kleuren hat tafreel opgehangen van den ontoegankelijken en ontoeschietelijken patroon die zijne arbeiders hot
mss op do keel zette en eon voor hen zoo ongunstig mogelijk contract wilds doordrijven .
Men mag doze gang van zaken niot stellen op rekening van
de wet. Elks wet, hoe voortreffelijk ook, wordt van sociaal-demokratischo zijde bij voorkeur geexploiteerd voor de partij-propaganda
en hot was to voorzien dat dit ook thane hot geval zou zijn .
Overigens zal men natuurlijk moeten afwadhten in hoever doze
wet zal blijken to beantwoorden aan de gunstige verwachtingen
die door sommigen daarvan worden gekoesterd . Men herinnert zich
dat de wader dier wet, Mr . D r u c k e r, overmaat van lof en van
blaam voor zijn geestelijk kind heeft atgowezen met de bekende
formula : „ni cat exces d'honneur, ni cotta indignite ." Toch moonon wij ernstig to mogen betwijfelen of door de wettelijke regaling, gelijk zij is uitgevallen, de vrede op sociaal gebied zal wor-
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den bevorderd, want wij gelooven dat zich voortdurend zal voordoen
wat men thane reeds heeft zien gebeuren, nl . dat de wet verwachtingen en illusies wekt waarvan de verwezelijking, in die mate
ale de wetgever scheen mogelijk to achten, naar alle waarschijnlijkheid zal uitblij ven .
De vraag in hoever deze wettelijke regeling ook van ingrijpend belang zal blijken to zijn voor onze huiselijke verhoudingen, d.w .z ., in hoever de wet metterdaad zal worden toegepast
op de arbeidsovereenkomst van die inwonende arbeiders, welke men
in hot dagelijksch levee „dienstboden" noemt, deze vraag word reeds
vroeger door mij aan de hand van hot ontwerp gesteld en beantwoord 1 j . Bij dit onderzoek kwam ik tot de slotsom dat vermoedelijk de wet niet dan langzamerhand en niet dan in zeer
beperkte mate, invloed zou (loon golden op de verhouding tusschen
deze, door haar ale ,,werkgevers" en ale „arbeiders" aangeduide,
personen . En wat men bij de inwerkingtreding der wet op dit
gebied thane heeft hooren verluiden schijnt wel de juistheid van
deze hierbov en weergegeven slotsom to bevestigen . Op hot zeer
ingewikkeld probleem, dat ook ten onzent ale hot „dienstbodenvraagstuk" bekend is, zal vermoedelijk deze wet weinig invloed
doen golden . Dit ingewikkeld vraagstuk is niet slechts ten onzent,
dock ook elders zich met steeds grooter scherpte komen stellen .
Nog onlangs kon men in „Soziale Praxis" lezen 2) dat de Ortsgruppe Keulen van de Gesellschaft fur soziale Reform zich heeft
beziggehouden met de „Dienstboten- rage", waarover Professor
K a h 1 e r uit Aken bet woord voerde in eon door veel dames
bezochte vergadering . Volgens dozen referent ligt de moeilijkheid
van dit vraagstuk vooral hierin, dat in de huiselijke dienstbetrekking personen uit twee geheel verschillende „Kulturstufen" met
elkaar in voortdurende aanraking komen, terwijl de moeilijkheid
nog vergroot wordt door hot felt dat in zeer veel gevallen hot
werkza.a m zijn als dienstboden niet is eon voor hot levee gekozen
botrekking dock eon tij deli] ke werkzaamheid, die men weer vaarwel
zegt wanneer eon andere bezigheid zich voordoet . Nog voegde
deze referent aan de opsomming van doze moeilijkheden toe, dat
bovendien de verhoudingen in de huishoudens zich steeds moor
„verfeinern" en dat ook de eischen die aan de opvoeding van eon
nieuw optredende dienstbode gesteld worden, steeds hooger zijn .
In den modernen tijd komen bij doze bezwaren, die zich reeds door
1) Zie Onze Eeuw, Ode Jaargang 1904 blz . 372 en volgende .
2) Nummer van 31 December 1908 .
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ells eeuwen been deden gelden, nog andere bijzondere zich voegen
de vraag, niet slechts near in bun yak geheel bekwame dienstboden
dock ook near gewone arbeidskrachten voor de huishouding, is
aanmerkelijk gestegen . Wel zijn in de huishoudens der groote
steden verschillende werkzaamheden van groven aard die vroeger
tehuis verricht warden, thane weggevallen, maar daartegenover
staat, dat meer den voorheen op technische bekwaamheid wordt
gelet . De trek van bet platte land near de groote steden heeft
slechts ears geringe stijging in bet aanbod der dienstboden teweeggebracht, en de vraag near dienstpersoneel is in veal starker
mate geklommen . Hierin is een der belangrijkste punters van bet
dienstboden-vraagstuk near bet oordeel van dawn hoogleeraar
gelegen . Hieruit toch volgt, dat de dienstboden bij hear streven
near lotsverbetering zeer stellig een sterke positie innemen . Nog
komt hierbij, dat onder allerlei invloeden bet zich verhuren ale
dienstbode in sommige kringen minder geacht wordt den voorheen,
een schatting die allerminst hear grond vindt in de feitelijke verhoudingen, dear toch voor een groot deal der industrieele arbeiders
veal minder bekwaamheden en eigenschappen noodig zijn den voor
een goede dienstbode. Daze spreker kwam tot de slotsom dat van
wettelijke regaling zeer veal tot oplossing van de bestaande moeilijkheden to verwachten was . Hij stelde zijn hoop op een regaling van
bet ,,Koalitionsrecht" der dienstboden . Als bijkomende desiderata
stelde bij nog : een andere positie der dienstboden in bet systeem
der socials verzekering en een wij ziging der „Stellenvermittlung" .
In den geest van daze conclusies ward na levendige beraadslaging
den ook een motie door de vergadering aangenomen .
Hat wil one schijnen dat, wanneer inderdaad de vraag omtrent
bet „Koalitionsrecht" bier van overwegend belang was, bet vraagstuk ten onzent gears probleem meer zou moeten zijn, en wij meenen
in strij d met des hoogleeraars gevoelen, dat in daze geheele zaak
veal meer ethische en socials elementen den wel de j uridische
factor overwegend moeten worden geacht . In die richting schijnt
men ook to MUnchen en to Berlijn to denken . In de eerstgenoemde
stad kwam een Werkgevers-Vereeniging van Huisvrouwen tot stand,
op initiatief van verschillende vrouwen-vereenigingen der meest
uiteenloopende richtingen . In Berlijn ontstond een dergelijke
organisatie voornamelijk door bet optreden van personen uit christelijk-socials kringen . Volgens de voorloopige statuten beoogde
daze Berlijnsche „Hausfrauenbund" ten eerste : bet bereiken van
een goede verhouding tusschen de „Herrschaften" en de dienst-
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boden . Ten tweeds : bevordering van de vakbekwaamheid der
dienstboden . Ten derde : zedelijke, verstandelijke en economische
verheffing van den dienstbodenstand, en eerst in de vierde plaats
medewerking tot de noodige (wettelijke en andere) hervormingen .
De redactie van „Soziale ,Praxis" teekende bij hat derde punt aan
dat in zeer veal gevallen ook de zedelijke, verstandelijke en economische verheffing der huisvrouwen noodig zou zijn . Wellicht is
die redactie bereid tot bevordering van dit doel made to werken !
De inwerkingtreding der wet op de arbeidsovereenkomst is
misschien wel de belangrijkste aangelegendheid op sociaal gebied
geweest sedert hat oogenblik waarop onze vorige kroniek verscheen
(1 Januari) . Doch sedert hat oogenblik waarop die kroniek ward
geschreven hebben zich nog andere belangrijke zaken voorgedaan,
waarover thans nog met een enkel woord moge worden gesproken .
Daaronder most ongetwijfeld worden begrepen hat fait dat als een
Kerstgave op 23 December van hat vorig jaar met hat verslag
omtrent den staat der Rijksverzekeringsbank en hare werkzaamheden in hat jaar 1907 tevens verschenen is de wetenschappelijke
balans der Rijksverzekeringsbank op 31 December 1907 . Gelijk
men west bepaalt art. 17 der Ongevallenwet dat elks vijf jaar zal
worden opgemaakt een wetenschappelijke balans . Nu is onze Ongevallenwet in werking getreden 1 ebruari 1903, zoodat hat vijfjarig tijdperk eerst 1
ebruari 1908 vervuld zou zijn . Echter
heeft men gemakshalve de elf maanden van hat aerate jaar als den
voi jaar beschouwd en dus hat tijdvak per 31 December 1907
afgesloten .
Er is niet aan to denken in hat beperkt bestek dezer kroniek
den lezers zelfs maar een vluchtig overzicht to bieden van den
inhoud der beide deelen waarin de wetenschappelijke balans is
verschenen . W ie die deelen openslaat zal zeker van de wetenschappelijkheid dezer bewerking geen geringen indruk ontvangen .
Allicht dwarrelen in duizelingwekkende veelvuldigheid voor zijn
niet-deskundige oogen de buitengewoon geleerd uitziende formulas
walks voor de berekenipg van kapitaalswaarden enz . zijn gebruikt.
Doch wanneer men, met voorbijgaan van hat vale dat in daze
bladzijden voor den belangetellenden leek volkomen onverstaanbaar
is, zich rekenschap geeft van datgene waarover ook die belangstellende leek zich wel een oordeel kan vormen, dan rijst (hat zij
met alien eerbeid voor de deskundigen gezegd) wel een stark gevoel
van twijfel omtrent de wetenschappelijkheid of liever omtrent de
O . P, l
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juistheid van inzichten bij hen die de uitvoering van de Ongevallenwet hebben voorbereid . Natuurlij k trekken in daze weten~
schappelijke balans (in de toelichting daarvan) de beschouwingen
omtrent de oorzaken van hat deficit der Rijksbank hat eerst onze
aandacht . Bij ears kennisneming van die beschouwingen blijkt dat
ook de bewerker van daze balans, de wiskundige adviseur der
Rijksbank, Dr. J . H . P e o k, die oorzaken voornamelijk dear zoekt
wear zij reeds algemeen geacht warden gelegen to zijn. Maar
wanneer men de vela beschouwingen hierover lezend, zich de vraag
etelt in hoever die oorzaken to vermijden waren geweest door beter
to voorzien wet zich ongetwij fold zou voordoen ; en zich ook de
vraag stelt, welke fouten vroeger bij den opzet der zaak zijn begaan, en in hoever die fouten to vermijden waren geweest ; dan
krijgt men den zeer starkers indruk dat de wetenschappelijkheid,
lees : hot juist inzicht van hen die bij de voorbereiding der uitvoering de Directie der Rij ksbank hebben geadviseerd, wel eon en
ander to wonschen heeft overgelaten . Men leert nit daze bladzij den
dat mon bij de overweging van hetgeen in zake de toepassin .g
onzer Ongovallenwet als waarschijnlijk moest worden aangenomen,
zich bediend heeft van verschillende formulas waardoor men de
noodige correctie meende ears to brengen in de overeenkomstigo
voor Oostenrijk bekende cijfers, dock men leert uit die bladzijden
ook dat doze formulas onjuist zijn gebleken en daze wetenscha.ppelijke balans levert aldus eon zeker wel ongewilde dock flu eenmaal
onvermijdelijke critiek op den wetenschappelijken arbeid van hen
die destijds de verschillende posters hadden to ramen . Doze balans
toch vermeldt uitvoerig „de oorzaken waaraan hot verschil tusschen
hot geraamde en hot werkelij ke bedrag moeten worden toegeschreven ."
Inderdaad is gebleken dat do praktij k van de uitvoering der wet
eon dikke streep heeft gehaald door de geleerde formulas, waarvan
men zich kort voor 1903 heeft bediend .
Nog treft onder meer in doze wetenschappelij ke balans de opmerking dat de risico-overdracht bij ongevallen-verzekering aan de
administratie veal moor arbeid oplegt dan voorzien was en dan
geacht kon worden door de hiervoor opgebrachte kosten, berekend
naar de vroegere formulas, to worden gedekt . Onder verwijzing
naar wet indertij d door ons in Onze Eeuw is opgemerkt omtrent
doze oorzaak van hot tekort der Rijksbank 1), zouden wij thane
slechts hierbij willen aanteekenen dat o .i, de wetenschappelijkheid
van eon zoodanigo bewaring zeker niet boven alien twijfel ver1)

Onze Eeuw,

Januari 1908 biz. 129 v, v.
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haven is, terwijl bovendien de vraag mag worden gesteld of, wanneer inderdaad de risico-overdracht aan de administratie der Rijksbank veal werk bezorgt, een goad deal van dit werk inderdaad
onvermijdelijk moat worden geacht en of aan den anderen kant
niet een aanzienlijke besparing van administratieve beslommeringen
der Rijksbank door risico-overdracht wordt verkregen .
Bij hat noemen van dit laatste punt sluit zich gereedelijk aan
een bespreking van den nieuwen bestuursmaatregel, walks onlangs
is uitgevaardigd en waarin een nieuwe formula voor de berekening
der administratie-kosten bij risico-overdracht is gogeven . Men west
dat tot nog toe dit aandeel in de administratie-kosten berekend
ward op dozen voet dat er voor elks gevarenklasse eon vaststaand
bedrag per een golden verzekeringsplichtig loon was vastgesteld.
Uit daze wij ze van berekening vloeide een zekere misstand voort
in den loop der jaren is, gelijk reeds nit de verslagen der Rijksbank bekend was, en in de wetenschappelijke balans uitvoerig met
hat hoe en waarom wordt uiteengezet, hat totaal bedrag van de
administratiekosten der Rijksbank zeer aanmerkelijk gestegen,
dock hat aandeel der risico-overdragers in die administratiekosten
steeg slechts naarmate der stijging van hot loon van de arbeiders
voor wie hat risico was overgedragen ; en zoo ward inderdaad de
verhouding tusschen die administratiekosten der Rijksbank en datgene wat zij van de risico-overdragers terug ontving, telkens minder
gunstig . De nieuwe formula komt hierop near, dat over eon zeker
j aar genomen wordt hat totaal der in dat j aar voorgekomen ongevallen, waarvoor door de Rijksbank voor 1 Maart van hot volgende
j aar geldelij ke uitkeering wordt verleend ; men becijfert alsdan hot
aantal dergelijke ongevallen voorgekomen in ondernemingon walks
hun risico aan eene maatschappij of vereeniging hebben overgedragen, en de verhouding tusschen doze twee cijfers geeft aan hot
verhoudingscijfer waarin eon zoodanige maatschappij of vereeniging
moot bij dragon in de administratiekosten der Rijksbank over dat
jaar . Wanneer dus b .v . in de bij eene organisatie aangesloten
ondernemingen zich heeft voorgedaan hot 1/10 van alle zoodanige
in hot Rijk voorgekomen ongevallen, dan zal zoodanige organisatie
hot 1,'10 van de administratiekosten der Rijksbank moeten dragon,
terwij 1 dit cij f er dan nog wordt verhoogd met 2 .60 % als vergoe-ding voor rentegemis der Rijksbank .
Tegen doze formula zijn bedenkingen van gewicht aangevoerd ;
eon daarvan betrof den tij d waarop de nieuwe maatregel van
bestuur word openbaar gemaakt, zijnde 21 November 1908, met
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bepaling dat de nieuwe maatregel 1 Januari '1909 in werking zoa
treden. Uit hot verband tusschen beide data volgt, dat hot voor
die risico-dragende organisaties, welke werken op den grondslag
van premiebetaling, niet moor mogelijk was tijdig de contracten
op to zeggen die over 1909 liepen, terwij 1 toch tusschentij ds en
nadat de opzegging ondoenlij k was geworden, deze contracten voor
de maatschappij en plotseling vest bezwaarl ij ker werden, aangezien
d e door de maatschappij en aan de Rij ksbank to betalen aandeelenn
in de administratiekosten aanmorkelijk werden verhoogd .
Doch bij de inwerkingtreding van dezen nieuwen bestuursmaatregel deed zich nog een andere bedenking van vest grooter
gewicht golden, welke tot eon eenigszins geruchtmakendo gedachtenwisseling tusschen den Minister en de Tweede Kamer geleid heeft .
Bij deze gedachtenwisseling heeft zich hot merkwaardige verschijnsel
voorgedaan dat door sprekers van verschillende richting in de
Kamer de stay gebroken is over de wijze waarop de Minister
meende dozen nieuwen bestuursmaatregel in working to kunnen
laten treden en dat een afkeurend votum daarover door de Tweede
Kamer is uitgesproken met vij; en zestig stemmen tegen zeven r
onder welke zeven stemmen gevonden word niet een onkele sociaaldemocraat, hoewel dezen j uist niet als voorstanders van risico
overdracht bekond staan, dock enkel katholieken en anti-revolutio-nairen.
Men west dat de kwestie hierop neerkwam : Blijkens denn
aanhef word „met ingang van 1 Januari 1909" hot vroegero K . B .
ingetrokken en zou hot nieuwe in working treden, uit welke bewoordingen wet iedereen heeft opgemaakt dat dit oude K B . tot.
31 December 1908 als maatstaf voor de berekening zou golden .
Hiertegonover stelde Minister T a 1 m a de uiterst verrassende
opvatting dat hot nieuwe K . B . zou golden voor ulle berekeningen
die na 1 Januari 1109 werden gemaakt, dus ook voor de berekeningen van de administratiekosten over 1908, welke eerst na den
laatsten dag van dat jaar konden gemaakt worden . Met klem van
redenen kwam de hoer P a t y n togon doze opvatting in verzet,
met do volmaakt j uiste beworing dat dos Ministers voornemen
gel jketond met dat van eon bankier, die, na met zijn client in November 1908 to hebben overeengokomen dat de tot nog toe berekende
5% over de rekening-courant per 1 Januari 1909 verhoogd zou
flu die hoogere rents gaat berekenen over de
worden tot
rekening-courant 1908, op grond dat hij deze rekening-courant
eerst na 1 Januari uitschrijft . Met Mr. P a t ij n verzetten ook de
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heeren d e W a a 1 M a 1 e f ij t en K o o l e n zich tegen de wonderlij ke
opvatting des Ministers, die echter zijn standpunt met groote hardnekkigheid bleef innemen . Het is j uist daze hardnekkigheid des
Ministers geweest, welke bij de geheele behandeling van daze zaak
iedereen moat hebben getroffen, terwijl hat toch wel volkomen
duidelijk was dat de voorgenomen terugwerkende kracht een groote
onbillijkheid zou medebrengen en ook niet uit de bewoordingen
van hat K . B . viol of to leiden . Ook moot hat pijnlijke verwondering wekken dat een Minister als daze, die nog kort tevoren verklaard had in hat stelsel van risico-overdracht to erkennen een
volmaakt j uist en stark toe to j uichen beginsel, bij de uitvoering
der wettelijke ongevallenverzekering niet gevoeld heeft hoe verregaand onbillijk zijne opvatting van hat K . B . was tegenover de
maatschappijen en organisaties, welke bet risico van werkgevers
hebben overgenomen .
In diezeifde vergadering der Tweede Kamer, waarin zich dit
voor den Minister onaangename incident (louter door zijn eigen
schuld berokkend ) afspeelde, was nog door hem met hat oog op
de ervaring to Rotterdam de juistheid van bet beginsel der risicooverdracht met kracht op den voorgrond gesteld on gezegd dat hij
dagelijks versterkt ward in zijne meaning dat de risico-overdracht
eon gezond element is dat tot betere ontwikkeling gebracht moot
worden . Juist daarom treft hot des to moor dat zoo kort daarna
de Minister weigerde to erkennen hoezeer een door hem aanvankelijk
gehuldigde opvatting van hat K.. B . in kwestie, uiterst schadelijk
en buitengemeen onbillijk zou zijn geweest . De instemming welke
de motie-P a t y n ook van sociaal-democratische zijde oogstte, zal
den minister wel met volkomen duidelijkheid hebben doen zien, dat
goon blinde vooringenomenheid met hot instituut der risico-overdracht noodig was om eon zoo groote onbillijkheid vierkant to
veroordeelen .
In doze zelfde zitting der Tweede Kamer zijn nog door verschillende sprekers beschouwingen gevoerd over de herziening der
Ongevallenwet, over ziekteverzekering, staatspensionneering en over
arbeidersverzekering in hot algemeen . Hot bestek van onze kroniek
gedoogt niet hierbij stil to staan dock wel willen wij wijzen op
eon merkwaardige kentering, welke zich buiten de Kamer heeft
voorgedaan in de vroeger zoo besliste voorkeur voor dwangverzekering .
Op den beschrijvingsbrief voor de buitengewone algemeene
vergadering der Liberale Unie, waarop onder moor behandeld zou
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worden een bestuursvoorstel, volgens hetwelk de Liberals Unie bij
de aanstaande Juniverkiezingen krachtig propaganda zou waken
behalve voor algemeen kiesrecht na voorafgaande grondwetsherziening ook voor een socials hervorming „om tegemoet to komen
in de nooden van die medeburgers wien hat niet gelukt is als zij
oud geworden zijn in hun eigen levensonderhoud to voorzien", ward
een toelichting gegeven van dit laatste punt waarbij gezegd wend
dat met opzet een ruimere omschrijving ward gegeven dan de
vroeger gebezigde van verplichte verzekering . En daarop volgt
dit : „Een ruimere omschrijving is noodig, omdat in hat stadium
waarin daze zaak zich thans bevindt, hat verkeerd zou zijn zich,
met uitsluiting van alle andere systemen, vast to klampen aan hat
denkbeeld van verzekering met premiebetaling - aan eene regaling
waardoor alleen de loonarbeiders als zoodanig worden gebaat. Zelfs
de tegenwoordige Regeering, die, bij de schriftelijke gedachtenwisseling over de begrooting van 1909, zich nog geheel plaatste
op hat standpunt, dat behoudens de noodige afwijkingen hat Duitsche
stelsel hehoort to worden gevolgd, heeft bij de mondelinge gedachtenwisseling onderzoek naar hat Engelsche en hat Deensche
stelsel toegezegd .
„Waar hier to lands opvolgende regeeringen reeds zoovele
jaren bezig zijn met hat ontwerpen van een verzekeringsstelsel,
zonder dat de zaak nog jets verder is gevorderd dan acht jaren
geleden, - en waar in Engeland in enkele maanden voor de ouden
van dagen eene voorziening is tot stand gebracht, die door alle
kringen der bevolking met instemming is begroet en door alle
partijen als een voorloopig bevredigende oplossing van hat zoo
moeilijke vraagstuk is aanvaard, - daar is hat niet to verwonderen
dat allengs door meerderen twijfel wordt geopperd, of wij, Nederlanders, door uitsluitend hail to zoeken in de verplichte verzekering
-- zij hat dan ook met financieelen steun van den Staat - wel
op den goeden wag zijn . Daaiom zouden wij echter nog niet
durven beweren dat elks regaling die niet ligt in de lij n van hat
Engelsche of hat Deensche stelsel, per se to veroordeelen is . Hoofdzaak is dat voorzien wordt in de nooden van den ouden dag . Die
voorziening wordt van j aar tot j aar meer dringend noodig, en is
reeds in meer dan een verkiezing door alle partijen in uitzicht
gesteld, zonder dat de gedane toezegging in vervulling kwam . Dit
wekt terecht ontevredenheid en wantrouwen . Op walks wijze die
voorziening zal plaatsvinden is zeker geen onverschillige zaak,
maar ook hier kunnen meerdere wegen tot hetzelfde doel leiden .
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Op spoedige voorziening moat krachtig worden aangedrongen, maar
de wijze waarop moat voor altos in de $ahinetten der Regeering
en in de Volksvertegenwoordiging worden beslist ."
Het mag zeker ale ears merkwaardig fait worden geboekstaafd,
dat in hat staatkundig program van een partij ale daze, welke zoo
tang verplichte verzekering met uitsluiting van elk ander stelsel
heeft voorgestaan, thane opzettelij k een formula wordt gekozen,
welke uitdrukking wit geven aan hat gevoelen dat zeer wet ook
tangs een anderen wag hat doel, dat men door verplichte verzekering hoopte to bereiken, zou kunnen worden nagestreefd . Men
zou nog korten tijd geleden in zulk een van de Liberate Unie
uitgaand stuk niet de verklaring hebben verwacht dat allengs door
verscheiden personen twijfel geopperd wordt of wij, Nederlanders,
wet op den goeden wag zijn door uitsluitend in de verplichte verzekering hail to zoeken .
Wanneer wij tot de behandeling van bovenstaande punters
voor ditmaal onze kroniek beperken, dan is daarmede allerminst
gezegd dat tot de genoemde punters zich ook bepal en zou wat er
voor belangwekkends op sociaal en economisch gebied zich in ons
land heeft voorgedaan, nadat onze vorige kroniek was afgesloten .
Integendeel, or is zeer veal dat de aandacht van de belangstellenden overwaard is . Ret zij ons vergund in een kort slotwoord op
eon en ander uit de onbewerkte stof voor onze kroniek to wijzen .
Allereerst zal men gezien hebben dat de Rijksinkomsten, walker
totaal bedrag over 1908 lager dreigde to zijn dan over 1907, door
een buitengewoon accres in de laatste maanden hat pail van 1907
nog eenigszins hebben overschreden . Hat is zeker niet to bond
gezegd wanneer men op grond daarvan durft zeggen dat do economische toestand van ons vaderland over hat laatst verstreken jaar
tijdens hat geleidelijk herstel uit de malaise van 1907, niet zoo
slecht is geweest ale van sommige kanten wet word beweerd .
Over dien economischen toestand werpen ook de uitvoerige
jaarlijksche verslagen van de Rijkspostspaarbank een eigenaardig
licht . Hat laatst verschenen deal dat over 1907 handelt, draagt
nog de onderteekening van den onlangs overladen directeur Arm and
S a s s e n , die gedurende langen tij d aan hat hoofd van daze bij
uitstek nuttige installing gestaan heeft en zeer veal voor hare ontwikkeling heeft waters tot stand to brengen . In de gedrukte nota's,
welke doze directeur ale geleidbrieven bij de toezending van zijn
verslagen aan de pare toevoegde en waarvan hot laatste exemplaar
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voor ons ligt, klonk altijd door een zeer persoonlijke toon, eon
toon ook van groote warmte en van levendige belangstelling in
alles wat de installing betrof aan walker hoofd S a s s e n was geplaatst . Uit dit laatste jaarverslag der Rijkspostspaarbank blijkt
dat hot aantal inleggers op 1 November 19C8 was gestegen tot
een cijfer van ongeveer 1 .392 .000 wier tegoed op dien datum
zonder interest over 1907 ruim 147 millioen gulden bedroeg .
Ongetwijfeld mag men ook hierin zien eon onbedrieglijken maatstaf voor de welvaart van ons yolk, to moor bemoedigend waar
j uist in de laatste maanden zoozeer over de groote verbreiding
van hot droevig euvel der werkeloosheid geklaagd wordt .
Over dit maatschappelijk verschijnsel en over hetgeen ten
onzent en elders in doze gedaan wordt, spraken wij reeds in onze
vorige kronieken . Er zou thans alle aanleiding bestaan daarop
terug to komen nadat in de hoofdstad zich heeft voorgodaan, wat
eon „werkstaking van werkeloozen" genoemd is . Dit merkwaardig
fait toont in den dieperen ondergrond zijner oorzaken opnieuw
aan, hoe moeilijk hot is in den nood van werkeloozen to voorzien,
zonder daarbij andere en anderer belangen to schaden . De oorzaak
der werkstaking toch was hierin gelegen, dat aan grondwerkers
en anderen die goon emplooi op de arbeidsmarkt konden vinden,
bezigheid versehaft word door hot ophoogen van eon terrain, welke
ophooging niet was eon „Notstandsarbeit" in den strikten zin van
hot woord, dock eon work dat anders over eenigon tijd toch zou
moetenn worden verricht . Daarbij flu deed zich de moeilijkheid
voor, dat aan de werkeloozo grondarbeiders als loon eon lager
bedrag per uur word uitbetaald dan door hen in de hoofdstad
onder normale omstandigheden wordt verkregen, en bij de organisatie van doze arbeiders roes daarom de beduchtheid dat hier eon
precedent zou worden geschapen waardoor zij straks, als de crisis
op de arbeidsmarkt voorbij was, hun loon niet zouden kunnen
handhaven op hot pail waarop zij hot in den loop der j area niet
zonder moeito en opofferingen hunnerzij ds hadden weten to brengen .
Hoezeer hot doze beduchtheid was die tot dit conflict heeft geleid,
bleak wel hieruit dat doze grondwerkers genegen waren, minder
wren to werken voor hun normaal loon en dus niet moor to verdienen dan de werkverschaffings-commissie hun had toegedacht .
Niet slechts uit dit fait, dock ook nit moor wat uit verschillende plaatsen omtrent werkeloosheid on bestrijding daarvan wordt
medegedeeld, vindt men bevestigd de groote moeilijkheden waarop
men in doze aanstonds stuit, en daarom meenen wij dat wel zeer
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ernstig overweging zou verdienen hat door de redactie van hat
Sociaal Weekblad geopperd denkbeeld tot vorming van een Nationals
Vereeniging, walks eenheid zou trachten to brengen in de verspreide pogingen die op dit gebied worden gedaan . Ongetwijfeld
ken hat aan een richtige oplossing van de moeilijkheden bij bestrijding van werkeloosheid slechts ten goads komen, wanneer
alley ervaringen op dit gebied ook alley gemeengoed worden, en
wanneer zij die op dit veld werkzaam zijn elkander geregeld
ontmoeten tot onderlinge gedachtenwisseling en wederzijdsche voorlichting . Op menig ander terrain van werkzaamheid is reeds veal
nuttigs bereikt door wet men zou kunnen noemen een concentratie
der ondervindingen en daze mag den ook zeker niet uitblijven op
dit gebied, wear inderdaad de praktische en theoretische bezwaren
vaak zeer groot zijn .
H. S.

VERZEN
DOOR

RA.NZ 11 I. KRINGS .

Ik zag hear voor een venster, wear de zon
near bins en viel ; in kooitj a zat to zingers
een vogeltj e . 't Was of het draden spon
van klankengoud om al die lieve dingen .
Ret meisje zat, het hoofd licht neergebogen
to lezen ; 'k zag alleen het fijn profiel
waarop der Karen blonde schaduw viel,
hear kindermond en blij-verwachtende oogen .
Wat of het toch wel zijn mocht wet ze las ?
Glimlachte zacht hear lieve mood niet even?
Of het een oud verhaal, een sprookje was,
of las ze in 't kleine Boekje van hear Levers?
Vogeltje zong in zijne kleine kooi
heel zacht een minneliedje, fijn en mooi •

DOOR 'T KORENSIP .
De rosse tarwe-aren hangers
vol-zwaar naar den grond ;
zij knikken, buigend van verlangen,
ritslend in het rood .
Bewondrend ga ik door de landen
van 't rij pe Levers ;
met mijn tastende handers
geniet ik 't even .
En achter mij schrijdt door het koren
een droevig wezen,
wien al wat leeft eens moet behooren,
dock dien 'k niet vreeze .

ONZE LEESTA ELS
A n d r e a d e Z w a an. Modern English Poetry. With
an Introduction by R a m s d e n B u c k l e y . London, D a v i d
Nut t ; Almelo, W . H i l a r i u s W z n . Printed in Holland.
1908 .
Doze keurige bloemlezing wordt geopend met stukken van
T e n n y s on, den baanbreker voor nationals idealen in een prozaischen en materialistiscchen tij d, die enkel van spoorwegen en

machinerieen lieul verwachtte, den wegbereider tevens voor wat men
thane muziek in woorden en schilderen in woorden noemt .
Als tweeds in de rij komt Browning, die, toen ik eons
in mijn levee hot genoegen had hem to spreken, mij naar aan-

leiding van zijn gedichten zei : „Nobody understands me ."
lnderdaad is hij dikwij is duister . Ook uit een technisch oogpunt
is er some wel wat op zijn verzen aan to merken . Zoo doet hij
„monkey" met ,,one key" rijmen, ,,hell-hued" met „prelude ." Toch
was hij een dichter van den eersten rang door de voortreffelijkheid
van zijn geest en zijn gemoed. Als poeet is hij niet to vergelijken
met den feilloozen schilder A n d r e a d e 1 S a r to, dien hij in zoo
heerlijke verzen heeft ten tooneele gevoerd . Maar dat beteekent
niets . Immers zooals B r o w n i n g zeif zegt
Ah, but a man's reach should exceed his grasp,
Or, what's a heaven for?
Wij vinden in den bundel verder stukken van de geliefde
vrouw van Robert Browning, Elisabeth Barrett Browning, van Matthew Arnold, Dante Gabriel Rossetti,
William Morris, A. C . Swinburne, Th. Watts Dunton,
E.
itzgerald, G . Meredith, Cardinal Newman, R . S .
Hawker, Chr . Rossetti, W . Watson, W . E . Henley, W.
Gipson, R . Bridges, St . Phillips, A. Symons, A . Carpentier, Walt Whitman .
Jaren goleden las ik met verrukking eon gedicht van Cardi-

naal N e w m an, de ,,zon aan den $atholieken hemel van Engeland",
zooals hij door G l a d s t o n e in zijn „Antivaticanism" word genoemd .
De titel is „Refrigeratio" : opfrissching . In dozen bundel hoot
dat zelfde overheerlijk gedicht : „Droom van (den overleden) Gerontius" . Jammer dat er slechts eon fragment van kon worden
meegedeeld.
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W h i t m an, met wien de bundel besluit, is eon Amerikaan,
near hot schijnt van Hollandsche of komst . Hij bezingt niet enkel
levee, kennis en liefde, maar heft hier een aandoenlijk lofliedop den dood aan, den lieven dood, den grooten bevrijder, ter
sere van wien hij dansen wil . Hij profetiseert tevens van hot ongeborene, ziet den wereldgeest, niet enkel in Amerika, maar in alle
landen, op weg near vrijheid, eerbied voor de wet en vrede, aanschouwt gebeurtenissen, die nog komen moeten en hear schaduw
reeds vooruitwerpen . Het verschil van kasten is uitgewischt ; do
kronen zijn van hue glens beroofd ; nergens tirannie ; een algemeene
beschaving. Men zal zeggen : dichterlijke droomen ; dock ook droomen
hebben waarde en kunnen daden doers geboren worden .
Eon zoo verstandige keuze uit den rijken voorraad moderns
Engelsche poezie als voor doze bloemlezing word vereischt, onderstelt niet enkel kennis, maar tevens oordeel en goeden smack .
Dear hot book zoowel in Engeland als hier is verschenen, blijkt
hot ook voor onze overzeesche buren bestemd to zijn . Wellicht
vraagt men of zij door eon anthologie met hue eigen dichters in
kennis dienen gebracht to worden . Hot antwoord vinden we in do
voorrede van hot book . De Heer R a m s d e n B u c k 1 e y klaagt or
over, dat men in Engeland weinig gevoel heeft voor poezie, dat de
rijkaards or den automobiel tot hue afgod makers en dat de overigen
hover hue aandaeht wijdon aan den demagoog, die goedkooper
bier en sterken drank belooft, den aan den van eon hoogere nationals roeping getuigenden poeet .
Misschien zal door den verkoop van den bundel in Nederland
blijken, dat de lezers van poezie, ook al zijn zij or gelijk overal
in de minderheid, nogtans betrekkelijk talrijk mogen heeten . Daartoe ken bijdra,gen, dat de uitgave, zooals met Engelsche boeken
pleegt hot geval to zijn, bizonder good verzorgd is . Hot book,
ofschoon goedkoop, is, ook door zijn uiterlijk, „a thing of beauty,
a joy for ever ."
v. D . W .
A . S . C . Wall is . Zielestrijd . Haarlem . T j eon k W iilink on Zn ., 1908.
Ziehier de geschiedenis van eon vrouwenleven, hot verhaal
van cone „over wie wel de storm van hear tijd heen ging, maar
die door goon zonnestraal van zijn glorie word bereikt", wier strij d
door niemand word geweten, wier smart door niemand word vertroost .
De zorg, „die groote roover van jeugd en schoonheid" had al
vroeg hear stempel op hot gelaat van prinses A n n a van Zweden
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gedrukt, een pijnlijken trek om haar mood geplooid, den bloc van
haar wangen verdreven . Son hat anders ? Haar liefde was met
den Katholieken koning van Polen, haar broeder S i g i s m u n d
en hoopte op zijn zegepraal ; haar geloof was met den Lutherschen
hertog K a r e l, den broeder haars vaders, die aan S i g i s m u n d de
troop van Zweden, waarop deze rechtmatige aanspraak had, van
wage bet geloofsverschil met de wapenen in de hand betwistte .
Tusschen beide partijen staande words zij door beiden gewantrouwd
en siijt door spionnen omgeven in eenzaamheid haar jeugd op
een afgelegen kasteel.
Toch straalden de schoone oogen der weinig bekoorlijke prinses,
then voor den eersten keer hat levee met beloften van geluk tot
haar was gekomen en een speelmakker van haar kindsche j aren,
een partijgenoot van haar broeder, haar van liefde en een eigen
huffs had gesproken . Haar wreede ohm slaagde er in om haar to
overtuigen, dat hat huwelijksaanzoek enkel vrucht van politieke
overwegingen was . B r a h e, die inzag dat hat Luthersche Zweden
voor den „Jezuitenkoning" S i g i s m u n d verloren moest gaan,
wilds diens zoontj a tot koning doers uitroepen, de prinses regentes
van Zweden makers en dap als echtgenoot in haar naam heerschen .
De woorden, bij deze gelegenheid tusschen ohm en piths, vervolgens tusschen B rah a en zijn ontgoochelde braid gewisseld, zijn
treffend mooi . 1n hat vervolg konden de ruwe gezegden van haar
ohm haar pies meer deren . „Gebroken sparse trillen pies meer" .
Ziehier de karakteristiek, walks die ohm, de latere K a r e 1 I ,
van zich zelven geeft . „Daze tijd heeft mij noodig, en wie de
hamer zijner dagen is, die moat toeslaan . Ik zal een harde hamer
wezen, maar ik zal uit dit rij k een bolwerk vormen voor hat
Protestantisme" .
flij eischt dat de prinses kiezen zal tusschen hem en haar
broeder. De uitkomst is, dat zij als balling haar geliefd vaderland
verlaat en naar Polen treks . flier gevoelt zij zich pies to huffs aan
hat bigotte hof van haar broeder. „De meestal vroeg uitgehuwelijkte Starostendochters zagen spottend near op de Zweedsche
volgelinge van L u t h e r, die nog steeds ongehuwd -- men fluisterde
onbegeerd -- was" .
Dus betrekt zij ook thane een afgelegen kasteel . Zij vindt er
een in boeien geslagen landgenoot, een j ongeman, die reeds twaalf
j aren in een killers kerker wegkwijnt . De slotvoogd stems er in
toe G y l l e n h j elm, mits hij zijn eerewoord geeft, dat hij pies
meer ontvluchten zal, een beter verblijf aan to wijzen. De Poolsche
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koning had hem onridderlijk behandeld, zooals bet niet paste een
dapperen, in eerlijken strijd overwonnen tegenstander to bejegenen .
Maar G y 11 e n h j e 1 m was de zoon van S i g i s m u n d' s doodsvijand, van hem, die S . van den troop van Zweden had verdreven
en er thans als K a r e 1 I zelf op gezeten was . Een eerste poging
om haar broader tot vrijlating van den gevangene to bewegen
wordt onvoorwaardelijk afgewezen . Intusschen gelukt bet haar bet
lot van den j ongen man, die gedoemd scheen nooit meer de frissche
buitenlucht in to ademen, in menig opzicht to verzachten . Zij
bezoekt hem telkens en dap spreken zij over bun gemeenschappelijke herinneringen, over bet geliefde vaderland . Zij bezorgt hem
boeken, samen lezen zij de psalmen door G . in bet Zweedsch
vertaald . Meer en meer hecht zij zich aan hem . Zij weet dat zij
met hem alias zou verliezen . Toch dringt ze andermaal bij S . op
vrijiating aan . Dezen keer wordt de bade ingewilligd . G. reist
of naar de bruid, die hem in Zweden wacht . De koningsdochter
kwijnt verder in bet oord der vreemdelingschap . Zij stierf eenzaam,
zooals zij eenzaam had geleefd .
Ziedaar dus een tafereel uit den tijd der godsdienstoorlogen,
dien niemand zal terugwenschen . Toch stood hij in sommige
opzichten hooger dap de tegenwoordige tijd .
Het boek van W a 11 i s is een welsprekende commentaar op
wat zij zoo schoon zegt : „Vervolgd geloof was ten alien tijde krachtig
geloof, was geloof, dat vermocht to troosten onder verdrukking en
bloemen to winders om bet kruis, dat bet to dragen geeft . Ieder
tijdperk houdt in dezelfde hand bet staal, dat de wonders slaat en
den balsam, die er de pijn van verzacht ; waar de last niet meer
is, begeeft ook de draagkracht . Daze dagen, die den godsdienst
zoo vaak tot een slaand zwaard en een scheidsmuur maakten,
maakten dien ook tot een sterken staf en een hechten band, en
vervulden de levens van wie arm waren bier op aarde met des to
rij ker hoop op de hemelsche gelukzaligheid" .
Misschien zegt iemand : hoe ouderwetsch ! Inderdaad slaat
W a 11 i s een anderen toon aan dap men van bet jonge Holland
pleegt to hooren . Toch vinden haar boeken steeds gretige lezers,
zooals blijkt nit de telkens hernieuwde oplagen . Die smaakvolle
en eenvoudige welsprekendheid, welke bet hoofdkenmerk van hare
geschriften is, schijnt dus nog altoos welgevallig to zijn . Voor
treffende gedachten, die de vrucht zijn van rijp nadenken en
veal levenservaring, weet zij een onberispelijken vorm to vinden .
Nooit is haar stijl hoogdravend, theatraal. In een opzicht zijn
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haar geschriften in den geest van den tegenwoordigen ttjd : zij
zijn niet vroolijk.
v. D . W .
Joanne Reyneke van Stuwe . Achter de Wereld.
Twee deelen . Amsterdam . L . J. V e e n . z, j .
Daze roman is wear een deei van den cyclus, die onder den
titel „van zijden en keerzijden" ons de verdere gesohiedenis der
dramatic personae van Huize tar Aar vertelt . En hier zijn we nu
beland „achter de wereld", d.w .z. E m e 1 i e, geketend door eon
huwelUk op jeugdigen leeftij d aan een onwaardigen man, is een
vrije verbintenis aangegaan met W ill e m v a n E n s c h o t ; zij zijn
flu al j aren . . . . getrouwd niet, dock liven alsof zij dat zijn ; zij
hebben twee kinderen . Zij levee vergeten, organs in Utrecht,
„achter de wereld" . En heel de twee deelen vertellen ons flu
zeer wijdloopig de tribulaties van twee zulke menschen, die de
„formaliteit" van hat burgerlljk huwelijk verzuimd hebben . Hot
is tobben en zwoegen en slavQn zonder eind en de opsomming van
al die verschillende miseres brengt den lezer in eon stemming om
bij elke wending van hot verhaal ietwat gemelijk nit to roepen :
wat zal de schrijfster nu wear voor narigheid hebben bedacht?
Zoo sukkelen we de twee delen door totdat E m e lie dood is,
opgetobd, bezweken aan haar hartkwaal en aan de crisis, veroorzaakt doordat eon oud-oom van haar dochtertj a dit j onge kind
maar niet met rust kon laten . . . Dat is niet hat eenige van
dien aard, waarop de schrijfster ons onthaalt ; er is meer stuitends
in doze bladzij den : or zijn ergerlij ke en volm aakt overbodige hoschrij vingen van hot . . . „ ruhlings-erwachen" der beide kinderen
uit dozen wilden echt. En or is bovendien wel wat onwaarschijnlijks in de onmogelijkheid, waarin Will e m telkens verkeert -W jib e m is „advokaat" ; lees : meester in de rechten - om eon
behoorlijke betrekking to krijgen of to houden . Op de koop toe
schrijdt de handeling maar langzaam voort on zien we bladzij na
bladzij door de schrijfster vullen met lange gesprekken on beschouwingen van den stumperigen held en de ij selij k op haar man gestelde heldin, --- al hetwelk ons niet verder brengt en ons doet
haken naar hot erode . Summa summarum, eon onverkwikkelijk book,
waarvan men den indruk krijgt dat hot gemakkelijk-wag zoo maar
„toujours-door" is geschreven. Het had ook nog wel veal langer
kunnen zijn : hot had ook veal korter kunnen wezen . „Niet veal
zaaks" zou N u r k e zeggen, en N u r k s zou ditmaal geen ongelijk
hebben gehad . Met zulk work doet doze schrijfster geen good aan
H . S.
haar reputatie .
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MULTATULI EN HET SENTIMENT
IN ONZE KOLON1ALE POLITIEK
DOOR

M . VAN GEUNS .

Juist een halve eeuw ligt de geboorte van de Max
.F3 avelaar achter ons : in 1859 was het, dat de eervol ontslagen assistent-resident van Lebak, E d u a r d D 0 u w e s
D e k k e r, in een Brusselsche kroeg zijn beroemd boek op
het papier wierp . E v e r y s c h o 01 b o y, om met M a c a u1 a y to spreken, heeft gehoord van de rilling, die het na
de verschijning
in Mei 1860
door ons land deed gaan .
Plotseling in het voile licht tredend, als een litterair
wondermen sch aangegaapt en gevierd, gaf de met broodgebrek kampende schrijver zijn pen geen rust : na zijn
hoof dwerk vulde hij, in 1861 en 1862, het Nederlandsche
yolk de handers met zijn Minnebrieven en zijn Over vrijen
arbeid in Nedorlandsch-Indie en de tegenwoordige koloniale
agitatie, dat in 1870 werd aangevuld met Nog eons : V rife
arbeid in Nederlandsch-Indie 1 ) . Na het laatstgenoemde jaar

bewoog M u it a t u l i zich minder uitsluitend op politiek
gebied, maar betrad hij, met zijn genialiteit als introductiekaart, andere terreinen, waar hij filosofen, theologen,

1) Enkele geschriften van minder beteekenis last ik buiten beschouwing
O .E.Ix 4
1
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moralisten, historici, staatsrechtleeraars, ja wie niet al,
met dartele fleuretsteken poogde to verontrusten . Uit dozen
tijd dagteekenen onder andere zijn Ideeen en De geschiedenis
van Woutertj e Pieterse .

Tot 1875, kan men zeggen, was er in ons land n .iemand,
die hot bestond eon brok to hakken uit hot klassiekestrijdersbeeld, dat nit de Max ll avelaar oprees. De eerste,
die den beitel ter hand nam, was Dr . J . v a n V l o t e n,
wiens Onkruid onder de tarwe, letterkundige karakterstudie
(1875), vinnig reageerde op de vurige lofrede, door Mr . C .
V o s m a e r aan M u l t a t u l i gewij d . Den laatste veel afbreuk to doern vermocht V a n V lot e n niet, over hoeveel
critisch vernuft hij ook beschikte : hot na 1887, M u 1 t a t u 1 i' s sterfj aar, als eon lawine loskomend feitenmateriaal
had hij niet tot zijn dienst ; alleen kende hij D o n w e s
D e k k e r' s relatie tot diens eerste vrouw en latere tweede
echtgenoote. Doze niet precies ideate verhouding deed
veler sympathie voor den grooten schrij ver verflauwen, en
n.ergens is Dr . Van V 1 o ten in zijn karakterstudie z66
bijtend als dear wear hij de onverschilligheid van M u 1 t at u 1 i jegens zijn door eenige menschenvrienden geldelijk
gesteunde Ti n e hekelt 1). Voor de overgroote masse echter
bleef de man, die ten behoove van den mishandelden
Javaan eon heroep op Koning Will em III gedaan en do
oernuchtere Droogstoppels, Slijmeringen en Kappellui gegeeseld had, hot voorwerp eener onverzwakte vereering .
Hierinn kwam eerst geleidelijk verandering na M u 1 t at u 1 i' s deed . Een jaar d aarna, in 1888, bracht De 'ids
hot bekende artikel, E d u a r d D o u w e s D e k k e r, Ben
Ziektegeschiedenis van Dr. Th. S w art AA b r a h a m s z, waarin
de dichter word geteekend als eon neurasthenicus, die
deernis verdiende, goon vervloeking . Hevige verontwaardiging bij M u 1 t a t u ii ' s bewondoraars ! Weg met die
deernis voor eon genie als de schrijver van de Max .Havelaar,
de Idee'en en De geschiedenis van Wouteatje Pieterse! Kraehtig

roerden zij zich, en teen spoedig daarop, to beginners met
1)

T .a .p . hoofdst . XIII .
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1890, de acht bundels Br-ieven van Multatuli
uitgegeven
door mevrouw Douwes Dekker-Hamminck Schepel
den intiemen M u 1 tat u 1 i to kijk stelden, brak de
stroom van polemische geschriften over den dichter los .
De „bijdragen tot de kennis van M u l t a t u l i' s levers",
zooals de Brieven bij ons yolk worded ingeleid, werden
enkele jaren later vermeerderd met de vruchten der onderzoekingen, ingesteld in de afdeeling Lebak door R . A .
Van Sandick (1892) en G . Jon ckbloet (1894), en in
hot gouvernement van Sumatra's Westkust door Dr . E. B .
H i e l s t r a (1893). Zoo bleef van de belan gwekkendste
periode van 1)0 u w e s D e k k e r' s levers ternauwernood
een enkel sehuilhoekj e onbelicht, en daar den Lebakschen
kampioeu niets menschelijks vreemd was, won hot reeds
bier en daar gehavende beeld niet aan schoonheid .
Dat in de Max Havelaar waarheid en verdichting dooreen gemengd warm, word reeds vb6r 1890 aangenomen .
Doch niet was hot toen bekend, althans niet in breeders
kring, dat hot in hot vermaarde book gegeven relaas van
D o u w e s D e k k e r' s optreden in Lebak voor een aanZienlij k deel weefsell zij nor fantazie is . Den romanschrij ver
moge hot, in hot algemeen, vergund zijn aan zijn verbeel-ding vrij spel to laten ; an ders wordt hot, wanneer hij zich
le beau role toebedeelt ten koste van de personen van

vleesch en blood, die hij om zich been groepeert . Hot
verdient vermelding, dat reeds in 1891 op die beau role
hot een en ander afgedongen is door een anonymus, A . J., 1)
die over geen andere gegevens betreffende hot vermaarde
Lebaksche interregnum beschikte als to vinden warm in
do Max Havelaar on in de Brieven . Wel moot doze A . J .
eon scherpzinnig man zijn, dat hij
die geen ruggesteun
vond in koloniale ervaring
enkel langs logischen weg
hot stigma kon drukken op de onverantwoordelijke dwaasheid van D o u w e s D e k k e r om n a de of keuring van zijn
„beleid" door de Indisehe regeering nit Lebak weg to
loopen en den kolonialen staatsdienst vaarwel to zeggen .
1) Multatuli, door A . L, 1891, bl . 51 e .v .
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Vooral R . A . v a n S a n d i c k heeft later door de kostelijke
gegevens, ondergebracht in zijn Leed en lief nit Bantam 1),
die dwaasheid scherp in 't licht gesteld .
Enkele feiten . Nauwelijks drie weken na zijn kom st
in de voor hem nieuwe afdeeling Lebak schreef D o u w e s
D e k k e r den resident van Bantam
den tragen Slijmering nit de Max Havelaar, maar in werkelijkheid allerminst
een slaapmuts 2)
een missive, waarin hij den regent van
Zuid-Bantam beschuldigde van misbruik van gezag, en
verder bet vermoeden uitte, dat dit inlandsche hoofd met
zijn schoon zoon, den wedana van Paroeng Koedj an g, zich
aan knevelarij bezondigde. Toen de resident 1)0 u w e s
D e k k e r, zijn ondergeschikte, inzage van de bewijsstukken
verzocht, werd hem dit geweigerd !
Het staat vast, dat de regent de bevolking knevelde .
Maar tevens is door V a n S and i c k s zegsman, Mr . W .
B. B erg s ma, die van 1$62 tot 1$66 controleur van Lebak
geweest is, de zekerbeid verkregen, dat de klagende Javanen,
die door het fameuze ravij n naar hun assistent-resident
slopen, instrumenten waren van den djaksa van Lebak,
die op deze in Oostersche landen niet ongebruikelijke wijze
den regent in discrediet poogde to brengen . Verder rijst
de vraag, of D o u w e s D e k k e r de klag ers, die een dialect
moeten gesproken hebben, heeft kunnen verstaan en zoo
hun grieven heeft kunnen onderzoeken .
Mena zou, in ruil voor bet prachtwerk, dat M u 1 t a t u 1 i
ons in zijn Max Havelaar geschonken beeft, den dichter
gaarne de verdichting in zijn boek 3) vergeven, zoo hijslechts de niet-gefingeerde figuren in zijn drama naar waarheid had geteekend . Doch bet pijnlijke is, dat hij, aangezet door wrok en hekellust, drie dezer figuren groot .
1) T.a .p,, hoofdst . VII .
2) Zie over hem : Dr . E . B . K i e 1st r a . Het eiland Madoera, in De
Gids van December 1890,
3) Men zie vooral nog de mededeelingen in het Vie en Vile hoofdstuk van G . J o n c k b l o e
Multatuli en Dr . L . B . K i e l s t r a' s opstel
in De Tijdspiegel van 1903 : Bantam en de Max Havelaar.
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onrecht heeft aangedaau 4 ) . Dit moest bet vertrouwen in
den eenmaal op het schuld gedragen strijder schokken .
,,Das Erste and Letzte was vom Genie gefordert wird, ist
Wahrheitsliebe", heeft G o e t h e gezegd, en zeif heeft Mu I t at u ii eens, naar men bij V a n S an d i c k least, Delftsche
studenten voorgehouden : ,,Och jongens, weest toch waar,
ik smeek jelui, weest toch a1tjd waar !" Wie hoort bier
Portia in de Merchant of Venice niet zeggen : ,,If to do
were as easy as to know what were good to do, chapels
had been churches, and poor men's cottages princes'
palaces"?
De tegenstanders van den dichter - en hij had er
vale - hebben niet nagelaten .zijn onbaatzuchtigheid aan
to tasters . Ret is bekend, dat D ou w e s D e k k e r v66r de
publicatie van de Max Havelaar herhaaldelijk beproefd
heeft - zelfs heeft hij er den zoo gesmaden oud-gouverneur-generaal D u y m a e r v an T w is t voor in den arm
genomen - opnieuw in lndischen dienst to worden geplaatst. In een brief van 11 November 1859 least men 2)
,,Ik heb mijn boek geschreven met een dubbel doel : namelijk verbetering van den boel in Indie en herstel van mijne
positie . De zaak is dus niet dat ik zeg : geef mij zooveel
of zooveel, dan zwijg ik, want ik mean wat ik op bet slot
zeg. 1k zal strijden voor de arme verdrukten ; ik heb mij
dat nu voor mjne roeping gekozen ." IE[etzelfde vindt men,
in andere bewoordingen, in Over vrijen arbeid 3 ) . Na zijn
vertrek uit Indie wachtte de gepensionneerde assistentresident eenige j aren, voor hij zijn boek schreef. Toen bet
hem niet gel ukte ,,verbetering aan to brengen" en ,,zijn
gezin to bewaren voor hongersnood", deed hij een forsch
beroep op de rechtvaardigheid van koning en natie . ,,Ja
1) Het zijn : de gouverneur-generaal B u yin a e r v an T w jet, die

B o u w e s B e k k e r zelfe
Sumatra's Westkust

humaan heeft behandeld ; de gouverneur van

M i c h i e is,

die tegenover

D o u w e a D e k k e r, na

diens kastekort to Natal, correct is opgetreden, en de resident
tam B r e a t van K e mp e ii, die den assistant-resident vanLebkomg
lijk ziju zin heeft kunnen geven .

2)
3)

Brieven, I, bi . 126 .
T .a .p ., bi . 20, 21 .

van Ban-
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zelfs", zoo gaat hij voort, „toen de Max i avelaar reeds
geschreven, reeds gedeeltelijk gedrukt was, heb ik mij gewend tot den koning met verzoek om borstal . Zelfs toen
nog, als daze had kunnen goedvinden verbeteringen to
brengen in den ellendigen toestand van India, had ik mijn
book verbrand."
In een brief van 20 November 1859 1) komen wij eindelijk to weten, tegen welken prijs de vernietiging van de
Max Havelaar had kunnen verkregen zijn . „Ik heb nagedacht," zoo schrijft D o u w e s D e k k e r . „Ik hel over naar
R o c h u s s e n 2), dock condition : 1 . Resident op Java .
Speciaal Passaroeang om mijne schulden to betalen 3).
2 . Herstel van diensttijd, voor 't pensioen . 3. Een ruim
voorschot. 4. Ned . Leeuw. Doch ik zal daze condition
niet zeggen ; eerst wil ik zien wat hij biedt ." Later komt
men to weten, dat M u l t a t u l i ook van een lidmaatschap
in den Raad van India gedroomd heeft.
wie met Indische opvattingen bekend is, zal om daze
droomen glimlachen, dock ze D o u w e s D e k k e r met
euvel duiden . De onder 1, 2 en 3 gestelde voorwaarden
zijn niet zb6 buitensporig, of men kan de inwilliging ervan
mogelijk achten . Maar den Nederlandschen Leeuw op to
vorderen ! Zoo de in eigen oogen verongelijkte man hat
ordeteeken begeerd had als een bekroning zijner rehabilitatie, men zou er nog vrede mee kunnen hebben . Maar wat
to zeggen van dit motief, eenige bladzij den verder in de
Bri even meegedeeld 4) : „Ik moat de Ned . Leeuw hebben,
want als ik schrijf, zou ik mij zelf een orde geven die
moor beduidt" ?
Zoo'n leeuwtje een der pacificatie-middelen van M u 11)

Bri.even, bi. 146 .

2) Den toenmaligen minister van koloniOn .
3) Pasoeroean leverde zeer veal koffie, waarvan de resident dus
hooge cultuurprocenten ontving . Reeds v66r zijn plaatsing als assistentresident to Lebak moot er sprake van geweest zijn D o u w e s D e k k e r
tot resident to benoemen, of verwachtte hij dit . Zie Max Havelaar, 5e
uitg ., bl . 100 . Hier wordt ook gerept van cultuurprocenten, blijkbaar in
verband met zijn schulden .
4) T .a .p ., bi . 150 .
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tat u ii 'S onstuimige, haast schreef ik : vulkanische ziel,
waaruit kiewangwettende krijgszangen zouden worden geslingerd! Is het wonder, oat de antagonisten van den
auteur den P on w e s P e k k e r in de huiskamer geplaatst
hebben tegenover den Mu it at u ii op bet tooneel en de
penibele tegenstrijdigheid ale ecu wig hebben gedreven in
ziju reputatie') gelijk hij eens dolken had geplant in die
van een Pnymaer van Twist, ecu Michiels en ecu
Brest van Kempen?
Personne n'est grand homme pour son valet . Mevrouw
Douwes Dekker-Tiamminck Schepel moge door do
uitgave der Brieven de litteratuurbeoefenaars aan zich verplicht hebben, der nagedachtenis van haar echtgenoot, dien
zij one vergunt en neglig gads to siaan, beef zij geen
dienst bewezen. En tevens heeft zij, in vereeniging met
do hiervoor genoemde onderzoekers, den invloed van zijne
geschriften, inzonderheid op den kolonialen ambtenaar die
er zoo ontvankelijk voor is, aanmerkelijk verzwakt . Wat
niet belet, oat de geest van Mu it at u ii' s werken nog
altijd in tropisch Nederland rondwaart .
II .
Toen de Max Havelaar in 1860 verscbeen, was de
politieke strijd over de wijziging of afschafng van, bet
cultuurstelsel in vollen gang . Heeft bet book de zegepraal
van de liberals ides bespoedigd?
Wie doze vraag wil beantwoorden, zoekt in M u 1 t at u ii's geschriften van voor 1870 - speciaal de Max Ravelaar, do Minnebrievert, bet Over vrijen arbeid en bet Nog
eens : over vrijen arbeid - bet politieke merg op. Pit biijkt
niet veel to ziju . Al s men den strijd over bet stelsel van
graaf V a n d e n Bo s c h niet kept en de noodige weten1) Do hoogleeraar in do letterkunde aan de Antwerpsche Academie
van schoone kunsten L . v an K e ym e a 1 e n, die in do Revue des deux
mondes van 1892 M u 1 t a t a ii' s work beoordeelde, sprak zelfs van ,,une
absence de sens moral qui va jusqu' a la naivete ." Men ale ook bet oordeel van Willem K l o o s in de Nieuwe (bids van 1895, bi . 107 tot 118 .
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schap wil puren nit de genoemde werken, ontkomt men
niet aan een zekere teleurstelling . Men leest van „de
koffie- en s uikerwerktuigen, die men inlanders noemt ."
Elders verneemt men, dat de Javaan „eene machine is,
neen zelfs dat nit ; hij maakt slechts een gedeelte nit van
zijne desa, van de gemeente die, en bloc genomen, een
werktuig is om koffie voort to brengen ." Overal vaagheid,
en de weetgierige is, na M u 1 tat u 1 i in zijn geschriften
tot het einde to hebben gevolgd, op 't stuk van cultuurstelsel en vrijen arbeid ongeveer even wijs als toen hij begon .
Wat wilde de s chrij ver eigenlijk ? Zeker de Javaan
werd mishandeld en was niet vrij . Maar droeg het cultuurstelsel hiervan de schuld ? Uit de boven aangehaalde tirades
zou men dit opmaken, om plotseling tot andere gedachten
to komen als men leest, in Over vrijen ar beid 1) : „In Lebak
was Been cultuurstelsel en dear was toch jaarlijks hongersnood." Mag men hieruit afleiden dat, zoo het systeemV a n d e n B o s c h slechts was toegepast volgens de inzichten van zijn ontwerper, het in stand had molten blij ven ?
Maar waarom dan die geruchtmakende ondertitel van de
Max .H-avelaar : „de kofeveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij," welke prof. P. J . V e t h in De Gids van
1860 de gissing in de pen gaf 2), dat gedoeld was op de
voorkeur der Droogstoppels voor die regeermethode voor
Indie, welke de meeste koffie en suiker aan de veilingen
der Nederlandsche Handelmaatschappij kon verschaflen ?
Stood het M u l t a t u l i niet helder voor den geest, dat
juist bij de zoo gehekelde koffiecultuur de beginselen van
het stelsel-V a n d e n B o s c h geen zuivere toepassing vonden,
gedreven als zij werd niet op eigenlijke desagronden, maar
in den regel ver buiten de dorpen, in heuvel- en bergland ?
De ideeenverwarring, die men in M u l t a t u ii ' a geschriften van voor 1870 aantreft en die de schrijver zelf
moet hebben gevoeld, is slechts to verklaren door aan to
nemen, dat de gewezen assistent-resident van Lebak, die
1) T .a.p ., bl . 29 . Dezelfde opmerking wordt gemaakt door B. A .
van Sandick, t.a.p., bl. 216 .
2) T.a.p ., II, bi . 266 .
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to wren enkel op de Buitenbezittingen gediend had, de
moeite heeft geschroomd zich een eenigszins grondig inzicht
to verwerven in de - zeer ingewikkelde - verhoudingen,
door het cultuurstelsel to voorschijn geroepen . Naar hij
zelf verklaard heeft, las hij weinig . . . om ziju oorspronkelijkheid niet to verliezen .
Teekenendd is wat M u 1 t a t u ii, in een vlaag van openhartigheid, neerschreef iii zija Hog eens : over vrijert arbeicl 1)
van 1870 . ,,Wat er door den tegenwoordigen minister 2)
van tijd tot tijd over indische taken werd medegedeeld,
betoogd en voorgesteld, heb ik gewoonlijk niet begrepen .
Be oorzaak deter stonipheid zal wel hierin liggen, dat ik
to reel van de binnenlandsche huishouding op Java gezien
heb, om toegankelijk to zijn voor begrippen, die daarover
op de Buitenzorgsche secretarie zijn opgezameld ." Deze
boutade lijkt nog reel op een bravade .
'Vat Heinrich H e i n e ergens van de Fransche
keuken zegt : Der Braten selbst is manchmal weniger Overt
als die Sauce, is toepasselijk op reel dat tusschen 1860 en
1870 uit Multatuli's pen gevloeid is . Om in de keuken
to blijven : de schrijver, bedreven als hij was, had slechts
een ei to nemen en daarvan een fenomenaal groote omelette
soufflee to bereiden, en hij was er zeker van, dat zjn baksel
zou worden gesavoureerci . Door Jan Publiek meet dan
door de intellectuels . Het is geen toevalligheid, dat C .
B u sk e n H u e t als redacteur van de flaarlemsche Courant
ziju medewerker ,,aan den Rju", E d u a r d Do u w e s D e k k e r, in vertrouwelijke epistels moest aanmanen tot beperking . ,,Ik bid u, geef n den tijd kort to zijn," beet bet
in een der zakelijke brieven van den voortreffelijken essayist.
Zoo heeft Mu 1 tat ul i op de koloniale politick weinig
iuvloed kunnen oefenen . Toen de Max Havelaar bet licht
tag, waren de voornaamste cultures, door de bevolking
voor bet Indische gouvernement gedreven, die van koffie,
suiker en indigo . ilet is algemeen bekend, dat de oorspronke1) Tap ., bl . 8 .
2) E, de Waal, een bekwaam staatsman, sohrijver van een lange
reeks uitnemende studien over koloniale onderwerpen .
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lijke bedoeling van graaf V a n den B o s c h geweest is
e&n vijfde der desagronden door de grondbezitters met een
gewas voor de Europeesehe markt to doers beplanten en
hiervoor, bij wijze van compensatie, vrijstelling to verleenen
van de grondbelasting, met een Engelsch woord landrente
genoemd. Pit systeem is zuiver Javaansch : heden ten dage
vindt men het nog, in theoretisch wat drukkender vorm
en naar de omstandigheden gewijzigd, in de Javaansche
Vorstenlanden Soerakarta en Djokjakarta .
In zij n wezen niet bepaald verwerpelij k, veranderde
het cultuurstelsel geleidelijk in een sweating-system . Voor
den druk, welken de inlanders van de indigocultuur ondervonden, is kenschetsend de vroegere zegswijze, dat in de
Javaansche gemeenschap trouwen, bevallen en sterven, alles
op de indigovelden plaats had. De koffieaanplantingen
voor den staat daarentegen vorderden van de bevolking
heel wat minder arbeid . Verreweg d e belangrij kste cultuur
was die van suikerriet. Vooral hiertegen kantten zich omstreeks 1860 de bestrijders van het ontaarde stelsel van
graaf V a n d e n B o s c h . Voor de fabriekmatige verwerking
van het door de inlanders g eteelde gewas had het gouvernement de hulp noodig van industrieelen . Met dezen
werden contracten gesloten . De gang van taken was ongeveer deze : de inlaudsche grondbezitters werden door of
namens den wedono (districtshoofd) als vertegenwoordiger
van het gouvernement naar de sawahs gedreven en plantten daar het net tegen een loon, dat plantloon genoemd
werd. Was het gewas gerijpt, dan werd het gesneden en
naar de fabriek gebracht . her hield de staatsbemoeienis
op. De „suikercontractanten" hadden flu de suiker to
bereiden en in den regel een gedeelte van het product
tegeu een bepaalden prijs aan het gouvernement to leveren .
Vaak verschafte dit den fabrikanten rentelooze voorschotten .
De gedwongen arbeid nu op die rietvelden was den
liberalen een doomn in het oog ; zij verlangden, dat de
inlandsche grondbezitter 1) vrij zou zij n, zoo in 't verhuren
1) Wel to onderseheiden van den niet-grondbezitter . Voor deters
bestond reeds „vrije arbeid" !
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van zijn sawah ais in 't verkoopen van zijn werkkracht .
Hiertoe moesten de banden tusschen gouvernement en
suikerfabrikanten worden verbroken . De staat moest in 't
algeme~n de kort na 1830 aanvaarde functie van grootlandbouwer neerleggen, behalve ten aanzien van de koffie .
Ziedaar een schets van den politieken strijd omstreeks
1860. Dat hij zich onophoudelijk in de onderdeelen wijzigde,
kwam voort nit de ontzaglijke moeilijkheid om de denkbeelden een concrete gedaante to schenken, zonder dat de
groote belan gen die op 't spel stonden nadeel ondervonden .
De oplossin g der agrarische quaes tie g eleek den steer der
wijzen . Niet minder dan vier koloniale ministers U h 1 e nbeck, Fransen vann de Putte, Mijer en Trakranen
zochten haar tevergeefs . Ontwerp op ontwerp bereikte
de Kamer, dock telkens sprak doze hot veto uit over een
of andere principieele bepaling . De vrijheid hing in de
lucht, maar goon bewindsman was bij machte haar veilig
to doer landen .
Van verschillende zijden drongen moeilijkheden op . Do
voornaamste dwangcultuur, die van suikerriet, kon niet
dan zeer geleidelijk in eon vrije cultuur worden omgezet .
Ret beginsel der individueele vrijheid voor den inlandschen
grondbezitter was in abstracter zin heel mooi, maar hot
kwam in conflict met den communalen bezitsvorm, die
feitelijk eon fusie der individuen tot € n groote familie
tot stand bracht . Ook on tbrak een scherp omlijnde codificatie van de rechten der inlanders op hun gronden, wat de
regeling van den tijdelijken afstand ervan aan Europeesche
landbouwondernemers bemoeilijkte . Dan waren aparto bepalingenn noodig voor den vrijen grootlandbouw in de bergstreken, op „woeste gronden" . En als om de quaestie nog
moor to embrouilleeren, waren ministers en Kamer hot
lang riot eons over den omvang van hun wetgevende task .
Minister D e W a a 1 redde de situatie door zijn inzicht,
dat slechts enkele hoofdzaken door den wetgever in Nederl and behoefden to worden geregeld en al hot overige bij
koninklijk besluit en bij koloniale ordonnantie kon worden
voorgeschreven . In de beperking toonde zich weer de
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meester . De stork herleide wetgevende materie splitste D e
W a a 1 nog in tweeen en zoo bracht hij ten slotte de
wetten van 9 April en 21 Juli 1870 tot stand, die de
artikelen 56 en 62 van hot Indische Regeeringsreglement
aanvulden of wij zigden .
In doze wettenn wordt de dwangsuikercultuur ten doode
opgeschreven : de aanplanting van net onder de auspicien
van 't gouvernement zou jaarlijks trapsgewijze verminderen
en in 1890 geheel ophouden ; de fabrikanten h adden dus
zonder steun van den staat de gronden van de inlandsche
bezitters to huren, en hun werkkracht tevens . Voor die
grondverhuur zou de Indische wetgever regels stellen .
Woeste gronden
in de bergstreken
zouden voor 75
jaren in er fpacht kunnen uitgegeven worden . Do landbouwondernemer, die werkvolk behoefde, mocht niet moor, zooals in 1838 vergund was, met geheele desa's contracten
sluiten (met „de oudsten en voornaam step der desa's",
heette hot), waardoor een vorm van slavernij word geschapen, maar moest rechtstreeks werkovereenkomsten aangaan met de inlandsche grondbezitters individueel 1).
De staatskoffiecultuur, hot voorwerp van de teedere
liefde der Droog stoppels en van M u 1 t a t u 1 i' s haat, bleef
voortbestaan ! De oplossing van de koloniaal-agrarische
quaestien ging bijna geheel buiten den schrijver der Max
.Havelaar om . Geen voorstander van hot cultuurstelsel was
door hem tot tegenstander bekeerd .
Een wager resultant !
Hot weinig zakelij ke van M u 1 tat u 1 i' s geschriften
had hiervan Riot alleen de schuld . Hun invloed word, behalve door een stroom van brochures, gebroken door een
merkwaardig book, dat een jaar na de Max Havelaar hot
licht zag. De schrijver was eon Calcuttasche advocaat,
J. W. B . M o n e y , die in 1858, even na den grooten opstand der Sepoys in Britsch-Indict, een bezoek bracht aan
Java, waar hij zijn leisure-hours verdeelde tusschen hot
verzorgen zijner echtgenoote, hot bewonderen den berg1) Bit word intusschen Riot in 1870 vastgesteld . Het was reeds,
incide .iteel, in 1863 bepaald .
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natuur van de Preanger Regentschappen en bet verzamelen
van economische gegevens betreffende Java . De beer M o n e y
had den snaakschen inval deze gegevens to verwerken tot
een boek en den moed dit boek to laten drukken . Ret
verscheen, gelijk aangestipt, in 1861 . Als de titel : Java, or
how to manage a colony, nog niet genoeg zegt, dan doet
bet de opdracht aan ,,the memory of that great statesman,
general Johannes van den Bo sch" . De auteur vond
„den toestaud op Java de beste rechtvaardig in g van de
Nederlandsche koloniale politiek", en hield voor zijn landgenooten, nog onder den in.druk van den opstand van 1857,
eenige colleges in koloniaal bestuursbeleid met Java als
object-lesson .
Volgens den schrijver waren de voordeelen van bet
cultuurstelsel : dal inn vijf-en-twintig jaren de openbare
inkomsten verviervoudigd werden, de sehuld van Ned .-Indie
kon word en a f betaald, bet jaarlijksch tekort in een bel an grijk jaarljksch
ibatig slot verkeerde, bet bestuur verbeterde,
de criminaliteit en bet getal rechtsgeschillen afnam en, bet
yolk vrede, veiligheid en rijkdom werden gesehonken, de
belangen van den Europeaan met die van den inlander
werden vereenzelvigd, een Oostersche bevolking bijna verdubbelde en aan lien millioen leden van een ten onder
gebracht Mohamedaansch mensehenras tevredenheid met
bet bestuur van bun vreemde overheerschers wend geschonken
De Preanger Regentschappen zijn flu eenmaal bekoorlijk en verlokken tot droomen . . .
W eliswaar moist de vertaler van M o n e y niet beter to
doers dan dezen bij bet Nederlandsche yolk to introduceeren
als een slecht rekenenden optimist, maar bet boek deed
den invloed van de Max Havelaar, die als wapen tegen bet
cultuurstelsel gebezigd werd, gedeeltelijk to niet .
In zijn Minnebrieven 1) heeft M u 1 t a t u 1 i met M o n e y' s
boek den spot gedreven . „Ik gis, dal bet besteld werk is,"
zoo meesmuilt bij, „voor rekening van de firms Bato Saldig
1) Tap ., bl . 77 e.v .
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& Co ., en vertrouw, dat ik het in de meeste punters met
I o n e y eens kan wezen . Ik heb geen geld om het boek
to koopen, maar nit de analyse die ik las, begrijp ik heel
goed hoe hij aantoont, dat de Hollanders zoov~el halen
uit Indie, als maar eenigszins onmogelijk is . Wat wil men
weer ? T1 preche des convertis."
Deze raillerie deerde de conservatieven niet . Zij ezploiteerden M o n e y' s boek om bekeerlingen to makers . De
schrijver had en groote verdienste : hij wa~c een vreemdeling . En dezen gelooft men eer dan een landgenoot . Nog
een verdienste moest hem worden aangerekend : al was hij,
gelijk zijn vertaler had aangetoond, niet in alles een betrouwbare gids, hij verloor zich niet zooals M u l t a t u l i
in divagaties, dock gaf cijfers . En deze bleken een praktisch strijdmiddel.
Allen to zamen geeft de verklaring van het ietwat
verrassen.d verschijnsel, dat de pleidooien van M u 1 t a t u i i
tussehen 1860 en 1870 geen weerklank hebben gevonden
in onze koloniale wetgeving . Naar aanleiding van 't verschijnen der Max Havelaar kon
in September 1860
in de Tweede Kamer van de regeeringstafel niets anders
verklaard worden dan dat geschiedenissen als van Saidjah
en Adinda niet meer zouden voorkomen . Voor 't overige
werd M u 1 t a t u 1 i gelezen, zooals er geluisterd wordt naar
een geestigen causeur.
De zegepraal der liberale idee is door hem niet, of
tern auwernood, bespoedigd.

Eerst van de koloniale politiek na 1870 kan gezegd
worden, dat zij door M u l t a t u ii, juister : door Multatuliaansch gevoel wordt beheerscht .
Wat was de Javaan tot 1860? Een wezen, dat een
bruine huid had, rijst at en zich verdienstelijk maakte door
zoo hard mogelijk voor zijn overheerschers to werken .
Reeds in 1851 was de cultuurstelsel-misere op Java in felle
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kleuren geschilderd x) . Maar aan het schilderij ontbrak hat
schitterend coloriet van een M u l t a t u ii.
Aan hat genie was hat voorbehouden, dat rijstetend
wezen een ziel to schenken . Eerst toen begon hat hart der
Nederlandsche natie voor den Javaan to kloppen en drong
van lieverlede in onze hardvochtige batig-slot-staatkunde
een sentimenteel element .
Voor de oplossing van hot koloniaal-agrarische vraagstuk was dit sentiment van geenerlei waarde . Maar na
1870 begon hat als een deesem to werken .
De verb oudingen op Java ondergingen i ngrijpende
veranderingen . Naarmate de cultuurprocenten aan de Europeesche en Inlandsche ambtenaren ontvielen, wijzigden zich,
met name in de landbouwcentra, de betrekkingen tusschen
hat ambtelijke enn hat particuliere element . Beider belangen
liepen niet meer parallel .
Het kon de bestuursambtenareu koud laten, of hat de
Europeesche landbouwondernemers wel grog. Hun positie
ward zuiverder . Zonder rich to benadeelen, konden zij hat
inzicht aanvaarden, dat voor het breken met de traditie,
die de Javarlen in een feodale afhankelijkheid plaatste, de
tzjd gekomen was . Gaandeweg ontwikkelde, verscherpte zich
voor hen eon tegenstelling : eenerzijds de sterke partij der
Europeesche cultuurmanuen, anderzijds de to beschermen
islanders . Gelijk elke reactie, kenmerkte ook die na 1870
zich door eenu zekere overdrijving : vooral de jongero lichtingen van bestuursambtenaren zagen bij voorkeur de landbouwondernemers als blank-oflscieren met de zweep in de
hand en de Javanen als SaIdjahs en Adinda's met gebogen
ruggen . De Multatuliaansche vergelijking van de buizen op
de borsten dier bruise meuschen werkte op de verbeelding .
De bestuursambtenaren moesten hat wel voor zich zien
1)

Ik doel op den oud-inspecteur van cultures L . Vita 1 i s, wiene

vlugschrift : De invoering, werking en gebreken van hat cultuur8tel8el, in

koloniale fringes niet weinig de aandacht trop . Door V i t a 1 i s ward
reeds beweerd, dat de Javaan in voortdurenden strijd was tegen afpersingen en knevelarijen van allerlei aard, en stoffelijke welvaart op Java niet
bestond.
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„De Gouverneur-Generaal houdt in handers een teugel,
die van afstand tot afstand zich verdeelt in onderdeelen,
welker splitsing onderscheiden lijnen en koorden daarstelt,
die
weer op hunne beurt gesplitst
zich uitstrekken
rechts en links, en na herhaalde we~rverdeeling ten laatste
elk individu berei ken, in toom houden, dwingen . . . , dat is
regeeren ."
En verder
„Welnu, verander al die lijnen in buizen, zet de dunne
twintig maal onderverdeelde twaalf-millioen bijbuisjes op de
borst van twaalf millioen Javanen, breng een zuiger, een
flinke stoomzuiger aan op de hoofdbuis,
en daarna . . . .
,,Pomp, . . . pomp, . . . pomp, zeg ik u, pomp voor den
duivel, . . , en voor Nederland !" 1)
En daarna : „Goof elken avonturier toegang tot de
machine, tot de hoofdbuis, tot de onderbuis, tot de kleine
nevenbuisjes . . .
Sta hem toe dat hij zijn eigen stoommachine doe werken rechtstreeks op de bron . . .
Vergun hem zijn eigen buizen, zijn eigen privatieve,
ditmaal ongezwachtelde buizen . . .
moor
Van niet to erg is goon spraak .
Vergun hem die buizen, de buizen van de weledele
heeren D r o o g s t o p p e 1 en consorten, to plaatsen op de
borst van twaalf miljoen Javanen . . .
Laat hem borers door die borst, tot hij 't hart raakt . . .
Eu dan . . , ja dan . . .
Pomp . . . pomp . . . pomp voor den duivel . . ., on voor
de vrij-arbeiders" .
Het was hun dure plicht, zoo meenden de ambtenaren
tegen dat leegpompen der Javanen to waken . Was hot
wonder, dat bij hen hot evenwicht tusschen gevoel en rode
verbroken word ; dat zij vervielen in eon averechtsch functionarisme ? Telkens en telkens weer was de nuchtero toeschouwer getuige van dezelfde fouten : geringschatting van
den Europeeschen ko'onist, idealiseering van den Javaan,
1) Over vrijen arbeid, bl . 110, 114, 122 .
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partijdigheid van oordeel in gesehillen tusschen blank en
bruin, zij keerden regelmatig terug als de leidmotieven in
een Wagneriaansch muziekdrama. Wie, die een poosje
onder Java's palmen heeft gewandeld, kept ze niet : het
Saidjah-en-Adinda- ; het particulier sadja 1) ; het hoog-hetprestige- ; het alles-voor-den-Javaan-en-n.iets-voor-den-Europeaan-motief ?
Het laatste theme klinkt, nauwelijks vier jaren na het
doodvonnis over het cultuurstelsel, near het moederland
over. In A .ugustus 1874 wenden 180 van de voornaamste
ingezetenen van Batavia zich tot koning W ill e m III met
het eerbiedig verzoek hun, flu hun nieuwe lasten zullen
worden opgelegd, stem to geven in het bestuur der publieke
meek . Dat het verzoek zonder een oogenblik van aarzeling
op zij gelegd wordt, wien bevreemdt dit ? In 1875 stort de
Semarangsche advocaat Mr. J . P . v a n B o s a e in De Gids
het overvolle hart uit. Diep grieft hem de moederlandsche
onverschilligheid voor Indische taken . Hij roept zoowaar
om een Multatuli . . . „De vraagt rijst : van.waar het doodzwijgen van Indische kwesties ? Is den alleen een schoon
geschreven, maar toch altijd verdicht verhaal als de Max
Havelaar, in staat de aandacht van het Nederlandsche yolk
to vestigen op hetg een in zij n e in dische bezittingen pleats

vindt ?" z)

Welke de Indische quaesties zijn, die in patria

een doof oor vinden, wordt uiteengezet en den klinkt als
nit weemoedige hobo's en fagotten het alles-voor-den-Javaanen-niece-voor-den-Europeaan-theme : „Men is nu eenmaal
gewoon in Nederland note to nemen van hetgeen de Inlander wenscht, of door eene of andere politieke partij gezegd
wordt to verlangen, maar niemand denkt er aan op to
komen voor de belangen der Europeesehe, Chineesehe of
Arabische maatschappijen, die overal in Ned . Indie gevestigd
zijn, of de rechtmatigheid to onderzoeken van 't geen door
hear wordt verlangd . . . "
Nauwelijks drie jaren later, in 1878, wordt de stilte
1) „Sleehts een particulier ." Een teekenachtige zegswijze, die men
in Indie herhaaldelijk hoort .
2) T . a . p . IV, bl . 418 .
O. E. 1 X 4
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in de Indische politick opnieuw verbroken . Pat jaar brengt
een niet precies met fanfares begroete nieuwigheid : de patenten de personeele belasting voor Europeanen en vreemde
Oosterlingen, en toegevend aan den drang uit den boezem
van de Europeesche gemeenschap, wie hot verdriet, dat de
bestuursdecentralisatie met eenige autonomic maar steeds
op zich wachten last, benoemt de gouverneur-generaal een
commissie van Bataviasche ingezetenen . Doze zal, onder
biding van Mr. N . P, v an d e n Berg, de Indische regeering
die zich steeds in papier hult als een poolreiziger
in boat
voorlichten over hot instellen van gemeentelijke
besturen . Teekenend is hot, dat hot uitgebracht rapport,
waarvan vooral de bijlagen waarde hebben, niet eons van
regeeringswege openbaar gemaakt wordt 1).
Middelerwijl schijnt hot wel, of hot wantrouwen jegens
de Europeanen in India ear toe-dan afneemt . Nog steeds
sluimert hot besef, dat een kolonie als Java, worden haar
hot Westersche kapitaal en hot Westersche intellect ontnomen, anaemisch zal terugzinken . Naarmate de aanzienlijkste landbouwnijverheid van hot eiland den steun van 't
gouvernement moot derven, verschijnt de waakzaamheid der
bestuursambtenaren, die hun ij ver meenen to toonen door
den koning in koningsgezindhoid to overtreffen . Om toch
vooral de beschuldiging van slapheid to ontloopen, komen
zij vinniger op tegon kleine misbruiken
door den Javaan
ternauwernood als zoodanig gevoeld
dan in de bedoeling
der regeering ligt .
Vooral na 1884, hot crisis] aar, dat eon geweldige, niet
voorziene 1.aling der suikerprijzen brengt, begint hot to
spanners. Voor de suikerfabrikanten, die ook nog vijanden
zien opdagen in den norm van verwoestende ziekten in hot
rietgewas (speciaal de serehziekte) breekt eon periods aan
1) De Commissie --- dit dient erkend -- was niet erg beleefd. De
meerderheid list de Trees doorsohemeren, dat toekenning van burgerschapsrechten voor de regeering een aanleiding zou zijn om nog zwaarder lasten
op to loggers en was op dozen grond niet bij star voor medezeggingschap
gestemd . Het bewuste rapport ward eerst in 1899, door de Indische Gide,
gepubliceerd .
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van worsteling op leven en dood . Dringend wordt de eisch
gevoeld van een economischer bedrijf : aan de eene zijde
moot op de kleintjes gelet, aan de andere zijde gestreefd
worden naar hooger net- en suikerrendementen . In de meening dat vooral de Javanen hot gelag betalen, laten, als hot
ergste gel eden is, de bestuursambtenaren zich her en daar
verleiden tot een bijna vijandige gestie jegens de nog immer
voor hun bestaan kampende industrieelen . Er ontstaan zelfs
geruchtmakende conflicten, die de regeering to Buitenzorg
napen de weegschaal der gerechtigheid ter hand to nemen
en to richten . Zoo moot de in 1890 opgetreden resident
van Bezoeki, van wien in een geschrift van die dagen ironisch
wordt getuigd, dat „op zijn voor onrecht fijn gevoelig gemoed de suikerfabrikant heeft gereageerd als de verdrukker
van zijn ideaal"
zijn de woorden niet kenschetsend ?
na eon deugdelijk onderzoek van een regeeringscommissaris
hot void ruimen . Zeldzaam geval : hot hoog-hot-prestigemotief verstomt een poosje . Maar tai van anderen bestuursambtenareu zit een to sterke dosis Javanenliefde bij voortduring in den weg .
Och, de Europeesche landbouwondernemers op Java,
in 't bijzonder die in de vlakte
met de bergcultures op
erfpachtsperceelen heeft de overheid minder bemoeienis ,
zijn niet alienn brave hendrikken en de ambtenaren niet

alien boemannen . Hoe vlijtig door de liberalen in den
Indischen tuin moge gewied zijn, er groeit, vooral op verborgen plekken, nog heel wat onkruid . Zij kunnen de vrijheid der suikercultuur decreteeren, do sleur heeft op den
inboorling to veel vat, dan dat hij wijkt voor eon machtwoord . Alles gaat langzaam in eon tropisch land en tradities hebben er eon taai leven . Misbruiken blijven in stand
of verdwijnen eerst zeer geleidelijk . Men heeft er in to berusten. Omstreeks 1890 zijn de lagere inlandsche ambtenaren, en ook wel hoogere, nog gevoeliger voor biljetten
van de Javasehe Bank dan de regeering lief kan zijn . Maar
gaandeweg komt, ook door toedoen van de landbouwondernemers zeiven, in den toestand verbetering. Ontheven van
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den knellenden druk der heeren- en desadiensten welt de
Javaan zich van lieverlede meer behaag lij k .
Toch werkt het Multatuliaansche sentiment nog steeds
op de Indische politiek in en verleidt het tot grove eenzijdigheid. Een sterk voorbeeld van die eenzijdigheid
een nit vele
is to vinden in een merkwaardig document,
dat in 1895 van regeeringswege openbaar gemaakt wordt .
Twee jaren to wren is het lid in den Raad van Indie J .
M u 11 e m e i s t e r opgedragen de „toestanden op het gebied
der Europeesche landbouwnij verheid" in Oost-Java to and erzoeken en een nieuwe verordening to ontwerpen voor de verhuur van gronden door inlanders aan niet-inlanders . Het
bovenbedoelde document is hot concept dier ordonnantie . Van
het begin tot het einde ruischt het zoete Said j ah-en-Adindamotief er doorheen . Als een teedere vader koestert onze
moderne Solon den „zwakken" Javaan, die beschermd moet
worden „tegen den intellectueel zooveel meer ontwikkelden
en economisch zooveel sterkeren niet-Islander" aan zij n
boezem ; een wares muur van beschuttende bepalingen
richt hij om zij n proteg a op. Deze javanaiserie is zelfs het
landvoogdelijk kabinet in Buitenzorg to bar ; bij de critiek
op het ontwerp heeft het zoowaar moeite de satire, die nuu
eenmaal tot een deftig regeeringsbureau geen toegang heeft,,
buiten de deur to houden ! De Javaan is toch, alles wel
beschouwd, geen broos poppetje, dat bij de minste ietwat
onzachte aanraking van den Europeeschen industrieel in
stukken op den grond zal vallen ! I)
Plotseling, in 1894, een jaar nadat minister V a n .
D e d e m met zijn vrijzinnige decentralisatie-ontwerpen eon
vrijheidsthema heeft ingezet, openba,art zich eon forsche
roactie tegen de leidmotieven, tot dies tijd vern omen . Zij
heeft de gedaante van eon pretentielooze circulaire, die de
gouverneur-generaal Van d e r Wij c k op 5 Februari 1894
tot de meerderheid dev residenten op Java ricbt . Maar
1) Men vindt de alles behalve malsohe critiek op Mull e m e i s t e r
onmogelijk ontwerp in hoofdst . III en IV van de van regeeringswege nitgegeven Nota over de verhuring van grond door inlanders aan niet-inlanders op Java en Madoera, Batavia 1895 .
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hoe sober op het eerste gezicht, het stuk heeft een geweldig
effect . Het bren gt de in hoogheid zetelende gewestelijke
bestuurders geheell van streek ; verbijstert hen niet minder
dan
om in den Wagnerstijl to blijven het vrije lied van
Walter vonn der Vogelweide in de Meistersinger von
Nurnberg de coneurreerende zangers van den ouden stempel,
met den verzen uitmetend.en Sixths Beckmesser vooraan .
De aanhef van bet rondschrijven 1) doet niet vermoeden,
dat een nieu`v geluid staat to worden aangeheven . Het
document begirt met to wijzen op misbruiken in de suikercultuur, die min of meer als overblijfsels hit den tijd van
het cultuurstelsel moeten worden beschouwd en waartegen
de residenten gematigd en met beleid dienen op to treden .
Vele beheerders van ondernexningen, zoo wordt verder
uitgelegd, zijn onkundig van wat als misbruik moet worden
beschouwd en wat niet ; weten even min wat al dan niet
ads geoorloofde hulp vann bestuurswege moet aangemerkt
worden . Den residenten wordt daarom de raad gegeven
zich op de hoogte to stellen . En dan komt bet
„ Het is mijus inziens aan Been redelijken twijfel onderhevig, dat indien beheerders van ondernemingen eenmaal
overtuigd zijn van de welwillendheid en onpartijdigheid van
een bestuurshoofd, wiens plicht het is den inlander to
beschermen tegenn willekeur en afpersingen ; wiens plicht
het is misbruiken desgevorderd met ijzeren hand en groote
gestren gheid hit to rosier, maar wiens plicht het tevens is
om zulks to doer zonder partijdigheid, zonder ongemotiveerde heftigheid, zonder de groote belangen van de ondernemers onnoodig to schaden of hun goeden naam to benadeelen dan wel bij inlandsche hoofden in verdenking to
brengen ; zonder, hetzij bij hoofden of bevolking, vijandige
gezindheid of zelfs maar tegeningenomenheid jegens de
industrie to wekken ; dat, indien dus de ondernemers overtuigd zijn, dat het bestuurshoofd niet alleen met ernst en
vaster wil, maar tevens op eerlijke wijze eon eind wil
makers aan bestaande misbruiken en ongeoorloofde handelingen ;
dat zij dan bijna alien genegen zullen bevonden
1) Hot is o.a . gepubliceerd in de hiervoor aangehaalde note, bl . 69, 70 .
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worden om, voor zooveel in hun vermogen is, in de eerste
plaats zelf daartoe made to werken ."
De stijl is niet fraai, alles behalve vloeiend . De man,,
die de circulaire opstelt
niet : laat opstellen , is vergrijsd in den Indischen staatsdienst en doet niet in mooie
vormen . Enkel hat wezen der zaak heeft zijn aandacht .
Hij wil voor alles duidelijk zijn . Hij kept zijn pappenheimers ..
Hij weet, hoe hij op hat doel moat afgaan . Tusschen de
regels door last hij zijn residenten lezen : „Geen praatjes !
Geen maren ! Ik ken uw opvattingen . Ik weet, dat er
onder u zijn, die partijdig handelen ; die ongemotiveerdd
heftig zijn ; die de groote belangen der landbouw-ondernemers
onnoodig schaden en hunn goeden naam benadeelen ; die
door een fijnen week de inlandsche ambtenaren tegen die
ondernemers opzetten . Ik Neat dat alles . Ik weet ook,,
hoe voor velen uwer de Javanen SaIdjahs en .A.dinda's zijn,
terwijl dezen als menschen hun gebreken hebben en bovendien, als in elke maatschappij, ook onder hen slechte
sujetten voorkomen . En ik eisch van u, dat gij humane
rechters en beleidvolle bestuurders zult zijn ."
Edoch, in India zijn de afstanden groot en de ambtenaren hooren wel eens slecht, als hun onaangename dingen
gezegd worden . Jhr . V a n d e r W ij c k voorziet die gehoorziekte en last daarom hoorns, klarinetten, trompetten,
pauken en trom de verdere partij spelen .
Eerst nog brengt hij de hoogedela estrange heeren kaln
aan 't verstand, hoe hat belang der grootlandbouwers metbrengt, dat de inmenging van het bestuur in hun bedrijf
beperkt wordt, opdat plotselinge stilstand in dat bedrijf
w'orde voorkomen . En dan barst hij los
„Waar zulks (uitzonderingen daargelaten) dan ook tot
stagnatie in de industrie aanleiding zou geven, of Waar als
gevolg van optreden als hooger bedoeld, tegenwerking of
slechte gezindheid van Europeesche of Inlandsche ambtenaren
of Inlandsche bevolking in hat algemeen in hat levee zon
geroepen worden, daar zou Zk allereerst twijfelen aan den
tact ~n hat beleid, waarmede ten daze volgens mijn uitdrukkelijk
verlangen gehandeld moat worden, met terzijdestelling van
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alle mogelijke persoonlijke grieven, sympathieen en antipathieen, flunk, maar loyaal en beleidvol."
Deze forsehe finale mist haar directe uitwerking niet .
De gekapittelde heeren worden bleek van schrik . En met
dezen schrik vermengt zich verontwaardiging .
Zij, residenten, dragers an gouden pet en gouden
pajong, op een niveau geplaatst met die simpele particulieren .
Juister : neergedrukt tot beneden dat niveau ! De booze
geest van 't modernisme doet zijn intree ! De stutten van
't gezag wankelen ! Het einde der wereld moet nabij zijn . !
IV.
„De nieuwe koers ." Deze veelzeggende woorden plaatste
het Soerabajasch Handelsblad boven een bespreking van V a n.
d e r W ij c k s vermaarde circulaire . „De Indische regeering
heeft stelling genomen," ging het blad voort . „Het standpunt der Europeesche landbouwnijverheid in deze kolonien
is met ronde, niet langer voor tweeerlei uitlegging vatbare
woorden aangegeven : er wordt erkend, dat zij niet tot
vloek, maar tot zegen van de bevolking strekt ."
Niet tot vloek, maar tot zegen . . . . Pit moest worden
geconstateerd in het jaar onzes Heeren 1894, bijna een
kwart eeuw na de proclamatie van de vrij heid der suikercultuur, bijna drie kwart eeuw na de eigenlijke invoering
dier cultuur op Java.
En de uitwerking der circulaire met haar zwaar geluid ?
Ik vind opgeteekend, dat kort na hare uitvaardiging
een assistent-resident zijn laagsten Europeeschen ondergeschikte, een aspirant-controleur, opdroeg de suikerfabrikanten in zijn afdeeling aan to schrijveu, dat zij, zoo zij
grieven hadden, maar moesten verschijnen op de maandelijksche rapportdagen of bijeenkomsten bij de regenten ! In
de circulaire was voorgeschreven, dat de restidenten
de
chefs der assistent-residenten
zich in direct contact
zouden stellen, met de beheerders der landbouwondernemingen in hun gewest . . . . Waarlijk niet geheel ten
onrechte heeft de oud-minister S p r e n g e r v a n E y k eens
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gezegd, dat Indisehe bestuursambtenaren de wet en voorschriften van hoogerhand ter zijde legden en voor hen geen
ander richtsnoer banner dadenn bestond dan bun bonn plaisir .
En as van ouds kionken bet hoog-bet-prestige- en
bet particulier-sadja-motief.
In 1900 was de schrij ver dezer regel en getuige van
bet bijna ongelooflijke feit, dat de resident van Soerabaja
op een voor ieder toegankelijk avondfeest in den „stadstuin" in de hoofdplaats verscheen, gevolgd door een oppasser, die hem den uitgespannen gouden zonnescherm
nadroeg ! Diezelfde hoogedelgestrenge man ontving eens
een deputatie uit Soerabaja's handel in zijn paleis, ik bedoel mooning, gezeten op een verheven gestoelte als een
:
troop
de afgevaardigden konden hem staande bun wenschen
kenbaar waken !
En in 1901 voelde de toenmalige gouvernementssecretaris Mr. J . W . T . C o h e n S t u art zich n og eens gedrongen, tegen bet neerhalen der niet-ambtelijke Europeanen
in Indie zijn stem to verheffen . „Geen mensch met redelijken zip," zoo schreef hij in een opstel over decentralisatie in de Indische Gids 1), „zal de geringschatting goedkeuren, waarmede vele en daaronder zelfs in andere opzichten verstandige ambtenaren in Indie over „particulieren"
spreken . Die „particulieren" zijn niet meer, zooals vroeger,
een handjevol verloopen kolon.ialen en matrozen ; zij zijn
van alien rang en stand ; meer nog ik durf beweren,
dat ze behooren tot de beste, de krachtigste elementen
van bet Nederlandsche yolk ."
Hear, hear !
„Het zijn zeker niet de minst energieken, de Jan Salies
en melkmuilen van een yolk, die hunne toekomst durven
zoeken in een vreemd land, in een vreemd klimaat, ander
een vreemd yolk, ver tan magen en vrienden ! Onze beste,
onze hoogst geplaatste ambtenaren komen nit geen betere
of hoogere kringen voort dan de tegenwoordige Indische
particulieren ."
1) T .a .p ., I, bl . 43 .
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Net particulier-sadja-motieff overstemd door een week
symfonietje . Maar de charme duurt, helaas, niet lang .
Terwijl men verwacht, dat de schrij ver in de Indisehe Gids
flu zal concludeeren : geef al die ferme menschen met spoed
een stem in 't kapittel, blijkt opeen.s, dat zijn denkvermogen
door Multatuliaansch sentiment gestoord is . 0 teleurstelling
de mooie lofspraak op die „beste en krachtigste elementenn
van bet Nederlandsche yolk" wordt op den voet gevolgd
door . . . de buizen- en pompvergelijking in Over vrijen arbeid,
hiervoor door mij geciteerd. Die particulieren, zoo beet
bet nu, worden per saldo geleid door bun eigenbelang,
„'t welk geene andere perken kept dan die der welvoeglijkheid, der moraal en der wet ." En de schrijver besluit
met een vermaniug aan 't adres der Indische regeering om
bij 't verleen.en van autonomic aan Europeanen in de
kolonien omzichtigheid to betrachten .
Net relaas van de emancipatie der Europeesche kolonisten in ous goede Indict wordt ietwat eentonig . Net is
niet mijn schuld . Wel die van de vrij talrijke ambtenaren
speciaal op Java ; op de Buitenbezitting en waait een
liberaler geest --, die maar niet kunnen of willen inzien,
dat de dure huishouding van den staat niet zou kunnen
gevoerd worden, zoo Java beroofd werd van zijn groote
cultures : die van suiker, kof e, tabak, rubber, cacao, thee,

peper en vezelplanten, welke gezamenlijk een goudstroom
doen vloeien n aar de Javaansche desa's . Het is vooral de
belangrijke suikernijverheid, die door niet weinigen nog
altijd met een boos oog wordt aangekeken . Waar zij in
hoofdzaak niet op erfpachtsgronden, maar op de velden
der inlanders haar gewas teelt, verandert zij
meer nog
dan een industrie in een westersch land
de economische
structuur eener streek zeer belangrijk . Ook steekt er weinig
poezie in uitgestrekte rietvelden, in omvangrijke fabrieksgebouwen en in hoog oprijzende schoorsteenen . Een verzameling bamboestulpen onder wuivende klapperboomen,
to midden van teergroene padi, is 'reel idyllischer . Pit zal
ieder erkennen . Alleen is hot jammer, dat een maatschappij
van idylles niet leven kan . Is bet niet opmerkelijk, dat
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voor deze waarheid tal van ,,in andere opzichten verstandige" ambtenaren niet toegankelijk zijn ? Laat hen berekenen,
wat eon bouw sawahgrond (7/io H.A .) oplevert, wanneer er
rijst en andere inlandsche gewassen op geplant worden in
den tijd, dien bet suikerriet behoeft om tot wasdom to
komen . Meer dan 125 gulden zullen zij als gemiddelde niet
becijferen . her tegenover staat door den bank 850 gulden
als marktwaarde van de nit bet net gewonnen suiker . Dat
is ongeveer zeven maal zooveel . Laat de ongeloovige heeren
bedenken, dat in 1908 ruim 20 millioen pikols suiker zijn
verkregen, die tegen een middenprij s van 6 gulden
zeker niet to hoog gesteld
130 millioen gulden waarde
hebben gehad, waarvan een aanzienlijk deel in Indict blijft .
Waren de rietgron den aan de in landers gelaten, dezen zouden er voor circa 20 millioen gulden producten nit gehaald
hebben . . .
En toch !
Ik sla in de Indisciw Gids van 1904 een artikel op van
den bestuursambtenaar A . L . T . A.. N e p v e u van A m e y d e .
Deze beer vertelt one allereerst, dat particuliere industrie
allicht aanleiding zal geven tot „uitbuiting" van de inlandsche werklieden . Dan gaat hij over bet „standpunt"
van bet gouvernement tegenover die industrie keuvelen .
Vervolgens verklaart hij goedgunstig, dat iedereen in de
gelegenheid moet worden gesteld voordeel to trekken nit
onze kolonien . Doch ten slotte poneert ouze in andere
opzichten zeker verstandige ambtenaar de stelling : ,,Als
gewaakt wordt tegen overbevolking, kunnen de inlanders
de particuliere industrie best missen ." 1)
Het staat er, zwart op wit !
Is bet to verwonderen, dat nog in 1903, bijna 10 jaren na
de uitvaardiging van V a n d e r W ij c k s circulaire, de voorzitter van bet algemeen syndicaat van suikerfabrikanten op
Java, de beer S . C . van M u s s c h e n b r o e k, bij de opening
van een congres moest opkomen „tegen de nog bij vele
oningewijden aangetroffen fictie, dat een suikerfabrikant
1) T . a, p., I, bl. 227 .
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eigenlijk niet veel anders is dan iemand, die als het ware
slechts door een parasitair levee, ten koste van het hartebloed van den Javaanschen grondbezitter en werkman, levee
ken ?" 1). En dat in het begin van 1905 het bestuur van het
bovengenoemde syndicaat den directeur van binnenlandsch
bestuur bij request 2) moest verzoeken, den bestuursambtenaren, een vriendschappelijke samenwerking met de suikerfabrikanten voor to schrijven, opdat men an hochster Stelle
niet eenzijdig werd ingelicht ?
Tot eer van on.s in zooveel opzichten to prij zee korps
van bestuursambtenaren moet ik aanteekenen, dat lang niet
alle leden zich onder denn invloed van het SaIdjah-en-Adindamotief van de wijs laten brengen . Zij, die hebben rondgekeken in contreien, waar de Europeesche landbouw en industrie het Javaansche paradijs niet verstoren, duchten den
rook der fabrieksschoorsteenen niet . Een bestuursambtenaar,
de heer R . A . Kern,.heeft in de Preanger Regentschappen
rondgekeken . 't „Landleven is bekoorlijk," zoo getuigt
hij . 3) „ Wij Europeanen, stadsmenschen, die die bekoring
ondergaan, vormen ores een beeld als een idylle . De Inlandsche landbouwer met zijn gezin levered in een kleine
woning, bewerkend zijn lapje grond, dat hem 't weinige
geeft dat hij behoeft, zich nederig buigende voor de over-

heerschende, de machtige natuur . Men zou zoo gaarne willen
dat de idylle werkelijkheid was . . . " En dan, na een schets

van het fataal zich opeenhoopend grondbezit in de Preanger Regentschappen, waar de suikercultuur zoo goed als

1) Handelingen van het seeds suikercongres, bl . 2 .
2) Opgenomen in het Arohief voor de Javasuikerindustrie, Bijblad
1905, bi. 109 e .v . Hot request gaf aanleiding tot de instolling, in December 1906, van een „commissie van advies in sake de suikerindustrie op
Java," ale hoedanig het dagelijksah bestuur van het suikersyndicaat werd
aangewezen. Eon feit dat op vooruitgang wijst . Doch hier staat tegenover
clef in hot jongste jaacverslag van het genoemde syndicaat geklaagd wordt
over hot feit, dat de Indisehe Regeering, van zinc een ingrijpende wijziging to brengen in de grondverhuurregeling, die „commissie van advies"
geheel genegeerd heeft !
3) Indische Gid8, 1904, II, bl . 1816 e .v .
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onbekend is : „Men is dear zeer ver van den zoo vaak als
ideaal geschetsten toestand af."
Inderd aad .
De eenzijdigheid, waaraan zoovele ambtenaren zich niet
kunnen ontworstelen en die, nauwkeurig geanalyseerd, ten
deals ook voortkomt nit de oude opvatting, dat bet toch
de inboorlingen zijn, die bet grootste aandeel in de belastingen betalen 1), ontgaat zelfs den vluchtigen toerist niet .
Ik geef bier bet getuigenis van den Nederlandschen consulgeneraal to Pretoria, den beer F. M . Knob e l, die in 1895
onze kolonien in Azie bezocht . In zijn Oostersche Verpoozinyen 2 ) merkt deze reiziger op, dat terwijl de Engelsche overzeesche bezitting schijnt to zijn aangelegd voor den handel
der geheele wereld (waarvan Engeland zelf overigens bet
leeuwenaandeel heeft), de Nederlandsche volksplanting vooral
voor den Inlander bestaat .

En nu denke men niet, dat de Multatuliaansche deesem
enkel in India doorwerkt. Ook in bet moederland valt deze
werking wear to nemen. De parlementaire werkzaamheid
ten behoeve van onze kolonien kenmerkt zich nog zoodanig
door eenzijdigheid, dat klachten als in 1875 in de Gids
warden geuit, nog steeds hear actualiteit hebben behouden .
Geen begrootingsdebat, of bet bereidt bet niet-ambtelijke
Europeesche element in Tropisch Nederland teleurstellingen .
Laat mij volstaan met sen stark voorbeeld van eenzijdigheid .
Een regaling van de arbeidsovereenkomst op Java
behoort nog steeds tot de vrome wenschen . Dear is sen
1) Doze opvatting heeft ook C h a ill e y (Bert) getroffen . In zijn Dix

annees de politique colonials achrijft doze koloniale specialiteit (bl . 37 e .v.)

„Au regard des gouvernements hollandais et anglais, lea colons soot moms
interessants quo lee indigOnes qui produisent et qui payent l'impOt ; et
east pourquoi le gourernement no prend aucune pains pour lea attirer
et defend mama aux indigenes de leur vendre de la terra ." Dit slaat vooral
op de Nederlandsche kolonien . De uitspraak van C h a ill e y acht ik intusavhen in hear algemeenheid niet juist . Het in de Indische wetgeving voorkomend verbod van grondverkoop door inlanders aan niet-inlanders is do
uitkomst van andere overwegingen.
2) T, a. p ., bl . 21 .
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landbouwondernemer, die werkvolk noodig heeft . Hij neemt
ik vermeld een historiseh geval
een kleine driehonderd „gedweee" Javanen in dienst . Oat hen hun verplichtin gen to doer gevoelen, sluit hij met al deze lieden
notarieele contracten, waarbij op willekeurige verbreking
een boete wordt gesteld . Doch van de kleine driehonderd
koelies, die volgens landsgebruik met eenn voorschot inn de
goede stemming zijn gebracht, verschijnen er tier op het
werk. De overigen blijven weg
straffeloos. Een knap
man, die de op de verbreking der overeenkomst gestelde boete
op hen, proletariers, verhaalt ! Van een civiele actie ziet de
werkgever dus af. Een crimineele vervolging, op grond
van het opzettelijk wederrechtehjk zich toeeigenen van hot
voorschot ? Zij is zoo mogelijk nog ondoeltreffender . Want
artikel 328a van het strafwetboek voor inlanders, dat voor
toepassing in aanmerking zou komen, 1) is een juridisch
misbaksel, waarmede niets to beginner valt : het is nimmer
toegepast . De wegblijvers kennen wel niet on .ze wetter,
maar de ervaring heeft hun geleerd, dat men hen niet
„aan hun baadje kan komen" 2)~
Wat zal die gedeputeerde landbouwondernemer
den
uit velen
aangenaam zijn getroffen, toen hij in het
afdeelingsverslag der Tweede Kamer over de Indische
begrooting voor 1909 den wensch zag uitgedrukt, over to
gaan tot ophefhng van de in artikel 343 van het strafwetboek voor inlanders neergelegde straf baarstelling van . . . .
werkstakin g . Wanneer dat artikel 343
waartoe, v oorzoover mij bekend, nimmer een werkgever op Java zijn
toevlucht heeft genomen
nit het wetboek zal zijn geelimi1) Het fameuze artikel is in 1879 in het wetboek gevoegd, nadat
de Tweede Kamer in een sentimenteele bui, ondanks den fellen tegenstand
in Indict, de bestaande politiereehtspraak 7oor inlanders, die een dienetcontract verbraken, had afgekeurd.
2) Na plaatselijke onderzoekingen heb ik de . zekerheid verkregen,
dat speciaal in Oost-Java de toestand onhoudbaar geworden is . Op eenige
suiker- en tabak- en verder op de meeste koffie- en rubberondernemingen
is men aangewezeu op havelooze inlanders, die nit andere streken zijn
toegestroomd of wel gehaald, en die betrekkelijk de betrouwbaarheid van
den Javaansohen grondbezitter missen .
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neerd, zal de Javaansche koelie zoo vrij zijnn als een vogel
in de lucht . Hij bindt zich of belooft to zullen workers ;
hij strijkt zijn voorschot op, en hij verdwijnt om bij een
buurman van den opgelichten werkgever hot spel to herhalen .
Schuilt in dien wensch in hot gen oemde afdeelingsverslag niet een zekere galgenhumor ? En hoort men niet
wederom hot alles - voor - den - Javaan - en - niets - voor - den
Europeaan - motief weerklinken ?
V.
Men zou mij geringschatting van anderer denkvermogen
kunnen verwijten, als ik na al hot voorafgaande expresselijk
de conclusie neerschreef, dat hot meer dan tijd is onze
koloniale staatkunde van hot Multatuliaansche sentiment to
zuiveren.
Echter voorzie ik een tegenwerping, hiervoor reeds
terloops aangevoerd . De Javaan moge als polit-iek element
boven den niet-ambtelijken Europeaan in onze kolonien
bevoorrecht worden, als fiscaca element is dit zeker niet hot
geval . Ik bon de eerste om dit toe to geven, al verbind
ik aan doze concessie de opmerking, dat de Europeaan en
vooral de Vreemde Oosterling zich tegonwoordig al evenmin
to verheugen hebben over de toegeefiijkheid van den fiscus .
Maar welke andere gevolgtrekking last zich uit de to zware
belasting van den grond bezittenden
Javaan makers
dan doze, dat op vermindering vin dien druk hot streven
dient gericht to zijn ?
Pat zij, in wier handers hot lot onzer kolonien gelegd
is, hot erkennen : zij zijn, meer of minder, hot slachtoffer
van een sophisme . Een Fransch schrijvor over wijsbegeerte
verhaalt van een Engelschman
zeker niet een van de
snuggerste
, die, in Frankrijk komende, zijn intrek nam
bij eon waardin met rossig haar en daarop de mooning
verkondigde, dat al de vrouwen in hot land van M o lie r e
rossig haar hadden . En onze filosoof voegt hieraan de
waarschuwing toe : „Nous no pouvons trop nous premunir
contre un pareil sophisme . . . Ii se refute de lui-mime des

IN ONZE KOLONIALE POLITIEK .

31

qu'on volt combien est faible la b9 se de cette induction ."
M u l t a t u l i nu heeft een gevaarlijk sophisme in de
wereld gebracht, en wel hot volgende : A.ile Javanen zijn
SaIdjahs en Adinda's . Hot schijut onuitroeibaar . De ambtenaar toch, die met de Javanen in aanraking komt, ziet
steeds weer v66r zich een gedweee en onderworpene massa .
Groot geworden in de vreeze voor hot Gezag, met in hun
ziel de nawerking van den eeuwenlangen druk waaronder
hun voorouders zich hadden to buigen ; de prikkels ontberend, die in volken onder een minder hoots zon hot gevoel van eigenwaarde wekken en levendig houden, zijn
onze oosterlingen geboren dipiomaten, die de dragers van
hot Gezag caj oleeren en gunstig pogen to stemmen . Naderen
zij de machthebbenden, dap hurken zij in ootmoed peer,
en ondervraagd, steken zij hun fijne voelhorens nit om to
weten to komen, welk antwoord zal behagen . Doch tegenover personen, in wie hot Gezag niet belichaamd is ; die zij
dus niet hebben to vreezen, vertoonen zij zich in eon geheel an dere gedaante, zoo ten minste gevoelens van aanhankelijkheid hen niet weerhouden : vaak schijnen zij door
een zekere ongezeglijkheid en grofheid revanche to willen
nemen voor de jegens ambtenaren of hoofden betoonde
onderdanigheid .
Imon onze eeuwig groene kolonien
schijnen sommige
Nederlanders voorbestemd eeuwig groen to blijven . Hun
ontbreekt een critische zip, stork genoeg om de zwakke
basis van hot Multatuliaansche sophisme to onderkennen .
Hun gemoedsaard verzet er zich 66k al tegen . Coelum
non animum mutant qui traps mare currunt
onze landgenooten, den Indischeu Oceaan overstekend, verliezen bij
hot naderen van den evenaar niets van die typische gemoedelijkheid, die zoo stork uitkomt tegen den achtergrond eener
trotsche en zelf bewuste natie als de Britsche . Is de verklaring van die nationals eigenschap -- haast schreef ik
van dat nationals gebrek
ten deele to zoeken in onze
numerieke kleinheid, die een demoraliseerenden factor insluit, ten deele wordt zij gevonden in den rustigen loop
van onze jongste geschiedenis. C . B u s k e n H u e t heeft
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het eens juist gezegd 1) : onze nieuwere historic kan v ooralsnog niet geschreven worden ; er hebben ten onzent geen
omwentelingen van beteekenis pleats gehad ; wij zijn niet
betrokken geweest in oorlogen waarmede in Azie of Europe
het evenwicht der staten gemoeid was . „Alles gaat bij ons,
sedert het aanbreken van den nieuweren tijd, een gelijkmatigen gang. Mits het hoofd van den Nederlandschen staat
een vorst uit het huffs van Oranje zij, komt het overige er
niet veel op aan . De landvoogden van Nederlandsch-Indie
wisselen elkaar snel gen oeg of ; dock het ongewapend oog
ziet geen onderscheid tusschen het bestuur van den eenen
gouverneur-generaal en het bestuur van den andere . Men
gevoelt aan alles, dat wij een tijdperk van berusting zijn
ingetreden ."
Zoo kan men slechts de ontvankelijkheid van het gemoed van den gemiddelden Nederlander voor Multatuliaansch
sentiment constateeren . Ik heb een poging gewaagd de
nadeelige consequenties to illustreeren . Nu een bescheiden
autonomic voor onze kolonien en marche is, ja ten deele
hear bestemming reeds heeft bereikt, zijn gelukkig krachten
in een tegeuovergestelde richting werkzaam . Maar zeer veel
most er nog veranderen . In bij zonderheid m oet de voile
meat der waardeering worden toegemeten aan den prachtigen arbeid van de mannen, die tot de ontoegankelijkste
berghoogten zijn opgeklommen en dear ruige terreinen inn
welige cultuurplantsoenen hebben omgetooverd, of in de
heetere vlakten het onvoordeelig rijstgewas teruggedrongen
en den bodem tot eon vele male i rijker voortbrenging geprikkeld hebben ; de mannen, die, met millioenen, vakkennis
vlijt en geestkracht als uit het Westen meegevoerde bondgenooten, het economisch-zwakke, immers tropische, lichaam
van Java een stevige ruggegraat hebben geschonken .
Tegenover deze werkers is het toegeven aan een werkelijk Saidjah-en-Adiuda-sentiment meer den een onrechtvaardigheid : het is een ernstige foot . Onze koloniale ambtenaren
zoowel als de koloniale regeering, het opperbestuur zoowel
1)
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als het parlement hebben zich to doordringen van de waarheid, dat niet het gevoel, dock slechts de zuivere rede de politiek mag beheerschen . Om het woord van E r n s t H a e c k e 1
aan to halen : Das Gemiit hat mit der Erkenntnis der
Wahrheit gar nichts zu tun .
Eere brengend wien eere toekomt, leg ik in gedachten
een krans op het graf van den „proza-tooven aar" die een
halve eeuw geleden zijn titanisch pleidooi voor den toen
mishandelden Javaan de wereld inslingerde, maar tegelijkertijd, op de wezenlijke behoeften van het Tropisch Nederland van thane het oog richtend, teeken ik verzet aan tegen
de heerschappij van een dichterlijke visie, omgezet in een
sophisme zonder basis, over onze koloniale staatkunde .

DE BRITSCHE DAMFKRING
DOOR

Mr. W. VAN DER VLUGT.
„Wanneer ik mij beijver, eon' lijder to doen inzien,
„dat de oorzaak zijner kwaal gelegen is, niet, gelijk
„hij zich voorstelt, in bet kleed, waarover hij klaagt,
„maar in de ziektestof, die zijn lichaam aangetast heeft,
„en de kranke, in plaats van mij gehoor to geven, telkens
„wader antwoordt : „maar goof mij dan zelf eon ander
,,,,kleed, eon kleed, dat in stoffaadje en kleur en anode
,,,,met Uwe zienswijze overOenkomt", dan betreur ik hat
„misverstand en ik zeg : „ontbied den kleedermaker
,,,,en last den geneesheer t ' huis ." .

Onwillekeurig schiet dat woord van G r o e n ons wear
in de gedachte bij hat lezen van wat daze en gene raadsman
ons yolk komt aanbevelen tot zijn hail. Daar ligt de lijder
in zijn' armstoel . Al geeuwend, last hij hat „Bijblad"
glijden nit zijne hand . Hij is niet ziek, maar hat lezen
maakt hen Yninder lekker . Vanzelf dwaalt sours zijn blik
eons naar de overzij van hat water . Hij ziet John B u 11
in sport-costuum, gezond en levensmoedig . ,,Ach !" zucht
de „Bijblad"-lezer, „nlocht ik ook mij zoo gevoelen . !" „Niets
,,is gemakkelijker dan dat," dus ratelt hem eon zeer
gedienstig kleeremaker toe „let op hat snit, de kleur van
„zijn flanel. Het is gezondheidsondergoed. Die lage hats,
„die roode verfstof, zij mnaken hem zoo flunk" . Een andere
bezoeker, echter, die dat hoort, schudt twijfelend hat hoofd .
„Twee huizen", zegt hij, „bier vandaan, daar aan den zuid„kant, ken ik nog iemand, die telkens bij bet lezen der
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,,,,dtbats" zoo draaierig zich voelt worden . En dat, terwiji
„zijne onderkleeren ten minste even laag zijn uitgesneden,
„als van Uw beider overbuur en met eene aniline-kleur
„geverfd van heelwat scheller rood! Heusch, vriend, aan
„dat flanelletje kan het niet liggen . Het ligt aan het gestel" .
Beeldspraak ter zijne ! Wie zich rekenschap wil geven
van wat in Engeland eene regeerwijs slagen doet, die elders
steeds mislukt, hij lette op de karaktertrekken, waardoor
dat slagen wordt verzekerd . Daar is de echt-Britsche
eerbied voor het verleden met wet daaruit is opgegroeid .
Daar is de echt-Britsche staatsopvatting, die nooit er aan
zal denken, eenig recht to ontvangen., als eene gave van
den „souverein" geachten staat, maar, andersom, juist alle
overheden en machten slechts aanvaardt, als (voor zoover
zij het zijn) met hue gezag bekleed door het „souvereine"
recht . Daar is de echt-Britsche rechtsaanschouwing die
heel het recht (het burgerlijke , en het strafrecht niet alleen,
neen ook het regeerings- en het bestuursrecht) den oordeelt
en onsplitsbaar, zoodat van zijne krenking door eene overheid voor juist den zelfden rechter, als van zijne overtreding
door U of mij, ook rekenschap meet zijn to vragen aan den
dader . Daar is de echt-Britsche erkenning, dat ons levee
het op den duur niet stellen kan buiten een' mengelklomp
van genootschappen

in allerlei

vorm

en kleur . Daar is

eindelij k het echt-Britsch besef, dat, hetgeen aan ons bestaan
zijne waarde geeft, niet enkel is, zelfs niet hoofdzakelijk,
verrijking van het weten, scherping van het begrip, last
staan : eene zwelg erij in velerhande gevoelens, maar boven
alles die geoefendheid van wil, die zelf beheersching, die
het mogelijk maakt, met richtigen tact alom de meat in
acht to nemen, near de eischen van een' onpartijdigen zin
begroot . In die gemoedshoedanigheden schuilt het geheim .
Gaan wij dat, punt voor punt, eens na .
„Echt-Britsch" werd den vooreerst genoemd de eerbied
veer het verleden met hetgeen daaruit is opgewassen . Ilet
is een afgeorgelde deun, die hier ten gehoore komt . Bijna
meet, wie hem aanheft, om vergiffenis vragen, dat hij zijne
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hoorders, of zijne lezerR durft vervelen met eene zoo bekende
wijs . Wie, die, ter toelichting van Engelschen behoudszin,
niet sours wel menig hartig woord over dat „pruikenland' }
vernam ? Ge bezoekt (dus heette hot dap) de zaal der
„Commons" tijdens eene vergadering . Aan hot hoofdeinde
der „tafel", die den knodsvormigen scepter draagt, ziet Gi,
den „Speaker" in een snort van „Gothisch" schildwachthuisj e ; zijn' schedel dekt eene allon ge-pruik . Begeeft Get
U van daar naar eene terechtzitting van hot „allerhoogste
„hof ", gevestigd in zijn nieuw paleis aan hot „Strand", Gij
vindt de rechterlijke macht en hare schriftvaardige helpers, .
Gij vindt er zelfs de pleitbezorgers gepruikt, als in hot
hart der achttiende eeuw . De zon lokt nit die muf heid
U naar buiten . G~ slentert door St. James-park, langs
,,The Mall" . Ook daar ontkomt Ge aan die pruikerijen
niet. „Royalty" ontvangt in ,,Buckingham-palace" hare
gasten, en zie ! gepruikt, althans gepoederd zijn onder
hunne driekantige steken de b oofden van ettelij ken der
koetsiers, die de staatsiekoetsen v6orrijden binnen hot
hek . Docb, our van zulke dingen to vernemen, heeft men
zelfs een' bereisden vriend niet noodig ; de krantenlezerweet genoeg. Hem spraken wel, nog bij de jongste
kroningsplechtigheid, de bladen van den bouwvalligen
troop, reeds door Edward den Belijder gepruikt . Zij vermeldden den kroningseed met zijn „odium theologicum"
van vierdehalf honderd jaren her. Zij beschreven, bij hot
kroningsmaal, den ridder in hot harnas to paard, die zijn'
metalen handschoen neerwerpt, our nit to dagen iederen
betwister van 's konings wettigheid . Zijn misschien dezedingen den trouwen navorscher der nieuwtjes van den dag
to hunner tij d ontgaan ? Geen n nod . Van jaar tot jaar onthaalt bij zijn ontbijt de pers hem ~enmaal op eon beeld
in kleuren en in geuren van hot paardespel-vertoon, waarme~ de Lord-Mayor der Londensche „City" zijn ambt aan
vaardde . En eons in hot jaar ook ziet hij voor zijn' geest ont-rold geheel den omhaal, vol van overblijfselen uit den bewogen ._
tijd der S t u arts, waarmee Zijne Majesteit komt kloppen
aan de dour van hot parlement bij hot openers eener zitting ..
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Is aldus het leven rijk aan „rudimenten", het rechtsleven is het niet minder . En menig~en daaronder is stokoud . Slechts enkele staaltjes . Tot heden geldt, op het
Etuk van koloniaal recht, deze regel, dat in vreedzaam aangelegde volkplan.tingen des rijks het gewoonterecht (,,the
„Common Law") het heerschende zal wezen, terwijl in zulke
streken, die door verovering, of gebiedsafstand zijn verkregen,
dat recht voor het inheemsche wijken moet . Va.nwaar dat
onderscheid ? Het komt van . . . een misverstand, maar van
een, dat al oud is . De opperrechter, namelijk, uit de dagen
van Eli z a b e t h, Sir E d ward C o k e, had in zijn' bundel
van beslissingen op moeilijke rechtsvragen ook een vertoog
geplaatst over dit twistpunt : wie in een Christelijk rijk,
toegevallen aan de Engelsehe kroon, bevoegd was, wij ziging
to brengen in het recht ? „Men onderscheide," was door
C o k e geleerd . ,,In een veroverd land mag de veroveraar,
„de koning, nit eigen machtsvolkomenheid het recht herzien .
,,In een wiugewest, daarentegen, door erfopvolging verwor„ven, heeft zich de kroon to buigen voor het recht, waaraan
„zij zelve Karen titel ontleent." Eene tegenstellin g, even redelijk als vernuftig. Zoo oordeelde ook B 1 a c k s t o n e, de
rechter van gezag onder de eerste G e o r g e' s . Slechts overviel zelfs dezen Horn e r u s wel eens een dut . Hij las verkeerd, haalde onnauwkeurig aan en staafde dus met het
gezag van C o k e' s uitspraak over koninklij k wetgevingsrecht eene stelling nopens grenzen van het gezag der ,,Com„mon Law". Men kept dien misgreep thane ; men weet,
fangs welken kronkelweg de meester nit het hof der ,,Com„mon Pleas" tot zijne slotsom kwam . Toch blijft die slotsomrn staan . Haar ouderdomrn heeft hare verkeerdheid goedgemaakt .
Nog hadden wij her to doen met eene rechtsoverlevering, wier ontstaan heelemaal zich afspeelt binnen de grenzen
van den nieuweren tijd . Maar „legio" zijn soortgelijke gedenkstukken in Engelsch recht, die naar de middeleeuwen
one terugwijzen . Onder de titels, bijvoorbeeld, die de cabinetsformeerder pleegt to verdeelen tusschen zijne ambtgen.ooten, zijn meest een paar, waaraan voor den gelukkigen
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bezitter zoo wat geen werk, alleen bezoldiging is verbonden .
Dus : het „ambt" van den „Lord President of the Council" ;
dus mede : dat van den „kanselier des hertog doms Lan„caster", eene staatsfigurantenrol, indertijd ook door den
„radicaal" J o h n B r i g h t vervuld . Wil men nu weten,,
tot hoever in het verleden dat kanselierschap opklimt ? Tot
1351 . Toen werd het hertogdom in het noorden door
Edward III verheven ten behoeve van zijn' zoon H e n r y
Plantagenet tot „county palatine", to weten : zulk een
graafschap, wear de gerechtigde naast de andere grafelijke
bevoegdheden, ook nog „regalem potestatem" en, als het
teeken daarvan, een' eigen kanselier bezat . Zoo voerde den
J o h n B r i g h t eene waardigheid, door den veroveraar van
Calais, den overwinnaar van Crecy en van Poitiers ten
gunste van zijn' zoon geschapen . De tijd der E d w a r d s,
trouwens, leeft, leefde althans v6or kort, ook nog in andere
rechtsreliquieen voort. Dus was flog het formulier, waarmee den oudsten zoon van Koni.ngin V i c t o r i a, -- thane
hear' opvolger,
bij zijne geboorte in 1841 de titel werd
verleend van Pries van Wales, vertaald, beast woord voor
woord, near dat, hetwelk alweder E d w a r d III had gebezigd, toen hij zijn' eersteling, den „zwarten pries", gelij ken
naam vereerde . Ook nerve men de zoogenoemde „writs"
de middelen tot bet inroepen van eene rechters hulp tegen
beweerde verongelijking door een bestuursorgaan ; zij waren
nog in het begin der voorgaande eeuw dezelfde,
hue
middeleeuwsch Latijn wees dat ook trouwens nit,
ale de
regeeringstijd van E d ward I, zoo om en bij bet jaar 1300,
reeds had in twang gebracht .
Er is nog ouder zelfs. De krantenlezer van dear straks
heeft zeven jaar geleden onder den morgendisch van menigen
dag zich mogen levee aan de fijne puntjes van een schandaalproces. Het was bet strafgeding vanwege bigamie,
waarin graaf R u s s e 11 zich had to verantwoorden voor zijne
„pairs" . Waarom voor dezen ? Waarom voor bet .Hoogerhuis ? De smulpaap, die zich dag aan dag vergastte op dat
gepeperd ochtendmaal, hij droomde zeker niet, dat de bevoegdheid van de „Lords" bier steunde op . . . eene ver-
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maarde zinsnee", tinier onberispelijk potjeslatijn eerie lust
blijft voor elken snuffelaar in den tekst der ,,Magna Charta"
van 1218 .
Ja, somtijds reikt het recht van heden, of van gisteren voor het miust, nog boven Koning Jan en zijne
,,Magna Charta" uit . Pas in het ja,ar 1870 is door het Britsche
recht gebroken met een' regel, - de onbevoegdheid van
den vreemdeling tot grondbezit, -, die in aanschouwingen
van voor het leenwezen zijn' oorsprong vond .
Het vergt Been kunst, den drank to steken met die
dingen . ,,Versteen d", ,,verkalkt", ,,vermummied", zulke werptuigen heeft zekere school van ,,staatslieden" in omen tijd
gereedelijk Mi de hand . Ilea was altijd lichter, het blijft i
sommige kringen dankbaarder, het vreemde to bespotten,
dan het to verstaan . Slechts jammer voor die heeren, dat
het flu al terstond er leelijk begint nit to zien voor hue ne
eigene ,,receptie" van Britsch ,,parlementarisme" en hare
goede kauseri! Is het toch met van to voren ongerijmd,
zulk een stuk leven to ontleenen joist aan dat Britsche
yolk, dat zeif van nets ontleends ooit wilde weten, dat
eigen lot slechts ricliten liet en stevigen door institutes
van zijn' eigeu grond? Men moet de taaiheid kennen, waarmee, gerugsteund door de openbare meening, de practizijns
in ,,Common Law" zich tegen het IRomeinsche spook hebben
geweerd, vierhonderd jaren laug! Ret beg on nog in de 13e
eeuw, toes de eerste E d w a r d A c c u r s i u s, den Romanist,
nit het zuiden tot zich riep, als medeontwerper zijner plannen van we igeving . Aan het hof van R i c h a r d I I, den
laatste der Plantagenets, voerde, eerie eeuw later, het Romanisme een hoog woord . Nooit had in Britsche staatsstukken zoo's Byzantijnsche Loon gekionken . Maar om denzelfden tijd dondert ook reeds de volksman Wy cii f f e tegen
,,books of the emperor's law and studies about them" . Na
de eclips van het koningschap tijdens de Lancasters en
Yorks, herleeft, onder het huffs Tudor, de studie van het
,,Corpus Inns" to Cambridge en to oxford, en met zijne studie
zijn gezag. Dc stnijd en dan weer het samengaan met Frankrijk vestigt op dat wetboek de aandacht, als volkenrechts-
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bron boven de partijen ; en ook voor hot binnenlandsch
bestuur predikt eon volgeling van B o din, de „regius professor" T h o m a s S m i t h, Roomsch-keizerlijke leeringen,
wier practische echo zich last aanwijzen in gelijktijdige hervorming ,,more gallico" van Zijner Majesteits geheimen raad .
Nogtans : op nieuw verheft zich flu de practizijnswereld
tier „Inns of court" met smeekschriften voor en smeekschriften na tegen dat opdringenn van vreemde wijsheid . En eerlang leent Sir E d ward C o k e dien weerstand hot steunsel
van zijn' naam . Nog tenmaal
in de dagen van de Stuart s
dreigt hot uitheemsche recht tot hoogere eer to komen .
Een advocaat der „keizerlijke Majesteit" van J a m e s I,
gelijk de overijverige Cow ell, was zekerlijk ten hove wel
gezien . Doch n u ook deelt de onwil van de „Common-Law"j uristen welhaast zich mode aan hot meerendeel der „gentry"
en der burgerij, en tot den prijs van twee omwentelingen
verzekert hot yolk zich hot behoud zijner aloude, eigen
rechten ten spijt der omwentelingsbegeerten, door de van
God gezalfden aan den dag gelegd .
Dat is hot onwaarschijnlijke, hot geheel eenige in Engeland's historie, dat iedere schijnbare ommekeer or geschiedde
in naam van dit beginsel : „behoud hot oude recht ." Van
„W ii 1 e m den Veroveraar", die goon veroveraar wilde zijn,
maar wettige erfgenaam van E d ward den Belijdor, tot Henry
L a n c a s t e r, wien de onbritsche hoogheidswaan van den verdwaasden R i c h a r d II den weg bereidde naar den troop, van
Lancaster tot Hampden, Pym on Cromwell, die
slechts hot welverworven recht des parlements beoogden to
verdedigen tegen C h a r 1 e s Stuart, van dat beroemde drietal
tot W it l e m v a n 0 ran j e on zijne gemalin, die (hot waren
de eigen woorden der „Declaration of Rights") „door Gods
„barmhartige goedheid" regeerdon. „op den troop hunner
„vaderen," heeft „revolutie" in hot Engelsch steeds beteekend : eene zegepraal van hot oude welbeproefde over
laatdunkend nieuwigheidsbejag . Gelijk, in hot algemeen,
de klaarheid, scherpte, zelf bewustheid van ons denken zich
aan contraston sterkt, zoo heeft de Britsche geest van die
paradoxie zijner historie zich nooit vooraf zoo holder reken-
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schap gedaan, als toen haar E d m u n d B u r k e in ears
geschrift van veal gezwollenheid, maar ook van machtige
waarheid geplaatst had tegenover hetgeen de omwentelingsleer in I'rankrijk wrocht . De loop der dingen over hat
Kanaal had zekeren Dr . P r i c e vrijmoedigheid gegeven om
in eene kanselrede, achterna g edrukt, nit de gesehiedenie
hat recht to putters voor zijn yolk tot hat naar welgevallen
inrichten van zijn regeersysteem . Neen, voerde B u r k e
onder meer hem tegemoet, „zoo'n „parvenu" onder de natien
,,is daze Britsche
niet, dat zij op hat recht zou prijs„stellen om wispelturig to zijn ! Reeds de gedachte aan
„vervaardigin g van een' nieu wen staatsvorm is genoeg om
„haar to vervullen met walging en afgrijzen . Van de
,,,,Magna Charta" tot de „Declaration of Rights" is hat haar
„vaste stelregel g eweest, to staan op hare vrijheden, als
„op een onvervreemdbaar erfgoed harer vaderen, dat zij
„verplicht was, on gerept, wear n a to laten aan hare kinderen .
„Zoo ward hare vriaheid adeldom ; zij had Karen stamboom,
„haar wapen, hare portrettengalerij, hare familiepapieren,
„hare titels ; zij maakte aanspraak op ontzag om dezelfde
„redenen, als waarom menschen een recht erop doers gelden
,,wegens leeftijd en wegens een groot verleden" . Wel
zelden heeft een schrijver zijn yolk, en niet alleen den
tijdgenoot, neen ook den reeds voorbijgeganen, ja zelfs den
destijds nog toekomstigen geslachten, meer nit hat hart
gesproken, dan B u r k e met die woorden hat deed . Wat
bijna honderd jaren later een uitnemende onder Engeland's
staatsleeraars, de schrandere H e a r n, aangaande hetzelfde
onderwerp getuigde, was als een weergalm op hat woord
van den genialen aauklager der Jacobijnen . „Bij alle groote
„worstelingeri over de inrichting van onzen staat, is onver„anderlijk hat vraa:gpunt toegelicht over en wear als droge
„rechtsvraag . Bij die gelegenheden zijn breede vergezichten
„van openbaar beleid in den repel tar zijde gelaten . Het
,,is de eenvormige gedragslijn van ons regeerbestel geweest,
„onze rechten op to vorderen en to stevigen als onver„vreemdbare nalatenschap, den voorgeslachten to danken en
,,over to drapers aan den nakomeling ."
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Gevoelt nn en flu in de „receptie" van Britsch staatsrecht et verschil tusschen model en navolging ? Ret
onnavolgbare van bet voorbeeld school juist hierin, dat
bet zelf geen ander voorbeeld had gehad ; bet school inn
den geur van moederaarde, die bet omving, den schroom,
den eerbied, bet ontzag, waarmee bet, als erfdeel, als
familiestuk, geacht werd en bejegend . Pat kon bet model
aann zijne copieen nimmer meedeelen . Receptie immers van
jets vreemds doet altijd ears wie hear ~rerricht zich voor,
als vrije dead, als eigen, overwogen keuze, die, ware de
overweging anders neergekomen ., ook zelve eene andere kon
zijn geweest van AA tot Z . Zij brengt derhalve, in een
geval als dit, het gerecipieerde rechtsg oed over nit eene
luchtgesteldheid vol historischen zin near eene van willekeur .
Maar nu ook ziet men bet verband der beide deelen van
H e a r n's stelling. Tusschen wie ademen in zoo'n sfeer
van willekeur, aan geen verleden zich g ebonden rekenen,
steeds wanen voor eene schoone lei to staan, is bet veld
der nit to vechten twisters onafzienbaar . Zij „laten" „breede
„vergezichten van openbaar beleid" in hunne worstelingen
nooit

ter

zijde .

Integen.deel zijn

juist die

dingen

burs

dagelijksch zielebrood . Met scherpte omtuind is bet worstelperk, tot eene eenvoudige rechtsvraag saamgeslonken elk
gelling alleen voor hen, die van hun openbare levee bet
hoofdzakelijk bestand erkennen voor een onaantastbaar erfstuk, en enkel vraagpunten van uitwerking een oirbaar
voorwerp achten van geschil . Ret is de vraag bier niet,
welke dier beide stemmingen in bet algemeen de waardevolste
to achten zij . Pe strijd daarover zal niet licht een einde
nemen . Maar twijfelachtig allerminst mag wel de keuze
heeten, welke atmosfeer der twee zoo joist genoemde den
rijksten oogst beiooft op een regeersysteem, dat aann gedachtewisseling zijne drijfkracht vraagt . Zoo vruchtbaar als bet
parlementarisme zich dear betoonen ken, wear bet den aard
bezit van eigen gewas, zoo dor, allicht, zal bet om de bier
genoemde redenen blijken, zoodra men bet uitvent voor
„import".
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,,Echt-Britsch", ten tweede, word de staatsopvatting
geacht, die nooit eraan zoa denken, eenig recht to ontvaiigen, als eene gave van den ,,souverein" geprezen sleet,
maar, andersom, j uist alle overheden en machten slechts
aanvaardde, als (voor zoover zij het waren) met gezag
bekleed door het ,,souvereine" recht . Eene verbijzondering,
ten deele, van het ontzag voor ouderdom in het algemeen,
waarop zooeven nadruk viel. Maar een karaktertrek, die
naast den eerbied voor het oude loch flog jets antlers
inhoudt . De Vastelander verstaat van dit kenmerk der
Britsehe volksziel niets, tenzij hij eigen blik op wet en
recht en hunne verhouding over-en-weer geheel vergeet,
neon meer! tenzij hij die verhouding, gelijk zijne staatsgeleerden thins om strijd hear schilderen, kortweg hot
onderst boven keert . Wat immers is near Vastelandsbegrip de zin van wet en reclit P Ret stelt vooraan, inzonderheid sinds hot land der omweriteling daartoe met zijno
wetboeken het teeken gaf, den wil dor wetgevers, als bron
van recht . Dus neemt hot ook hun woord, als, onder alle
vormen, waarin recht zich kleedt, den vorm-bij-uitstek .
Daarnaast ken, onder zekero voorwaarderi, ook flog gebruik
tot rechtsbron dienen ; dock . . . slechts ter aanvulling dor
wet en op hot gezag van hear verlof. Van eene bevoegdheid, eindelijk, der rechters om het wettenrecht met hunne
arresten bij to werkon, aau to vullon, laat stain den : to
verbeteren, was tot voor kort op hot vasteland geen sprake .

Recht makers deed de wet . Do rechter was ,,subsumptie,,automaat", eene ,,syllogistischo machinerie" . De artikelen,
zoovele ,,praemissae maiores", zaten er binnen in, op rijen
geordend . Partijen wierpen door eene sleuf den ,,minor",
al do stukken van hot geval . Die ,,minor" zocht, door
middel van een mechaniek, zich zolf zijn' „major" op . Een
rukjen aan do kruk, en. . . niet to haastig rolde het vonnis
in do lade ; Ge hoefdet maar hot emit to nemen . Pus
had het, leerde men, Do M on t e s q u i e u gowild . Pus
bloef hot tot niot lang geleden ten Vastelande overal .
Koer heel die wijsheid om, en hot Britsch begrip van
do verhouding tusschen recht en staat rijst v66r U . Van
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ouds prijkt, naar de schatting van den Brit, in hetgeen hij
hier op aarde ontziet en eert, hoog aan de spits ,,the Common Law", de regel, sinds menschenheugenis als recht
erkend . Men lette wel : „erkend", gevonden, niet : geinaakt .
Van eenigen wil, die krachtens bovenwettelij ke machtsvolkomenheid de wetten geeft, het recht naar welbehagen
schept, van „souvereine" macht in die beteekenis verstaat
de Britsche rechtsaanschouwing niets . Goed-Engelsch was
het gevleugeld woord, dat E d war d C o k e sprak bij de
beraadslaging over ,,The Bill of Rights" : „Magna Charts
,,is such fellow, that he will have no sovereign" . Geen
wetgever, derhalve, maakt in Engeland recht . Neon : hot
recht, veeleer, ,,The Common Law", heeft alle macht hare
plaats gewezen en hare task . Zoo, onder andere, aan ,,The
„King in Parliament" . Hem gaf het oude recht de opdracht
bij „statuut",
hetgeen, eens gegeven, nimmer meer dan
langs denzelfden weg mag worden afgeschaft, -- to wijzigen, to verbeteren in de regelen des rechts, wat nieuwe
levensvormen daarin kennelijk verbeterd willen zien . „Dus,"
zal de Vastelander, onbekeerlijk, volhouden : „dus staat
„ ,,The King in Parliament" ten slotte boven het gemeene
„recht ; wat ik mag wij zigen, dat is mij ondergeschikt" .
Neon, autwoordt Britsche rechtsgeleerdheid van B r a c t o n
tot Lord D e n m a n : boven het recht staat niemaud . In
het rechtsboek reeds van H e n r y B r a c ton, een' rechter
nit de 13e eeuw, las men het veelzeg geed woord : „dat
„onze koning koning is, het recht heeft het hem gedaan ."
En nog Lord Den m a n herhaalde slechts hetzelfde in
andere woorden, toen hij den regel gaf : „there is no body
,,in this country, which is not subject to the law."
Hot woord, dat de tegenstelling van dit „ja" en „neen"
brengt tot eenvoudige klaarheid, hier is het : Britsch recht
was to alien tijde bij uitnemendheid ,,Case-law", recht, door
rechters to vinden . Zijn hoofdfonds, „Common Law", is,
naar de omschrij ving van Sir Fred e r i c k Polio c k, „recht,
„dat ontstaat uit rechterlijke beslissingen, en moet worden
„gezocht in de versiagen van uitgewezen gedingen ." In
zekeren zin heeft zelfs het door ,,The King in Parliament"
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verordende „statuut" aan dat karakter deal : in zoo ver,
namelijk, als die feitelijk hoogste macht das rijks finds den
beginne rechterswerk verrichtte en nooit heeft opgehouden
dat to doer . Dat van oudsher de koning opperrechter was
das rijks, staat vast . Dat de vergadering zijner „Lords"
deelde in zijne rechterlijke task, de nawerking daarvan is
nog voorhanden . Maar ook „hat Huis van de Gemeenten"
was oorspronkelijk - de samenstelling van hat modelparlement in 1295 bewijst dat zonneklaar gedacht als
of beelding-op-nationals-schaal van hat jaarlijks in elk graafschap dagend yolks-gericht ; senn trek, die in zijn heden
wederom nog wel zich last herkennen. Mitsdien is tot inn
onze dagen ,,Statute-law" niet, gelijk hat taaleigen der
Franker reeds tijdens de „Capitularien" hat begreep, heerschersrecht in tegenstelling tot gebruik . Het „statuut"
is onderdeel der ,,Common-Law", slechts hierin van de rest
verschillend, dat zijn bestaan zich last bewijzen nit de parlementsrollen . Zoo min, daarom, als eenig rechter, wordt ook
,,The King in Parliament" geacht ,,the Statute-law" to
fatsoeneereu naar believers . Onthullen moat hij, als de rechter ook, wat, onafhankelijk van die daad, reeds recht was
in zich zelf, „according to the natural reason of the thing."
,,For reason", schreef reeds E d w a r d C o k e, ,,is the life of
,,the law ; nay the common law is nothing else but reason ."
Plaatst dus de wetgever, naar Britsche aanschouwing,
zich nimmer boven hat recht, omdat hij, zelfs hat overgeerfde wijzigend, toch wordt geacht, gelijk sen rechter, alleen
to brengen ouder woorden wat recht is uit den aard der
zaak, dan hoeft ook zijnerzijds de magistraat door zijne gobon denheid aan hat recht zich niet to later hinderen om,
waar hot getij verliep, de bakers to verzetten en hat recht
to handhaven in geest en waarheid ondanks, neen door
herziening van zijne letter . Dat is hat beginsel van de vrije
task, die hat gemeene recht den Britschen rechter opdraagt .
Hat geeft zich hem, vertrouwt aan hem zich toe, allerminst
opdat hij er zijn werk aan verrichte, alsof hat sen ears voor al
gegeven „caput mortuum" ware, en hij daarnaast bloot
logische machine ; neen maar opdat hij erm~e doe als met
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jets levends, dat levend in zijne handers komt en levend
blijven most, nooit klaar, nooit af, integendeel steeds groeiend,
altijd wisselend zijne gedaante . Bedachtzaam het gelijksoortige ook gelijksoortig uit to wijzen, sours zelfs het ongelijke,
zoover het past, to meters ears een' zelfden maatstaf, dat
is op het Britsche eiland typisch rechterswerk . Gesteld eene
eene verhouding tussehen twee partijen, die tot v6or kort
in recite onbekend was, betoonde zekere levenskracht door
vastheid harer feitelijke practijk ; den list ten slotte hear
de rechtspraak in de toepassingssfeer der „Common Law"
near binnen . Zoo was het, bij voorbeeld, in de 16e eeuw het
werk der rechtbanken, dat het dusgenaamde „copyhold",
bezit eener cynsplichtige hoeve,
to voren onbevestigde
gewoonte, eene stevigheid ontving, door de overheid gewaarborgd . Een jonger middel tot een soortgelijk doel zijn
de „analogies" . Toen, tijdens de opkomst van het stoomwerktuig, toestanden, die veranderden van jaar tot jaar,
ook telkenmale our wisselende berechting vroegen op het
stuk der werklieden-verzorging en -bescherming, toen
moest „analogy" bij voorkeur dienst doers tot het ontwerpen nu van dezen proefregel en den van genen . Ten slotte
deden vaak ook „fictions" nuttig werk . Zij kwamen veelal
dear to pas, wear het overwicht van zekere heersehende
belangenn geene kans, voorloopig, bond op wetsherziening,
our misstanden in zijnen nasleep recht to zetten . Dan
werd, in afwachting, met „fictions" geopereerd en zoo het
geldend recht getemperd ten gunste van de zwakkere partij .
Henschetsend echter bovenal is in dit trader van gedachten
het Hof der Billijkheid van den Lord Kanselier . Het dagteekent
al uit de 14e eeuw en mag wel de krachtdadigste heeten
van ells inrichtingen, waardoor ,,The Common-Law" werd
lenig gehouden en voor verstijving behoed . List het gemeene
recht een' Engelschman in den steek, de kanselier kwam veelal
hem in 's konings naam to hulp . Zou het to hard geweest
zijn in dit bijzondere geval, licit vond zijn stief kind bij
,,the Court of Chancery" besehutting. List het, onbillijkerwijs, verlies van goed of vrijheid toe, uit naam der „Equity"
kon vaak het slachtoffer herstel verkrijgen . Had sours ,,the
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,,Common-Law" eene mogelijkheid niet voorzien, ,,the Chancellor" wederom help dikwijls hem, die daardoor scha had
kunnen lijden, aan zijn recht, Kortom : dit „Billijkheidshof"
werkte als een veiligheidsklep, die, waar to sterke spanning
dreigde, een' uitweg openzette .
Ziedaar ,,den scheppenden" , neon, laat hem hover
zijn genoe and : „den nieuw-recht-vindenden arbeid der Britsche
„rechtspleging", zoo doorzichtig mogelijk naar zijnn wezen,
zijn.e beteekenis geschetst . War wij op bet vasteland schroomvallig om gaan vragen, zij op haar eiland is daarmee sinds
een halfduizen.dt ,l van jaren geregeld aann den gang . Een
Engelsch rechter, zulk eon, voor bet minst, die zitting heeft
in een der hoogere hoven, weet, als hij rechtspreekt, dat
hij m.edebouwt aann bet a1 g emeene huffs : ,,The Common-Law" .
Want zekerlijk aithans sinds B 1 a c k s t o n e's dag en, sinds bet
midden dus der 18e eeuw, geld zijn gewijsde als bindend
voorbeeld voor den ambtenoot, die na hem een gelijk geval
onder de oogen krijgt .
Zoo voorgesteld, is this die recht-vindende taak der
rechters over de Noordzee de redeHjkheid zelve . Terwijl zij
de bestaaude regelen aanwenden op gevallen dozes tijds,
brengen zij tevens wijziging dier regelen aan, zoo ver bij
nieuwe levensvormen ,,the natural reason of the thing" hot
verlangt . Hot kan niet redelijker . En toch is menigmaal
juist doze rechtspraak ons, Vastelanders, afgeschilderd als
eon doolhof, als eene wereld van verwarring . Hoe komt
dat ? Wat gaf aan die zwarte schildering betrekkelijk recht ?
flier wordt hot punt g eraakt, waar ook ten doze de Britsche
zin voor hot eeuwenheugende, daar straks geschetst, zijn'
invloed golden doet .
Hierboven word van hot „Gemeene Recht" dit bovenal
de eigenschap genoemd, die de achting vergde van den
Brit : dat bet als zoodanig beet betracht „sinds menschen„heugen.is". Hot schijnt inderdaad niet licht, zelfs voor een
yolk met eon' beslist-juridischen aauleg, zich van zijn' eerbied voor ,,the natural reason of the thing" behoorlijk
rekenschap to geven op grond van de eerbiedwaardigheid
dier „reason" zonder moor . Er blijkt altijd jets als eon ge-
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loof to moeten bijkomen, dat, wat zichzelf als „reasonable"
aanbeveelt, ook daarvoor reeds van oudsher is erkend . Het
klaarblijkelijke voor zich is niet genoeg ; bet moet tevens
eeuwenheugend wezen . Zoo althans staat bet geschapen
met de rechtsbespiegeling der twee juristen-volkeren-bijuitnemendheid : bet Romeinsche en bet Britsche . Is hot
trouwens niet een algemeen-menschelijk vooroordeel, to
wanes, dat de heilstaat was in den beginne' Wat daarvan
zij, reeds de Romeinsche rechtsgeleerdheid toonde neiging,
bet eenvoudige, bet doorzichtige, omdat bet eenvoudig en
doorzichtig was, flu tevens voor hot oorspronkelijke to
houden . En desgelijks werd ook voor den rechtzoekenden
Brit bet door zijne magistrates opgespoorde recht-krachtensden-aard-der-zaak altijd versierd met een certificaat van
overouden oorsprong. A.ls eon Britsch rechter uitspraak
doet in een geding, van welks gegevens
om nu de onderdanen der P l a n t a g e n e t s n og daar to laten -- niet eons de
tijdgenooten van een' Pit t of F o x eene flauwe voorstelling
zich hadden kunn en makes, das beet bet nogtans steeds
,,the ancient custom of the realm", waaruit de rechterlijke
wijsheid wordt geput . Zoo heeft, tijdens de opkomst der
nijverheid-in-bet-groot met al hare vroeger onbekende verhoudingen en vragen, de Britsche rechtspraak onveranderlij k, waar ze in die vragen hare arresten gaf, denn schij n
ten toon gespreid, als ging zij slechts to rade met hot overoude rechtsgebruik. Kortom : de vlag, die uitgestoken hangt
boven des rechters hoofd, draagt voor en na, als motto,
hot woord van rechter Step hen : „General, immemorial
„custom, from time to time declared in the decisions of the
„courts" . Zij voert dat motto nog zelfs das, wanneer aan
al de feiten van hot geding niets onv6ordenkelijk, iedere
trek veeleer volslagen nieuwerwetsch mag heeten .
Dat alles, hot last zich niet ontkennen, geeft aan
spraakgebruik on denkgewoonten der Engelsche rechtskundigen eon' wrong van dubbelzinnigheid . „Tenn opzichte
hot was niemand minder das
„van bet Gemeene Recht"
Sir H e n r y S u m m e r Main e, die hot erkende : „zijn wij
„gewoon een dubbel taaleigen to bezigen en schijnbaar in
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,,het levee to behouden twee tegenstrijdige gedaehtenreeksen .
„Als zekere tros va,nn feiten ter uitwijzing komt voor een
„Engelsch gerechtshof, dan steunt geheel de wisseling van
„gedachten tusschenn de rechters en de advokaten op deze
„onderstelling, dat gevne vraag is of kan worden geopperd,
„die toepassing verlangt van andere beginselen dan overoude,
„van andere begripsonderseheidingen, dan die Binds lang
„aan de orde zijn geweest . H.et wordt onwrikbaar vast„staande g eacht, dat erg ens wel een regel moet to vinden
„wezen van bekend, van stellig recht, geheel toepasselijk
„op de feiten vain het aauhangige geding. Zoo men dien
„regel nog niet aan den dag bracht, het ligt (meent men)
„nooit aan zijn on.tbreken, het ligt slechts aan de onkunde
„der zoekenden . Lochh ziet ! van het oogenblik, dat het
„vonnis is geveld en opgeteekend, dear glijden we onbewust,
„ten minste, zonder het to bekennen, near binnen in een'
„hemelshreed verschillenden gedachtegang . Wij geven het
„niI opeens gewonnen, dat althans veelal de nieuwe uit„spraak in het oude recht eene wijziging kan hebben aan„gebracht ." In het kort : wanneer hij de geschiedenis van
zijn recht beschrij ft,
terug ziet over de uitgewezene
gevallen achter hem, geeft elke Britsche man der wet
volkomen toe, dart zijne gerechtshoven vaak nieuw recht
afkondigen .

Maar niet

zoodra zit hij, als rechter, staat

hij, als pleitbezorger, voor eene nog uit to wijzen zaak, of
hij houdt vol,
till Ma i n e zegt,
„dat de regelen der
„(eeuwen oude) Britsche „Common Law" (met wet behulpzaam
„bijspijkeren van „Court of Chancery" en -Parlement) compleet
„en uitgewerkt genoeg zijn, om to voorzieu in al de saam,,gestelde rechtseischen der hedendaagsche maatschappij" .
ISet is geen kleinigheid, wet zulk eene rechtspraak
van hare organ en, hare „orakelen", g elijk hen B 1 a c k s t o n e
noemde, vergt. Bevredigin g to geven aan hetgeen de aard
der dingen, bij ons snel levee telkens heden anders dan
gisteren, verlangt ; daarbij toch altijd voor het minst den
schijn to redden van de ongebroken .heid der banden, die
het recht van thans aan zijn verledenn hechten ; voorts
bovendien : dat werk van geven en van semen to does near
o. E . 1X 4
4
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Britsch gebruik : mondeling, voor de vuist, terstond, nadat
de zaak beein.digd
, de gedachtenwisseling gesloten is ;
en dan to weten, dat die uitspraak, gelij k zij daar, beet
van den rooster, wordt gedaan, zal gelden niet slechts voor
dit eene bij zondere geding, maar ook voor latere, zoover
zij hiermede overeenstemmen : zoo's verantwoordelijkheid
mag wel de hares doers to berge rijzen van menigen rechter
buiten bet eilandrijk, die bet recht, dat bij heeft toe to
passers, steeds voor zich liggen ziet in bet vierduizendtal
artikelen van enkele wetboeken . In waarheid zal tegen
eene tack van zulk eeu' omvang en van dat gewicht alleen
een keurvendel van rechtsgeleerden opgewassen zijn . Pat
echter is dan ook in Groot-Brittannie de rechterlijke macht .
Zij kan bet wezen, vooreerst om hare geringe talrijkheid .
Ten jare 1902 was de zittende magistratuur van Engeland,
voor zoover bezoldigd, in hear geheel slechts 264 man sterk ;
wet zeggen wil, dat daar nog niet een betaald rechter
komt op 100 .000 ingezetenen . Near evenredigheid telt
Belgie bijn.a 10-, Frankrijk meer dan 20 meal zooveel. Ret
gebruik : den rechter slechts met zuiver-rechterlijke bezigheden to belasten en klerkenwerk ears klerken weg to geven ;
bet vermijden, zooveel mogelijk, van rechtspraak door meer
rechters dan maar den ; de gedeeltelijke opdracht, eindelijk,
van wet in aDdere lenders de magistratuur verricht aan
ambtenaren van graafschappelijk zelfbestuur ; dat alles stelt
tot eene aanzienlijke besparing op bet personeel in staat .
En zoo is bet Engeland mogelijk, op eene bezoldiging, wel
minstens 4-, maar ook ten deele 7 meal zoo ruim, als
Frankrijk zijnen magistrates kan beloven, de bloem der
rechtsgeleerden to roepen tot bet rechterambt .
Niet ieder zal een toestand, als bier werd geschetst,
bekoren. Er ligt over zoo's ambtsadel, zoo's staf van
derdehalf honderd eerste-range-j uristen met vorstelij ke bezoldiging een wags van voornaamheid, dat velen, in een'
tijd als dezen, hindert . En bet oordeel van die velen wordt
er licht niet malscher op, ale zij vernemen, dat de waarborgen, waardoor deze getabberde adel wordt beveiligd
tegen strikken, die de regeering zijne zelfstandigheid mocht
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willen spanners, gansch andere nog zijn dan de onafzetbaarheid alleen, met welke het Vasteland genoegen neemt .
De heerschappij der middelmaat verkiest eene rechterlijke
macht, wier t alrij kheid belet, haar tot het voeren van een'
staat de middelen to verschaffen, en waar verlangen naar
bevordering de fierheid in het aangezicht der tijdelijke
regeerders terugdringt binnen zeer bescheiden grenzen .
Een voordeel echter biedt een rechtsleven als het Britsche,
een voordeel, met het oog juist op de
her geschetst,
levensvatbaarheid van parlementarisme, hoogst moeilijk to
overschatten, en in het kader deter studie dus van onmiskenbaar groot belang,
dat zelfs een dweper met het
middelmaat-bewind niet kan voorbijzien ; namelijk dit
Zooveel als, op het stuk van rechtsbepaling en -ontwikkeling, het reehterlijk gewijsde met praecedents-gezag,
en dus het bindend richtsnoer, uit elk zoodanig vonnis to
ontvouwen, voor zijne rekening neemt, zooveel verlicht het de
task der wetgevende macht, vervaardigster van ,,Statute-law" .
Dank zij dan ook de ruime plaats, die „Case law", rechtsvindin g door magistrates, in het levers van den Brit beslaat,
heeft zich sinds tientallen van jaren het werk des „konings,,in-zijn-parlement" ter voorbereiding en vaststelling van
„statutes" tot welhaast een gebied kunnen beperken : de
regelen voor binnenlandsch bestuur . Zeus die bescheiden
werkkring blijkt nogtans de werkkracht van een parlement
to machtig ; de klachten over achterstand der wetgeving vermenigvuldigen zich en worden luider . Maar wat dan wel
to hopes van het voorbrengingsvermogen der gelijksoortige
lichamen ten Vastelande, waar de overmoedige verstopping
der gewoonte als rechtsbron, het verbod van vonnis wijzen
bij algemeene dispositie of reglement, de zelfverheffing
wel met name van den wetgever tot ~enigen uitdeeler des
rechts de task van dezen tiers maal zwaarder heeft gemaakt ?
„Echt-Britsch" heette, in de derde plaats, de rechtsaanschouwing, die heel het recht (het burgelijke- en het strafrecht niet alleen, seen ook het regeerings- en bestuursrecht)
den oordeelt en onsplitsbaar, zoodat van zijne krenking
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door eene overheid voor joist den zelfden rechter rekenschap
moet zijn to vragen aan den dader, als van zijne overtredingdoor U of mij . Ret werd hierboven reeds gezegd : ,,the
„Common Law" is de atmosfeer die alle institutes van het
Britsche recht omvangt ; daarin levee zij, bewegen zij zich
en zijn zij . Waar echter vindt men op het Vasteland iets
dergelijks ? Reeds van de „Capitularien" der Carolingers
ook op dat punt werd boven al gewezen,
dagteekent
dezerzijds van de Noordzee eerie scheur, die sedert door ons
rechtsgevoel bleef heengaan : de scheur tusschen gebruik en
door een heerscher uitgevaardigd recht . Hoe ver reeds daarin
de gelijke tweespalt nawerkte, waardoor het Romeinsche recht
uit~engereten was, dat blijve onbeslist . Zooveel is zeker, dat }
toes eenmaal „de overneming van het Roomsch-keizerlijke
recht" in west- en middel-Europa haar beslag gekregen had, de
onderscheiding van privaat recht en publiek , als wares het
twee werelden, elkaar to eenen male vreemd, in heel den
nasleep van gevolgen dier gebeurtenis een der noodlottigste
is geweest . Te veel toch gaven de bevelschriften der keizers
aan dit vooroordeel voedsel, dat alle regelen opzichtens de
oefeuing van overheidsgezag in hunne geldigheid afhankelijk
bleven van 's keizers welgevallen . Doch daarm ee was das
n u ook de leerstellige grond gelegd, waarop in Frankrij k,
gelijk later in de deel-states van Duitschland, het begrip
van de volstrekte vorstenmacht echt welig tieren kon . En
de opvatting dier macht, als wilsvermogen over het recht,,
dat zij uitvaardigde in hare verordeningen, bracht gansch
van zelf nog deze slotsom met zich : dat het den heer des
lands uitsluitend toekwam, to beslissen, in hoever aan de
regelen, door hem voor de bestuursvoering gesteld, de
onderdaan een recht vermocht to ontleenen op de inachtneming der daar getrokken grenzen . Zoover al zulk een
recht werd toegestaan, ja wellicht door zoo iets als rechtspraak gestevigd en gewaarborgd, was het altijd eerie goedwilligheid-tot-wederopzegging van den gezalfden heer des
zijn wilsgewrocht,
lands . Hoe toch zoo ooit de wet,
haar' schepper kunnen binders ? Bij die aan-zijn schepsel,
schouwing bleef het in beginsel op het Vasteland tot heden toes
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Zelfs wear, gelijk in Frankrijk, „het yolk" zijn' ouden meester
wegjoeg van den troop . Want de symbolische Marianne, die
het, ale beeld van zijne eigene oppermacht, plaatste in den
leegen zetel, mocht dap eene „vrijheids"-mute op het hoofd
dragen, in stele van eene kroon ; in wilsvermogen over het
recht deed zij niet onder zelfs voor een' L o u i s Q u a t o r z e .
En voor het bestendigen-al-dap-niet van het rechteloos
karakter der bestuursvoering kwam het ten slotte toch
maar daarop aan .
Hoe geheel anders, ook weer in lit opzicht, de gang
der dingen, de ontwikkeling der gedachten op het Britsche
eiland ! 0 zeker, ook in Engeland is sedert de verovering,
en eigenlijk al reeds daarv6or, de koning het belichaamde
gezag. „Hij is," ale J o s e p h R e d l i c h het treffend schildert, „hij is de rechter naast en boven volksgerichten . Van
„wear hij tijdelijk zijn' hofstaat voert, zendt hij zijne
„dienaren door het gansehe land, om er bevoegdheden to
„oefenen tot reg eeren . Van hem ook gaat, zoover eene over„heidsbemoeienis near vaste regelen reeds destijds v6orkomt,
„weer die bemoeienis (het besturen) nit . Nogtans : sinds den
„beginne staat aan een' verderen groei dier koningsmacht
„near Vastelan.dsehen trant een hindernis onwrikbaar in
„den weg . Dat is 's lands eerbied voor ,,The Common
,,Law" . . . W ill e m v a n N o r m a n d i e bevestigde met
„zoovele woorden het oude recht onder den naam der wetten
„van E d w a r d den Belijder . En al entte hij den ook op
„lien voorhanden stem den daaraan vreemden tak van
„het Normandisch leenwezen, dat nam niet weg, dat hij
„zijn' staatsbouw grondvestte in den bestaanden bodem . Eer„lang ontbrandt er nu en den een strijd tussehen den koning
„en zijne baronnen, verbonden, al den niet, met machtige
„genootschappen van burgers ; maar altij d weder is het de
,,,,lex terrae", het geldend recht des lands, wet tegen
„'s konings machtsbegeerte wordt aangevoerd ale rechtsgrond
„van verzet . . . En inderdaad is ook dat recht des lands
„niet enkel het vast gebruik tot reguleering der we~rzijd„ache bevoegdheidsarenzen van. Jack en Jim m y ; het om„vat bovendien niets minder den zuivere afpaling hunner
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„gerechtigheden met opzicht tot den koning in hoogst
„eigene persoon."
Dat gronddenkbeeld van souvereiniteit des rechts over
de hoogste machten in den laude, het lijflied, dat, sinds
het kion.k bij de geboorte des Anglo-Normandischen staats,
noon opgehouden heeft 's lands wederwaardigheden to
begeleiden, het is tevens de bezweringsformule geweest,
die Engeland heeft bewaard voor de gedeeldheid van den
rechtsbouw, waaraan zich elders zoo noodlottige gevolgen
vaatknoopten voor 's burgers veiligheid in zaken van bestuur.
Aan pogingen, wel is waar, der kroon en harer raadgevers
om met het boek van Justiniaan ook de leerstellige scheiding tusschen tweeerlei recht in Engeland binnen to sluiken,
en zoo het bestuur to doers erkennen voor 's konings eigen
jachtveld, de regelen des bestuurs voor recht-apart, van het
gewone hemelsbreed verschillend, aan zulke pogingen, wij
zagen het boven, heeft het vele eeuwen door wel allerminst
ontbroken . Maar onvervaard is steeds daartegenover door
den juristenstand in bondgenootschap met de openbare
meening dit grondbeginsel hooggehouden en gehandhaafd,
dat de overheid bij de vervulling harer dagtaak gebonden
is aan het recht, zoo goed als, bij het verrichten van de
onze, Gij en ik, en mitsdien niet onttrokken blijven kan
aan eene berechting, in gevallen van geschil, door juist
dezelfde rechterlij ke macht, die ook bij twisters tusschen U
en mij haar vonnis heeft to geven . Te rekenen van den
het laatste bolwerk van den Byzanval der sterrekamer,
tijnschen geest,
is dat beginsel het heersehende geworden
en voor goed . Een koninklijke , .writ of Habeas corpus"
waarborgde sedert dien den Britschen burger heronderzoek
door „het Hof der Konings-Bank" van iederen bestuursmaatregel, waardoor zich de betrokkene verkort achtte in
zijne persoonlijke vrijheid. Tegen vermeende traagheid van
bestuursorganen in het vervullen eener hen rechtens verplichtende task beschutte op gelijke wijs een „Writ of
„Mandamus" . Tegen beweerde overschrijding van bevoegdheid, machtsaanmatiging, een „writ of Prohibition", of
ook, wanneer het kwaad nog enkel dreigde, geen voldongen
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feit was, een „writ of Certiorari" . Gold bet eindelijk, hetzij
eene gemeente, hetzij een' gemeente-ambtenaar to houden binnen de bevoegdheidssfeer, bun door de wet, of door bet
„Charter", dat rechtspersoonlijkheid verleende, afgebakend,
dan kwam to pas een . „writ of Quo Warranto" . Men ziet : bet
rechterlij k hertoetsen van de bevelen of verzuimen des bestuurs was nog geenn onvoorwaardelijke regel ; er was eene
opsomming van ruim genomene gevallen-groepen, waar sommige buiten kon den blij ven . De laatste helft der voorgaan.de
eeuw bracht echter eindelij k eenn drietal wetten, die bet
oppertoezicht der „Kings Bench" op onrechtmatige bevelenn
of verbodsbepalingen althans van de politie omschreven
in zoo algemeene termen, dat bier voor bet minst geene
uitzondering meer mogelij k bleef.
Wil men ten voile waardeeren de strekking van zulk
rechterlijk narekenen des bestuurs, menn vergelijke ermee,
tot welke staaltjes van rechtsweigering, ja, erger ! bet
andere stelsel leidt . Geen lezer, vast, van U p p e n h e i m' s
„G emeenterecht", of hem blijft onvergetelijk bet treurspel,
waarin denn schipper van bet vaartuig „De Vrouw Elske"
bet twijfelachtig voorrecht viel ten deel, de hoofdrol to
vervullen . ,,In den namiddag", leest men daar, „van 30 November 1892 stiet (bet genoemde scheepje) op een' onzichtbaren
„paal in bet gemeentevaarwater to Leeuwarden . In bet
„schip werd eenn zoo ontzaglij k gat geslagen, dat bet zonk .
„De schipper moest zich met zijne hoogstzwangere vrouw,
„(zijn) kind en wat huisraad en kleedingstukken op den
„wal redden ." Van een welwillend aanbod der gemeente
niet gediend, maar staande op wat hij voor zijn recht
held, dagvaardde de schipbreukeling bet nalatige bestuur
tot beterin g der schade, die bet door verzuim van wettelijken plicht hem en zijn goed had toegebracht . Wreed
werd de man door tegenstrijdige uitspraken der rechterlijke
macht geslingerd . Ten slotte ontnam de H:ooge Raad hem
alle hoop met de beslissing, dat nit bet publieke recht, op
grond waarvan gemeenteoverheden uitoefenen openbaar
gezag, nooit ofte nimmer een civile rechtsband ontstaat
tusschen haar en private personen . Natuurlijk ware bet
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eene ijdele vraag, welk „writ" (,,Mandamus" ? „Quo Warranto"?) in zoo'n geval een' Britschen schipper had ten dienste
gestaan . Men kan een Nederlandsch geding niet zod maar in
hot Engelsch gaan vertalen . Maar stellig mocha goon Britsche rechter den stumper hebben afgescheept met de begripskloverij, die
last hot zijn !
ons opperst rechtscollege
zij ne harde uitspraak vdorschreef.
Er is, intusschen, erger nog, waartegen hot Britsch
beginsel van de ougedeeldheid des gemeenen rechts en dan
de practische aan wending, in 's rechters macht tot hot
overtoetsen van bestuursdaden daaraan gegeven, den
Engelschman beveiligt . Pat is de ontworteling alley wetmatigheid in zaken van bestuur door hot „bon plaisir"
eener regeering, die met een volgzaam stel praefecten tot
haar' dienst, en door geene rechterlijke macht schaakmat
to zetten, den wettelijken regel voor hare task flu eons
in acht neemt, dan ter zij stelt, al naar gelang hot haar, of
wel de meerderheid, waaruit zij voortkwam, voegt . Bekend
is hot, waarom men ten Vastelande zoolan g voor dat gevaar
is blind ge bleven. D e M o n t e s q u i e u had rechterlijke
waarborgen tegen hot misbruiken van bestuursmacht niet
vborzien . En in den roes der vreugde wegens de inwijding
van hot parlementsbewind verwachtte men haast al, wat
wenschelijk was, van de waakzaamheid der afgevaardigden,
desnoods gerugsteund door eene „altijd wakkere" openbare
mooning. Roe kon hot ook anders ? 7oover op hot stuk
van rechtsschennis door bestuursorgauen tot dusver leergeld
was betaald, hadden steeds minderheden haar bedreven
een ambtenarenstand, of hoogstens hot groepj a van familien,
waaruit die stand zijne recruten trok . Wie dacha destijds
aan zulk eene rechtsverkrachting, flu omgekeerd niet door
,,the ruling few", maar door ,,the ruling many" met de
pu blieke opinie achter hen, tegen ,,the overruled few" to
plegen ? Ja toch : den was er, wien die kwade kans zelfs
toen reeds niet ontging. Hot was D e T o c q u e vii 10.
In hot zevende en hot achtste hoofdstuk van hot tweede
deel zijner „Democratic en Am~rique" woes hij met ernst
op hot mis bruik, dat, aan den overkant des oceaans, de
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meerderheid van hare macht dorst makers ; eon misbruik,
zijne erachtens des to dreigender, omdat, wear eene meerdeheid de sehuldige is, de trooster, die bij voorbeeld in het
Frankrij k der B o u r b o n s de laatste toevlucht der geplaagden was geweest, hot oordeel des publieks, altijd van zelf
staat ears de zijde der verdrukkers . Dan, ale eene waarschuwing inzonderheid voor zijne landgenooten, voegde de
schrijver aan zijn seherp vertoog nog deze stelling toe
„Het eenige wet in America den druk der grootere op
„de kleinere volkshelft tempert, is de ontstentenis van eene
„zoodanige inrichting des bestuurs, dat al zijne draden
„samenloopen in do hoofdstad ." En wie durft thane ontkennen, dat sinds dien zijne vermaning Wel somtijds door
bestuurspraetijkenn op het Vasteland zeer sprekend is bevestigd ? Welnu : voor dat gevaar : de wet, door de tot hare
uitvoering geroepen machten bij beurten opgerakeld en
begraven, naarmate flu het een en den J.et ander dien heeren
zoo geviel, voor dat gevaar bleef al sinds meer den twee
meal honderd jaren de ouderdaan der kroon van Engeland
sta.ndvastiglijk bewaard . De regelen, die zijn landsbestuur
het to volgen padd of bakenden, zij kbnden nooit eene doode
letter blij ven . Darn had hij, zoo al zijne bestuurders het op
die uitkomst wilden toeleggen, nag altijd zijne rechters voor .
Nog word van de eenheid des „Gemeenen Rechts" voor
Engeland in tegenstelling tot de scheur, die op hot Vasteland privaatrecht afseheidt van publiek , eon laatst
gevolg her niet vermeld . Het is dit : Terwijl ten onzent
alle recht, dat bouw en levers onzer overheden ordent, van
huffs nit heerschersrecht geweest is en, ale zoodanig, aan
de macht van het gebruik tot wijzigen en vernieuwen, heel
streng genomen, geene ruimte hood, mag in een staatsrecht,
dat, ale het Britsehe, niet minder den bij voorbeeld hot
verkeersrecht wel allereerst op „Common Law" berust,
gewoonte, overlevering near hartelust hear regelend werk
verrichten naast hot stellige „statuut" . Wat, den ook, is
niet al, in Engeland's openbare levers, rechtsregel, regel,
voor hot minst, van strict betamen, geworden, gansch
buiten wettelijke verordening om ! Op parlementsbesluiten
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en -usantien, bijvoorbeeld, maar geenszins op „de wet",
berust, naast het reglement van orde, de toelating tot het
„Lagerhuis" van sommige ambtenaren, de uitsluiting van
andere
. In zeden der partijen, door een van haar het
eerst beproefd, en later door de weerpartij gevolgd, vindt,
onder meer, de regel Karen oorsprong, dat nooit een offrcier
staatssecretaris (minister) voor de zaken van oorlog zal
mogen zijn. Uit gelijke bron vloeit het beginsel, waarnaar
ambtenaren in vasten staatsdienst nimmer verkiesbaar zullen
wezen in ,,the House of Commons", maar dan ook evenmin
ooit door dat Huis om rekenschap mogen gevraagd worden
van hunne daden . A.an overoud gebruik in de afdoening
van zaken dankt het departement der schatkist het toezicht,
hetwelk hot naar den trant van onze rekenkamer oefent op
het beheer der middelen,
dankt het lichaam van de
„Lords der Admiraliteit" zijne rechtspraak over sommige
scheepvaart-aangelegenheden,
dankt ook de secretaris
voor het binnenlandsch bestuur zijne uitgebreide macht om,
staande tegenover woelingen, die het karakter dragen van
hoogverraad, verdachten to doen vastzetten, het briefgeheim
to schenden, ja, over het hoofd van zijnen ambtgenoot voor
oorlog en van den „Eersten Lord der Admiraliteit," zoo
noodig, Keen, bevelen to geven aan troepenafdeelingen en
scheepseskaders.
Wat eindelijk de deur dichtdoet : Een ieder kept, bij
name, het Britsche „Cabinett", den kring van hoofden der
departementen, opperste leiders des bestuurs, die, op verzoek en onder goedkeuring des konings saamgebracht door
een' hoofdman der meerderheidspartij in het Lagerhuis, en
nit zijne geestverwanten in beide helften der vertegenwoordiging gekozen, aan de gevoelens en de wenschen dier
partij het overwicht verzekert bij het regeeringswerk boven
de deur der departements-bureaux . Waar, meent men,
wordt flu in de Britsche wet dat hoogst gewichtig ding,
met al, wat daaraan vastzit, geregeld, zelfs vermeld ? Nergens. De wetten zwijgen ervan . Ook „het Gemeene Recht",
,,the Common Law" kept het niet . Geene mededeeling,
van overheidswege in ,,The London Gazette" geplaatst,
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somt, bij zijne vorming, zijne leden op. Zelfs wil het
Lagerhuis er niet van hooren, dat, zij het maar de naam
van het ding, ooit wordt genoemd in eenig bewijskrachtig
stuk, bij voorbeeld, in de ambtelijke opteekenin g van een
besluit, dat het zelf heeft genomen . Het „Cabinett" is
gewroeht van het stille overleg der staatspartijen, opgetimmerd nit oude practijken van den . „Geheimen Raad" .
Oorspronkelijk engere kring van Zijner Majesteit's vertrouwelingen, door Hoogst-Dezelve onder meer gebezigd om
nu en dan adviezen in to winners van Hare gewillige
„Heeren" en „Gemeenten", bleek dit gezelsehap, joist wegens
het ontbreken van ,,Statute-laws" to zijner regeling, door
zijne lenigheid geknipt om to bemiddelenn de versehuiving
van het zwaartepunt der staatsmacht nit het koninklijk
naar het parlementspaleis ; totdat het, door amper merkbare
overgangen heen, ten slotte de engere kring werd van de
vertrouwelingen der meerderheid onder de „Commons",
door welks bemiddeling de koning voortaan, omgekeerd, de
beide Huizen sons van ziju advies kon dienen . De kentering
viel om streeks het midden der achttiende eeuw . Kreeg tot
then tijd een „Cabinetts"-minister ziju ontslag, wijl Zijue
Majesteit het met hem niet meer konn vinden, van toen
aan vroeg een „Cabinetts"-minister ziju ontslag, wijl hij
het niet meer kon vinden met Zijne Majesteit . Sinds werd
bij zwijgend overleg van de betrokken machten, neen liever
dank zij hare stille aanvaarding der gevolgen, die verkregen rechten noodwendig met zich voerden, de plaats, de
task, door dit merkwaardig lichaam to vervullen, van lieverlede o mtrokken met steeds scherper trekken . Dat het jegens
het parlement aansprakelijk is, zoo voor zijne algemeene
gedragslijn in binnenlandsche en buitenlandsche politick,
als ook inzonderheid voor ettelijke benoemingen, dat het,
zoo de „Commons" het openlijk haar wantrouwen betuigen,
geene keus meer heeft, dan tusschen heengaan, en ontbinden, dat het, na den ontbinding, gevolgd door eene stembuszegepraal der overzijde, zich niet mag wagers aan eene tweede
dat alles rust eenvoudig op practijk . Maar op eene onafwijsbare practijk . Hoe meer toch, gaandeweg, de wetgeving
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„den koniug in zijn' raad" omsponnen had als met een netwerk van bindende regelingen, to moor bleak eene doorloopende verstaudhouding tusschen de raadslieden der kroon
en de twee „Huizen", dagend to Westminister, ears levenseisch van staatsbeleid, to duidelijker kwam aan hot licht,
dat nimmer moor een. „Cabinett", alleen door 's konings
keuze en zonder voeling moot de machtigste partij in „de
„G emeenten" saamgesteld en gehandhaafd, een' dag hot staatsbedrijf in gang zou kunnen houden, zonder dat er een
kink kwam in de kabel . Gedweeheid mitsdien van de kroon
opzichtens de practijken, juist genoemd, mocht dan geen
dadelij ke rechtseisch wezen : een middellijk-noodwendig uitvloeisel van hot geldend rechtsgeheel was zij ontwijfelbaar .
De sanctie alley Britsche rechtsbepalingen,
een vonnis
van „judge and jury",
achterhaalde den schender dier
practijken wel niet regelrecht. Maar onvermijdbaar voerde
hem zijue schennis, eons gepleegd, in hare gevolgen tot
eene rechtsverkrachting, die hem ten slotte toch nog op
de bank der aaugeklaagden bracht .
Is hot noodig, in den breede aan to wijzen, wat
a1w er doze geestestrek : de denkwijs, die in regelen voor
bestuur een recht ziet als een ander, gelijkelijk to handhaven door rechters, gelijkelijk ook to ontwikkelen door gebruik, wat al wear doze trek den Britten op ons, Vastelanders,
v6orgeeft ? Ret is, om hot kort to zeggen, dit : zoodanige
den kwij s bant binnen de perken das rechts hot worstelen
der partijen om de plaatsen in den stuurstoel, dat, zoolang
menschen menschen blijven, wel onvermijdelijk is . Waar
nog hot publieke recht als heerschersrecht beschouwd wordt,
door 's heerschers wil gegeven, daar is de strijd der faction
geen wedij ver mitsdien van rechtsgenooten ; de inzet is er
juist macht over hot recht ; hot komt er dus op aan, wie
hamer zijn zal en wie aanbeeld ; in 't kort : daar is de omwenteling, om zoo to zeggen, niet van de lucht. Hoe anders
wear in Engeland ! Wilt daar ooit hot wit van den partijstrijd zij, zeer zeker nimmer de verovering een.e r macht om
in een enkel landschap van ,,The reign of Law" de wet to
stellen naar believers . Want beide kampioenen waters zich
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gebonden aan dat recht des lands, dat leeft en heerscht
van eeuwen her uit kracht van eigen waarde . Dat „leven",
daarop komt bet aan . Eene wetgevin g, die wilsgewrocht
is van een' meester, is nooit meer dan een kunstwerk, knap
misschien, maar dood, to breken door den machthebber van
morgen, gelijk bet geschapen is door dien van heden . Het
plooibare „Gemeene Recht", integendeel, voor Groot-Brittannie met zijne nog weekere aanhangsels van recht in
wording
deels opkomende gebruiken, deels maatregelen
van orde, getroffen door de „Commons", deels ook wel stille of
nadrukkelijke afspraken der partijen, breekt niet, juist wijl
bet, als iets levends, buigzaam is . „Thus," schreef alweer zoo
tref'end E d m u n d B u r k e, „thus, by preserving the method
,,of nature in the conduct of state, in what we improve we
,,are never wholly new, in what we retain we are never
„wholly obsolete ." Maar heilzaam bovenal zijn nog de aanhan gsels, waarvan daareven sprake was, de stille afsprakenop-proef, die pas van lieverlee tot rechtsgewoonten zich
verdichten . Zoo vaak op eenig punt de Britsche rechtsorde
dreigt to verstij v en en verkalken, formeeren zich van zelf,
onder bet schild der lang erkende instellingen gloednieuwe
levensvormen, die bet zich nog waard moeten betoonen dat
men ze erkeut . Elk deter hecht aan het naast verwante
rechtsinstituut zich vast, om daar, naarmate hij erin slaagt

erkenning to verdienen, de oude, gaandeweg geleegde schaal
to vullen met een' verschen inhoud . Krijgt op zoo'n levend
recht wel ooit de geest der revolutie vat?
„Echt-Britsch" : zoo noemden wij ten vierde de erkenning, dat ons leven bet op den duur niet stellen kan buiten een' mengelklomp van genootschappen in allerhande
vorm en kleur . Wij hebben dezen keer to doen met eene
lichtzijde aan de jongere geschiedenis van Engeland, die
niet, als de eigenaardigheden, waarbij tot bier werd stil
gestaan, terugwijst op eon' trek in 's yolks karakter, gelijk
hot zich v6ordeed van oudsher ; veeleer valt deze to verklaren nit hetgeen de eigenschappen, boven aangestipt, tijdens
de laatste honderd jaar van Groot Brittann .ie hebben gemaakt,
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in tegenstelling tot hot Vasteland gedurende dat tijdperk .
Eene voorkeur jegens voile vrijheid van genootschapszin
om zich naar hartelust volledig nit to leven zat niet van
huffs uit den Anglo-Normandiers in hot blood . Of mocht
zij al or zijn geweest, dan werd ze toch vroegtijdig ingetoomd door hot nergens zoo sinds hot begin gevestigd overwicht der landsregeering . Inzonderheid de regel, dat hetgeen wij noemen „rechtspersoonlijkheid" eene genootschap
alleen kan toekomen van regeeringswege en dan ook
enkel zoover reikt, als wat den rechtspersoon van hooger
hand veroorloofd is to doers, was to alien tijde hot Britsche
recht even gemoenzaam als zijn' Romeinschen tegenvoeter .
In hot Engeland der Middoleeuwen dus goon staalkaart
van bijzondere costuymen, keurboeken en statuten, bestrijkend' den voor den slechts eon goring gebied, of enkel
voor beroepsgenooten geldig, maar elk, zoover hot gold,
dan ook volwichtig recht . her weder zette zich van
oudsher onverbiddelijk de opperhoogheid door van de
eenige „Common Law" . Wat daarm a niot in strijd kwam,
mocht, als onschadelijk, blijven . Wat ervan afweek, dat
verstoof bij de eerste botsing, als kaf voor den wind .
Intusschen is hot zeer wel denkbaar, dat joist die tijdige
beteugeling van hot genootschapswezen hot in Engeland
heeft behoed voor eene miskenning zijner waarde, als aan
den vasten wal, sinds de omwenteling, zijn deel word, bij
wijze van w~eromstuit tegen zijn' overdadigen wasdom van
voorheen . Toen eons de leiders dier beweging in den, door
eon gekozen lichaam geregeerden, staat hot type van
gem eenschapsleven achtten ontdekt, dat 's menschen hoogste
zijne vrijheid
onverkort hot, toen konden zij
good
niet missen, alle middelvormen van verbandspersoonlijkheid,
die nog zich dringen wilden tusschen staat en enkeling in,
met argwaan to bejegenen . Zelfs afgezien van grieven en
bezwaren, die hun hot verleden aan de hand deed, word
zulk eene hooding hun door „de beginselen" geboden . Vandaar, om onder Fransche voorbeelden hot sprekendste to
noemen : de wet-L e-C h a p e l i er, waarbij de „Constituante"
voor „eene van de grondzuilen harer staatsregeling" ver-
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klaarde „den dood der bonden van beroepsgenooten in elken
„vorm of trant" . Vandaar ten Vastelande algemeen, zoover
men er de omwenteling beaamde, een zelfde weerziu, koelheid voor het min.st, met opzicht niet tot dezen bond of
geneu, maar tot bondsleven zonder v6orbehoud . Pat flu
was wederom in Engeland anders . Nooit had daar een
teveel van engere kringen de organen des gemeenen lands
verlamd en overwoekerd . Nooit hadden dus ook dezen
reden, den „corporation" hare streken t'huis to brengen .
Aau onderdrukking sours van zeer bijzondere verbindingen,
wijl zij den manner bij hot roer mishaagden, daaraan was
zeker op hot .Britsche eiland g een gebre E . Maar oorlog
van regeeringswege tegen genootschapswezen in hot algemeen,
neon, tot dat uiterste kwam hot er niet .
Wat daar gezegd word van hot verleden der Britsche
„corporation"-onverschillig-welke, dat geldt in hoofdzaak ook
voor de bijzondere broedersehappen, die bier nog reader our
onze aandacht vrag en : de vakbonden van handwerkers.
Runne v6orgeschiedenis geeft wel zeer klaar bewijs, hoe
Britsche vrijheid waarlijk niet van ouds is den van zin
geweest met zelfwegcijfering van 's lands bewind . Sinds
koning Edward III bij de ontreddering, door „den Zwarten
„Dood" gesticht, hot eerste voorbeeld had gegeven van
eene landsoverheid, die volgens een vast plan de welvaart
barer onderdanen zocht to herstellen, wel allereerst door bet
bewaren van maatschappelijken vrede, bleef doze task nooit
moor geheel verwaarloosd. Met name nit bet huffs der T u d o r s
vatte E l i z a b e t h haar van nieuws aan op in grootschen
stij l . En, zij bet den met g eringer kraehten en onzuiverder
bedoelingen, een pear der S t u a r t s volgden op dien weg
haar na . Begeerig, juist als hunne gekroonde broederen
elders, our, van den zetel der regeering uit, 's lands handel
en 's lands ni.j verheid derwijze als een geheel to leiden, dat
altijd de balers van in- en uitvoer een saldo gaf ten gunste
van den laatsten, dus van bet binnenstroomende, edele metaal,
brachten zij ettelijke kleinere steden door de bewoordingen van bet haar verleende „charter" dermate in hunne
m.acht, dat ook de ambachtsgilden, daar gevestigd, zich,
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middellijk althans bevonden in des konings hand . De grootere
steden lieten, het spreekt van zelf, meest niet zoo willig met
zich handelen . Geen nood ! Dan werd de ambachtswereld
binnen hare muren van het stadsbestuur eenvoudig los
gemaakt en rechtstreeks onder het toezicht van 's lands
bewind gesteld . Kortom : ook hier eene ongebroken voeling
tussehen genootschapswezen en gemeenelandsregeering,
eene breidelin g van het eerste, een leiding geven van de zij
der overheid, waardoor geheel het gevaar werd afgesneden,
dat ooit in Engeland eene gezindheid post kon vatten, als
in de wet-L e - Chap a lie r eene citing v ond .
Nu kwam, tegen het eind der 18e eeuw, de ommekeer
in het voortbrengen van waarden, die heel het stel van
ambachtsbazen-en gezellenbonden in enkele tientallen van
jaren overhoop wierp. Pat was de opkomst van het fabriekswezen, dien vorm van nij verheid, die hare grondstoffen
verwerkt niet langer met de hand, maar door de hulp van
natuurkrachten, in kunstige toestellen opgevangen en geleid. Wien is het niet bekend, met welk eene geestkracht,
in Engeland veel eer, dan ergens elders, de fabriekmatige
voortbrenging eerie eeuw geleden zich verhief ? Wel niemand,
of hij hoorde sours van de, bij vroeger, fabelachtig klinkende
hoeveelheden-gebruiksgoed, door zoo's fabriek, per dag
bijvoorbeeld opgeleverd . Spotprijzen brachten dan ook dra
die voorraden binnen het bereik eener steeds breeder schaar
van afnemers . Bij tientallen, bij honderden welhaast, wees
men elkander de ondernemers, die, dank zij hun karakter,
inzicht en geluk, een vorstelijk vermogen wonnen . Met de
opkomst van zoo'n nijverheid in zijne omgeving, als onder
zijn' rook, begon voor menig vlek of dorp een wasdom, dat
er ten slotte eerie reuzestad nit groeide . Maar meer nog
dan van zulke heldendaden der nieuwere „industrie" heeft
men in latere jaren de ooren ons doen tuiten van klachten
over hare nachtzij . En waarlijk : deze ontbrak hier niet .
De mededinging, die het stoomwerktuig wel menig handwerk aandeed, was, kort en goed, m oorddadig ; het oude
moest verdwijnen ; dock welk een doodstrijd vaak ! En wat
al misstanden eerlang, die de herschepping van de wereld
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der voortbren.gers in haar gevolg teweeg bracht ! Nu ja :
de huisvlijt ook, Binds tussehen haar en de afzetsmarkt de
opkooper van hare grondstof zich had ingedrongen, als aanbesteder vann haar werk, was aan ontberingen gewoon geraakt ; toch : zij had licht eon' ruggesteun gehad, somtijds
aan hulp vann deze of gene broedersehap, althans aan oud
gebruik, dat haar nog poogde recht to doen . De fabriek
daarentegen kende voorshands geen' gezellenbond, veal min
nog oud gebruik ; dear stood de workman, die hat niet kon
uitzingen, aanvan.kelijk onbeschermd voor den patroon, die
meest geen' beast had oma juist hem to nemen . Die algeheele onstentenis vann portuur bij de arbeidsovereenkomst,
zij was de moeder velar kwalen . Zij rekte den werkdag
en zij drukte hat loon . Zij bracht de omgekeerde wereld
in hat gezin, door vrouw en kinderen tar fabriek to zetten
aann de spinklos, of hat weeftoestel, maar man en vader
thuis to laten., als potkijker en aan hat wiegetouw. Zij
dwong den arbeider, zijn werk to doen wel vaak in vunzige
lokalen, zijn.' sleep to zoeken in nog vunziger woningen .
Zij stelde hat huishouden aan Ioonderving en honger bloot,
niet slechts bij ziekte, of dood das kostwinn.ers, die hat

fabriekswezen niet kon verhelpen of gebeteren, maar ook
bij bedrijfsongevallen, ook bij werkeloosheid wagons slapte,
of „crisis", waarvoor hat ward aan .sprakelijk gesteld .

In

waarheid : al de klachten, al de vloekzangen, die wij her,
to beginner met dertig jaar geleden, aanhoudend kregen
to vernemen over zulke wanverhoudingen aan deze zijde
der Noordzee, zij waren, zij zijn nag slechts de herhaling
van wet veal vroeger al aan de overzij hat lezend en hat
luisterend Engeland was order hat oog en tot hat hart
gebracht door Robert Owen, Richard oastler, en
hat C h art i s m e in opwindende prediking bij mood of pen,,
door Michael Thomas Saddler en Lord Ashley
in hat I agerhuis-debat, niet op de laatste pleats door
kon.inklijke enn parlementaire commission van onderzoek in
hare verslag en, hare „blauwboeken" .
Dus was dam hat kwaad, girds vroeger, hier wet later,
tusschenn hat eilandrijk en vasteland gemeen . Maar zuiverO . E. 1 x 4
5
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Britsch was, bij dat alles, weer rinds den aanvang dit : dat
eerie bij toeneming beteekenisvolle kern van slachtoffers
dier wanverhoudingen, ondanks den druk, waaronder zij
met de anderen ging gebukt, hare eigen zaak nam in hare
eigen handen, en tegen de ellenden, die de lofredenaars van
verlicht eigenbelang to geduldig aanzagen, tegen bet overwicht van meesters, die onderlinge mededinging wel vaak
tot hardheid dwong, een' dam opwierp in verbindingen van
yak- en leedgenooten . Vereenzaming had den werkman weerloos gemaakt . Vereeniging zou hem van nieuws aan weerbaar maken. Aanvankelijk slechts als bonden tot eendrachtigen strij d gesticht en on derhouden, leidden die „Unions"
langen tijd een onzeker bestaan . Onzeker, deels, omdat cue
heeren in bet parlement met schelen bilk die pogingen tot
ingrijpen inn de „natuurlijke" voorwaarden voor's lands welvaart zagen . In bet zorgvol eerste vierendeel der vborgaan de
eeuw werd dit ontluikende vereenigingsleven zelfs bij de
wet verboden en, zij bet ook niet heel krachtig, onderdrukt .
Doch ook zelfs afgezien van dien vijandigen zin der overheid, lag in bet uitsluitend-strij dbare karakter deter bonden
eerie kiem van zwakte . Was bet met de meesters oorlog,
ja, den stroomden voor een' tijd de leden, die op de kas
hoopten to steunen, toe, maar . . . . om weer of to druipen,
zoodra bet krijgsgerucht verstomde. Een betere tijd brak
echter aan, toen de verbindingen ., naast de oorlogskas, die
zij wel zeker niet verwaarloosden, ook in den trant der
zoogenaamde „friendly societies", nog fondsen inrichtten
met vreedzame bedoelingen . Voortaan gaven zij steun aan
de gezinnen barer leden bij ziekte en bij dood . Zij verzekerden dezen een pensioen, wanneer zij oud werden, of ook
al eerder ongeschikt . In bet eind kwam dear nog bij : een
waarborgfonds tegen den nood van onverdiende werkeloosheid. Nu werd bet lidmaatschap der „Unions" aantrekkelijk,
gansch afgezien van hare nuttigheid in dagen van verzet
tegen patroons ; tot de oude stroomden leden, stroomden
bijdragen van lieverlede toe ; en nieuwe rezen er bij menigte
uit den grond. Eerlang nam ook bet bewind eerie andere
houding aan ; eerie onderzoekscommissie, door de kroon be-
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noemd om allerhande grieven tegen „Unions" na to gaan,
kwam in het versiag, dat F r e d e r i c k H a r r i s o n had gesteld, tot een verdict, zoo gunstig, dat de openbare meening
omsloeg en met haar het parlement ; de wetten gaven in
het vervolg een' anderen toon. Versterkt nog werd de
macht, die eenheid maakte, naardien ter eene „Unions" voor
verschillende bedrijven, to zelfder plaats gevestigd, zich veelal
verstonden met elkaar, ter andere in ettelijke gevallen verbindingen van arbeiders in een tak van bedrij f toetraden tot
een' bond, die dan zijne leden telde over het gansche land .
Wel menigwerf kwam ook in onze pers een staat to zien
van de indrukwekkende cijferfiguren der inkomsten en nitgaven der stakingsgelden ook
op het jaarbudget eener
vereeniging, als ,,The Amalgamated Society of Engineers"
(metaalbewerkers) of ook der gelijknamige broederschap, door
het arbeidsleger der katoenfabrieken in Lancashire gevormd .
Die millioenen
want millioenen waren het -- zij leverden
de sprekendste verklaring, hoe en waarom door het vredeswerk der „Unions" haar oorlogsdoel het zekerst is bereikt .
Onverbonden voorheen, tot toestemming ook in drukkende
arbeidsvoorwaarden genoopt, zijn heden de verbonden arbeiders eene weerpartij, waarmee zelfs koningen der nijverheid
wel moeten rekening houden . Maar andererzijds wordt ook
die weerpartij tot matiging gestemd, sinds zij met haar
aanzienlijk kapitaalbezit; eene macht geworden is, die door
eene redelooze koppigheid veel op het spel zou zetten .
Dat is, nog eens in het kort, het achtingwekkende
verhaal van genootschappelijke eigenhulp waarmee de kern
in de arbeiderswereld van Groot-Brittannie op hare manier
de knoopen heeft outward, die machinale nijverheid aanvankelijk had gelegd in het weefsel van het Britsche volksbestaan ; eene genootschappelijke eigen hulp, als nergens
elders zulke vruchten heeft gebracht . Hoe kon ook het
Vasteland dit hebben nagedaan ? Het valt toch in het oog,
hoe nauw dat steunen op eigen saamverbonden krachten
verband houdt met geheel dien ondergrond van 's yolks
karaktereigenschappen, waarover boven werd gehandeld
de trouw aan het verleden, den eerbied voor een recht,
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dat groeit nit eigen wortel, de hooge schatting van den
Britschen rechter, als scheidsman 6ok tusschen den burger
en zijn landsbestuur. Naar alien schijn is de geleerde
Duitscher, die het eerst op deze „werkmansgilden onzes
„tijds" de aandacht zijner landgenooten richtte, to ver gegaan
met die genootschappen ons of to schilderen als regelrechte
voortzetting van de gezellenbonden uit de oude door . Wel
echter mag men met het echtpaar W e b b het ervoor houden,
dat nooit door de arbeiders van Engeland die norm der
ongedwongene verbinding voor hun' bevrijdingskamp zou
zijn gekozen --- vooral : gekozen met zoo goed gevolg
,
had niet van het gene op het andere geslacht eerbiedige
heugenis onder hen geleefd van vroegere bonden met gelijke
strekking. Ook deden, kennelijk, die herinneringen eenn
deel der regelen hun aan de hand, die, eerst in acht
genomen als vanzelf heden, als eischen van fatsoen en
kameraadschap, zich op den duur bevestigden tot welhaast
rechtens bindende geboden . Waar echter zou ook dat
weer mogelijk zijn geweest buiten het land der reeds van
eeuwen her gegroeide en nog steeds groeiende „Common
law", het land, welks wetten nooit eene „wijsheid" konden
hebben uitgekraamd, als van ,,la loi-Le-Chapelier"? En
eindelijk lette men op het vervolgingstijdperk : de jaren
1799 tot 1824 . Hoe kwam het ontluikend bondsleveu zonder
veel kleerscheuren die jaren door? Ten Vastelaude zou een
cabinet met vuisten aan het lijf, en voortgekomen uit eene
meerderheid, die werkmanscoalitien had buiten de wet
gesteld, met de w~erspanningen wel raad geweten hebben .
Gesteld al een s : de rechterlij ke macht betoonde er zich
wat slap in het toepassen der strafwet ; had zoo'n regeering
dan niet altijd nog in hare praefecten en hun' tros zoovele
dienstvaardige handlangers bezeten voor allerhande knevelarij
langs administratieven weg, waarnaar geen rechter taalde ?
Ziedaar, intusschen, juist, waarop het in Engeland hokte .
Dat kende geen praefectendom vooreerst, geen stelsel van
bestuursinrichting, dat den partijman aan de spits tot eigen
rechter maakte ; het gaf welhaast wegens iedere bestuursdaad
vann twijfelachtige rechtmatigheid een „writ", hetzij van`
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„I-Iabeas corpus", hetzij van „Prohibition" of van „Certiorari" .
Om den ten overvloede nog maar even to gewagen van dit
belangrijk punt : dat, bij gebreke van een Openbaar Ministerie, het Britsche „Cabinett" geene strafvervolging kon in
gang brengen, maar steeds, bij iedere overtreding, wachten
moest, of een vrijwillige aanklager zich opdeed. Is bet
wonder, zoo in zulk een' dampkring burs genootschappelijk
zelfverweer den arbeiders gelukte en zelfs de tijdelijke
tegenwind nit den regeeringshoek bet niet vermocht to
fnuiken ?
Doch nu ook dit nog in bet oog gevat ! Men ga eens even
weer de ondersteuningen na, waarmede, in haar karakter
van „friendly societies", de vakvereenigingen broederlijk
haar' leden tegemoet kwamen . Daar was bet zieken- en
bet begrafenis-geld . Daar warenn toelagen aanu wie tot arbeid
niet meer deugden . Daar was bet ouderdomspensioen . En
eindelijk : uitkeering bij ontoerekenbare werkeloosheid . Het
moet ieder aanstonds treffen, hoe bier bet puik der arbeidersbevolking zijn' lotgenooten met de dead de mogelijkheid bewees van door wet kameraadschappelijke inspanning
to lenigen een tal van nooden, voor wier verzorging op
bevel der overheid, near regelen, door haar to stellen,
elders in naam der gars sche klasse de trom geroerd wordt
van. „sociale wetgeving" . Of op den duur de keur van
Engeland's werklieden de trouw bewaren zal aan dat groothartig steunenn op eigen offervaardigheid ? Het ontbreekt
rondom haar ears sirenenzangen niet . Reeds meer dan
twintig jaar geledenn wierp niemand minder dan John
B u r n s haar voor de voeten, juist met die uitkeeringen
den strop zich om den hats to hebben gelegd, en dat waartoe? „alleen om den belastingdruk der burgers en der rijk„aards to verlichten" ! Sinds dien heeft de overstrooming
der „trade-union"-con gressen met leden nit den tros der
„ongeschoolde werklui" die samenkomsten meer en meer
doers of buigen van de oude lijn . En bet geschenk, dat hot
zittend „Cabinett", onder den naam van „ouderdomspen„sioenen voor de behoeftigsten", aan breede scharen toelegde uit de schatkist, rechtvaardigt ernstig twijfelen, wear
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da t heenvoert. Dat, evenwel, is her nu niet de vraag .
Wat ons in dit verband thane bezig houdt, het is deze
andere : waardoor het Britsche parlementarisme geslaagd
mag heeten tot dus ver ? En in dat kader doen alle teekenen van een' nieuwen koers geen ons to kort aan de massieve zwaarte van het pak, dat tot op heden toe het vakvereenigingswezen den wetgevers in het Westminster-paleis
heeft van de schouders genomen, door hun de zorg to
sparen der dwangverzekering van staatswege, die, ale eene
nachtmerrie het parlementswerk elders drukt ; waar zij were
ingevoerd wel nauwelijks minder, dan waar zij nog voorloopig tot den achterstand behoort . In dien zin mag de
bloei van het Britsch genootschapsleven, met name dat der
arbeiders, wel zekerlijk „pare magna" heeten onder de
stroomingen, die nog tijdens het jongst verleden het parlexnentsbewind zoo tierig hielpen blijven door bet zuiver
houden van zijn' dampkring.

OPIUM OP JAVA .
De uitkomsten der regie
DOOR

Dr. E. B. K I E L S T R A .
Wanneer Mr . P. B r h o s h o o f t ooit een grooten dienst
aan Indie bewezen heeft, dan is dat wel geweest in 1888,
then hij in zijne, destijds algemeen besproken, Memorie een
prachtig gedocumenteerd, overzicht gaf van de schandalen
der opiumpacht, then nog in geheel Indie in voile
werking en door den Indischen fiscus in den regel als bet
toppunt van financieel beleid beschouwd . De pachters
zorgden immers voor alles ; zij betaalden alle onkosten, zij

waakten tegen den smokkelhandel, mits de regeering
hen steunde, had deze slechts de pachtsommen inn ontvangst
to nemen . . . . Nu ja, volmaakt was niets op de wereld,
maar ten slotte kreeg de fiscus toch maar veel geld
binnen, met weinig moeite .
Nu waren vroeger al wel, meermalen zelfs, ernstige
bezwaren tegen bet pachtstelsel geopperd ; o .a . had in
1884 een rechterlijk ambtenaar, die g oed uit zijn oogen
gekeken had, bet gevleugeld woord gesproken : „de opiumpacht rust op dit schoone land als eene ware vervloekin g" .
En ook al veel vroeger, b .v. door den beer L . van
woudrichem van Vliet in zijn Brief aan den hoogleeraar .R. Dozy (1865), was de vervanging van de verpachtingen door rechtstreeksche hefngen bepleit
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„Geen baatzuchtige vreemdelingen, geen afpersende
de personen waaruit de gouvernementspachters
Ghineezen
jaarlijks worden gerecruteerd geen handlangers van overmacht en geweld, waaraan de bevolking weerloos wordt
overgeleverd, tusschen deze en het opperbestuur ; geen
wetsverkrachting, die in naam der wet wordt gepleegd
en door de publieke macht gesteund ; geen helerij van den
gouvernementeelen pachter, die door het schild zijner
qualiteit wordt gedekt, met den misdadiger dien hij tot
verzet tegen de publieke orde uitlokt en aandrijft ; geen
verkortin.g van 's lands rechten en benadeeling van 's lands
kas, ten bate van particulieren en van hoofden . . . . Ziedaar
wat wij voor Java wenschen en, wij voegen er bij, noodzakelijk achten in het belang der kolonie ."
Dergelijke stemmen vonden, voor 1888, nagenoeg geen
weerklank. Maar toen trail de heer B r o o s h o oft in hot
krijt, bewijzende de meer dan bedenkelijke verhouding van
regeering en ambtenaren tot de pachters ; wijzende op den
smokkelhandel, in het groot door de pachters en hunne
h.andlangers gedreven ; op hot overwicht van dezenn op de
polities op de vexatien, door de pachtersbent aan de bevolking opgelegd ; op de ondermijning, door een en an .der, van
hot aanzien van het Nederlandsch gezag . En zijne volkomen gewettigde slotsom luidde dat er maar en middel
: onvoorwaardeli, ke
was om aan al die ellende een einde to waken
loslating van het pachtstelsel.

Hot ware een onbegonnen werk, zoo schreef hij, het
welzijn der bevolking to willen behartigen door verbeteringen in dat stelsel to beramen
„De pachters aan de eene zijde millioenen to later
opbrengen, hen aan de andere zonder genade op de vingers
to tikken voor onwettige handelingen, ziedaar twee onvereenigbare grootheden . De hoogere ambtenaren staan tegenover hen in eene valsche stelling ; wat de lagere betreft,
steeds zal de man, die meer geld in omloop brengt en
over meer to beschikken heeft dan ieder ander in do
residentie, op hen overwegenden invloed uitoefenen . Omkooperij, in allerlei vorm, is eenvoudig onvermijdelijk . Het
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ergste nadeel van bet paehtstelsel is nog wel dit : de
pachter, die voor eig en win st werkt, zal zich met alle hem
ten dienste staande middelen, wettige en onwettig e, er op
toe leggen, bet g ebruik van opium to vermeerderen en tot
misbruik op to voeren .
„Wat dan in de plaats to stellen ? Want dat een plotseling verbod vann alien opium-invoer, nadat wij eerst de
bevolking er aan hebben verslaafd, niet denkbaar of uitvoerbaar is, mag geen twijfel lijden . Mijns inziens moet de
regeering inslaan den weg van eigen exploitatie of regie."
De reg ie !

Daarrmede was bet groote woord gesproken dat, ondanks
krachtige teg enkauting van pachtersvrienden, van „deskundig en," die meen den dat men de hulp der pachters niet
kon on tberen, van staatslieden die opzag en tegen de nitbreiding van rechtstreeksche staatsbemoeienis, van velen
die bet verschrikkelijk vonden dat de Staat zelf opium zou
debiteeren (alsof bij dat nu, zij bet dan door tusschenkomst
van Chineezen, ook niet deed!)
dat, zeggen wij, ondanks
veler teg enka:ntin g in de sedert v erloopen jaren een felt
is geworden.
Van versehillende zijden werd in Nederland bet advies
van den beer B r o o sh o oft besproken en ondersteund . 1)
Zelfs in die mate dat men bier, op aaustichting van 3hr . Mr.
W. E 1 o u t v a n S o e t e r w o u d e, den Anti-opiumbond stichtte,
waarmede allereerst de afschaf ng van de pacht, hare vervanging door de regie werd beoogd . De leiders van dien
bond begrepen dat, wanneer eenmaal de overheid bet opiumdebiet in handen had ; wanneer men er dan in slaagde, den
smokkelhandel to beteugelen ; wanneer er geen personen
meer waxen die persoonlijk belang hadden bij de uitbreiding van dat debiet, bet allicht van zelf zou verminderen
en dat dan ook, geleidelijk, vender naar die vermindering
zoude kunnen worden gestreefd .
De Anti-opiumbond heeft, in de eerste jaren van zijn
bestaan, inderdaad veel er toe bij gedragen om bet denkbeeld der vervanging van bet vloekwaardige, zoo diep onzede1) Zie o .a . one artikei Java's grootste ramp (Gide ; October 1888).
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lijke, pachtstelsel door „exploitatie van hot opiummiddel
in eigen beheer" algemeen ingang to doen vinden . Krachtig
werden de argumenten weerlegd van de pachtersvrienden,
en gaandeweg verloren dozen terrein .
De omstandigheden werkten mode . De vroegere, baatzuchtige, politiek der „badge sloten" vond in ons land
weinig aanhangers meer. Een dertig jaar vroeger mocht
nog in de volksvertegenwoordiging gezegd kunnen worden
„wat bij mij hot zwaarste weegt, dat zijn de millioenen
en aldus hot besef van Nederland's plichten jegens Indie
op den achtergrond blijven , thane was van dergelijke
opvatting goon sprake meer . De millioenenjacht behoorde
tot hot verleden, de plicht om Indie to besturen, zooals
hot belang der bevolking dat eischte, trad op den voorgrond .
En in hot bijzonder voor den Anti-opiumbond was hot
eon geluk dat, in 1891, Mr . W . K, baron van D ode m ale
Minister van Kolonien optrad ; v a n D e d em, die rinds lang
in woord en geschrift tegen de in Indie gevolgde opiumpolitiek was to velde getrokken, enn nu, ale minister, de
geleg enheid vond de eerste stappen to doen, den welt to
effenen, tot eon afdoende hervorming .
B r 005 h o o f t ale publicist ; E l out ale ij verig belangstellende, van D e d e m ale staatsman,
hu nn a nam en
molten, in verband met de afschafling van hot stelsel van
verpachtingen, wel in herinnering blijven bij de vrienden
van den Javaan !
In hoofdtrekken is de loop van zaken aldus to schetsen .
Wilde de regie kans van slagen hebben, dan was allereerst noodig eene wijze van verpakking van kleine hoeveelheden bereid opium, waarbij namaak zoo g oed al s geheel
uitgesloten was . Men had hot geluk, daartoe de medewerking to vinden van den gep . hoofdingenieur S . L . H u i z e r,
die de verpakking in gesloten tubes voorstelde, en zeer
doelmatige werktuigen uitvond voor do vervaardiging der
tubes en hare automatische vulling .
Na degelijke voorbereiding, ook in andere opzichten,
word bij Batavia eene „proof-fabriek" opgericht, en reeds
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den ten September 1894 kon de proef met de regie op het
eiland Madura een aanvang nemen . Die proef slaagde boven
verwachting, zoodat men er geen bezwaar in zag, haar met
den aanvang van het jaar 1896 over de meest oostelijk gelegen gewesten van Java uit to breiden ; en toen ook her
de voordeelen van de regie boven de pacht ten duidelijkste
bleken, werd, bij de wet van 30 December 1897, beslist dat
zij algemeen zoude worden in g evoerd, zoodat haar het karakter van „proef" ontviel . Eene nieuwe, grootere fabriek werd
gebouwd, en naarmate deze genoeg bereide opium in tubes
kon afleveren, werd het terrein der regie uitg ebreid .
Op 1 Januari 1904 was dan het pachtstelsel op geheel
Java verlaten ; ook in de bezittingen buiten Java en Madura
werd het geleidelijk door de regie vervangen . Deze werkt
thans reeds over het grootste deel van Sumatra (het gouvernement van Sumatra's We~tkust, Tapanoeli, Bengkoelen,
Lampongs, Palembang, Djambi) ; in het gouvernement van
Celebes, in Menado, Lombok en Ternate . Doch wij zullenn
in dit artikel de Buitenbezittingen verder buiten bespreking laten en ons tot een .ige beschouwingen over de nitwerking van het stelsel der regie op Java bepalen . Nu het
daar sedert vijf jaren heerscht, schijnt tot zoodanige beschouwingen wel de tijd gekomen ; to meer, omdat men zoo
nu en dan twijfel ziet opperen of de regie, waarvan men
het nut bij vergeiijking van het pachtstelsel wel erkent,
toch wel geheel aan de verwachting voldoet .
Een zeer belangrijk punt is daarbij : hoe het thane staat
met den smokkelhandel ? Wat is gebleken ten opzichte der
juistheid van de vroegere bewering der verdedigers van het
pachtstelsel : „wij kunnen de hulp der pachters bij den strijd
tegen den smokkelhandel niet missen :'"
Wij meenen to kunnen bewijzen dat die smokkelhandel
thane, onder de regie, betrekkelijk weinig beteekent .
Verschillende omstandigheden, buiten de regie, hebben
daartoe medegewerkt : op Bali, en ook op Celebes, waren
vroeger de stapelplaatsen der smokkelaars,
onder de daar
in de laatste jaren geheel gewijzigde toestanden kan daar-
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van nu goon sprake m ear zijn . In de laatste tien jaar is
de bewaking van Java's kusten tegen invoer van opium
veal beter georganiseerd dan to voren ; tegelijk met de invoerin g der regie, is, in alle gewesten, de politie versterkt . En
dan . . . , de bevolking zelve komt lan.gzamerhand tot eene
andere beschouwing ten aanzien van hot opiumg ebruik .
Onze ambten aren en particulieren, de inlandsche hoofden
en alien die verder invloed kunnen doen golden, geveni door
read en dead daartoe aanleiding ; hunne adviezen konden
voorheen eon tegenwicht vinden bij de pachters en al wie
van dozen of hankelijk waren, omdat die belanghebbenden
waren bij de vermeerdering van hot opiumgebraik, maar
thane is dat tegenwicht weggenomen en dringen, inn dit
opzicht, de Westersche begrippen gemakkelijker bij Chineezen en inlanders door . Meet en moor wordt onder hen de
opiumschuiver met den nek aangezien, begrijpen zij dat
eon fatsoenlijk man zich aan hot opiumgenot niet overgeeft .
zien wij dergelijke verandering van begrip ook
Trouwens,
niet in one Vaderland, wear hot „bittertje" v66r het middagmaal zienderoogen verdwijnt ? Wanneer flu de bevolking in
hear geheel minder near opium verlangt, zal er nit den
acrd der zaak cook minder gesmokkeld worden .
Maar de voorname oorzaak, waarom, near alle verschijnselen to oordeelen, de smokkelhandel zeer belangrijk
is afgenomen, moot gezocht worden in de afscha, ngr van
hot pachtstelsel .

Het waren de pachters en hunne handlangers, die op
groote schaal smokkelden. Niemand kon hot beter doen
dan zij : was de smokkelwaar eenmaal in hun voorraad
opgenomen, dan waren zij veilig tegen alle vervolging ; --wie zou bewijzen dat die wear niet nit 's lands voorraad
afkomstig was ? De pachters beschikten over de noodige
geldmiddelen, en, vooral, over eene compleete organisatie
van gemachtigden en handlangers om de wear van de
hand to zetten ; zij hadden de inlandsche politie in hunne
macht, zij konden zich verzekeren van valet medewerking . . .
De vroegere tegenstanders der regie namen, tot zekere
hoogte althans, de pachters tegen doze beschuldigingen in
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beschenniug, maar de feiten staven haar uitdrukkelijk .
Om dit aan to toonen, moeten wij een kort overzicht geven
van de geschiedenis van den smokkelhandel onder het
pachtstelsel sedert 1869 .
In dat j aar hadden de pachters, officieel, niet meer dan
705 pikols opium gebruikt ; maar er werd z66veel ter sluik
ingevoerd, dat de Indische regeering de noodzakelijkheid
erkende, „lands wettigen weg verkrijgbaar to stellen hetgeen
bij de bestaande regeling gebleken was door sluikhandel
verkregen to worden ." Men was overtuigd, dat er nog een
ruitne voorraad gesmokkeld opium aanwezig was, waarmede
gedeeltelijk in de behoefte der gebruikers kon worden
voorzien ; maar toch werden verstrekt : in 1870, 1296 pikols ;
in 1871, 2033 pikols ; in 1872, 2665 pikols . . . . Nu moet
opgemerkt worden, dat dit laatste cijfer exceptioneel hoog
was : de pachters smokkelden op groote schaal in elkanders
pachtgebieden, en verkochten daar het heulsap tegen lage
prijzen ; de pachtsommen daalden belangrijk, en de bevol
king werd vergiftigd met goedkoop opium!
In 't voorbijgaan : men lette er op, dat het voordeel
voor den staat daalde naarmate het opiumgebruik toenam ;
oak het omgekeerde kan voorkomen .
De Indische regeering zag zich flu wel verplicht, tot
de vroegere regeling terug to keeren, zoodat de pachters

over niet meer dan eene zekere hoeveelheid ruw opium uit
's lands voorraad konden beschikken . Voor 1873 werd het
maximum bepaald op 1174 pikols .
Met welk gevolg? Dat in dat jaar ,,meer dan ooit to
voren over den smokkelhandel werd gekiaagd ." Voor 1874
werd het maximum dan ook op 1300, voor 1875 zelfs op
1612 pikols vastgesteld .
Maar de oflcieele berichten over den sluikhandel bleven
treurig luiden . In 1874 was hij ,,op groote schaal" gedreven ; ,,v ooral in midden-Java werd opium ter sluik ingevoerd, niet in hoeveelheden van enkele katis, maar in
partijen, zelfs van tientallen van kisten . Geschiedt het
sluiken van enkele tails onder elk stelsel, de heimelijke
invoer van zulke groolie hoeveelheden wijst meer in het
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bijzonder op handelingen van den pachter zelven". A.ldus
verklaarde de regeering, met de verzuchting : „de onderdrukking van den smokkelhandel in opium (is) under zulke
omstandigheden eon zeer moeilijk work" .
Op grond van wat in 1876 gebeurde, heette hot : waar
de pachter met de smokkelaars heult, wordt de bestrijding
van den sluikhandel moeielijker ."
In de volgende jaren vernam men steeds dezelfde
klachten over den grooten omvang van den smokkelhandel .
Wat men er tegen deed,
steeds bleken de smokkelaars
de slimsten ; versperde men hun eon weg, weldra hadden
zij twee nieuwe gevonden . In 1888 kwam men tot de
slotsom „dat in de laatste jaren de heimelijke invoer op
Java aanmerkelijk moot zijn toegenomen ."
In dat jaar word de opiumpachter to Boeleleng (Bali),
die beschouwd word als de ziel van den opium-sluikhandel
van Bali op Java, „onschadelij k gemaakt" door hem nit
Indie to verbannen.
In 1 889 word dezelfde maatregel toegepast op twee
„invloedrijke Chineesche smokkelaars" ; in 1892 geschiedde
hetzelfde met twee „groote Chineesche smokkelaars", in
1894 wederom met eon. In dit jaar word de hoofdgemachtigde
van den pachter in Madioen op heeterdaad betrapt bij hot
smokkelen van mw opium ; in 1895 wordt geconstateerd
dat „animositeit tusschen de pachters van Semarang en
Japara oorzaak was van eon belangrijken sluikhandel tusschen doze twee gewesten ; dat de gemachtigde van den
pachter van Probolinggo smokkelde in Madioen ; die van
Bagelen in Dj ocj akarta . . . .
In 't begin van 1897 hadden belangrijke aanhalingen
bij Batavia plaats ; men was overtuigd dat „zooal niet de
pachter zelf, toch zijn person eel bij de smokkelarij en betrokken was ." En die overtuiging word weldra zekerheid ;
nog in hetzelfde jaar word die pachter veroordeeld wegens
aanvoer en gebruik van smokkelopium . . . .
In 1898 waren or al weder nieuwe aanwijzingen, dat
hot vooral de pachters en hunne vrienden waren, die den
sluikhandel dreven en bevorderden ; er was „ernstige ver-
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denking" gevallen op den hooff'dgemachtigde van den paehter
to Soerabaja ; opium, in Japara verborgen, achtte men bestemd
to zijn voor „eenige in de pacht betrokken Chineezen" . . .
Men ziet het : telkens waren het de pachters en hunne
trawanten, die smokkelden of hiervan op goede gronden
verdacht werden ; en nog steeds werd de sluikhandel op
groote schaal gedreven,
totdat, door de uitbreiding van
het regiegebied, het terrein der pachters meer en meer
beperkt werd . In de laatste jaren, nu de regie over geheel
Java heerseht, verneemt men niet8 meer van een georganiseerden
sluikhandel .

Te verwonderen is dit niet . Er zijn zeker nog wel
mensehen die zouden en willen smokkelen op groote schaal
niet alleen Chineezen ! , maar zij hebben niet meer de
in dubbelen zin bevoorrechte stelling der pachters vroeger,
wier wegen niet behoorlijk werden nagegaan en die besehikten over georganiseerd personeel dat de sluikwaar aan den
man brengen kon .
En overigens bedenke men, dat het regie-opium, en de
organisatie der regie, menig middel van contrOle schept
dat vroeger ontbrak . De tubesverpakking is zoo doelmatig,
dat van namaak wel seen sprake kan wezen ; bovendien is
de samenstelling der tjandoe . (het fabriekmatig bereid opium)
zoo, dat langs scheikundigen weg de wettige tjandoe steeds
van alle andere to onderseheiden is. Smokkelopium is dus
nu, wat vroeger niet het geval was, en door de verpakking,
en door de samenstelling, van de wettige tjandoe dadelijk
to herkennen ; het bezit is veel gevaarlijker geworden .
Wat voorts de regeering vroeger geheel miste, maar
onder de regie bezit, is controle. Men kept nauwkeurig het
debiet van elke verkoopplaats ; wanneer dit plotseling belangrijk daalt, is er aanleiding tot de onderstelling, dat
men zich in den kring van de verkoopplaats Smokkelopium
weet to verschaffen . En van elken verkoop wordt aanteekening gehouden, alle opiumsehuivers zijn „geregistreerd" .
Ook daardoor wordt de sluikhandel moeilij ker .
Dit alles, zal men zeggen, is nog min of meer theorie .
Wat leert nu de practijk ?
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Bij de invoering der regie in een gewest, moest zij zich,
ten aanzien der debietprijzen, aanvankelijk zooveel mogelijk
bij het bestaande aansluiten : bij hoogere prijzen zou de
smokkelhandel, bij lagere het opiumverbruik aangemoedigd
worden . Eerst later, wanneer men het terrein voldoende
meester was, zou men maatregelen kunnen beramen om to
komen tot beperking van hot gebruik door verhooging van
den debietprijs en inkrimping van het aantal verkoopplaatsen, eindelijk door hot vormen van voor opium gesloten
kringen .
De verkoopprijzen flu waren, in verband met het gevaar
van sluikhandel nit n aburige streken, binnen hetzelfde
pachtgebied vaak zeer ongelijk . Zoo vinden wij opgeteekend,
dat zij in 1896 in de afdeeling Banjoewangi, wegens den
sluikhandel uit Bali, ca . 40 pCt . lager waren dan in andere
afdeelingen der residentie Besoeki . De regie flu heeft
gaandeweg haast overal de debietprijzen kunnen „nivelleeren", dat wil zeggen, opvoeren tot het hoogste, elders in
een gewest gevraagd bedrag . In Besoeki zelf, met het oude
smokkelnest Banjoewangi, kost de tail 1) nu overal f 20 .
Ons komt het voor dat het feit, dat de door de concurrentie met de smokkelaars vroeger in het leven geroepen
verminderingen van verkoopprijs nu nergens meer noodig
geacht worden, hot bewijs levert dat men den smokkelhandel thane wel voldoende meester is ; iets, wat tijdens
het pachtstelsel nooit kon worden gezegd .
Wanneer men de debietprijzen van 1904 (het eerste
jaar waarin de regie over geheel Java werkte) en van 1907
(hot laatste jaar waarvan de cij fern beken d zij n) met
elkander vergelij kt, dan ziet men het gemiddel de dier
prijzen met ruim 5 pCt, verhoogd . In de gewesten, waar
de regie al eerder was ingevoerd, had zij to voron denn
prijs reeds belangrijk opgedreven .
Hieruit volgt dat, wanneer hot debiet op dezelfde
hoogte gebleven was, de winst der regie zou gestegen zijn .
Daarvoor is nog eene andere reden . Met de uitbreiding

1) Een pikol (61k K.G.) = 100 kati = 1600 tail . Een tail heeft
100 mata's ; Oen mate is voldoende voor 3 a 4 ,,schuifjes".
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van bet regiegebied, ook over een helangrijk deel der
Buitenbezittingen ; misschien ook door andere oorzaken,
b.v. Baling van den prijs van mw opium en verbeteringen
in de fabriekmatige bereiding, zijn de kosten der regie
percentgewijze gedaald : over 1904 bedroegen zij 20,3, in
1907 sleehts 18,6 pOt . van de bruto opbrengst.
Er zijn - naar het ons voorkomt zeer oppervlakkige!
- beoordeelaren geweest, die, nu j a, wel erkenden Bat
regie hear nut had omdat zij een eind had gemaakt eau
de zoo in alle opziehten onzedelijke pacht, aan de ,,sehandalen" van het pachtstelsel, - maar overigens met hare
uitwerking niet erg ingenomen waxen . Ziet, - aldus was
hunne redeneering ongeveer : - in 1893, bet laatste jaar
van de pacbt over geheel Java en Madura, verdiende de
Staat aan den opiumhandel f 13 .151 .983 ; in 1907, het
laatstbekende jaar der regie, is de winst f 13 .114.858, de
uitkomst is dus vrijwel gelijk . Wear blijft dan de vermindering van bet opiumgebruik, welke men van de regie verwachtte?
De fouten in deze redeneering liggen voor de hand .
Daarbij is niet gelet :
10 op de naar onze overtuiging zeer groote inperking
van den smokkelhandel ;
2° op de belangrijke vermeerdering der bevolking,
vermoedelijk ca . 25 pCt ., welke de winst per hoofd doet
Balm ;
3° op de, in gunstige jaren, in de millioenen loopende
winsten der paehters ;
4° op de prijsverhooging van bet bereide opium en de
verlaging der exploitatiekosten .
Bovenbedoelde cijfers kunnen dus geen maatstaf zjn .
Zooals wij boven zagen, was in 1872 het voordeel voor
's lands kas, nit bet opium getrokken, bijzonder klein,
maar missehien heeft het opium nooit meer kwaad gesticht
den in Bat jaar .
Do eenige vraag, die antwoord ken geven over do
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doelmatigheid der regie ten opzichte van de vermindering
van het gebruik, is deze : hoe staat het met het verbruik,
per hoofd der bevolking ?
net is wel belangwekkend, dit residentsgewijze na to
gaan . Niet in alle residenties is de uitkomst even bevredigend, en daarvoor bestaan verschillende oorzaken, welke
men wel kan trachten op to sporen, maar bezwaarlijk alle
vinden of op de juiste waarde schatten kan . Wij zullen
ons this, ook om den lezer, door eene opeenstapeling van
cijfers, niet to zeer to vermoeien, bepalen tot een algemeene
vergelijking tusschen de genoemde jaren 1893 en 1907 .
In 1893 ontvingen de pachters uit 's lands voorraad
1079 pikols opium . Maar er werd een belangrijke, officieel
erkende, smokkelhandel gedre ven ; „door „incompleet van
personeel en materieel" beteekende de bestrijding ter zee
weinig ; de sluikwaar werd veelal „rechtstreeks van Singapore, in prauwen, aangevoerd ; near Bali werden 1134, near
Makassar 920 pikols nit Singapore verzonden, die voor een
goed deel hun weg near Java vonden ; de Chineezen to
Badoeng (Bali) brachten met hunne prauwen opium near
Banjoewangi, wear de sluikhandel welig tierde . . . .
Wij durven ons niet aan eene chatting wagen, ten
opzichte der verhouding tusschen „wettig" en „onwettig"
gebruik. Maar lettende op de genoemde cijfers der aanvoeren
op Bali en Makassar ; lettende ook op het (exception eell hooge)
cijfer van 1872 toen, door den verkoop van gouvernementsopium tegen handelsprijs, smokkelen onnoodig was, is er wel
reden om aan to nemen dat de vroeger meermalen vernomen
bewering : er wordt minstens evenveel gesmokkeld als wettig
opium gebruikt, niet z66 heel ver van de waarheidd is geweest .
Uit het indertijd door den Anti-opiumbond openbaar
gemaakt verslag van 1898 over de werking der regie op
Madura blijkt, wet trouwens niet onbekend was, dat de
pachters hun personeel zooveel mogelijk betaalden in opium,
hetwelk de menschen, om in hun levensonderhoud to voorzien, grootendeels moesten verkoopen ; dat de pachters aan
koopers van groote hoeveelheden of aan vaste afnemers
opium gaven als „toegift" ; dat zij opium cadeau gaven bij
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feesten, aan eerstbeginnenden, aan goede klanten die tijdelijk
in geldverlegenheid zaten, enz . Al die kostelooze verstrekkingen, gezamenlijk onder den naam „rantsoen" vermeld,
worden niet in de boeken van de pacht opgenomen ; in
werkelijkheid verstrekten de pachters dus vrij wat meer
opium dan uit hun boeken bleek .
Hieruit volgt,
ook als men den smokkelhandel
buitenn rekening last
dat, wanneer onder de regie het
ofcieel verbruik hetzelfde bleef, het werkelij k verbruik
aangezien de regie al dergelijke propagandamiddelen niet
toepaste
vrij belangrijk afgenomen zou zijn .
In twee gewesten is het off.cieel verbruik vermeerderd
in Bantam en in de Preanger regentschappen . Deze
heetten tijdens het pachtstelsel „verboden kringen", dock de
ervaring leerde dat de regeering onmachtig was, binnen
die kringen het opiumgebruik werkelij k to weren, in 't
bijzonder onder de Chineezen ; de inlandsche bevolking is
daar van oudsher van opiumschuiven afkeerig . 1)
In 1901 flu werd besloten dat op door den GouverneurGeneraal aan to wij zen plaatsen regieopium zoude worden
verkrijgbaar gesteld voor Chineezen en inlandsche militairen,
op deze overweging : „het opiumgebruik is onmogelijk
geheel tegen to gaan, en de regeering zal in haar streven
om dat gebruik zooveel mogelijk to keeren sterker staan
wanneer zij de feiten, die niet voor verandering vatbaar
zijn, aanneemt en erkent, dan wanneer zij daarvoor de
oogen sluit" . Men zal de juistheid deter redeneering tot
zekere hoogte moeten beamen ; echter ook slechts tot
zekere hoogte, want ten opzichte der inlandsche soldaten
was zij zwak . Al worden deze gedeeltelijk uit opiumschuivers gerecruteerd, de militaire autoriteit moet hen
voldoende onder tucht hebben om hun, landsdienaren toch
ook ! het schuiven to beletten of dit, als het geschiedt, to
straffen . Kort geleden (Ind . Stbl . 1907 no. 381) is zulks
1) In eene vergadering van de Soekaboemische landbouwvereeniging
wees de heer G . W, E e k h o u t, den 14n Juli 1887, reeds op „het sehrikbarend om zich heen grijpen van don opiumkanker in de Preanger ."
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ingezien en de verkoop van regieopium aan de soldaten in
Bantam en de Preanger verboden .
Men kan gerust aannemen dat de 11725 tails, in deze
gewesten door de regie in 1907 verkocht, vroeger door den
sluikhandel verkregen werden .
Eene algemeene opmerking betreffen de den loop van
het debiet onder de regie is deze : in het eerste, of in de
beide eerste, jaren blijft het meestal vrij belangrij k beneden
het ofcieel debiet van den pachter, blijkbaar omdat er nog
restanten pachters- of sluikopium zijn . Zijn die restanten
eenmaal opgeruimd, dan ziet men het debiet weder stijgen, .
tenzij daarop storende invloeden werken, zooals de misoogsten op Java in 1901 en 1902, of ziekten onder de bevolking zooals in de laatste jaren op Madura . De geaardheid
der bevolking, die in de eene streek verkwistender is dan
de andere, in de eene over 't geheel zich meer
of mintot
de
opiumpijp
aangetrokken
voelt
dan
in do
der
andere, doet natuurlijk ook haar invloed gelden .
Wij komen, na deze algemeene toelichtin g, nu tot d e
vergelijking van het verbruik in 1 893 en 1907 . Wij merken
hierbij op, dat 1907 vat den algemeenen economischen toestand op Java betreft, onder de gunstige jaren mag gere
trend worden; het opiumgebruik houdt daarmede natuurlijk
eenigszins verband.
In dit jaar nu zijn op Java en Madura 771327 tailss
bereid opium verkocht . Daar nit ruw opium 62,5 pOt . regieopium wordt bereid en een pikol 1600 tails is, blijkt,
hieruit dat voor genoemd debiet ruim 771 pikols noodiggeweest zijn .
Men stelle flu de cijfers naast elkander !
In 1893 : 1079 pikols wettig, en daarbij veel gesmok-keld opium ; in 1907 : 771 pikols wettig, en daarbij weinig~
gesmokkeld opium, en bedenke daarbij dat de bevolking in .
die 14 jaren met c.c . 25 pOt, aangroeide. Hieruit blijkt dat
het wettig verbruik, per hoo fd der bevolking, met meer dan
40 pCt. is afgenomen ; wij zijn stellig overtuigd dat de vermindering van het werkelijk verbruik veel grooter is.
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Wie nu wil bedenken dat over geheel Java de regie
nog pas sedert 1904 werkt, zal ons moeten toegeven dat
doze uitkomst zeker niet teleurstellend mag beaten .
Wij hebben er slechts bij op to merken, dat die uitkomst niet alleen aan regie to danken is ; de bevolking, ook
de Chineezen dankenn langzamerhand anders over hot opiumgebruik . Maar, aan den anderen karat,
bet is waarlijk
niet de amigo verdien .ste an do regie dat zij, aan den grooten smokkelhan.del en aan de onvermoeide propaganda der
pachters eon einde makende, krachtig tot die uitkomst heeft
medegewerkt !
Daar is soma aan de regie hot verwijt gemaakt, dat hot
harentwege gedebiteerd opium „lekker" is ; de Engelschen
zouden goon kans zien ,,in bun Britsche bezitting zoo jets
heerljjks aan de inboorlingen to verschaffen" (Hand . Eerste
$amen, 29 Dec . 1908, bl. 160) ; blijkbaar wordt daarmede
bedoeld, dat de regie aldus indirect hot gebruik zoude
aanmoedigen .
Hot kan nuttig zijn, dit punt to bespreken .
Inderdaad krijgt thans de opiumschuiver zuivere waar
voor zijn gold ; vann eene staatsfabriek kan men minstens
verwachten dat daar niet geknoeid wordt, zooals de pachters
dodos, wanneer zij daarmede bun winst konden verhoogen .
Wij gelooven wel, dat bet regie-opium gemakkelijker ingang
heeft gevonden ; dat oak de sluikhandel misschien verminderd is ; maar niet, dat hot opiumgebruik vermeerderde,
omdat hot regie-opium „zoo lekker" is . De cijfers, boven gegegeven, toonen reeds aan dat, integendeel, hot gebruik
zeer belangrijk daalde onder de working der regie ; hot leveren
van zuivere waar kon die daling slechts bevordereu . Waarom ?
Hot straks reeds aangehaald verslag van 1898 over de working der regie op Madura geeft hot antwoord .
Na herinnerd to hebben hoe de pachter iemaiid die
ophield opium to koopen, al wilde doze werkelijk zijn
gebruik stakes, dwong daarmede voort to gaan, desnoods
sluikwaar in huffs deponeerende, hem das eene huiszoeking
bezorgende, en aldus aan vervolging en veroordeeling tot

86

OPIUM OP JAVA. .

dwangarbeid blootstellende,
vervolgt de schrijver, de
tegenwoordige inspecteur E . F . Joe him :
„Nog een ander nadeelig gevoig wachtte dengene, die
zijn gebruik wilde staken : de daaruit voortkomende ziekten
en pijn . Naar mij van verschillende zijden medegedeeld
werd, was de samenstelling van het pachtopium opzettelijk
zoo gemaakt, dat het als het ware spoedig had uitgewerkt,
en men weldra weder behoefte had aan een schuifje, terwijl,
bij niet-bevrediging daarvan, hevige pijnen optraden ; dat
doel zou men eerst hebben trachten to bereiken door de
bijvoeging van warangan (rattekruid), later door die van
het sap der djeroek nipis (citroen), toen door de schuivers
geklaagd werd dat zij van het schuivers van opium (waarin
rattekruid was, moat zij natuurlij k niet moisten) keelpij n kregen .
„moat hiervan juist is, waag ik niet to beslissen ; dock
het schijnt zeker to zijn dat het staken van het opiumgebruik onder de regie, die geen djeroeksap in haar tjandoe
mengt, voor het lichaam minder nadeelige gevolgen heeft,
en dat men niet zoo spoedig „ketegihan" is (weder trek
krijgt) „enn dus ook minder behoeft to schuivers" .
In onze taal overgezet : als er toch sterke drank getapt
moet worden, moat is dan beter : zuivere jenever of de
gemeen ste foezel ? Zal iemand beweren, dat de laatste niet
veel slechter werkt op het lichaam, en ook op den geest,
dan de eerste ?
Nog eene andere opmerking . In dezelfde zitting der
Eerste Kamer is vrees uitgesproken voor „stille en openbare tegenwerking. „Men" (de Minister P de GouverneurGeneraal ? de Directeur van financiers ?) „moil en zal de
f 20.000.000" (lees ruim 18 millioen, die het opium in
geheel Indie, niet alleen op Java, opbren gt) „niet verliezen,
en of nu de Javaan lichamelijk en zedelijk door het opium
to gronde gaat, daarom geven zij niets, mits die 20 millioen
in de schatkist komen . Men zal dat niet openlij k zeggen,
vooral tegenwoordig niet, nu de drang tegen het kwaad
grooter en grooter wordt, maar stile tegenwerking is soma
veel erger dan openlijke, en ik ben bang dat deze Minister,
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bij al zijne goede voornemens en loffelijke pogingen em
het kwaad to bestrijden, met dezelfde moeielijkheden zal
hebben to kampen als zijne voorgangers ."
De minister van Kolonien heeft deze geheele beschouwing welwillend een „misverstand" genoemd, en zeide,
terecht : ,,Bovendien ken ik mij niet voorstellen dat er een
Gouverneur Generaal, een Minister is, die zeggen zal : wij
moeten niet zoo streng en zoo ernstig tegen het opium
strijden, omdat wij het geld niet kunnen missen . Dat zou
niet een vooruitziende politiek zijn, maar een die op het
heden ziet, maar het toekomstige gering acht en onderschat .
Immers, wanneer wij zouden kunnen komen tot een werkelijk
nalaten van bet opium
wel to onderscheiden roan een
geniis der inkomsten door den Staat en daarnaast een
bloeien van den particulieren opiumhandel
, ik ben er
van overtuig d dat wij den bins en betrekkelijk weinig jaren
dat g emis zouden vergoed krij gen door den ruimeren bloei
die aan de bevolkiug zou ten deel vallen" .
Wij meenen daarbij nog dit to moeten voegen : stel
dat een minister of g ouverneur-generaai zoo dom was, nitbreiding van het opiumgebruik to wenschen wegens het
dadelijk voordeel voor 's lands kas,
hij zou het niet
durum zeggen, leaf staan schrij ven . Hij zou hoogstens,

fluisterend,

een wen k trachten to geven,

maar over 't

algemeen gesproken, zoodanige wenk zou geen uitwerking
hebben . De a nbtena,ren in Indie zijn in den tegenwoordigen

tijd wel zooveel yr .enden van de bevolking, dat zij hare

belan.gen niet zoo licht zullen benadeelen ; zij alien, vermoedelijk zonder eene uitzondering, zien gaarne het opiumgebruik afuernen, al ware 't alleen maar in het belang van
orde en veiligheid . Bnn rnochteu er enkele zwakke broeders,
oogendienaars, gevonden worden, bereid om met verwaarloozing vann bedoelde belangen de in strijd met alle openbaar gemaakte bevelen gegeven „weak ." ter harte to nemen,
zouden de zoodanigen niet bedenken dat elke maatreg el,
in dien zinn door hen to nemen, hun later, na het aftreden van
hun verleider, allicht zeer euvel zou worden geduid, terwiji
zij zich nooit op eenige lastgeving zouden kunnen beroepen ?
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Bij een rondschrijven van den Directeur van Binnerilandsch Bestuur van April 1892 is den Europeesehen en
inlandsehen ambtenaren opgedragen :
,,bij elke passende gelegenheid de bevolking te wijzen
op het groote nadeel van opium voor de verbruikers ; telkens to doers uitkorneu dat de regeering het opium gebruik
slechts toelaat als noodzakelijk kwaad, maar niets liever
zou zien dan de geheele verdwijning van dat kwaad . Vooral
de inlaudsche hoofden, die dagelijks met de bevolking in
aanrakiug komen, moeten doordrongen worden van het
besef dat het tot hun ambtsplichten behoort, haar bj elke
gelegenheid to waarschuwen tegen de verderfeiijke gevolgen
van het opiumgebruik" . . . .
Dergelijke aanschrij ving en, overeenstemmende met de
zienswijze van hen tot wien zij gericht zijn, blijven niet
zonder gevolg, vooral niet nu de pachters, wier eigenbelang
de grootst mogelijke propaganda voor het opiumgebruik
eischte, van het tooneel verdwenen zijn .

Wij toonden aan, dat order de heerschappij der regie
het opiumgebruik belangrijk, wij zouden meenen : boven
verwaehting, is afgenomen . leder, die het wel meent met
de Indisehe bevolking, moet wen schen dat zoodanige vooruitgang ook in volgende jaren, kan het zijn nog in grootere
mate, kan worden geconstateerd . Maar men moet van regeering, of van onderwijs, of van Christelijke zending, of van
wat ook, niet meer verlangen dan zij kunnen geven ; ook
voor goede dingen is tijd noodig .
Men wachte zich voor schijnvertooningen vooral! ilet
is beter, geen ,,verboden kringen" in het levers to roepen,
dan later to ervaren dat daarbinnen evengoed, maar dan
gesmokkeld, opium wordt gebruikt . Het is beter, de debietprijzen, oodra dat zonder gevaar van concurrentie van do
zijde der smokkelaars gesehieden kan, to verhoogen en daardoor het gebruik to beperken, dan door lage debietprijzen
het verbruik in mimer kring mogelijk to makers, en er zich
op to kunnen beroemen dat de wiust nit het opiumdebiet
vermindert.
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Sommige ijveraars tegen het opiumgebruik - waarom
strekken zij banns adviezen ook niet uit tot bet jenevergebruik her to laude? - eischen ,,strenge straffen", als
in China en Japan tegen e] ken opiumschuiver bedreigd .
Die eisch schijut otis weinig meer dan eene phrase . Een
beschaafd yolk, do re geering van zoodanig yolk willen eene
humane rechtspleging, en kunnen, her bet jenever-, ginds
bet opiumgebruik niet ,,op straffe des doods" of jets dergeiijks verbieden . Men wijst er gaarne op, dat de iaatste radja
van Lombok zoodanig verbod had uitgevaardigd ; maar zelfs
daar, waar eon menschenieven woinig teide, was bet een
verbod op papier : er werd op Lombok opium gedebiteerd,
bij de invoering der regie regeldon wij ons naar hetgeen
wij er vondon, - en, sterker nog, de radja zeif en de bekende G o e s t i Djil ant ie
des radja's vertegenwoordiger
in Karang Asem, genoten dagelijks van de opiumpijp!
Twintig jaar geleden uitte schrijver dezes den wensch
dat de toenmalige regeering er in zou siagen, ,,deze ene,
groote hervorming tot stand to brengen : do afschaffing
der immoreele opiumverpachtingen en hare gevoigen, en
daarmede, herstel van den eerbied voor bet gezag en
voor den wet ."
Deze wensch is voor Java ten voile vervuid, en zooal wij boven in hot licht hebben trachten to stellen met een uitkomst, in menig opzicht schooner dan men recht
had to yerwachton .
Deze ervaring geeft ons hot recht, do toekomst, wat
de werking der opiumregie betreft, met vertrouwen to
gemoet to gaan.

UIT DE LAATSTE DAGEN DER
O.-i . COMPAGNIE
DOOR

S. KALFF .

(Slot .)

Hetgeen er toe bijdroeg V a n Hog en d o r p' s positie
to ondermijnen was de omstandigheid, dat hij bij de regeering
to boek stood als een omwentelingsman, ijverig voorstander
van de revolutionnaire begrippen in het vaderland .
Reeds bij gelegenheid dat de naar Engeland uitgeweken
stadhouder zijne lastbrieven aan de gouverneurs van hollandsche kolonien uitvaardigde om die kolonien onder
engelsche bescherming to stellen, en commissarissen-generaal
van hun karat den contra-order gaven, geloofde men to
Batavia dat Van H o g e n d o r p niet to vertrouwen was .
Dat hij zich v66r de zaak van den stadhouder zou verklaren,
derhalve engelsche schepen in den Dosthoek as vrienden
en „beschermers" inhalen. Er was hem toen nit Batavia
order gezonden om binnen vierentwintig uur kleur to bekennen ; de tooneelfrase : „verl laar u nader !" had hier eene
bijzondere beteekenis . Deed hij het niet, dan zou men zijn
stilzwij gen als eene overhellin g tot landverraad beschouwen,
en hem in zijne bediening aanstonds vervangen . Hetgeen
dus wel iets meer was dan een zachte wenk .
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Hij had zich toen met de opvatting der regeering vereenigd, maar hij bleef onder „vehemence suspicie" liggen
een revolutionnair, ja,,een jakobijn to zijn . En wet kon
erger wezen ? In die dagen, toen de storm der Fransche
Revolutie heel Europe beroerde, was „jakobijn" een woord,
dat de beschaafde wereld met bloedige visioenen vervulde,
en den rustigen burger met het diepste afgrijzen. „West
ge wet jakobinisme is ?" schreef een engelsche rechtsgeleerde
dier dagen. : „Het is dat schrikbewind 't welk Frankrijks
bodem drenkte met bloed en overstroomde met tranen, de
macht over levee en dood in handers gaf van bandelooze
woestelingen, de monsters der zee mestte met mensehenvleesch, de Rhone en de Loire veranderde in bloedrivieren,
Vaucluse in een fontein van tranen, Nantes in een grafkelder, Parijs, Arras, Bordeaux, Straatsburg in slachthuizen,
enn heel Frankrijk in en groot veld der ontzetting, der
plundering en der bloedstorting" .
Zooiets zweefde Mr. N e d e r bu r gh voor den geest,
toen hij na zijn terugkeer in Nederland hoog opgaf van
zijne verdiensten door het onderdrukken der bataviasche
December-beweging
immers eene revolutie in den eersten
aanleg !
en ears koning L o d e w ij k N a p o 1 e o n jets
schreef over „une faction aveugle qui chercha, a la suite
de la, revolution en Europe, de bouleverser Batavia" . Noch
het dreigen der burg erij, noch de persoonlij ke gevaren die
hij lisp konden hem toen afhouden van zijnn plicht
„et
l'isle de Java fut preserves du sort a:ffreux de St . Domin gu e ."
In Dirk van Hogendorp geloofde hij iemand to
zien, die jakobijnsche begrippen op indischen bodem trachtte
over to planters ; die, behalve den onbepaald vrijen handel,
ook de emancipatie der Javanen voorstond . Zoo'n splijtzwam
moest hoe eer hoe beter uit het lichaam der indische samenleving verwijderd worden . De secretaris der regeering
K e y z e r wend near Soorabaja gezonden om hem in zijn
ambt to schorsen . Zijne papieren werden in beslag genomen,
eene geheime enquete near zijne handelingen in den Oosthoek werd geopend en, om dat onderzoek niet to belemmeren,
hijzelf near Batavia opgezonden . Dear werd hij in hot fort
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op Tangerang geInterneerd, in afwachting van het bewijsmateriaal om teb en hem to procedeeren . Doch hij slaagde
er in om to ontvluchten, en over Britsch-Indie en Engeland
naar het vaderland terug to keeren . Te Londen deed hij
aan den stadhouder Will e m V, zelf ook een „fugityff,"
het verhaal van zijne ongelukken en van de vervolging
waaraan hij van de zijde van N e d e r b u r g h had blootgestaan ; waarbij de prins zich uitliet : „qu'il avoit touj ours
pense que cet homme avoit voulu alley aux Index dans la
seule vue d'y faire sa fortune particuliere" .
Inderdaad
maar graaf D i r k v a n H o g end o r p die
in Bengalen winst op opium maakte, to Japara planken
zaagde voor de Comp., to Batavia eene assurantie-maatschappij oprichtte, to Soerabaja salpeter fabriceerde en
schepen bevrachtte, deed dat alles toch ook niet als „Javaannutter."
De duivel der staatszaken, die alles kookt en brouwt,
bezorgde het z66, dat hij en N e d e r b u r g h naderhand
nog eens in dezelfde staatscommissie kwamen to zitten, die
over de reorganisatie der kolonie beraadslagen moest ; en
het verschilde zelfs weinig of hij was a Za barbe van zijn
grootsten vijand als gouverneur-generaal naar Indie wedergekeerd .
Wat zou de prins dan van hem gezegd hebben ! Dat hij
den post had aangenomen alleen om Indie gelukkig to waken ?
In hetzelfde jaar 1795 waarin de vervolging tegen v a n
H o g e n d o r p werd ingesteld, maakte N e d e r b u r g h zijne
befaamde inspectiereis over Java voor een onderzoek naar
de schaarschte en „verduring" van de rijst .
Prof. V e t h noemt deze met een aanzienlijk gevolg
ondernomen tournee „eene vrij nuttelooze en slechts op
praalvertooning berekende refs" ; en als Fry ken i u s nog
geleefd had, dan zou hij in zijne particuliere brieven die
refs waarschijnlijk op nieuw als aanklacht gebruikt hebben
tegen den radja dz Wolanda, tegen een persoon „die maar
wel to vreden is als hij zijn logge lichaam aisances kan
bezorgen, zijn hoogmoed gestreeld to zien en zig zelf to
koesteren in uiterlijkheden die geen waarde hebben ."
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}Iij moest then bij ziju komst in Midden Java de mortificatie slikken dat zoowel de keizer als de sultan weigerden
hem aan hunne hovers to ontvangen op een voet, waardoor
zij de meerderheid van den eersten commissaris-generaal
zouden erken.d hebben . Er was then slechts n uitweg :
wegblijven . Hetgeen geschiedde ; maar 't was gees briller
par absence . In zoover werd de pu nog eenigszins verguld,
dat beide inlandsche vorsten hem bij zijne landing to Samarang eene deputatie van verwelkoming zonden . Dc receptie,
waarbij de javaansche pangeran geen letter to veel zei, en
de europeesche machthebher geen letter to veel antwoordde,
werd gevolgd door eene zooveel vermakelijker jachtpartij .
Dc jachtpartij door eene tooneeluitvoering, ni . van Dc kluizenaar op Formentera, met een nastukje Ret zestienjarig !Yleisjen.
En achteraan kwam een ,,pragtig festijn" voor alle europeesche notabelen en inlandsche grooten ; in de eerste plaats de
gezanten nit de Yorstenlanden . Dit feest werd opgeluisterd
door een chineesehe wajang, door een bedojo-daps en door
de sprorigen op de slappe koord van een van Batavia meegebrachten franschen kunstenmaker, monsieur Baptiste .
Gelijk in vroeger tijd europeesche vorsten suet burs hofnar
reisden, zoo reisde nu Mr . N e d e r b u r g h met zijn ,,voltigeur" (gelijk bet journaal der refs hem noemt) . Dc Franschman toonde dat hij geen gedesequilibreerde natnur had .
Hoe men zijn evenwicht hield! - daarnaar zaten de javaansche grooten aandachtig to kijken .
Ret werd destijds gegist dat de gouv .-generaal van
o v e r s t rat en de hand had in die recalcitrance houding
van de beide inlandsche vorsten . Hij zou bet niet ongaarne
gezien hebben dat aan den geImiteerden ,,radja van Holland" zoo'n afrikaanschen honw over den news werd gegeven .
Doch prof. IT e t h zegt dat hij aan zoo'n kuiperijtje door
ecu man als v an 0 v e r st rat en niet gelooven kan ; en
ineerdere getuigenissen verzetten zich er tegen . Die van
Mr. P . Mijer b.v., van Overstraten's biograaf ; van
D. v . lb g e n d or p, welke hem kwaliflceert als ,,homme
probe, mais qui n'avoit pas asset de fermete daps le caractere" ; van mr. d e Jon g e, die van zijn ,,onkreukbaar
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karakter" rept . Eerder mocht her gedacht worden aan het
zichtbare verval der Comp, en aan de verliezen welke haar
slag op slag door de Engelschen werden toegebracht . De
„kleenagting" hierdoor teweeggebracht, moest wel terugwerken op de houding van de beide voornaamste inlandsche
potentates van Java .
Terwijl de hooge commissaris nog onderweg was, al
zoekende naar de redenen waarom de rijst zoo duur was,
werd hij aan het bestaan van dat „engelsche gevaar"
onverwachts herinnerd . Het reisgezelschap werd to midden
zijner landelijke geneuchten (men was tot Japara gevorderd)
gealarmeerd door een dikken dienstbrief met viermaal cito
er op . 't Bleek uit den inhoud dat verscheidene engelsche
schepen in straat Sunda kruisten, dat zij Anjer reeds
gepasseerd wares . 't Was het voorspel van hetgeen der
kolonie to wachten stood van den karat der britsche
„roobaatjes" ; het voorspel van de blokkade van Batavia
in 1800 . Reeds hadden zij zich meester gemaakt van
Ceylon en de overige nederlandsche factorijen in VoorIndie, van Malakka, de Molukken en de Kaap ; thans kon
het de hoofdstad van Ned .-Indie gelden . Zoo begreep een
ieder de zaak . En een ieder moist ook dat het met de
strijdkrachten, zoo levende als doode, erbarmelijk gesteld
was . Ware mr . Ned e r burgh niet zulk een plechtig man
geweest, hij zou, naar den karat van Jacatra ohm ziende,
allicht jets gezegd hebben tot zijne vertrouwden in den
trant van des Schoolmeesters Schipbreuk
De wolken worden in 't westen hoe langer hoe dikker ;

en de rijmende versregel .
Die wolken aan den horizon, waarin men reeds de
weerspiegeling van de roode vlag met het kruis van St .
George meende to ontwaren, deden den hoogen reiziger
met heel ziju trein naar Samarang terugkeeren, en reeds
wilde hij van daar naar Batavia vertrekken, toes een tweede
dienstbrief de tijding bracht : 't was slechts een loos alarm
geweest. De gesignaleerde schepen voerden wel de engelsche
vlag in top, dock behoorden tot de britsche handelsvloot
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en waren onder geleide van eenige oorlogschepen op weg
naar China . Instede van Batavia to veroveren ging deze
dreigende armada in de chineesche havens eene lading thee,
zijde, porselein, enz, innemen . De gansehe flottielje was reeds
„doorgegaan" .
Ontstemd over de stoornis, en toch blij dat de zaak
niet erger was, kon N e d e r b u r g h naar Japara terugkeeren .
Daar was men ook blij Z. H . E . G . weder to zien . Ja, want
voor het residentiehuis waren drie verlichte eerebogen opgericht, en op een daaraan be vestigd chassinet had een dichterlijk ontwikkelde translateur, een rijmkunstig adjadant of
gezworen klerk voor een toepasselijk opschrift gezorgd . Aan
den eenen karat stood geschreven
Uw vergenoegen streelt vereerend ooze poogen .
Japara rigt met vreugd u groene Eereboogen .

en, alsof dit vers nog niet slecht gen oeg was, aan den
anderen karat
Wij zien u andermaal met vreugd op dit Comptoir,
En zijn voor dubbel eer er dubbel dankbaar voor .

Dankbaar mocht ook de commissaris-generaal wel zijn ;
o .a. omdat het vers niet langer was . Op nog vele plaatsen
zou hij gehuldigd worden met eereschoten, illuminaties,
commissies van verwelkoming, gamelangspel en eerewacht .
Japara alleen schitterde met een „dichter ."
De rein werd voortgezet naar Soerabaja en Madura, met
een zijpas naar het woeste Zuiderzeestrand . (Moest men ook
her naar die rij stprij zen . . . . ?) Te water wilde men uit den
Oosthoek naar Batavia terugkeeren ; maar aangezien er een
engelsch vaartuig gezien was, dat zich voor Sidaj oe had
meester gemaakt van eenige houtwerken, zoo eischte de
veiligheid van Mr. N e d e r burgh's kostbaren persoon een
buitengewonen maatregel . Een onderkoopman. W a t e r loo
werd met twee kruisprauwen als verspieder vooruit gezonden . Waren er inderdaad kapers op de kust, welke op hollandsche schepen en hunne bemanning loerden, welnu, dan
zou de Comp, voorloopig alleen de diensten van een onderkoopman moeten missen . Zijne verdwijning zou dan als
waarschuwing dienen. Bleef hij echter buiten molest, dan
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moest hij Z. H . E . G. telkens op zekere hoogte van de Javakust inwachten. De aanwezigheid van die kruisprauwen beteekende zooveel als „alles wel ."
Zonder avontuur kwam hat gezelsehap ten tweeden
male op de re van Samarang . Daar liet Mr . N e d e r b u r g h
gelijk to voren zijne rolletjes afloopen . 't vas wear eene
opeenvolging van recepties, audienties, jachtpartijen, rijtoeren, dierengevechten, ofcieele maaltijden en officieele bezoeken . Ook de gezanten van den keizer van Solo zorgden
in hat gouverneurshuis op Bodjong aanwezig to zijn . Die
halsstarrige Soesoehoenan ! hij liet den bataviaschen pekzn
wel complimenteeren door zijne pangerans en adipati's, maar
hij wilde hemzelf niet in hat vorstelijk Soerakarta Adiningrat hebben. Tenzij, wat hat eerbetoon betrof, met een reef
in. 't zeil . En daarop stuitte, gelijk de eerste maal, een
bezoek aan Solo af.
Maar wellicht was er, Solo „tar zijne" gelaten, n og een
leans to Dj okdj a . De resident aldaar ward „geinformeerd"
voor 't geval dat de Sultan eens mocht willen weten welke
eerbewijzen er voor iemand van den rang van Mr. N e d e rb u r g h gevorderd zouden worden . Het heette in die
instructie
,,In zodan ig geval zal UEd, zich op n iets positievelijk
moeten inlaaten en alleenlijk doen gevoelen dat, vermits
de Sulthan op de eerste informatie dat ik Hem waarschijnlijk zoude komen bezoeken pants niet gratieus hadt geantwoord en zoovele difculteiten daartegens geopperd, speciaal
ook wat hat stole der Eerbewijzingen betreft, de gevoegelijkheid volstrekt vordert dat hij bij eon naderen brief,
hetzij aan mij dann wel aan den Heer Java's Gouverneur
van R e e d e to kennen gave dat mijne komst ten hove hem
aan genaam zal zijn, en mij daartoe uitnoodige ; en dat Hij,
ten einde mij in staat to stellen om daaromtrent to komen
tot een finaal besluit, verder dient to kennen to geeven tot
welke eerbewijzen Hij bereid is ; waaromtrent UEd . echter
vooral zorgen moat dat Hij bewustheid drape dat mij do
hogerhand van Hem toekomt, en dat dit een point is waarvan men met geene mogelijkheid lean glisseeren" .
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flier werd over „de eer" on.derhandeld als over een
veulen op de paardenmarkt . „Zie eens wat hij geven wil",
luidde de opdracht aan den tusschenpersoon ; „ik zal d an
zien of hot de moeite waard is om met mijn spannetje over
to komen" . Doch omtrent de „gevoegelijkheid" had de
sultan gansch andere opvattingen dan Mr . N e d e r burgh.
De geest tegenover de Compagnie was aan dit hof nog
onafhankelijker, eigenlijk vijandiger dan to Solo, en reeds
daar verplichtte de adat den resident om bij plechtige gelegenheden drie buigingen voor den keizer to makers, hem
waschwater en sirihdoos aan to bieden en meerdere plichtplegingen ; waaraan eerst de forsche hand van D a e n d e l s
een einde maakte . Nu was een regeeringscommissaris zeker
heel wat meer dan eon resident, maar dat hij daarom bij
de aloude vorsten des lands en ten aanschouwe van den
onderdaan de hoogerhan d zou innemen, dit vonden keizer
en sultan blijkbaar ongerijmd . Zij verscholen zich achter
den dam der „difi.culteyten" ; en Mr . N e d e r b u r g h' s visits
werd ten tweeden male afgewezen .
Eigeniijk had doze rijstcommissie nog langer moeten
duren dan reeds hot geval was .
In zijne eigene geschriften verdedigde later Mr . N e d e rb u r g h (die als advocaat misschien wel eens meer eens
slechte zaak verdedigd had) zijne kostbare en nuttelooze
refs met de regelen
„De excessieve duurte van de Rijst zedert jaaren herwaards, in vergelij king van vroegere tijden, was een onderwerp dubbeld waardig den aandagt van de Commissie welke
ik hob helpers uitmaaken : de Opinion over de waare en
voornaame oorzaaken daarvan waren zeer verschillende enn
bet viol mij onmogelijk dezelve op Batavia to ontwikkelen ;
zulks was een der redenen welke mij in hot jaar 1798, uit
krachte mijner Commissie en Instructie, tot de visitatie van
hot Gouvernement van Java's N .O. kust deden besluiten,
en ik mogt mij vleijen dat mijne nasporingen ook in dit
opzigt niet vruchteloos zouden zijn geweest, toen de onverwagte bevelen van bet Comite tot de Indische Zaaken mij
noodzaakten die visitatie to stakes, en verhinderden van
0 .E .1X4
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het door mij gedaan onderzoek eenig gebruik to makers" .
Dit was eene vrij omslachtige inkleeding voor de
erkentenis, dat deze rein eene „bedorven voyage" en eene
aanzienlijke geldverspilling was geweest . Gelukkig voor mr .
N e d e r burgh dat die bevelen hem eerst bereikten toen
hij gezien had wet hij zien wilds ; anders zouden ze hem
de brij verzuurd hebben . En wanneer men hem slechts aan
't nasporen gelaten had, den zou de rijst wel minder
duur geworden zijn !
Doch reeds in zijn eigen tijd schreef D avid J a c o b
van L e n n e p in een Open Brief dat het beter zou zijn
geweest, wanneer de cotnmissaris-generaal in zijne geschriften
maar in het geheel niet van die „hoogstergerlyke reize"
gekikt had. De ij verigste voorstanders van mr . N e d e rb u r g h hadden daarvoor geen andere verschooning weten
bij to brengen den een „vuurig temperament" . En ook hij,
V a n L e n n e p, zou er maar van zwijgen, ten einde niet
door to gaan voor een verzamelaar van scandaleuse anecdotes, gelijk de bewuste refs daarvoor stof gen oeg opleverde .
„Trouwens, Myn Heer de Opper-Commissaris (zoo schreef
een pamfiettist dier dagen) is het mogelyk ook maar goed
geweest dat uw bacchanten-hofreis om den gebraaden Haasn
to speelen geheel mislukt is ."
Den 20eII Sept . 1798 was het reisgezelschap to Batavia
terug . Niemand ontbrak op het appel, ook niet de voltigeur Baptists . Door eene commissie werd de eerste Commissaris van boord gehaald, en, zoo eindigt het journaal,
„aan het Kasteel gekomen wierdt Z . H. E . aan de schuyt
gerecipieerd door de geheele Hooge Regeering en door
eene menigte minders gequalificeerde Heeren, en vervolgens
onder het losbranden van het geschut rondsom het Kasteel
tot binuen het gouvernement begeleid, alwaar Z. H . E .
pleats nam, de complimenten ontving en, na een weinig
zittens en het drinkers van een kopj en Thee, near Hoogstdeszelfs woonplaats wierdt geconduiseerd ."
Nog ongeveer een jeer, na zijn terugkeer uit den
Oosthoek, bleef N e d e r b u r g h to Batavia . De kwestie met
den van zijn pleats gedrongen directeur generaal v . d .
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G- r a a f f, reeds lang hangende, naderde toen hare oplossing .
Deze was een verklaard vijand van de erbarmelijke wijze
waarop Indie destijds geregeerd werd, een verklaard vijand
ook van familieregeering, en zijne koloniale begrippen
stonden vierkant tegenover die van de Hooge Commissie .
Zoo'n schadelijk element moest geelimineerd worden
Er was, n a zijn terugkeer van Ceylon, eerst nog een
kwestie van pr~s~ance geweest . Wear moest hij zitten aan
de Hooge Tafel ? Ms eerste raad en directeur-generaal
terstond naast den landvoogd, destijds A l t i n g . Maar S i b e r g
was, behalve raad van Indie, ook nog commissaris-generaal.
Welnu, v. d . G r a a f f deed eene concessie en verklaarde
achter S i b e r g to willen zitten . In later tijd zouden over
die plaats naast den gouv .-generaal nog zooveel geschillen
ontstaan, dat Z . E . M e r k u s die hoogstgewichtige kwestie
.aan het oordeel van het opperbestuur onderwierp . Toen
waren 't de kommandanten van land- en zeemacht welke
die plaats voor zich begeerden, dock het ministerie beschikte
ten gunste van den vice-president van den Raad van Indie .
Zelfs de hertog van Saksen Weimar (legerkommaudant) voor
wien men om zijn rang en geboorte misschien eene uitzondering had kunnen waken, volgde op de leden van den
Raad .
Aan v, d. G r a a f f had zijne toegefelijkheid niet kunnen oaten . Hij was een vol jaar uit zijne betrekkin g geweerd, en S i b e r g in zijn plaats geschoven . Totdat de December-beweging onder de burgerij de Bataviasche camarilla
wakker schudde en men hem de functien van zijn ambt teruggaf. Maar wanneer N e d e r b u r g h al eene genoodzaakt
werd tegen zijn moil to handelen, hij moist zijn tijd of to
wachten, en dan moest de tegen stander het dubbel bezuren .
V. d. G r a a f f's val was besloten ; hij werd beschuldigd dat
hij luide over opzettelij ke verwaarloozing van de verdedigingsmiddelen had gesproken, en aldus de regeering aangeklaagd van plichtverzaking ; dat hij het wettig gezag ondermijnd had en dat hij de eerste en voornaamste oorzaak was
van de ergerlijke twisten, die Batavia destijds beroerden .
Derhal ve werd hem door de Hooge Commissie gelast om
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met de eerste gelegenheid naar Nederland to vertrekken .
Zoo N e d e r b u r gh aldus in Indie den toestand moist
to dwingen, in Nederland ondermijnde hij zijne positie . De
klachten door v. d . Graaff, Mr . Wegener, Dirk van
Hog end o r p e.a. bij bewindhebbers, en later bij bet O . I.
Comite tegen hem ingebracht ; de berichten over zijne verhouding tot Fry k e n i u s, over zijne vervolging van de
onderteekenaars van hot Advies, over zijne „bacchantenhofreis" enz . stelden hem in een ongunstig licht . In 1796
had bet O. I . Comite een dwarskijker naar Indie gezonden
in den persoon van zekeren P r e dig a r, die voor hot oog
met een openlijk mandaat voorzien word, en met den titel
van raad van justitie titulair. In bet geheim echter moest
hij „mots onbeproefd laten om door omgang met alle standen alle noodige information to bekomen, zoo met betrekking tot hot daar voorgevallene, als met opzicht tot bet
politiek, militair, financieel en commercieel bestuur der
Hooge Indische Regeering, gelijk ook van al hetgeen den
algemeenen geest das yolks betreft ."
Doze P red i g e r had deal uitgemaakt van hot gevolg
waarmee N e d e r burgh zich op rein had begeven en waartoe ook behoord hadden de onderkooplieden Ward e n a a n
en d u P u y, en de l uitenant der artillerie F i l z (eon artillerie-officier in eene rijstcommissie !) Had N e d e r b u r g h jets
van die geheime instructie geweten, hij zou dien titulairen
justitieraad in de eerste plaats wel thuis gelaten hebben .
P r e dig e r bezat destijds hot onbeperkt vertrouwen van
hot O . I. Comite ; hij hield getrouw aanteekening van hetgeen hij in Indie hoorde en zag, en zijn opschrijf boekje
begon spoedig to gelijken op eon cahier noir. Wilde men bet1
schip van Staat uit de klippen houden, dan moest naar zijne
overtuiging een andere stuurman aan hot roar genet worden .
In 1798 schreef hij aan den secretaris van hot O . I. Comite
„Ik repeteer hetgeen ik met U m b g r o v e geschreven
hob omtrent N e d e r burgh . Hij moat bier van damn, hoe
ear hoe liever, en eene nieuwe commissie moot paraisseeren,
en wel spoedig . Want O v e r s t r a t e n zal alleen, hoe knap hij
ook is, allen geest van tegenkanting nie C kunnen overwinnen ."
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De regeering van. India moest „omgezet" worden gelijk
en eindelijk kwam hat
eene hollandsche vroedschap
zoover . Het Comite zond den last om de Hooge Commissie
to ontbinden, en eindigde daarmede N e d e r burgh' s mandaat . „Nog door geen enkelen maatregel," schreef prof .
v e t h, ,,had zij getoond dat zij op de hoogte harer task
was, toen in 1795 de omwenteling, en ten gevolge daarvan
ears nieuwe oorl_og met Engeland uitbrak ." En v a n
H o g e n d o r p, over de laden dier Commissie : „Apres avoir
eout~ par leur sej our daps l'Inde des sommes enormes a
la Compagnie, us laisserent les chores daps un etat pire
qu'auparavant, sans avoir corrige un seul abus ."
De geheele Hooge Commissie kwam uit op een regeeringsflater, een kapitalen wassen news gedraaid voor hat
agoniseerend a angezicht van Insulinde .
In hetzelfde jaar 1800, waarin hij in . Nederland terugkeerde, ward ook de 0.-I . Compagnie ontbonden en nam
een Raad voor de Aziatische Bezittingen hat beheer der
kolonien op zich. „Dus," schreef V a n K a m pen, „stierf
aan verval van krachten in een ouderdom van bijkans twee
eeuwen de weleer zoo sterke, zoo welig bloeiende, zoo
grootsche Maatschappij . Met de Republiek bijna geboren
was zij ook met haar opgegroeid, staande gebleven, vervallen, en zij daalde slechts zes jaren v66r haar ten grave ."
Indertijd had de schrijver van „fameuse libellers", de
verloopen schilder W e y e r m a n daarvan reeds een liedje
gezongen, waarin hij de 0.-I . Comp . en haar korps ambtenaren niet onduidelijk als eene groote geoctroyeerde dievenbende kwalificeerde . En in later tijd zou M u l t a t u l i eene
nalezing op dien val der Comp . houden, toen hij de deconfiture van hat groote handelslichaam made verklaarde nit
de roofzueht zij ner dienaren . In Nog Eens : V rife-Arbeid
least men
„Ik zou familien kunnen noemen die millionair zijn,
en walker stamvader den grond legde tot haar fortuinen
toen hij slechts vijftig rijksdaalders 's maands „trok ." Dit
was de term in die dagen .
,3 Auderhalve eeuw vroeger waren to Amsterdam de
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buurten fangs Heeren- en Keizersgrachten aangelegd met
geld dat op gelijke wijze verkregen was . [en noemde zulke
inkomsten : „winst aan den binnenkant", eene uitdrukking
die to Nangasaki nog gebruikt wordt .
„De Compagnie betaalde slecht, maar werd vreeselijk
bestolen .
„Java was dus niet voor ieder een lastpost . De Natie
genoot er echter weinig van, daar Nederlandsehe rijken de
kunst van behoorlij k verteren niet verstaan . De ten on zent
aangebrachte of verzamelde schatten wachten altijd op een
verkwister dien 't derde of vierde geslacht dan ook gewoonlijk vrij stipt levert ."
Hij wilt, dit schrijvende, zeker niet wat zijn vriend
S. E . W. R o o r d a van E y s i n g a wilt (anders zou hij
het voorbeeld wel aangehaald hebben) en in zijne Verzamelde
Stukken openbaar maakte, ni . dat de achterkleinzoon van
een gouv . generaal (C . v . d . L ij n) die in vijf jaren tijds
honderd millioen sta,l, to Straatsburg in hat hospitaal in
behoeftige omstandigheden stierf. „Ik heb de stukken zijner
erfenis in handen gehad", schreef hij .
N e tier burgh had reeds als advocaat tier Comp . Karen
val voorspeld, maar de pijp kaneel was voor hem altijd nog
fang genoeg geweest . Zijn ontslag was eervol, onder dankbetuiging voor de vale en gewichtige diensten, enz . Er
waren echter zooveel beschuldigingen tegen zijn bestuur
gerezen, dat hij hat noodig oordeelde om daarover een
„Nader Onderzoek" to provoceeren . In hetzelfde jaar van
zijn terugkeer in 't vaderland verscheen een extra-nummer
van hat weekblad De burger politieke blixem, dat geredigeerd
werd door een heethoofdigen dichter-patriot, Bern a r d u s
B o s c h, gewezen kerkleeraar to Diemen . Dat nummer was
uitsluitend gewijd aan „den befaamden en den beruchten
Indischen Reformateur N e d e r b u r g h", die in hevige bewoordingen werd aangevallen o . a . over de zaak Wegener .
Later, in 1804, verscheen to Amsterdam een „Copie-brief
uit den nagelatenen boedel van Bar e n d K a r s s e boom,
behelzende aanmerkelijke anecdotes zijn bog Edelheid
Mr. S. C . N e d e r b u rg h tot zijne elucidatie medegedeelt" .
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(Wellicht waren bier die „scandaleuse anecdotes" to vinden,
waarop D. J . v a n L e n n e p doelde .) Een ander vlugschrift,
mede van bet jaar 1800, recapituleerde eenige bestuursdaden van den teruggekeerden regeeriugscommissaris, en
bevatte de regelen
„Voila Citoyens Conseillers, quelques unes des belles
merveilles qu'a faites cette brillante et couteuse Commission, et surtout ce fameux Radja di .Hollanda (Roitelet
d'Hollande)comme les naturels du pays out appel~ Mr . le
Proto-Commissaire N e d e r b u r g h ."
De nadere uitspraak van regeeringswege viel intusschen in zijn voordeel uit, ofschoon 't heel wat voeten in
de aarde had . Mr. J . A . S ill e m schrijft dat hij groote
moeite had om eene honorabele d~charge to verkrijgen van
zijne functie als Commissaris Generaal, en dat de Aziatische
Raad, naar zijn oordeel, zonder voldoend onderzoek heenstapte over de vele tegen hem ingebrachte klachten en
bezwaren . Het duurde ook tot 1803 alvorens men hem een
schoon e lei g af.
Evenwel konden deze strubbelingen niet beletten dat
hij man van beteekenis bleef op koloniaal gebied . Spoedig
werd hij benoemd tot lid eener commissie, welke bet Staatsbewind moest voorlichten „omtrent den voet en de wijze,
waarop in bet vervolg de handel op de bezittingen in Indie
zou behooren gedreven, en die bezittingen bestuurd to worden ." Daar kwam hij tegenover den gesehorsten, daarna
voortvluchtigen, th ans gerehabiliteerden D i r k v a n Hog end o r p to zitten, en waarschijnlij k waren deze twee „bien
etonn~s de se trouver ensemble ." En nu begon, in den
boezem dier commissie, weer de oude strijd, een strijd van
begin selen : monopolie tegenover vrijhandel . De een zwoer
bij 't oude, de ander bij 't nieuwe . Men kwam tot geen
vergelijk, en zelfs tot geen eind . Het rapport aan de regeering over de grondslagen van een nieuw koloniaal systeem
was in handen gesteld van den voorzitter der commissie,
Mr. M e e r m an, en deze, een litterarisch ontwikkeld man .,
betoonde meer ijver voor de vertaling van K 1 o p s t o c k's
Messias, waarmede hij toen bezig was, dan voor de oplos-
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sing van de kolon .iale kwestie . Hij droeg zijn task over aan
Nod e r burgh, en deze bracht then een rapport uit in
zijn geest, d .i . in den geest des behouds . V a n H o g e ndorp was er toch niet meer om daartegen to protesteeren ;
in plaats van gouverneur generaal had men hem gezant
aan het russische hof gemaakt .
„I1 faut que thus l'aient signe sans le lire," schreef de
nieuwbenoemde ambassadeur van dat rapport . „Je m'empressai d'envoyer de Petersbourg contre cette falsification
d~hont~e ma protestation solemnelle . Mais la marche rapide
des evenements, qui avoit fait perdre a cet objet toute
son importance, reedit aussi ma d~marche inutile ."
Mr . N ed e r b u r g h bleef tot aan het zalig einde indische
specialiteit . Zijne geldelijke omstandigheden waren vermoedelijk niet slecht ; ongeveer acht jaren lang had hij als
commissaris-generaal een traktement van 190 .000 's jaars
genoten ; als lid van den Raad voor de .Aziatische Bezittingen, waartoe hij in 1804 benoemd werd, ontving hij f 5000
's jaars en nog de helft van zijn jaarlijksch pensioen groot
15000 . Later, onder koning Lode w ij k Na p o 1 e on, werd
hij benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst . Sedert
nam hij nog zitting in een paar hooge commissies, waar hij
niet zulke verwoede tegenstanders als D i r k v a n H o g e nd o r p to braveeren had . Hij had zich de buitenplaats
Oostduin bij 's Gravesande (Z . Holland) gekocht, dock
schijnt ook eenigen tijd op hot landgoed Sonsbeeck bij
Arnhem gewoond to hebben . Daar althans werden de zoon
on dochter geboren, die zijn vrouw hem na zijn terugkeer
nit Indie nog schonk.
Zijn levee duurde echter niet zoo lang als men allicht
verwacht zou hebben bij een man in zulke omstandigheden .
Den 3 Aug . 1811 kwam hij op Oostduin to overlijden, slechte
ongeveer vijftig jaron oud .
Zijne vrouw, Elizabeth Geertruida Scheltus,
overleefde hem nog een tiental jaren . Van zijne drie zoons
werd de oudste, Herman A d r i a an, bewaarder der hypotheken en van het kadaster to Amsterdam ; de tweede, C or1101 i s B a s t i a an, lid der Gedeputeerde Staten van Zuid-
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Holland ; de derde, J o h a n J a c o b, burgemeester van Naaldwijk. Van zijne drie dochters bleef slechts eene, de oudste,
on gehuwd . De tweede trouwde op de buitenplaats hears
vaders met C. J. B i c h o n, de derde met Mr . J . P. d e
F r e m e r y, burgemeester van 's Gravesend, enn lid der Provincial, Staten van Zuid Holland .
Een zijner kleinzonen, Mr . S . C . H . N e d e r b u r g h,
stierf in 1903 in 74 jarigen ouderdom to 's Gravenhage als
oud-lid van den Raad van Indie . Ads auteur van koloniale
geschriften overtrof deze curator van de Indische Instelling
to Delft, voorzitter van de commissie voor het groot ambtei~ aarsexamen, enz . zijn grootvader ; dock hij wachtte zich
wel om aan de lijst zijner werken toe to voegen eene
biografie van dien grootvader . Het familie-archief had hem
daarvoor allicht de bronnen kunnen verschaffen, en ook de
papieren nalatenschap van den commissaris generaad . Doze
laatste kwam in handen van N e d e r b u r g h's schoouzoon,
Mr. J . P . C . d e F r e m e r y. De omschrij ving daarvan bewijst dat, zoo N e d e r b u r g h eon slecht practices was, hij
voor 't min st eon ij verig theoreticus verdiende to heeten .
Inn tal van portefeuilles vond men in die nalatenschap opgetast een voorraad koloniale geschriften, to semen eene
kleine boekerij vormend, en tevens eon spiegel van den
toestand der O.-I. Comp . in de laatste jaren van hear bestaan . Reeds de inventarislijst beslaat eenige (lezenswaar..
bladzijden, maar wet moest voor den navorscher de
lectuur van de gansche papiermassa zijn a La mer a boire ! 1 )
Dit geleek voorwaar geen pak van S j a a 1 m a n . Daarvoor waren de onderwerpen niet heterogeen, niet uiteenloopend genoeg. 'n Papierzolder vol koloniale documenten !
maar binnen die rubriek was de verscheidenheid groot
genoeg .
Dear was b . v, het journaal door N e d or burgh gehoudenn op zijne uitreis near Indie aan boord van de
l) Lij st van de door N e d e r b u r g h geschrevene werken bij v, d .
AA a . Biograf . Woordenb, van de door hem nagelatene werken Tijdschr .
v . N.J. 1865 .
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Amazone ; en de brieven die hij tot zijn vader, den Rotterdamschen pensionaris, richtte sedert zijne aanstelling tot
commissaris generaal . Daar wares de stukken die betrekking
hadden op den strijd tusschen hem en den directeur-generaal W . J, v a n den G r a a f f ; en andere over de schorsing en vlucht van. P . v a n H o g end o r p . Er was, een
handsehrift getiteld : .A.anmerkingen enz . over de koffy- en
pepercnltuur op Java, en wanneer B a t a v u s D r o o g s t o pp e 1, ofschoon die alleen maar ,,in koffy deed", zoo's geschrift in het pak van S j a aim a n gevonden had, hij zou
er bij aangeteekend hebben, gelijk in den Max Havelaar
„Dit heb ik ter-zy gelegd. Ik leef voor mijn yak .
Er was ook een manuscript met het opschrift Een
Droom (zoo's stuk was zelfs in het toch zooveel meer gevarieerde S j a a 1 m a n-pak niet to vinden) met de aanteekening
„Deze Droom behelst de aanleidende oorzaken en de
geschiedenis van den opstand der Chineezen to Batavia en
den daarbij plaats gehad hebbenden brand . Pit stuk, in
den vorm van een droom geschreven, is eene berisping van
het gedrag van den gouv .-generaal en andere beambten,
zoo vddr en gedurende, als na de voorschreven gebeurtenis .
Waarschijnlijk is het in voormelden vorm geschreven omdat
de schrij ver, die waarschij nlij k een ooggetuige was, zulks
anders niet durfde to schrij ven ."
Inderdaad was het ge vaarlij k om in Indie to droom en
en het gedroomde das door de drukpers wereldkundig to
makes . Nog in 1864 werd J . J. N o s s e, redacteur en uitgever to Soerabaja van De Nieuwsbode, door den gouverneurgeneraal S l o e t v a n d e Bee! e ter zake van zoo's Droom
de kolonie uitgezet. Hij had dat stuk (eene waarschuwing
voor eene mogelijke toekomst) niet eens zelf geschreven,
maar hij was verantwoordelij k voor de wet . In het verbanningsbesluit werd die geopenbaarde droom gekwalificeerd
als een opstel „dat de strekking heeft om haat en minachting aan to kweeken jegens de regeering hier to laude
en het opperbestuur, om de verschillende klassen der
indische maatschappij jegens elkander to verbitteren en om
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de afscheiding dezer bezittingen van hot moederland als een
ligt bereikbaren menschelijken 1) toestand voor to stellen" .
Word de uitgever van een Droom in 1864 slechts verbannen, dies van hot jaar 1740 (moord der Chineezen to
Batavia) zou men voor 't minst een gloeiend Comp . wapen
tusschen de schouderbladen genet hebben . Doch eigenaardig
was hot, zulk een de ambtelij ke hoogheid schendend stuk
onder de papieren van een autokraat als N e d e r b u r g h
to vind en .
Over de cultures kwam in deze papieren erfenis weinig
voor . Over de rijst slechts een enkel stuk, en dat was niet
vann hem, noch betrof hot zijne fameuse rijstcommissie .
't Was een Aparte Brief van den Eersten Raad van Indio
N. E n g e l h a r d ,,over de schaarsh eid en de verduring der
rij st op Java", en gedagteekend van hot jaar 1805, derhalve
na Nederburg h's tending.
Zou ook die Eerste Raad nog eons zoo's rij st-enquete . . .
In borate reeks, z66 bout dat men beast zou kunnen
spreken van een administratieve kaleidoscoop, lagen her
gerangschikt stukken over zeeroof, opium, houtbosschen,
jurisdictie, arakbranderijen, suikermolens, to semen met een
vracht registers, memorion, consideration, realia en marginalia. En tusschen de handschriften ook enkele drukwerken, waarvan men tegenwoordig moeite zou hebben
meerdere exemplaren to vinden . B.v . eenige summers van
hot Nationaal Magazijn, blijkbaar bewaard doordien daarinn
voorkwam eene „Advertentie van Mr . S . C, N e d e r b u r g h
aan zijne Landgenooten" .
Er was nog een „Korte Schets van hot hof en de familie
des sultans van Dj okdj akarta en derzelver betrekkin gen tot
de O .-I. Comp ., de ceremonies met de regenten in gebruik,
door den opperkoopman 'G . H. v a n TJ s s e 1 d ij k, eerste
resident aan hot hof des gezegden sultans" . Wellicht was
deze „Schets" bestemd geweest om N e d e r b u r g h voor to
lichten bij zijne voorgenomen hofreis near de Vorstenlanden ;
eene refs waarvan de pamfletschrijver in Nederland nader1)
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hand gebruik zou makers ale machine de guerre . B a r e n d
K a r s s e boom b.v . die hem ter zake verweet
„Uwe bog Edelheid had oneindig meer dienst kunnen
doers aan den Lande om, ale Commissaris-Generaal, de
dieveryen en monopolies van de Javasche Gouverneurs,
Opperhoofden en Residenten op to neemen en tegen to
gears, das wel om ale eon souverain Persoon een bezoek
aan het Ilof van den Javasehen keizer en aan dat van den
sulthan of to leggen, zynde zulks niet alleen kostbaar over
en weder, maar ook onstaatkundig voor beide de Partyen,
gelyk gy tot uwe schande hebt moeten ondervinden dat
uwe pretentie om, boven de Javasche vorsten en dat in
burs eigen Hof de hoogerhand to willen hebben, geheel by
die inlandsche Hovers van de hand is gewezen en dat gy
due onverrichterzaake, om uwe zoogenaamde representative
souverainiteit niet to schenden, zonder iets reels op Java
uit to richten, hebt moeten terugkeeren near Batavia" .
Doch voor schot- en schimpschriften was in deze verzameling gees pleats . De voorstelling was niet onj uist dat
de commissaris generaal zich bij zijne inspectiereis met
zooveel „pompe" omringd had, dat men had kunnen anticipeeren op den bijnaam, door spotzieke Parijzenaars op
een president der Fransche Republiek 1) toegepast, en hem
Sebastien le Magnifique noemen . Misschien dat or eenige
gegevens rakende bet bijzonder levee van den commissaris
generaal to vinden wares in den bundel met bet opschrift
„Geheime stukken van particulieren, alien betrekkelijk Ned .Indie ." Doch die stukken zouden tot dusver geheim blijven .
Reeds vroeger word de wensch geuit dat N odor b u r g h's
schoonzoon, mr. d e F r e m e r y, or toe mocht overgaan om
aan de belangrijkst. stukken uit zijn rijke verzameling
door de drukpers openbaarheid to geven . Eon wensch, dies
men thane zou moeten overdragen op den tegenwoordigen
bezitter van hot Node r b u r g h-archief . Doch alleen de
titels der verschillende stukken verschenen, door bemiddeling
van de Maatsch. der Ned . Letterkunde to Leiden, tot dusver in druk.
1) F'eliz Faure .
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Verscheidene van die stukken waren voorzien van het
gewichtig woord : &creet, zoo kenschetsend voor de ofcieele
„Geheimthuerei", welke order de O.-I . Comp, hare bloeiperiode beleefde . Daaronder behoorde de doleantie door
den gedeporteerden directeur generaal v . d . G r a a f f ingediend, en waarbij N e d e r b u r g h zij ne repliek gevoegd had .
't Was zeker van vertrouwelijken aard, want hij had er op
geschreven : „Alleen aan mijn vader verzonden, en tot nog
toe aan niemand gecommuniceerd" .
En de ruzies met Fry ken ins, de strenge procedures
tegen v a n H o g e n d o r p, ook daarover lager hier de
bescheiden . Ze lager er met de aanteekening Geheim,
als een boek met de zeven zegelen . Wanneer die zegelen
nog eens verbroken zullen worden, wanneer door eene verveelvoudigende drukpers al deze oude geschrifteu nog eens
openbaar zullen worden en hunne geschiedenis - zoo vaak
a tale o f woe
verhalen, dan zullen zij eenigszins den
maatstaf aangeven voor de „indische toestanden" dier dagen .
En tevens verklaarbaar maker hoe de initialen der
Vereenigde Oostindische Compagnie, V . 0. C ., indertijd
gelezen konden worden als Vergaan Order Corrwptie .

UIT DEN STRIJD OVER AFSCHAFFING
VAN BAKKERS-NACHTARBEID
DOOR

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

In de aerate onzer Economische Kronieken (Onze Eeuw
Nov . '08) gewaagden wij met een enkel woord reeds over hat
voorontwerp van wet tot afschaffing van den nacht- en Zondagsarbeid voor bakkers, hetwelk door Minister T a 1 m a
aan de Kamers van Arbeid voor Voedings- en Genotmiddelen,
om praeadvies is toegezonden . Wij gaven toen zeer beknopt
den inhoud van dit voorontwerp wear, en uitten vragenderwijs eenige bedenkingen tegen de beginseleD waarvan daze
regaling uitgaat .
Dat de aangelegenheid, waaraan wij toen slechts weinig
woorden konden wijden, voor de betrokkenen van overgroot
belang moat worden geacht, dat is sedert dien wel gebleken
nit den vrij fallen strijd, die over T a 1 m a's voorontwerp door
voor- en tegenstanders wordt gevoerd . Er is in den kring
van belanghebbenden en belangstellenden in daze materie
reeds nu, terwijl nog slechts een voorloopig project tar overweging aan adviseerende lichamen is toegezonden, eene zoo
groote beroering ontstaan, dat menn zich afvraagt wat er
wel geschieden moat, wanneer hat ontwerp zelf in de Tweede
Kamer tot voorwerp van beraadslaging gemaakt zal zijn .
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Reeds thans wordt er met een zekere verbittering gestreden,
en ontzien b.v. voorstanders der regeling zich niet om de
tegenstanders toe to voegen, dat zij enkel met argumenten
van zuiver materieelen aard de zedelijke verbetering van
den toestand van duizenden zouden willen tegenhouden .
Aldus hoort menn spreken op meetings, welke thans reeds
belegd worden om critiek nit to oefenen op de bestrijding
die het voorontwerp bij sommigen heeft gevonden . Deze
bestrijding heeft zich geconcentreerd in een patroonscomite,
hetwelk in een buitengewoon groot aantal exemplaren een
uiterst beknopt brochuretje over heel het land heeft verspreid en hetwelk thans, ten einde het publiek, de pers en
de kamerleden voordurend to bereiken, een eigen orgaan
heeft uitgegeven . Voorts heeft de bekende firms V e r k a d e
to Zaandam een vlugschrift doen verschijnen, waarin zij
belangrijke gronden tegen de ontworpen regeling aanvoert
en teens aangeeft op welke wijze, met vermijding van de
door haar geopperde bedenkingen, eene regeling ware to
trefen . Ook tegen deze brochure richten zich bij voorkeur
de pijlen van hen, die des Ministers voorontwerp verdedigen . En zoo is er een merkwaardige beweging ontstaan,
een felle strijd van meeniugen reeds, ten aanzien deter
proeve van sociale wetgeving .
De belangstellende leek die dit alles volgt, is niet altijd
in staat na kennisneming van wat over en weer wordt
aangevoerd, met beslistheid zich een eigen oordeel to vormen, althans niet over de niet weinige technische punten
welke hierbij in het geding worden gebracht, tenzij, en voor
zoover, ook de vragen van dien aard onder een meer algemeen gezichtspunt gebracht kunnen worden . Zoo b .v. trachten de voorstanders het fabrieksbrood in discrediet to brengen en den indruk to vestigen dat het brood der kleinere
bakkerij en aan hoogere eischen v oldoet ; zij beroepen zich
hiervoor o .a. op eene uitlating in de brochure der firms
V e r k a d e, welke firms zegt dat de meer gegoeden g ewoonlijk hun brood van de particuliere bakkerijen betrekken, en
de groote broodfabrieken het meest in de behoefte der
breede volkslagen voorzien . Wanneer de leek zich afvraagt
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of uit deze mededeeling der firms V e r k a d e de bovengestelde gevolgtrekking mag worden afgeleid en dus over die
technische punters tot klaarheid wil komen, dan moet hij
inn het algemeen zich de vraag stellen, of het wel waarschijnlijk mag heeten dat het product van het grootbedrijf op
het gebied der bakkerij minderwaardig zou zijn tegenover
hetgeen door het kleinbedrijf wordt geleverd . Het antwoord
op de aldus gestelde vraag kan m .i. moeilijk anders dan
ontkennend uitvallen . Waarschijnlijk is dat het grootbedrijf zich technisch beter heeft weten in to richten dan de
kleinere bakkerij ; waarschijnlijk is, en trouwens ook welbekend, dat in het grootbedrijf de handenarbeid meer en meer
door machinale bereiding vervangen is ; dat de fabrieken
ruimer, beter en meer overeenkomstig de eischen der hygiene zijn ingericht dan de kleine bakkerijen die in onze
groote steden worden gevonden ; en onwaarschijnlijk is het
dus dat het voortbrengsel van het grootbedrijf in voedingswaarde en oak overigens in hoedanigheid zou achterstaan
bij dat van de kleinere inrichtingen ; veel waarschijnlijker
is juist het tegendeel .
Een ander technisch punt betreft de vraag, of door
invoering van eene regeling als de onderhavige de broodprijs zou stijgen, hetgeen door tegenstanders van het ontwerp
zeer stellig wordt beweerd, terwijl de voorstanders of dit
ontkennen, of althans meenen dat de mate waarin die stijging kan worden verwacht, door de wederpartij sterk overdreven wordt voorgesteld . Wanneer de leek ook deze technische vraag onder een algemeen gezichtspunt tracht to
brengen, dan zal zijn oordeel moeten luiden, dat blijkens
ervaring op velerlei gebied het trouwens voor de hand
liggend gevolg van al wat de productie belemmert, allicht
een verhooging van den verkoopsprijs der producten is .
Pit gevolg kan in zijn werking worden getemperd door
tegenwerkende factoren als b .v. de concurrentie, vooral
wanneer de prijsverhooging van het binnenlandsche fabrikaat
den buitenlandschen mededinger in gunstiger positie zou
brengen ; alsdan zal de voortbrenger in het eigen land nagaan of
hij de wegens productie-belemmering hoogere voorbrengings-
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kosten niet geheel of ten deele kan vinden door met
geringere marge voor ondernemerswinst zich tevreden to
stellen . Doch van zoo jets is her natuurlijk geen sprake,
en men mag dus steHig wel als zeker aannemen dat, wanneer de wet de voortbrenging van brood bezwaarlijker gaat
maken dan tot nog toe het geval is, eene verhooging van
den broodprjs, in welke mate dan ook, zeker niet zal nitblijven . Door tegenstanders van het ontwerp is er nog op
gewezen, dat dit gevoig der wet : hoogere broodprijs, zeif
weder de oorzaak zou zijn van een ander voor de industrie
nadeelig gevoig : beperking van den afzet . Ook hierover
oordeeiend zal de over deze zaken oribevangen nadenkende
leek tot de siotsom komen, dat zulk een gevoig zeker
allerminst uitgesloten moet worden geacht. Natuurlijk heeft
elke prijsverhooging de strekking de vraag naar het duurder geworden product to verminderen, al kunnen ook hier
tegenwerkende factoren den volledigen invloed van de prijsverhooging ten deele opheffen . Brood is ongetwijfeld een
der allerbelangrijkste voedingsmiddelen van otis yolk, en
eene zelfs aanmerkelijke prijsverhooging zal er niet toe
leiden, dat Been brood meer gegeten wordt, dock zeker
last zich zeer wel verstaan dat men, wanneer het brood
duurder wordt, eerder zal omzien naar andere voedingsmiddelen die het brood kunuen vervangen . De vraag in
hoever het duurdere brood minder verbruikt zal worden,
zal voor een grout deel worden beheerscht door de andere
vraag, welke de prijsverhouding is tusschen het duurdere
brood en de voedingsmiddelen die voor vervanging in aanmerking komen .
Bangs den weg van zoodanige redeneering is het voor
den belangstellenden leek niet zoo inoeilijk toch tot klaarheid to komen over sommige punten in het debat, welke
van bij uitstek technischen aard schijuen to zijn . Maar er
is nog een punt dat bij het volgen van dezen strijd dien
leek wel zeer sterk moet treffen, ni . de algemeenheid van
de instemrning die des Ministers voorontwerp bij het kleinbedrijf heeft gevonden, en de even sterke algemeenheid van
het verzet waarop dit voorontwerp bij bet grootbedrijf
O.E .1X4
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is gestuit. Wanneer men zich de vraag stelt hoe deze
beide zoo eigenaardig samenvallende verschijnselen zijn to
verklaren, dan kan het antwoord daarop wel niet anders
luiden, dan dat klaarblij kelij k het kleinbedrijf voor de toekomst versterking van zijn positie verwacht als gevoig der
ontworpen regeling, en dat omgekeerd het grootbedrijf van die
regeling verzwakking van zijn toestand ducht . voor menigeen die niet op de hoogte was van de bijzondere verhoudingen in het bakkersbedrijf, moet het een verrassing zijn
geweest waar to nemen, dat dit ontwerp door de kleinere
bakkerijen met toejuiching werd begroet . Eeuw in eeuw
uit zijn de kleinere bakkerijen gewoon geweest aan voortdurenden nachtarbeid op dien voet, dat de gezellen daarin
a ,nhoudend des nachts hun arbeid verrichten, en heel dit
bedrijf heeft dus als 't ware sedert menschenheugenis zijn
voortbrenging volgens het stelsel van continueelen nachtarbeid ingericht . Nu komt de wetgever en maakt daaraan
eensklaps een einde door een stellig verbod, dat slechts in
zeer beperkte mate uitzonderingen toelaat . Te verwachten
ware een krachtig verzet van hen, van wie men meende to
mogen voorspellen dat zij verkiaren zouden de productie
onmogelijk op zoo geheel anderen grondsiag to kunnen voortzetten . Maar van een dergelijk verzet blijkt zoo goed als
niets, en schier geheel eenstemmig haast heel het kleinbedrijf zich om den Minister bij to vallen, die een zoo diep
in de voortbrengingswijze ingrijpenden maatregel wil voorstellen . Omgekeerd had men allicht van het grootbedrijf
geen, of nauwelijks eenigen tegenstand tegen dien maatregel
kunnen verwachten . Oppervlakkig oordeelend had men kunnen meenen dat de broodfabrikanten aldus zouden redeneeren
bij ons bestaat niet meer de continueele nachtarbeid ; wij
werken met wisselploegen die, hetzij om de andere week,
hetzij eens in drie weken opkomen ; voor ons beteekent dus
de ontworpen wijziging minder dan voor hen die alle nachten dezelfde arbeiders to werk stellen . foci juist het grootbedrijf kant zich, gelijk men ziet, fel tegenn datgene dat door
het kleinbedrijf sterk wordt gepropageerd . Hoe is dit dubbele
verschijnsel anders to verklaren dan door den reeds boven
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aangeduiden grond : dat het kleinbedrijf versterking en het
grootbedrijf verzwakking van zijn positie als gevolg van .
T a 1 m a's regeling tegemoet ziet .
Wanneer men dan de vraag stelt : wctarin voor de eene
groep van voortbrengers de oorzaak van versterking en
voor de andere van verzwakking zal gelegen zijn, dan luidt
het antwoord dat hierop door de laatste groep gegeven
wordt, dat het den kleinen bakkerspatroon die op het wettelijke aanvangsuur met de broodbereiding begint, mogelijk zal zijn het eerste versche brood to leveren op een
oogenblik waarop het grootbedrijf, joist omdat het grootbedrijf is, niet reeds daartoe in staat zijn kan . Ook her,
zoo ziet men, staat men voor het technische punt en wel
voor een, waaromtrent de belangstellende leek zich bezwaarlijk een eigen oordeel kan vormen . Doch hoe dit zij, dit
mag men stellig wel al s vaststaand aannemen dat de instemming eenerzijds en de ontstemming andererzijds hear
grond vinden in gehoopt voordeel en geducht nadeel, daargelaten dan de bijzondere vraag, waarin dat voordeel en dat
nadeel zal zijn gelegen, en of wellicht ook het voordeel
van den een looter hierin bestaat dat den ander, den concurrent, nadeel zal worden toegebracht .
Wanneer men het bovenstaande overweegt, dan mag
men dus wel hiervan zich overtuigd houden dat de ontworpen
regeling schadelijk zal zijn voor het grootbedrijf, dock niet
voor de kleinere bakkerijen . En wanneer men dit vooropstelt dan komt men van zeif tot de hoofdvraag die het oordeel
over de verdien step van dit ontwerp moet beheerschen,
t.w. of benadeeling van een groep voortbrengers to rechtvaardigen valt nit overwegingen, welke geen verband houden
met de wijze waarop door hen de voortbrenging geregeld is .
Boven werd er reeds op gewezen dat de voortdurende
nachtarbeid slechts in particuliere bakkerijen, dock niet
meer in broodfabrieken wordt gevonden, en dat in deze
laatste de arbeiders slechts eenmaal in de twee of drie weken
anders dan bij dag werken . Nu is vooral door de firms
V e r k a d e in hare brochure en ook later in door hear
Jgevoerde polemieken de vraag gesteld, of een zoodanige
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arbeidsregelin g roept om verandering en of, indien maar
in heel het bakkerij-bedrijf een dergelijke regeling gevonden
werd, ooit een ontwerp als het her besprokene zou zijn
ontstaan. Inderdaad komt het ook ons voor dat de arbeid
met wisselploegen in het bakkerijbedrijf zeker niet van
dien aard is, dat des werkgevers eerste zorg zou moeten
zijn hieraan een einde to waken . Maar is dit zoo en kan
men dus zeggen dat het grootbedrijf den wetgever Been
aanleiding tot ingrijpen oplevert, dan is er ongetwij feld
een hard
dheid in gelegen wanneer ook dat grootbedrijf wordt
begrepen onder eene regeling, die feitelijk alleen door
toestanden in het kleinbedrijf to reehtvaardigen valt, eene
hardheid die dubbel als zoodanig zich doet gevoelen, wanneer
tevens die regeling voor het grootbedrijf overtollig en
schadelij k, voor het kleinbedrijf n oodig en voordeelig is .
In onze November-kroniek wezen wij er reeds met
een enkel woord op dat ook her het concurrentiebezwaar
als de alles afdoende overweging wordt aangevoerd : wanneer men aan het grootbedrijf zou blijven toestaan to werken met wisselende nachtploegen en men zou aan kleinere
bakkerijen den continueelen nachtarbeid verbieden, dan
zouden de laatste tegenover de eerste in zeer ongunstige
positie komen to staan en daarom verkiest de wetgever het
andere alternatief, schaft alien nachtarbeid, ook dien met
wisselploegen, in alle bakkerijen of en ziet voorbij dat hij
zoodoende niet slechts aan het grootbedrijf den last oplegt
eener wij ziging van arbeidsregeling, welke wij ziging voor
dit bedrijf niet als noodzakelijk kan worden beschouwd,
dock tevens, door nu het voordeel to brengen aan de zijde
van het kleinbedrijf, de grootindustrie gaat benadeelen .
Zoo gesteld, blijkt de vraag, welke als de hoofdvraag
in de onderhavige aanlgelegenheid zich voordoet, to raken
een beginsel dat ook overigens op het terrein der sociale
wetgeving telkens weer opduikt, nl . of men aan A . jets zal
verbieden, niet op grond dat wat hij doet verboden moet
worden, dock slechts op dezen grond dat, wanneer A.. dit
niet nalaat, hij hierdoor B . benadeelt, wiens handelwijze door
den wetgever als ontoelaatbaar verboden wordt . Men zal
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zich herinneren dat deze zelfde strijdvraag ook bij het
vraagstuk der gedwongen winkelsluiting van overwegend
belang is ; terwijl men gedwongen winkelsluiting wenscht
nit een oogpunt van arbeidersbescherming, dus ter wine
van de winkel- en magazijnbedienden, wier werktijd men
binnen zekere wettelijke grenzen wil inperken, vordert men
dat nu ook op datzelfde uur, waarop het magazijn bij het
weggaan der bedien den gesloten zal worden, de kleiue geheel alleen werkende winkelier in zijn huffs mogelijke klanten niet meer zal toelaten, omdat hij daardoor nadeel zou
toebren g en aan den magazijnhouder die op ditzelfde uur
niet meer mag verkoopen.
Inderdaad ziet men dat beide gevallen volkomen gelijk
staan . De arbeidsregeling met wisselploegen in de broodfabrieken noopt op zichzelf den wetgever niet tot ingrijpen,
en hij onderwerpt die broodfabrieken dan ook slechts daarom
aan zijne voor andere ondernemingen bedoelde regeling,
omdat handhaving van wat thane in broodfabrieken gebruikelijk is, een nadeel zou zijn voor de bakkerijen waarin hij
de arbeidsvoorwaarden der gezellen wenscht to verbeteren .
De vraag, hoe lan g een geheel alleen werkende winkelier
zijn zaak des avonds wil openhouden, die vraag kan op
zichzelf iedereen onverschillig zijn, maar het openblijven
van dat kleiue winkeltje, ale het groote magazijn ter wine
van arbeidersbescherming moet gesloten wezen, is voor dat
magazijn schadelijk, en daarom moet nu ook de kleiue winkelier aan de regeling worden ontworpen . In beide gevallen is dus het motief voor de onderwerping niet gelegen
in de wijze waarop de arbeid in de betrokken onderneming
is geregeld, dock in een bijkomstige overweging. Er is
echter tusschen de beide gevallen hierboven genoemd een
eigenaardig verschil, waarop wel even de aandacht mag
worden gevestigd . In de industrie der broodbereiding zal
de wet ter wine van het concurrentiebezwaar hot grootbebedrijf binnen die regeling betrekken en daardoor benadeelen ;
bij de gedwongen winkelsluiting is het juist de kleiue winkelier die in zijn vrijheid beperkt wordt om schade voor
het grootbedrijf of to weren . Uit dit eigenaardig verschil
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blijkt wel dot bet bij taken ale deze niet goat om een
vooropgezette bevoordeeling of benadeeling van bet kleinof grootbedrijf ; er is gees middenstandspolitiek in deze
kwestie ; de slagen vallen op de hoofden van kleinen of
grooten, al moor mate de situatie van bet geval dot meebrengt, maar de slagen vallen dan ook telkens .
Wanneer men de stelling verdedigt dot bet niet aangaat
een onderneming binnen den kring van dwangvoorschriften
to betrekken, om eenige andere reden dan dot de arbeidsregeling in die onderneming om wijziging vraagt, dan wordt
daarop door sommigen geantwoord, dot men bier nu eenmaal stoat voor eene onvermijdelijkheid en dot men aan
bet bovenbedoelde concurrentiebezwaar toch wel stellig
tegemoet moet komen ; wie bet doel wil die moet ook de
middelen willen, en bet doel schijnt flu eenmaal niet anderes
to bereiken dan door een middel, waarbij de regeling wordt
uitgestrekt ook tot hen, die feitelij k wel daarbuiten konden
blijven.
Hot komt one voor dot dit laatste punt een vraag is
van wetgevings-techniek : bet stoat nog to bezien of inderdaad geen andere oplossing dan de gevondene voor bet
concurrentiebezwaar zou zijn aan to geven . Doch al ware
dit zoo, dan mag nog met klem de vraag worden gesteld
of inderdaad bet doel dit middel wettigt . Men is longs diem
weg bezig een geheel nieuw beginsel in onze sociale wetgeving in to voeren, bet beginsel dot A . onderworpen kan
worden aan eene regeling, niet wijl zijn inrichting zulks
vordert, dock om eene overweging van buiten af, nl . bet
commercieel belong van B . Het moge wel stellig worden
gezegd dot men en bij de winkelsluiting van overheidswege,
en bij eene regeling van bakkersnachtarbeid ale door Minister
T a 1 m a ontworpen, due een tot nog toe onbekend motief
voor onderwerping an ondernemingen aan eon dwingende
regeling goat invoeren, en bet moge door one ook wel duidelijk worden verklaard dot zoodanig motief one toeschijnt
volkomen ontoelaatbaar to zijn . voor den kleinen winkelier,
die genoopt wordt des avonds to acht of to negen uur zijn
zaakje to sluiten, ook al melden zich nog klanten na dot
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uur aan en ook al blijft hij toch thuis en zou hij niets
liever wenschen dan nog jets to verkoopen ; en voor den
alleen werkenden bakkerspatroon aan wien verboden wordt
des nachts even op to staan om het vuur in ziju oven aau
to houden en wien het niet geoorloofd zal zijn met het
bakkerswerk voor een bepaald door den wetgever vastgesteld uur to beginners ; voor die beiden schijnt ons in zoo
danige regeling gelegen een onduldbare dwang en een
al1erhate1jkste aanranding van de persoonlijke vrijheid, die
aan ieder toekomt om zeif to bepalen op welke urea van
het etmaal hij, geheel alleen, zonder daardoor arbeid van
anderen to vergers, in zijn eigen huffs en eigen zaak werken
zal. Voor den fabrikant stelt zich de vraag aldus : of de
arbeidswetgeving voor wat hem betreft, haar grond kan
vinden in jets anders dan in het verkeerde van de arbeidsregeling waarin zij zich mengt . Wanneer niet op die vraag
met beslistheid een ontkennend autwoord wordt gegeven,
dan is er geen einde to zien aan de consequenties waartoe
de wetgever, eenmaal dien weg betredende, nog kan geraken .
Stelt eenmaal de wetgever zich tegenover den ondernemer
en voegt hij hem dit toe : ,,Uwe regeling op zichzelf noopt
mij niet tot irigrijpen, maar het behoud van die regeliug
deert uwen concurrent wauneer ik diens slechte regeling zal
hebben verbeterd", dan schijnt de bevoegdheid van den wetgever, om bevredigende arbeidsregelingen ter wille van welk
aan de zaak vreemd motief ook, to wijzigen, voortaan volstrekt onbeperkt .
Bij de overweging van dit alies moet niet warden
voorbijgezien wat het karakter, en vooral wat bet gevoig
is van wettelijk ingrijpen in arbeidsregelingen van industrieele ondernemiugen . Zoodanig ingrijpen doet zich altijd
voor als een onontkoombare dwang waarmede niet to transigeeren valt, en heel de inrichting van het bedrijf, gelijk dat
op de meest intensieve en meest economische voortbrenging
gericht was, zal den invloed van zoodanige ingrijpende wijziging moeten ondergaan . Voor de industrie betee1ent inmenging
van overheidswege altijd : belemmering in deze of gene richting van de voortbrenging, dus : verhooging van de voort-

120

UJT DEN STRIJD OVER AESCIIAFFING

brengingskosten, verzwakking van de kracht der onderneming,
grooter moeilijkheid om straks voor uitbreiding van het
bedrijf nieuw kapitaal to vinden, kans op achteruitgang in
debiet met den nasleep van kans op lager loon, op chronische
werkeloosheid, op overvleugeling door een meer gelukkigen
of minder aan dwang onderworpen concurrent . Be nijverheid heeft, dunkt ons, recht op de zekerheid dat bij een
be vredigende arbeidsregeling geen uitzicht op ingrij pen van
overheidswege bestaan zal . Ret eenige motief voor zoodanig
ingrijpen zij eeri onhoudbare toestand, die den wetgever tot
bemoeiing noopt en dus hem daartoe bevoegd maakt . Elk
atider bijkomstig, afgeleid motief, vreemd aan de waardeering van wat gewijzigd zou moeten worden, is uit den booze .
Vatten wij het bovenstaaude samen en stellen wij deze
vragen : waarom wordt Minister T a 1 m a's ontwerp tot
afschaffing van bakkersnachtarbeid door het kleinbedrijf toegejuicht en door het grootbedrijf bestreden P Waarom anders
dan wegens het voordeel dat de eerste groep daarvan verwacht en het nadeel dat de tweede groep daarvan ducht .
Voorts : wanneer deze regelfin g aan het grootbedrijf nadeel
zal toebrengen, wordt dan deze groep aan die regeling onder-

worpen, omdat de arbeidsvoorwaarden in dies kring tot
wijziging nopen P Ret antwoord luidt : de arbeidsvoorwaarden zijn van dien aard dat niet hierin een grond tot ingrijpen bestaat ; dock het grootbedrijf wordt binnen de regeling
betrokken en moet het daaraan verbonden nadeel lijden,
omdat anders het kleinbedrijf, weiks regeling veranderd
moet worden, schade lijden zou . Zoo is dus bier de ratio
voor onderwerping van een groep ondernemingen aan dwingende voorschriften gelegen, niet in de bij die onderneming gevonden arbeidsverhoudingen, maar in een bijkomstige overweging, en zoo wordt dus her bet nieuwe beginsel toegepast, waarvan wij boven reeds zeiden dat bet ten
eenen male verwerpelijk, immers volstrekt onbillijk is . Waar
op sociaal gebied kwaad wordt gevonden en de wetgever
kans ziet dit op to ruimen, daar grijpe hij desnoods krachtig in, inmiddels steeds strevend naar eene regeling die de
minst mogelijke schade voor alle betrokkenen oplevert .
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Maar waar op sociaal gebeid het kwaad niet gevonden
wordt, daar onthoude hij zich . Het moge voor den wetgever niet gemakkelijk zijn aan een zekere groep dwangvoorschriften op to leggen die voor een andere groep als onnoodig,
niet zullen gelden ; de moeilijkheid moge hierin gelegen zijn,
dat dan de eerste groep zich bij de tweede ziet achtergesteld ; wetg eviugskuust is nu eenmaal niet eenvoudig,
terzij men de knoopen doorhakt en tenzij men „rucksicz.tslos" de moeilijkheden niet oplost dock verplaatst .
Ma%r het moge dan ook wel voor hen, die Minister T alma's
voorontwerp beoordeelen, volkomen duidelijk zijn, dat hier
het nieuwe beginsel tot vermijding, lees verplaatsing, van
modlijkheden wordt toegepast, het beginsel waarbij de grond
voo• overheidsinmenging in het bedrijfsleven der ondernemin; in jets anders gezocht wordt, dan in het afkeurenswaardige der arbeidsregeling.

BUITENLAND.
De taken van hat Oosten dreigen dan ten slotte nog met
oorlog . Hat ondeugende Servie, met Montenegro op den achtergrond, dreigt roet in het Europeesehe etensmaal to werpen, cngehoorzaam als hat is aan . . . of wel aangezet als hat wordt door
Rusland, dat met onrust den wassenden invloed der Donau-mona°chic
op hot Balkanschiereiland gadesloeg . Alweder een fraai schouvspel
van diplomatieke kunst, als dat laatste zoo is . Maar de pa'tij en
zijn aan elkander gewaagd ! A e h r e n t h a 1 schijnt al wader simmer
dan I s w o l s k i en de even ervaren Oostenrijksche diplomatic srhijnt
ditmaal de Russisehe to verschalken . Missehien hooren wij er eennaal
nog eons hot rechte van en dan zal de studie van daze dngen
voor den onderzoeker der mate van menschelijke slimheid ;eker
niet zonder belang zijn . Maar hoe zal dit spelletj a nog afloolen ? !
Uit belangstelling zal die onderzoeker dan ook kennis hEbben
to nemen van de meesterlijke zetten op hat diplomatieke sc~aakbord afgespeeld tussehen de beide hoofdpartijen, Oostenrij~ en
Rusland, met hat oog de op Turksche toestanden zelf. Ruslandheeft
eon geniaal middel gevonden om Bulgarije -- dat dreigde zich ~eheel
aan Oostenrijk toe to vertrouwen, nu dit hat eenmaal de algtheele
onafhankelijkheid had bezorgd - toch nog voor altijd aan zch to
verplichten. Hat heeft een deal van de toch altijd hoog in d~ lucht
zwevende oorlogsschatting, die Turkij a nog steeds in gebrek3 bleef
of to betalen, genereuselijk opgeofferd om daarmede Bulgarije to
helpen de geldgrage Turken tevreden to stellen. En de Turk
streak met de meeste gelij kmoedigheid de Oostenrij ksche ei Bulgaarsche betalingen op, hopend er eon bodem voor to vindenin hat
vat der Danaiden, dat men de Turksche schatkist pleegt to nremen .
Zoodra hat zaakje heel en al klaar was en hat OostenrjkschTurksche protocol geteekend, hield ook de kunstmatig aan zette
boycot van Oostenrijksche waren in de Turksche havens op . Wie
heeft die aangezet ? Chi to sa ? Zou Rusland, zou de braveTurk
zelf . . . booze vermoedens r}jzen, maar de Turksche havenverker
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wrijft zich in de handers en telt de duiten van den vermaledijden
ongeloovige . Zou hij hat niet ten slotte als een snort van schatting
hebben to besehouwen aan den Sultan, zijn geprezen meester, die
zich in de constitutie oefent ?
Zoo loopt dan alles mogelij k nog op rolletj es en de roemruchte
conferentie kan bijeenkomnen om de slotakte to teekenen en den
zegen der groote mogendheden over dit alles uit to spreken . Dan nog
eens : plaudits Gives ! Tenzij Rusland, wat lang niet onmogelijk to
achten is, nu op zijn beurt ook jets vraagt, al was hat maar de
opening der Dardanelles . En wij weten al, wat hat brave Engeland
dan zeggen zal : opening goad, maar dan voor alien ! En dan komen
Montenegro en eindelij k Italic zelf ook nog aan de beurt ; om to
zwijgen van hat in ieder geval op vergoeding, zij hat dan „economisehe" vergoeding aandringende Servie, dat to luide heeft geschetterd om niets to krijgen en zijn oorlogsgoedje toch maar niet
zoo kan inpakken ; en eindelijk van hat bedenkelijk brave Roemenie,
dat ook wel wat verdiend heeft. Laat ons afwaehten .
Maar last ons in afwachting gaan zien, hoe de Fransche
democratic hat in daze maanden gemaakt heeft .
Wanneer men in een twee maandelijksehe kroniek begint met
't gees in de eerste helft van zulk een kort tijdsbestek ligt, dan
treft het ons aanstonds hoezeer gebeurtenissen, pas enkele waken
oud, reeds van haar beteekenis hebben verloren . Dit geldt natuurlijk bij uitstek van al wat niet meer is dan persoonlijke rivaliteit,
parlementaire intrige en dergelijke, of waarin, al zijn er dan ook
wezenlijke belangen in 't spel, hat groote kleingeestig is aangepakt
en behandeld. Welke waarde nu nog to hechten aan de voorlaatste
stand] es in de Fransche kamer, waar 1) e P r e s s e n s e en C 1 em e n c e a u elkaar in de hares vlogen met al de felheid van nude
vrienden, die vijanden wares geworden ; en dat naar aanleiding van
enkele officieren, die, zonder eenige bedoeling van to manifesteeren,
to Laon een mis hadden bijgewoond, waarbij eenige woorden tegen
't gouvernement uit den mood das priestess wares gevallen . C 1 em e n c e a u, die de linkerzijde wear eens tar wills was, verkreeg zijn
meerderheid tegen den socialist D e P r e s s e n s e, in wien dat
deal der ouderlijke traditie, dat voor vrijheid pleitte, nu en dan
wakker wordt.
Van grooter beteekenis, misschien ook in de gevolgen, is hat
geschil tussehen den nieuwen minister van Marine P i c a r d, die
voor de nationals defensie, welke zijn departement most behartigen,
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vole millioenen vraagt, en zijn ambtgenoot van Financier, 0 a ill a u x,
die wel voor ruIneuse socialistisehe, maar riot voor vaderlandsche
uitgaven de belastingschroef wil aanzetten. Zoowel doze strijd als
die over den juist reeds door de Kamer aangenomen „impot sur
le revenu" kon C a ill a u x, dies de premier gaarne overboord wil
werpen, wel eons zijn portefeuille kosten, tenzij B r i a n d den vrede
weet to herstellen, lettered op eigen kansen in de toekomst.
De financier zijn voor vole regeeringen, speciaal democratische,
een groote k.iip . Dit blijkt in Frankrijk mode in de ook nog
brandende zaak van bescherming. De parlementaire „commission
das douanes" had zoo krasse maatregelen in de richting van bescherming voorgeslagen, dat de Kamer van Koophandel to Parijs
zoowel als de Fransche Kamer van Koophandel to London daarover
alarmkreten lieten hooren en de ontruste ministerraad drie uit
zijn midden : de ministers van buitenlandsche taken, van handel en
van landbouw, afzond om de commissie tot andere gedachten to
brengen . Opmerkelijk, dat de onafwendbare heillooze gevolgen, die
voor den grooten uitvoerhandel van Frankrijk naar Engeland en
naar Zwitserland een tariefoorlog zoude hebben, riot aanstonds in
't oog springen en dat ook radicalen en socialisten over de duurte
van 't levee, die daaruit zou voortkomen, heenstappen tar wille van
partijdiscipline . Ook bier is hot de vraag, of de regeering pal genoeg voor de wezenlijke belangen van 't land zal staan tegen
partijwaan.
Opmerkelijk ook dat, riot minder dare bij ors, in de revolutionaire
partij in Frankrijk, ditmaal in de „Confederation" (0 . G. T.) personenstrijd de eendracht verscheurt . Alleen is or riot een dictator, maar
verscheidene, die de rol afspeolden of or voor in aanmerking
komen. De 0 . G. T . staat tusschen twee kwaden : of order de leiding
der ultra-revolutionairen komen, of machtmiddel worden in harden
van eerzuchtige parlementariers . Of zij daartusschen, of daarboven,
de stof heeft om naar Engelsch model eon degelijke arbeiderspartij
to worden, die de belangen der Syndicates ook in 't Parlement
bepleit, staat to bezien.
Ook in Engeland is hot vrij rustig en in Duitschland heeft
men 's Keizers stoutigheden bijna vergeten om zich to gaan verdiepen in de netelige belastingkwesties, de gevolgen van de ontzaggelijke uitgaven, die riot alleen lager en -loot maar vooral ook
de „sociale" wetter hebben medegebracht .
Ja, dat „sociale work" kost geld, veal geld, almachtig veal
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geld ! Dat komt er minder op aan, zeggen de heeren politici, die
hot zelf niet hebben to betalen of wier kiezers behooren tot hen,
die weinig hebben to betalen . En sommigen banner hebben bet er
in gemoede voorr over, brave idealisten als zij altijd geweest zijn,
of hebben or ten minste
bet geld van anderen voor over .
Maar die „anderen" beginners zich duchtig achter de ooren to
krabben, flu zij zien, dat zelfs hot rijke Engeland schrikt van de
sommen, noodig voor algemeene staatspensioneering . En die „anderen", de veel gesmade „bourgeois", beginners bet dare radicalisme
den rug toe to keeren .
Niemand kan dit, in bet algemeen gesproken, aangenamer zijn dan
ons, die om andere redenen bezwaren, principieele bezwaren hebben
tegen democratic, radicalisme en den aankleve van dien . In somm.ige opzichten zou hot heengaan der liberale regeering in Engeland - en zijn meerderheid brokkelt allengs of -- evenwel ook
ons, Nederlanders, niet aangenaam zijn . Vooreerst zou hot Engelsche protectionisme wel eons van de zaak kunnen profiteeren on
dan de koorts der protectie ook bij ons weder infectie kunnen
geven : onze waakzame vereeniging „Vrije Ruilhandel" verslapt dan
ook niet in hare pogingen om hare beginselen met kracht to verdedigen tegen aanslagen, van welken kant ook . Maar dan : hoe
zal hot dan gaan in Zuid-Afrika ? Dat de Unie, de nauwe verbinding van alle tbans Engelsche Zuid-Afrikaansche stators, hot winnon zal van de Federatie, die bij de van ouds op zelfstandigheid
gestelde Boeren tot nog toe steeds krachtigen aanhang vond, is
zoo good als zeker . Maar hot is de vraag, hoe eon nieuwe conservatieve Engelsche regeering tegenover dit vraagstuk zou gaan staan .
In ieder geval, men moge zich haasten in Zuid-Afrika, ongevoelig
voor hot wantrouwen van hen, die iedere toenadering tusschen de
beide blanke nation als monsterachtig of keuren . De staatkunde
kept als hare opperste leidster goon sentiment, mag goon sentiment
kennen ; zij kept als zoodanig alleen hot staatsbelang d, i . hot
algemeene belang - dat is de groote kracht van B o t h a, den
leider, bij wien ook S t e y n, dien wel niemand verdenken zal,
zich eendrachtig heeft aangesloten . Wij, Nederlanders, hebben alle
vertrouwen op U, brooders in bet verre Zuiden ! Gij moot on zult
weten, wat good voor U is !
?Maar j uist, terwij 1 wij dit schrij ven, trekken toch nog zeer
donkere wolken over den Balkan en rommelt van verre de oorlogsdonder. En als de bui toch nog eons zou losbreken ! . . . . Dan
alle parapluien op ! Maar voorloopig niet al to bevreesd

VERZEN
DOOR

DOHA . SNELLEN.

VERB LO El D.
Veel bloemen in mijn ziel verbloeid,
veel bloesems nooit geworden vrucht .
Mijn vlinders vlogen in de lucht ;
zij hebben ver in 't veld gestoeid .
Mijn vlinders vlogen in de lucht ;
hun wiekjes namen nit mijn ziel
Stofgoud dat her- en derwaarts viel,
verstoven in hun vrije vlucht .
Stofgoud, dat her- en derwaarts viel
vervloog voor goed : het was to teer .
verlangt ge uw glens en bloemen weer,
verlangt ge uw jeugd terug, mijn ziel ?
verlangt ge uw glens en bloemen weer,
stofgoud, dat her- en derwaarts oiel ?
Mijn vlinders komen nimmer weer ;
verbloeid veel bloesems in mijn ziel .

TELEURSTELLING .
Gelijk wanneer g' een vriend, die schrijft : „Ik kom"
Gaat tegemoet, al v66rgevoelen blij . . .
Hij is er niet, . . . toch ziet ge telkens om
in bang verlangen vragend : „Volgt hij mij ?"
Dan, thuis, zoodra g' een klop to hooren meent,
de deur ontsluit en niemand binnen komt . . .
of als ge in verre vert' muziek verneemt,
die op uw naadrin g plotseling verstomt . . .
Z66 was mij 't levee vaak : een hooge poort
groot-open, schittrend, goudomglansd van zon . . .
Daarachter,
niets dan 't ijl en eindloos leeg .
En op den bong zag 'k wel het tooverwoord,
dat al mijn branden.d vragen stillen kon,
maar dat voor mijn begeerge blikken zweeg .

VERSTEENING .
o

kon ik lachen, kon ik weder weenen !
Ach, weenen doe ik wel, maar stil, to nacht,
wanneer de tranen vloeien traag en zacht
om jets dat langzaam in mij gaat versteenen .
En 't lachen, 't blijde lachen is heel henen,
waarin de jeugd uitschatert frissche kracht ;
voorbij het zonnig hopen, dat de macht
tot daden en tot droomen kan vereenen .
Hoe anders dan toen in mij vurig, jong,
een vogel wild zijn melodieen zong
en 't levee was een drama felbewogen !
Nu is het mij een wassenpoppenspel,
waarin hij wijs is, waarin hij doet wel,
die door den schijn het minste wordt bedrogen .

VERZEN .
Uit : „Joodsche Liedj es"
DOOR

JOSEI' COHEN

JESAJA BEN') JOCHAI .
Overal, waar Joden woven
Is Jesa ja bee Jochai
Welbekend om zijne vroomheid
En zijn diepe Talmoedkennis.
Ook als gazzan 2) is Jesaj a
Ver-verkieslijk boven andren,
Want zijn stem is vol metaalklank
En zijn voordracht zilver-zuiver.
In zijn moede Jodenoogen
Woelt de hooge smart der wij eheid,
Graag had zacht een Jodenmeisje
Hem de rimpels weggestreken,
Die er groeven in zijn voorhoofd ;
Maar Jesa j a ben Jochai
Gaat als een.zaam man door 't levee
En leest Thora en Gemara 3).
1)

De zoon ran .

2)

Voorzanger .

3) Talmoed .
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Sours als hij dan peinzend' opziet
Hit de perkamenten boeken,
En zijn blik in moede droomen
Heenvaagt door de kille kamer . . .
Denkt hij aan het Christen-meisj e,
Dat hij eenzaam eens ontmoette
En dat lachte zoo verlokkend,
Dat zijn ziel vol weelde lief-heeft .
En dan zucht hij, angstig-starend
En dan dwingt hij zich tot lezen . . .
Denkend rimpelt zich zijnn voorhoofd
over Thora en Gemara .

ARME DICHTER .
Ik ben een arme dichter,
En 'k heb geen cent op zak,
Toch droom ik van het meisje,
Pat mij het harte brak .
Al kan ik wel begrij pen,
Waarom ze 't hart me brak
Ik ben een arme dichter,
En 'k heb geen cent op zak .

ONZE LEESTAFEL .
Dr. C. J . W ii n a e n d t s Franc ken . Hat Spiritisme .
Een critische beschouwing . Haarlem . E r v e n B o h n, 1908 .
Dit smakelijk geschreven boekje vertoont overal de sporen_
van ernstige studie en groote onpartijdigheid . Eenerzijds kan
men zeggen, dat hat alles behelst wat tegen hat spiritisme kan
worden aangevoerd, maar aan den anderen karat is de schrij ver
zeer geneigd, om werkingen nit de verte en gedachtenoverdracht
zonder behulp der zinnen niet voor onmogelijk to houden . De Hr.
F r a n c k e n toch stemt met hat schoone woord van P a s c a l in
„de menschelijke kennis is gelijk sera bol, die zonder ophouden
in grootte toeneemt ; naarmate zijn volume wart, wordt ook de
oppervlakte grooter, waarmede hij grenst aan hat onbekende ."
De mediums, zegt hij, lijden meestal aan neuropathologische
gebreken, aan ziekelijke leugenachtigheid, aan zucht om de aandacht
op zieh to vestigen . Hunne handigheid grenst dikwijls aan hat
fabelachtige . Men vergelijke ze met Indische goochelaars, die vuur
stars, in een omhooggeworpen touw klimmen en voor de oogen van
den toeschouwer een boom doers opgroeien . Het bast niet mediums
to ontmaskeren . Teneinde to ond.erzoeken of hat zoogenaamd roerloos
aan zijn zetel gebonden medium niet zijn plaats verliet, bevestigde
Dr . D r a s c h e ongemerkt aan den stoel een electrisch signaal, dat
telkens geluid gaf, als hat medium opstond . Het bleak dat bij
iedere zoogenaamde geestverschijning bet signaal gegeven wend .
De monomane spiritisten hadden terstond een in hun kraam passende verklaring bij de hand : hat medium zou tijdens de materialisatie door stofverlies in gewicht afnemen, zoodat hat luiden van
hat/ signaal ear voor dan tegen pleitte ! Ann a Roth e, het
zoogenaamde bloemenmedium, bleak in een zak onder bass kleeren
een groot aantal bloemen verborgen to houden . Het heette dat
hat astrale lichaam van hat dood onschuldig schepsel zonder haar
medeweten naar den winkel was gewandeld om inkoopen to doers,
terwijl zij zelve 't huffs rustig had liggen slapen . Daarenboven,
walks bewijskracht zou er aan ontmaskeringen kunnen worden
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toegeschreven ? Een valsehe banknoot bewijst immers niet, dat
or geen echte zijn .
Uit bet hypnotisme is bekend hoe, tengevolge van tijdelijk
verscherpte waarneming, de herkenning van voorwerpen door
nauwelijks waarneembare „points de repere" bij de zoogenaamde
mediums tot het fabelachtige kan stij gen . Leden van de in
1882 in Engeland opgerichte „Society for psychical research",
zooals de bekende Mr, en Mrs . S i d g w i c k, beschreven stukjes
papier met getallen, deden die in een vacs, plaatsten zich drie
meter achter denn proefpersoon, trokken een voor eon de reepj es
papier, lawn in stilte het cijfer met aandacht, en gingen dan na
of het medium in staat was het cijfer juist aan to geven . Hot
aantal gunstige uitkomsten overtrof in hooge mate dat, hetwelk
volgens de waarschijnlijkheidsrekening mocht verwacht worden,
indien er enkel Coeval in het spel ware . Toch kan aan zulke
feiten geen strikte bewijskracht worden toegekend . De Deensche
psycholoog L e h m a n n nam proeven omtrent hot zoogenaamd
telepathisch raden van gedachte cijfers door waarnemer en proefpersoon in de beide brandpunten van twee groote symmetrisch
tegenover elkander geplaatste holle spiegels to doers post vatten .
Het Meek dat, indien een tijdlang ingespannen aan zeker getal
gedacht wordt, zwakke spraakbewegingen ternauwernood onderdrukt
kunnen worden . Het medium zou tengevolge van zijn tijdelijk
verhoogde gehoorsscherpte, misschien zonder zich bewust to zijn
van de bron zijner kennis, het juiste antwoord ontvangen van den
persoon zelven, die de vragen stelde .
Maar aan bemiddeling der zintuigen is volgens Dr . F r a n c k e n
niet to denken, als het medium een voorwerp teekent, dat enkel
door den proefnemer gezien en scherp bekeken wordt . Op grond
van dergelijke feiten komt Dr . Franc ken tot de gevolgtrekking,
dat geestelijke werking op een afstand voorloopig niet to loochenen
is, maar evenmin als eon vaststaand wetenschappelijk resultant
reeds mag worden erkend .
Zeor juist zegt Dr. F r an ck en, waar hij over werktuigelijk
schrift en zoogenaamde glossolalie spreekt, hot volgende : „Hot
bewust geheugen is begrensd, maar hot onderbewustzijn kenmerkt
zich door eon bij na volmaakt geheugen . In onzen geest is eon rijk
nateriaal van kennis opgehoopt, dat, onder gewone omstandigheden
niet beschikbaar, in somnambulisme, ijikoorts, vlagen van waanzin
enz, plotseling tot bewustzijn kan ontwaken" . Zoo kan hot voorkomen, dat iemand volgens zijn heilige overtuiging zelf eon gedicht
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maakt, maar indordaad, onwillekeurig en onbewust, plagiaat pleegt.
Ook over hot bronvinden deelt de schrij ver merkwaardige
beschouwingen mee .
Van de geestenhypothese der spiritisten wil hij niet hooren .
Geenszins acht hij hot onmogelijk . dat „hot medium langs telepathischen weg iemands gedachten weet of to lezen of zokere
kennis nit hem weet to puttee, ook al verkeert die kennis wellicht
op dat oogenblik bij dien persoon in onbewusten staat ." Op die
manor zou hot den to verklaren zijn, dat eon medium aan eon
ondorvrager soma mededeelingen doet omtrent dien s vroeger levee
en zelfs herinneringen bij hem opwekt, die uit zijn geheugen waren
verdwenen, terwijl hot toch nagenoeg zeker is, dat hot medium
niet door middel van derden achter de waarheid ken zijn gekomen .
Maar in den repel geldt van de onthullingen, die men op spiritistische seances to hooren krijgt, hot scherpe woord van Aartshertog J o h a nn : „Geister lassen sick nachmachen, Geist nicht" .
Gonoeg om to toonen, dat hot geschrift van Dr . W ij n a e n d t s
F r a n c k o n zeer lozenswaard is . Geestenzienerij acht hij materialisme van de grofste snort . Diezelfde opmerking las ik deter dagen
in „Science and Health" van Mary Baker G . Eddy .
V. D. W.
H . J . S c him m e 1 . Opstellen over Spiritisme . Met portret van den Schrij ver on eon voorwoord van H . N . d e
Fremery . Bussum . 0. A . J . van Dishoeck . 1908.
Dr . David Friedrich Strauss was, zooals men weet, nog
al critisch . Aan de spookgeschiedenissen van zijn vrio nd J u s t u s
S e rn e r schonk hij goon onvoorwaardelijk geloof . Toch meende
hij, zooals bij de herdenking van zijn 100 9ten geboortedag (27 Jan .
1908) in de „Rundschau" word opgemerkt, dat or eon kern van
waarheid in school . Door dit voorbeeld aangemoedigd waag ik hot
to erkennen, dat ik hot book van den Heer H . J . S c h i m m e 1 met
aandacht hob gelezen, en dat, near mij n bescheiden oordeel, de
wetenschap met hot spiritisme nog niet heeft afgerekend . De kans
op bedrog schijnt mij nagenoeg nul, wear, gelijk bij menigo seance,
de Heer Schimmel, Justus van Maurik als medium, en de
twee echtgenooten der beide hooren, do eenige aanwezigen waren .
Ook komt hot mij moeilijk voor alles wet door hot medium bij
zulke gelegenhedon automatisch word neergeschreven als voortspruitende nit den onbewusten achtergrond van zijno ziel to beschouwen. 1k hob eon ander bezwaar . De mededeelingen, die van
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de overzijde d es grafs heeten to komen, schijnen mij tameiijk
onbelangrijk . Liever hoor ik wat levende mensehen als P 1 a to,
S h a k e s p e a r e, ( o e t h e en zooveel anderen to zeggen hebben .
Daar ik geen materialist ban, en stof zonder subject van bewustzijn
voor mij een ongerechtvaardigde abstractie is, heb ik er geen behoefte aan van afgestorvenen to hooren, dat er maar is dan hat lichaam .
Uit hit boek van den (leer S c h i m m e 1 vernemen wij, hoe
hij in 1873, toen hij nog in de voile kracht zij ner j area was, dus
in het bezit van al zijn geestvermogens, voor hat spiritisme gewonnen werd . Bij den Heer
o o y in de Vondelstraat to Amsterdam
woonde hij toevallig eene seance bij, waarop B a s t i a n en T a y l or,
twee Amerikaansche mediums, dien ochtend zelf in de hoofdstad
aangekomen, werkzaam zouden zijn . De [leer S c him m e 1 kwam
onverwacht . „Oppassen is de boodsehap," had de gastheer gezegd,
en our die reden de twee mediums bij aankomst in zijn huffs terstond
opgesloten . Toen ze in de zaal traden, waar de 40 gasten zich
bevonden, werd het licht uitgedoofd, en twee minuten daarna hoorde
men de gewone geluiden, maar dat niet alleen, het helderziende
medium beschreef aan den hem onbekenden Heer S c h i m m e 1 twee
wezens uit hat „spiritland", die naast hem heetten to staan, een
broader in 1.865 en een zuster in 1872 gestorven, op zoodanige
wijze, dat S . geen oogenblik aan de identiteit kon twijfelen.
Vervolgens ging de fleer S c h i m m e 1 seances bij zich aan
huffs houden . Daar verscheen o .a . de zes jaar to voren overladen
Prof. S c h n e e v o g t, die voortreflelij ke recepten gaf voor de ziekelijke Mevrouw S c h i m m e 1 . Volgens zijn gewoonte stelde de Heer
S c h i m m e 1 vragen, n.iet overluid, maar enkel in gedachte . Zoo
riep hij zich de verdronken Mevr . S c hn e e v o g t voor den geest
en vroeg : „kunt ge zeggen aan wie ik in dit oogenblik dank?"
Het medium huiverde en schreef, zich zelven onbewust : „hat water
is diep en de mensch is dwaas ."
Waarom de mededeelingen sours zoo gebrekkig zijn, wordt
door den afgestorvene G . aldus toegelicht : „Hat medium behoort
volkomen passief to zijn . Zoodra hat onwillekeurig de mededeelingen,
die door hem heen komen, al schrijvend, met zijn verstandshersenen
opvangt, worden zij onzuiver en verward. De baste median zijn,
die zich volkomen geven, zonder een oogenblik na to denken ."
J u s t u s v a n M a u r i k is sours „niet geduldig genoeg," hij „redeneert to veal", „denkt to veal na ."
Zoo kwam dit medium er toe aan de herkomst zijner ingevingen
to twijfelen . Hij stelt de mogelijkheid, dat, wat hij werktuigelijk
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neerschrijft, nit zijn eigen brain komt . In Parijs wordt hij van
dien twijfel genezen . Zijn vriend v a n R, a a l t e verhaalt hem van
de wanhoop van twee ouders, wier eenig kind door den geneesheer
dien middag was opgegeven . De oogen van v . M a u r i k verliezen
hugn gewone uitdrukking ; met ears stem, die een geheel ardor timbre
heeft, zegt hij : .,de dokter maakte een onj uiste diagnose. Er is nu
levensgevaar, maar nog kan bet riot to last wezen, In de duitsche
apotheek hier in de buurt is bet geneesmiddel to vinden, op een
zolder, in een hook, op een stuk grof; grijs papier ." Na heel veal
zoeken slaagden de twee hearer er in de in die buurt onbekende
apotheek op de eerste verdieping van een huffs eindelijk to ontdekken en werkelijk lager or de met burs latijnsehen naam door
v a n M a u r i k, die dien naam nooit gehoord had, aangewezen kruiden
op een vuil bestoven grauw papier en werd hot kind door bet toedienen ervan gored . De apotheker had ontkend, dat hij die kruiden
bezat ; daar ze riot meer in de pharmacopee voorkwamen, was hij
ze totaal vergeten . Het had heel wat moeite gekost om er hem
door zijn knecht naar to later zoeken .
Bij een andere gelegenheid waren J . v. M a u r i k, de Heer
S c h i m m e l en diens vrouw met hun drieen alleen . Nauw waren
zij gezeten of bet medium werd heftig aangegrepen, zoo heftig dat
angstige verbazing zich van de twee anderen meester maakte. Er
ging een geweldige schok door zijn arm . „Toen zagen wij, mijn
vrouw en ik, gedurende meer dan een minuut een druppel licht,
tar grootte van een hazelnoot, aan den ors toegekeerden duim
hangers ; helderder en schitterender dan electrisch licht word hij
den duimtop als uitgespoten . Even snel als hij gekomen was, verdween hij ." Eensklaps ontwaakte hot medium . „Jammer dat dit
wear eon mislukte seance is," riep hij wrevelig . Men vertelde wat
er was voorgevallen . Over hat verschijnen van dien druppel was
hij ten hoogste verbaasd . „Laat mij dat ook eons zien," prevelde
hij tot den onzichtbare . „Daar ging wear een schok door hem been,
hij was wear aangegrepen en geboeid . Over zijn lippen kwamen
woorden, die riot van hem waren : „Hoe gek van hem, he? Hij zit
met dichte oogen, zijn duim tot u en van zich afgekeerd, en hij
wil dat zien i Nu moat hij wel water dat hij maar werktuig is ."
Wat or door de geesten over Jezus en den toestand hier namaals wordt geopenbaard kan de belangstellende lezer in hot book
vinden . Ook hoe de Heer S c h i m m e 1 zoowel oogen misbruik van
spiritisme waarschuwt als hot gebruik daarvan aanbeveelt . Volgens
hem is de kern der spiritistische wijsheid : de dood is de noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van hot levee .
v. D . W .
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H . N . d e F r e m e r y . Mijn ervaringen in een Haagschen
spiritisten-kring . Met vier of beeldingen en een platten grond .
Bussum . C . A. J . van D i s h o e c k . 1908 .
1k hoop aan goon vrienden der verlichting aanstoot to geven
door den Heer d e F r e m e r y eon zeer verstandig spiritist to noemen .
Met vermoeiende nauwgezetheid deelt hij in hot bovengenoemde
book alles mee wat hij op twaalf zittingen to 's Hage bij Mevr. C .
H u y g e n s-V a n d e r V e n aan huffs heeft gezien en gehoord . Hij
vleit zich, dat die mededeelingen strekken zullen om de spiritistisehe
verschijnselen to doer bestudeeren . Maar hij denkt er geen oogenblik aan, dat ongeloovigen door wat hij heeft to vertellen tot hot
spiritisme zullen worden bekeerd .
En waarom niet
Dezer dagen vond ik bij Ado 1 f F u r t w a n g l e r in zijn nagelaten geschrift de fij ue opmerking, dat de goddelijke maehten, de
onnaspeurlijko leiders der wereldsehe gebeurtenissen, volgens de
voorstelling der ouden gaarne in hot duister woonden en dat om
die reden de nog heden met daken bedekte tempels der Egyptenaren,
en denkelij k ook de than s van bun daken beroofde, aan de Goden
gewijde huizen der Grieken, pikdonker waren ; enkel op feestdagen,
als de deurvlougels openstonden, kon hot licht naar binnen stroomen .
Het sehij nt, dat de geesten der afgestorvenen in dat opzicht
aan de goden der oudheid gelij k zijn en eveneens gaarne in donkey
vertoeven . :r geschieden althans goon teekens, or worden geen
snaarinstrumenten hoog in de lucht getokkeld, geen bazuinen geblazen, geen nevelgestalten voortgebracht, goon schoud.ers aangeraakt, zoolang hot licht niet bijna geheel is neergedraaid .
De Heer d e F r e m e r y begrijpt, dat een verstandig onderzoeker wil kunnen zien wat bet medium uitvoert . Hij verlangt,
dat bij holder licht proeven genomen worden . Dit acht hij eon
voorwaarde van wetenschappelijk onderzoek, welke tot dusver op de
seances ontbrak, maar nogtans voor vervulling vatbaar is, zooals
bljj kt nit wat E u s a p i a Paladin o thane vertoont .
„ Wat hebben wij, vraagt hij, aan verschijnselen, welker obj ectief
gebeuren wij niet behoorlij k kunnen vaststellon ? Een onaanzienlijk
feit, good geconstateerd, is mij hover, dan eon schijnbaar vorbazingwekkende gebeurtenis, welker realiteit voor mij in hot duister ligt ."
Als op eene der seances hot touwtj e wordt 'losgemaakt, waarmee twee leien zijn saarngebonden en er blijkt geschreven to zijn :
„Lieve vrienden, bier hebt gij hot lang verwachte," merkt de eerlijke
d e F r e m e r y naar aanleiding van dit proefje van direct schrift
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op : „Kan hat ongelukkiger, dan dat de leien beschreven zijn in
een spiegelschrift, waarin ik geen karakteristieke verschillen kon
ontdekken met dat, wat hat medium automatisch voortbrengt ?
Want bet behoeft geen betoog, walks ongunstige gevolgtrekkingen
hieruit to makes zijn en dus zeker gemaakt zullen worden . En
dan de inhoud : eindelijk, na jaren, is hat gelukt direct achrift
voort to brengen en nu west men niet anders near to schrijven,
dan zulk een onbenullig zinnetje ." Hot touwtje, waarmee de leien
wares saamgebonden, was niet vooraf verzegeld . De Heer d e
F r e m e r y west, dat geen der aanwezigen tot bedrog in staat was,
maar hij begrijpt niet van anderen to kunnen eischen, dat zij zulks
grifweg enkel op zijn getuigenis zullen aannemen .
1k herhaal : de Heer d e F r e m e r y is eon verstandig spiritist,
de waardige schoonzoon van den schranderen spiritist H . J . S c h i mm e 1, wises work wij zooeven aankondigden .
v ., D . W .
Dr. J o h s . D y s e r i n c k . Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan . Amsterdam . M e ulenhoff en Co, 1908 .
Ziehier een prettig book, dat de ouderen van dagen in de
lento van hue levee verplaatst, en waaruit op menige bla,dzijde de
vroolijke, aanstekeiijke lath van veelbelovende, talentvolle studenten
ons tegenklinkt. Zelfs Bus ken H u e t en Dr . Jan ten Brink
moisten niet dat Klikspaan vorschillende medewerkers heeft gehad .
Aan den speurzin van Dr. D y s e r i n c k is hot gelukt de van
humor tintelende bijdragen van Dr . H . C . R i e h m, Mr. P . L, F.
Blusse, F . C . van der Meer van Kuffeler, Mr . S . C . Snellen van Vollenhoven, H. Th. de Blaauw, Dr . J. B . Molewater, Mr . G . de Clercq en Dr . W . J . A . Joncbloet aan
hunne auteurs toe to wijzen . Het book is verrijkt met hot portret
van doze manses . Dat van Dr . J o n c b l o e t, den ondeugendsten,
geestigsten geleerde, dies ik ooit in mijn levee ontmoet hob, is
voortreffelij k .
Van P . A . de G e n e s t e t wordt ons eon niet herdrukt vers
meegedeeld, dat door den dichter aan Dr . Rio h m bij diens promotie is gewij d . Eon aardige proof van hot poetisch talent van
R i e h m zolven vinden we verderop aan een bundel ontleend, die
door den boekhandel ten onrechte op naam van S c h i m m e 1 is gesteld .
Van al de j eugdige auteurs, die hier aan 't publiek worden
voorgesteld, was tot voor ettelijke dagen de 90 jarige Mr . P . L . F.
B 1 u s s e de eenige overlevende . Als jongste lid der redactie van
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den Leidschen studen ten-almanak had hij in 1841 de task de uren
van vertrek en aankomst van trekschuit, diligence en posterij op to
geven . Vroolijk schetst hij de moeilijkheden, die hij daarbij to overwinnen had . Van eon ongeduldigen schipper kreeg B 1 u s s e to
hooren : „Ik zei ommers as j ij na Den Haag mot, dap kan j ij nou
in de schuit, wat kan jou die andere scheilen . Gossie mains, sak !
wat vine ! Hai wil alles weiten, gloof ik, zou die in al de schuite
to gelaik motto ." Een onbeschofte kommies beantwoordt do vraag
,,of er sedert hot voorledene j aar iota in hot tarief der posters
veranderd is" met eon, „dat snot j ij weten, als j ij den almanak
schrijft ; dat is jou zaak, maar niet de mijne."
Terloops vernemen wij, dat in die oude dagen de kostumes
voor do maskerade enkel gehuurd werden, en dat de optocht nitsluitend des avonds met flambouwen plaats had, daar de kostumes
hot daglicht niet alto best verdragen konden .
Dr. M o 1 e w ate r hooren wij op grappige wijze in 1837 de
sedert verdwenen, maar in onze dagen helaas herleefde influenza
schilderen . De nauwkeurige D y s e r i n c k vertelt ons, dat M o t ew a t e r bij zijn dood in den zomer van 1864 eon weduwe J . G . L .
R o s e en vier dochters achterliet .
Ik verbeeld mij, dat die dochters en dat al de betrekkingen
der hier herrezen auteurs, dat tevens eon breeds schare van daarbuitenstaanden hot aangename book van Dr . D y s e r i n c k, sen
dubbelganger van zijn A . V e r h u e 11, met vreugde lezen zullen .
v. D . W .
M i c h a e 1 L e r m onto f. Eon held van onzen tijd . Uit
hot Russisch vertaald door Ann i e d e G r a a f f. Bibliotheek van Russische literatuur . Uitgave van M a a s e n
v a n S u c h to 1 e n . Amsterdam .
Doze vertaling nit hot Russisch last zich lezen alsof hot book
oorspronkelijk in hot Hollandsch gedacht en geschreven ware .
Uit hot voortreffelijk work van Vorst K r o p o t k i n over de
Russische literatuur weten wij, dat L e r m o n t o f' s letterkundige
loopbaan slechts acht j aar heeft geduurd, want hij word op 26
j arigen leeftij d in sen duel gedood . Toch heeft hij voor de eeuwigheid geleefd . Bij golegenheid van P o e s j kin's dood schreef de
22 jarige huzarenofficier sen gedicht, dat hem plotseling alom befaamd
maakte . Hij deed zich daarin als vrijheidsvriend en vijand van verdrukking kennen . De slotverzen luiden aldus : „Gij trotsche bends,
die rondom den troop zijt geschaard ; Gij zijt de beulen van hot
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genie, van de vrijheid, van den roem ! Thans wordt Gij nog door
een wet beschermd en de gerechtigheid moet in uw bijzijn het stilzwijgen bewaren ! Maar God zal u oordeelen . Gij losbandige bende !
U wacht ears gestrenge rechter . Hem zult Gij met den klank van
uw goud niet omkoopen. . . . En al uw onrein bloed zal de vlek
van bet refine bloed van den dichter niet wegwasschen ."
Daze verzen, die na enkele dagen door geheel Petersburg en
spoedig door geheel Rusland van buiten gekend warden, hadden
ten gevolge dat enkel de tusschenkomst van machtige vrienden
den dichter voor verbanning naar Siberia kon behoeden ; hij wend
uit hat regiment der lijfwacht, waartoe hij behoorde, naar een
linie-regiment in den Kaukasus gezonden . Hier kwam hij to midden
van een ontzagwekkend grootsehe natuur, die door hem in hat
bovengenoemde boek op treffende wijze geteekend wordt . her
leefde hij to midden van een menschenras, dat tot hat mooiste der
wereld behoort . Geen wonder dat de hoofdfiguur van zijn boek,
de held van onzen tijd, P e t s j o r in, op eon Circassisch meisje
verlieft . Van een huwelij k met do Mohammedaansche kan gears
sprake zijn ; P e t s j o r i n schaakt haar en brengt haar naar de
Russisehe vesting, waar hij officier is . Waken lang doet zij niets
dan weenen, dock van lieverlede begint zij liefde op to vatten
voor den schooners Rus met zijn somber voorkomen . Dit is hat
begin van de tragedie . De onwetendheid, eenvo ud en openhartigheid van hat bekoorlijke natuurkind vervelen hem op den duur
evenzeer als de coquetterie der dames uit de groote wereld . Hij
verwaarloost B e 1 a en blijft dagen lang op de jacht weg . Bij zijne
afwezigheid wordt zij ontvoerd door eon Circassier die haar bemint ;
als deze achtervolgd wordt, doodt hij haar met zijn dolk . Voor
Pet s .j o r i n is doze oplossing bijna een uitkomst .
Aan hat slot van hot boek] e, waar A n n i e d e G r a a f f over
L e r m o n t o f spreekt, zijn fouten in de jaartallen ingeslopen : de
ode op P o e s j kin' s dood dateert niet van hot j aar 1887, maar
van 1837 ; L e r m o n t o f stierf niet in 1891, maar in 181 .1 . Op
bl . 185 zegt zij : Pet s j o r i n lijkt evenveel op den dichter zelf,
als W e r t h e r op den j ongen G o e t h e . Dit laatste is slechts ten
deele waar. Met opzet wordt P e t s j o r i n door L e r m o n t o f de
held van onzen tijd genoemd . Hij is een schrander, stout, ondernemend man, die uit de hoogte op zijn omgeving neerziet, maar
eon egoist in folio . Zijn buitengewone bekwaamheden weet hij tot
niets beter to gebruiken dan voor dolzinnige liefdesavonturen . In
de dagen van N i c o 1 a a s I, toen de lijfeigenschap nog bestond,

ONZE LEESTAF IJ .

141

en de voorname wereld van alle zorgen voor haar bestaan ontslagen
was, er geen politiek levee in Rusland geduld ward, zou ears
meer verheven held van dien tijd schier onmogelijk zijn geweest .
Het natuurschoon van den Kaukasus, de met sneeuw bedekte
bergreuzen, de onafzienbare wouden, den half tropisehen plantengroei tegen de hellingen, de doorzichtigheid der lucht in die droge
streak met haar zuidelij k klimaat, dat alles wilt L e r m o n t o f zoo
indrukwekkend to schilderen, dat B ode n s t e d t, zijn Duitsche
vertaler en persoonlijke vriend, die den bergketen goed kende,
opmerkte : „de lectuur van een held van onzen tij d" geeft levendiger voorstelling dan die van geheele boekdeelen vol aardrijkskundige beschrijvingen .
v. D. W.
N . \v . 0-6 g o 1 j . De Revisor. Uit hat Russisch vertaald
door Sosine C . Terniaat . Amsterdam 1908 . Maas en
v a n S u c h t e 1 e n . Bibliotheek van Russische literatuur .
Dit kluchtige drama is een ernstige aanklacht tegen toestanden,
zooals die, in Rusland alleen, ten tijde van G o g o 1 j mogelijk waren .
Het stuk speelt in een kleine stad, welke zoozeer afgelegen is, dat
men zich, zooals een der sprekers zegt, in galop drie j aar lang van
haar verwijderen kam, zonder ergens aan to komen .
Revisor is de titel van een hoog ambtenaar, die door hat
minister ie van Binnenl . Zaken naar een provincie wordt afgezonden,
om den toestand der plaatselijke administratie to onderzoeken . In
de stad welke hat hier geldt, heeft geen enkele der autoriteiten
een zuiver geweten . Zij makers zich aan knevelarij schuldig, mishandelen personae, die niet goedschiks afgeven wat de hearers
goed vinden op to eischen, en wanders voor, dat door een brand
hat openbare gebouw verdwenen is, waarvoor zij geld ontvingen,
dat zij zelf opstaken . Men begrijpt de ontsteltenis als uit Petersburg hat bericht komt, dat weldra onverhoeds, misschien incognito,
een Revisor zal opdagen . Nu wil hat toeval, dat een jonge man
uit de hoofdstad, volgens de laatste mode gekleed, die onderweg
al zijn geld verdobbeld heeft, en dus leelijk in den brand zit, in
hat logement der provinciestad is afgestapt, daar hij hat geld mist
om naar zijn familie verder to reizen . Er wordt vermoed, dat die
onbekende snuiter de gevreesde Revisor is . In zijn ambtsgewaad
gaat de burgemeester hem oogenblikkelijk bezoeken, en noodigt
hem uit om liever zijn huffs to betrekken, waar hij hat heel goed
zal hebben . De jonge man gaat mee, en ontvangt in de wooing
van zijn gastheer achtereenvolgens al de overige autoriteiten, die
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in galacostuum diep voor hem buigen en hem op voorzichtige wijze
geld aanbieden, dat gratieuselijk wordt opgestoken . Do slimme
klant verlooft zich met de dochter das huizes, maar tevens veroorlooft hij zich eon liefdesintriguo aan to knoopen met haar nog
jeugdige moeder . Met zijn zakken vol geld gaat hij quasi voor
twee dagen op refs, om de toestemming van zijn vader voor hot
huwelijk to verwerven. Vooraf schrijft hij eon brief aan eon vriend
in Petersburg, waarin hij meldt hoe heorlij k hij hier ontvangen
ward en de ezelachtige autoriteiten bedot heeft Do postdirecteur,
die gewoon is alle brieven to lezen, vliegt naar den burgemeester
en treft or alle aanzienlij ken der stad aan, daar aanwezig tar
felicitatie met hat schitterend engagement . Hij least den brief voor,
waarin op vermakelijke wijze al die autoriteiten over den hekel
worden gehaald . Algemeene verontwaardiging, maar helaas, de
slimme vogel is gevlogen . Op dat oogenblik, treedt plotseling een
politiesoldaat binnen, en meldt met luido stem : een ambtenaar uit
St . Petersburg, drager der Keizerlijke bevelen, verlangt u allen
dadelijk to zien . Hij is afgestapt in hat hotel . Daarop valt hot
scherm over een levered beeld, dat G o g o 1 j zelf heeft geteekend
en waarin de karakters der aanwozigen met bijtende spot worden
voorgesteld . Zou de kapitein van Kopenick hot stuk van G o g o 1 j
gekend hebben ? !
De vertaling last zich glad lezen .
v. D. W.
Alexander K j e 11 and . Vergif Eon roman uit hat
Noorsch vertaald door Marg . M e y b o o m . Amsterdam .
Wereldbibliotheek onder leiding van S i m o n s . Uitgeg.
door de Maatsch . voor goads en goedkoope lectuur .
Togen den inhoud van dozen wegslopendon roman kunnen gogronde bezwaren worden aangevoerd . De schrij ver boezemt terecht
afschuw in tegen eon vroomheid, die bloot formalisms is, eon godsdienst, waarvan hot zout smakoloos is geworden. Ook waarschuwt
hij terecht tegen een onderwijs, dat de kinderen niet voor hot
levee opvoedt, maar de jonge hersenen vermooit on de aangeboren
nieuwsgierigheid uitdooft . Doch waarom moeten j uist mathesis on
oude talon als vergif werken ? Do fouten in de opvoeding, die door
hem zoo troffend worden aangewezen zijn niet to wijten aan de
vakken, waarin les wordt gegeven, maar aan de meesters on aan
do klassikale inrichting van hot onderwijs. Hot book, dat beurtelings schreien on lachen doet, beheist een scherpe kritiek op toestanden, welke niet uitsluitend Noorsch, maar algemeen Europeesch
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zij u . Ouders en opvoeders kunnen er hun voordeel mee doers .
Helaas, de schrijver, zegt ons niet, wet er in de pleats moot komen
van hot slechte, dat hij hekelt . Hot blijft bij onbestemd hunkeren
naar lets beters den hot heden biedt . Zijn boek is zuiver destructief, niet opbouwend . Zelf schijnt hij hot gevoeld to hebben . De
vertegenwoordigster van den zoozeer door hem verlangden nieuwen
tijd, ears rij k begaafde dame met eon warm hart en een edelen zin,
heeft enkel phrasen over vrijheid, blijheid en eerlijkheid tot hear
beschikking en eindigt met zelfmoord .
Hot artistiek ineengezette en voortreffelijk gesehreven book
word op uitnemende wij ze door M . M e y b o o m vertaald .
Missehien zal de lezer met mij in hot boek een rekenfout opmesrken . Hot aantal Pythagorieers, waarvan op hi . 47 sprake is, hodraagt niet, gelijk op hi . 49 gezegd wordt, 72, maar de helft .
V. n . W.
L . H eye r mans . Handleiding tot de $ennis der Beroepsziekten met een voorrede van Prof . R . H . S a 1 t e t
en met 113 Illustraties . Rotterdam. W. L . en J . B r u s s e.
.Prof. S a l t e t zegt in de voorrede van hot hierboven aangekondigd boek, dat h -ij geneigd zou zijn onze dagen to bestempelen
als hot tij dperk der specialisatie . Voor de geneeskundige wetenschap is dit zeker wear, ik zou er echter aan willen toevoegen en
als hot tijdperk der sociale wetten . Want naar mijn mooning is
hot work van H e y e r m a n s een gevolg van de sociale wetten en
toestanden en tevens van de specialiseering der wetensehap, van
den vooruitgang der Hygiene . De nadeelige gevolgen en gebreken,
die vole beroepen aankleven hebben voorzeker den schrijver getroffen
en hem tot onderzoek gedreven, een onderzoek waarvan hot door
hem geschreven work : „Handleiding tot de kennis der beroepsziekten" een gevolg is . Laat ik beginners met to zeggen, dat naar
mijn meaning de schrijver een nuttigen arbeid heeft verricht en
dat hij daarin wel geslaagd is . Hot work 489 bladzijden groot,
en voorzien van alphabetisch register en eon overzicht der geraadpleegde literatuur is verdeeld in eon algemeen en speciaal gedeelte .
In hot algemeen gedeelte wordt eerst hot ontstaan der beroepsziekten behandeld en daarna de slechte gevolgen die veroorzaakt
worden door verontreiniging van de lucht door damp, rook, chemisehe agentia, stof enz . besproken, terwijl daarbij bijzonder de
aandacht wordt gewijd aan de inwerking van hot stof in de longen
en aan hot ontstaan van longtuberculose ais beroepsziekto . Eon
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volgend hoofdstuk behandelt de beroepsziekten van oogen, ooren
news en keel en die van huidaandoeningen . Aan een drietal ziekten,
mijnwormziekte, loodvergiftiging en caissonziekte wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd .
In hat specials gedeelte worden de schadelijke gevolgen, die
in verschillende vakken voorkomen, nog sans besproken en aangeduid, en in een afzonderlijk hoofdstuk de metaalindustrie, de
kolen- en steenbewerkers, de teatielindustrie, de bereiding van
voedings- en genotmiddelen, van huiden en papier, de bouwvakken,
houtbewerking en landbouw, de chemische industrie, hat electrisch
bedrij f, handel en transport behandeld .
Een groot aantal platen geeft den lezer een beter inzicht van
de vela misstanden in de verschillende beroepen, dan pagina's druk
kunnen doers . De schrijver heeft zich de moeite gegeven om in
vale fabrieken en bedrijven, ook in de huisindustrie, persoonlijk
een onderzoek in to stellen en waar hem dit noodig toescheen den
slechten toestand in beeld wear to geven . Naar mijn meaning is
hij daarin uitstekend geslaagd, en geven de photo's een goads
gelegenheid om zich ad oculos van de gevaren en misstanden to
overtuigen .
Hat werk is voorzien van uitvoerige statistische gegevens,
zoowel wat de sterfte in verschillende vakken en aan verschillende
ziekten betreft, als wat hat voorkomen der afwijkingen in de beroepen aangaat. De schrijver waarschuwt zelf uit die statistische
opgaven niet to spoedig gevolgtrekkingen to makers ; voor een
algemeenen indruk zijn ze echter zeker geschikt en wel tot dozen,
dat er vela fouten en afwijkingen in den arbeid bestaan, die verbetering behoeven . Eon der slechtste onderdeelen van de beroepen
is wel de huisindustrie ; dat hierop een strong en goad uitgeoefend
toezicht noodig is, blijkt uit hat vale wat de schrijver daarover
opmerkt en ten baste geeft.
In een kort overzicht van een algemeen tijdschrift komt hat
mij niet mogelijk voor en ook niet noodig om de verschillende
beroepsziekten to bespreken, maar is hat voldoende de aandacht
op hat werk to vestigen en hen, die met beroepen en bedrijven in
aanraking komen, aan to radon nader er made kennis to makers .
Hat verdient dit ten volle . Zoowel geneeskundigen als werkgevers,
zullen bij nader kennismaking veal uit dit book kunnen leeren ; hot
zal velars tot nadenken brengen en eon beter inzicht geven in de
oorzaak van vale ziekten en hat gevolg -van slechte toestanden in
menig bedrijf.
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Het komt mij gewenscht voor enkele punters to noemen,
die door den schrijver noodig en nuttig geoordeeld worden, om
verbetering in de slechte toestanden to brengen . Voor verbetering
van misstanden in bedrijf en beroep, acht H e y e r m a n s ingrijpen
van den Staat noodig ; van hat particulier initiatief verwacht hij
niet veesl . Een betere opleiding van den arbeidsinspecteur wordt
noodig geacht in de gezondheidsleer . Dit yak wordt aan de Hoogeschool in Delft niet onderwezen, en is voor daze ambtenaren toch
dringend noodig . Nu staan wel medische adviseurs den arbeidsinspecteurs ter zijde, dock ook de kennis der beroepshygiene last
bij de meeste geneeskundigen to wenschen over ; ook bij hen acht
de schrijver eene betere vakopleiding noodig. Hetzelfde kan
getuigd worden van de opleiding van ingenieurs, technici en
fabrikanten . Ook voor den arbeider en werkman is beter inzicht
in de fabriekshygiene noodig, om hem er toe to brengen de maatregelen, die in zijn belang worden genomen en voorgesteld, op
haar j uiste waarde to schatten . Met hoeveel wantrouwen wordt
nog dikwijls ears goede ventilatie aangezien en als plagerij beschouwd,
zij die met fabrieksarbeiders in aanraking komen waters dat by .
etofmaskers en schutbrillen veelal als uit den booze beschouwd
worden. Opvoeding van den fabrieksarbeider, hem er van doordringen, dat dergelijke maatregelen in zijn belang worden genomen,
zal den toestand made verbeteren . Het regelen van den arbeidsduur en hat daardoor voorkomen van overmatig langen arbeid, hat
bestrij den van drankmisbruik, hat keuren van den werkman, voordat hij een bepaald beroep kiest, zijn alien punters, die door den
schrijver onder oogen worden gezien en in hat belang geacht van
hat verminderen van de schadelijke gevolgen van vale beroepen .
Dat natuurlijk een goede arbeids- en veiligheidswet ook daartoe
bijdraagt, behoeft gears betoog .
Het komt mij voor dat de schrijver geslaagd is in zijn pogen
om een goed inzicht in de beroepsziekten to geven en dat hat
dringend gewenscht is, dat zijn boek in handers komt van en gelezen wordt door vela fabrikanten, werkgevers en geneeskundigen .
Veal nut kan daarvan worden verwacht.
L. C . v . D . MEULNN .
Indian in Moll . Java, Reiseerinnerungen and Betrachtungen von einem Bewunderer . Union Deutsche Verlagsgesellschaft. Stuttgart, Berlin, Leipzig . 1908 .
Eerste indruk : goed papier, fraai gedrukt, uitstekend geillustreerd,
net gebonden . Het boek trekt tot lazing aan.
O. E. 1 X 4
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Hier is eon wereldreiziger aan hot woord, die zoowel Mexico
als Japan, zoowel Noorwegen als Britsch-Indie, zoowel Italie als
California bezocht, en op zijne tochten zich ook ears achttal waken
op Java ophield . Men verwachte dus geen werk over Java van
min of meer wetenschappelijken aard ; geen boek waaruit voor ons
bijzonder veal to leeren valt . . . .
Toch wel iets . Vole Hollanders zijn gewoon, to denken dat
zoo ongeveer alles bij den vreemdeling beter is . Voor dezulken is
hat nuttig, sans to vernemen hoe de vreemdeling zelf oordeelt
alles to zamen genomen, geen mooier land dan Java, --- Java
hat toeristenland bij uitnemendheid. Hij, die zoovele vreemde
landen zag, is vol bewondering over onze bestuursorganisatie . . . .
Hot is waar, hij drong niet diep in de toestanden door our
veal critiek to kunnen geven . Maar sours komt hij niettemin in de
gelegenheid, ons een maatstaf tar hand to stellen . Wij herinneren
ons b .v . hoe een Hollandsche Nurks, Indie verlatende, schold
op de Indische hotels . Wat zegt flu onze reizigor ? „Hat hotelwezen to Batavia en op Java is haast beter to noemen dan in
eenig ander land in hot Oosten ; misschien met uitzondering van
Ceilon, waar hot belangrijk toeristenverkeer zijn invloed heeft doers
.
golden"
Hier is nu eon punt, eene kleinigheid als men wil, waar de
Schrijver zeker tot oordeelen bevoegd is . De Hollander schreof
dat alles even slecht was, -- de vreemdeling antwoordt : ik was
best tevreden, 't is beter dan elders !
„Indian in Moll" is eon vriendelijk boek. Jammer maar, dat
de Schrijver telkens toont, slechts Engelsche gegevens to hebben
geraadpleegd : onze Oost-Indische Compagnie noemt hij de „Dutch
Indian Company," hot kaartje van zijne reisroute is een Engelsch
kaartje, enz .
E. B. K.

De Suikerhandel van Amsterdam, van hot begin der 17e
eeuw tot 1813 . Eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis
das Vaderlands, hoofdzakelijk uit de archieven verzameld
en samengesteld door J. J . R e e s se . Haarlem . J. L . E . I .
Kleynenborg, 1908.
Om de woorden van eon bij uitstek bevoegden beoordeelaar
(wiens meaning indertijd aan den hear R e e s s e word medegedeeld)
tot do mijne to makers, -- „volkomen terecht noemt de Schrij ver
zijn werk eene bijdrage tot onze handelsgeschiedenis ; hot doet
over de economischo geschiedenis van Nederland, en moor bijzonder
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nog van Amsterdam, met betrekking tot handelswetgevi .ng, belastingwezen en overheidsbemoeiingen met de nijverheid een hoogst
belangrijk en veelal nieuw licht opgaan ." En . . . men moat eerbied hebben „voor de ontzaglijke moeite en inspanning, walks hot
bijeenbrengen der gegevens, met behulp waarvan zijn werk ward
opgebouwd, hem moat gekost hebben ."
Daze meaning gold hat oorspronkelijke handschrift dat, gelijk
de S . in zijn voorrede zegt, gedurende een twaalftal jaren onaangeroerd liggen bleef. Hat is thans belangrijk gewijzigd en aangevuld ; hat heeft -- ook door de toevoeging van kaarten, portretten
en platen -- zeer in waarde gewonnen, en derhalve kan men nu
nog met meer recht getuigen : wat een schat van wetenswaardigheden is in dit boek verzameld, -- wat een moeiten en zorgen
moot die verzameling gekost hebben !
En last ons bier dadelijk bijvoegen : bet work is good geschreven ; nergens verveelt bet den lezer, -- integendeel, telkens
wordt daze, uitvoerig en duidelijk, ingelicht over zaken walks hij
vermoedelij k niet, of ten halve, wilt . De beer R e e s s e houdt van
citaten uit oude diehters (mogon wij hem opmerkzaam waken, dat
de regelen, op bl . 224 aangehaald, niet van V o n d e 1, maar van
B i 1 d e r d ij k zijn ? ), - op onze beurt geven wij er eon van
{ - o e t h e, dat j uist onzen indruk over „De Suikerhandel van Amsterdam" terug geeft
Nicht vielen iet 'a bekannt,
Und wo ihr 'a packt, da ist 'a interessant" .

Het is wel jammer, dat de Schrijver zijn work met hot jaar
1813 afsloot . Men zou anders nog van hem vernomen hebben,
hoe de fabricatie van beetsuiker in Europa, van rietsuiker op Java
vooruitging . . . . hoe, door onze accijnawetgeving, de laatste van
de Nederlandsche markt verdween, -- welken zwaren strijd de
suikerfabrikanten op Java to voeren hebben gehad tegen de bescherming hunner concurrenten in Europa en tegen ziekten in hot
gewas, - on zooveel moor!
Doch tegenover een work als dit mag men niet ondankbaar
zijn . Men mag slechts den wensch uiten dat de Schrijver, die in
hot onderwerp zooveel belang toont to stellen, ons nog eenmaal
met eon vervolg verblijdt, dat over den suikerhandel in de laatste
honderd jaar handelt .
E.B.K.
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Hat Afrika-vraagstuk, door C . M . K an, oud-Hoogleeraar .
Haarlem . H . D. T j e e n k W i 11 i n k en Z o o n . 1908 of 1909 .
In dit werkje -- dat op zijn titel bet jaartal 1908, maar op
den omslag 1909 draagt ; een verschil, naar walks oplossing wij
to vergeefs raadden -- geeft Professor K a n ons een beknopt en
degelijk, met verwijzing naar talrijke bronnen goad gedocumenteerd antwoord op de vraag : wat wij thane van Afrika weten ; hoe
wij van lieverlede tot die kennis gekomen zijn, wat verder dient
to geschieden .
Uit den aard der zaak is bier de geograaf in de eerste plants
aan hot woord, dock do politieke, diplomatieke en commercieele
kanten der quaestie worden niet uit bet oog verloren .
E. B. K.
Dr . D. v a n G u l i k . Onweder en onweersverschijnselen
Groningen. P . N o o r d h o f f. 1908 .
Men zou dit boekj e, dunkt ons, ook aldus kunnen noemen
de tegenwoordige stand der menschelijke kennis ten opzichte van
onweders on al wat daarmede verband houdt . Want . . . de wetenschap heeft ook in deze nog bij lange na niet haar laatste woord
gesproken !
Intusschen zal hot geschrift van den hear v a n G u l i k zeker
velen belangstellenden welkom zijn .
E. B. K.
J . J. G . B o e 1 e n S . J . Vondel-Studien I . Nijmegen . L.
C. G . Maim berg, 1906 ; Dezelfde : Vondel-Studien II en
III. Kerkrade . N . A l b e r t s, 1907.
Hot verdienstelijke deter Vondel-Studien is dat ze eon inzicht
wenschen to geven in weinig-gekende kanten van V o n d e l's talent,
en due, waar dat gelukt, van daaruit een verrassend licht werpen
op geheel den grootschen arbeid van dozen meester .
Hat eerste bundeltje behandelt Vondel en De Sterrenkunde en
stelt ale hoofdvraag : „Walk zonnenstelsel huldigt V o n d e 1 : dat
van Ptolemaeus, van Kopernicus of van Tycho Brahe?"
Doch doze vraag wordt gesteld, en gedeeltelijk beantwoord, om
met bet verkregen resultant ale werkhypothese to beschouwen de
astronom ische gedeelten van V o n d e l' s work ale Bespiegelingen
III v . 679-953, de Dansrei nit Adam in Ballingschap, de Rei nit
de Lucifer en de Rei uit de Faeton . Niet onprofij telij k ! Want op
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daze wijze dringt do lezer diep door in den wijdomvattenden ge
dachtenkring en hooge vlucht dezer poezie .
Do voigendo bundeltjos geven eon beredoneerden commentaar
en bloemlezing van do &spieyeiingen van G-odt can Uoiitsdienst . Een
nuttig work, daar hot apologotisehe en didactische deal van V ond e 1' s poezie gowoonlijk eon gesloten book blijft voor onze landgenooten, torwijl toch reeds zijn levensbeschrijver G . B r a n d t en
ook later v a n L e n n e p op hat uitnemendo dezer wijsgeerigo en
religieuse poezie hadden gewezen . Over hat geheel gelukt bet den
schrijver den lezer belang in to boezemen voor do hooge waarde
dezer poezie, en al zal eon protestant opmorken dat V on do 1
moor in do Patres dan in Paulus thuis is, en wedorom moor in
do latero dan in do eersto kerkvaders, hij beaamt 's schrijvers bewondering voor Vondel's ontzaglijke bolezenheid, veelzijdige kennis,
innigo goloofsovortuiging bij zolden versiappend dichterschap ook
in hot behandelen van dogmatischo en scholastischo vraagstukken .
En als zoodanig werkt doze wet wat diffuse commentaar suggestiof.
Jammor echter dat do eerwaarde commentator plus royaliste
wit zijn clue le roi . Nu V o n del toch zoo echt roomsch blijkt,
moot hij enkel roomsch zijn, on is zijn lofredenaar niets to spreken
over den Renaissance-dichter van do Geboortlclock, en wit 't er bij
horn niot in dat onze zgn . Tachtigers V o n d e 1 ook naar waarhoid
zouden waardeeren. Ook doet hij to bekommerd dat vole Neo-roomschen to veal die Tachtigers naloopen . En dat geeft teikens nootjes vol verzuchtingon - waarvan er eon typisch eindigt : ,,Waarlijk, ik kan or niet uit." (III hi . 130) - die wet eons doers gumlachen orn zooveol patriarchate bekommernis . Ook vraagt do lezer
zich sours af, of niet dikwijls alto spitsvondig in alles eon toespeling
is gezien op alle mogelijke vroegere of latere wijsheid . . . dock
dit neemt niet wag : doze Studies kunnen uitstekend dienst doers
our ouze landgenooteu eons burs bloomlezingen uit do hand to doers
loggers en to doers grijpen naar b .v . v a n L onn op' s editio van
onzen gohoelen V o n d el, onzon rijkon, roligiousen dichter vooral .
Als doze Studies zichzelf zoo overbodig hebben gomaakt, zullen ze
eon voortreffelijk work gedaan hebben .
G. P . H .
W ill e m K loo s . Jacques Perk en zijn beteekenis in
do historie der nederlandseho literatuur . Amsterdam . S . L.
van Looy. 1909 .
Het work der literatuurhistorie is mode onpartijdig hat oordeel
to toetsen door tijdgenooten en later-gekomenen geveld over onze
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sehrijvers, en als zoodanig gevestigde reputaties aan herziening
onderwerpen en waardeering opeischen voor ten onrechte miskende
of vergeten grootheden . Zij eischt dat de bewondering niet ophoude,
dat de bewondering persoonlijk zij, maar bovenal rechtvaardig .
Want tijdgenooten merken soma het beete niet op ; later-gekomenen
hollers, in haast om het onrecht to herstellen, vaak het gestelde wit
voorbij ; en dan komt de zaakkundige, inziehtige literaire kritiek
hear eindoordeeel spreken, afdoend, hoezeer het ook paradoxaal luide .
Zoo waarsehuwt tereeht de schrijver reeds in den beginzin
den lezer dat hij gees paradoxes wil geven, maar een eerlijk oordeel,
vrucht van veel onderzoek en lang-overwogen inzicht . De aldus
gewaarsehuwde lezer vindt dan echter ruim veel beweging gemaakt
voor deze beweringen : het boek van prof. J o n c k b l o e t over onze
letterkunde voldoet niet meer, en de predikanten-poezie van '40 is
nicer stichtelijk gerijmel dan echte poezie . Want prof. K a 1 f f en
prof. t o W i n k e 1 ea . -- om van prof. t e n B r i n k maar uit
beleefdheid to zwijgen -- zouden hun omvangrijke werken van
historie en kritiek toch niet zijn gaan schrij ven, hadden zij dat
van J o n c k b l o e t voldoende gevonden ? En de bewering dat de
predikantenpoezie van '40 gees echte poezie was, is rinds de oprichting van den Nieuwen Gids een gemeenplaats, een nieuwe bewering
dus die reeds hear zlveren j ubileum vierde -- en wier verschijning hier, als jets nieuws op bijna elke bladzijde van dit werkje,
eigenlij k slechts verklaarbaar is als eene voor den schrijver en
zijn medestanders noodige bezwering van opkomenden twijfel aan
de juistheid hunner meening en als een snort eed getrouw to
blij ven aan hot nude vaandel . Frisscher, hoewel paradoxaal noch
nieuw, wordt het boek] a als het aan Hot d ij k, A l b e r ding k
T h ij m en P o t g i e t e r de eereplaats onder onze poeten van '40
aanwijst, en niet aan de predikanten --- die, zoo denkt Ynisschien
menigeen, al bekleedden ze niet doze eereplaats, al eischten no
deze ook niet voor zichzelven op, toch als dichters van geestelijke
poezie hun beteekenis hebben en behouden, trots Kb 0 Os . Zeker,
ze misters soma de noodige zelfkritiek - maar hoever is K loos
in die moeilijke kunst ? „De zuivere, geheel en al onvervalschte
psychische poezie . . . wear ikzelf, die altijd heb opgepast om nooit
to vervallen tot nuchtere mask-procede's, mij ook, mijn heels levee,
in mijn verswerk toe bepaald heb, die poezie is de eenige, die in
waarheid hear naam geheel en al verdient" (bl . 7b) . Ja, ja, dit is
toch maar de alleenzaligmakende waarheid : A 1 b e r t V e r w e y is
gees dichter, en 't heeft or alles van of K 10 o o hem tot predikant
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wil promoveeren ; K 100 s daarentegen is waarachtig dichter, was
bet, en zal bet zijn tot in eeuwigheid .
Enfin, we gelooven bet, omdat hij bet zelf zegt . Maar wat kan
ons ten slotte bier K loo s' oordeel over predikanten, V e r w e y en
K loos schelen ; we zouden immers jets hooren niet over predikanten,
Verwey en Kloos -- maar over Jacques Perk? Zeker, dat
hooren we ook, en wel de laatste 30 van de 239 bladzijden, dock
eerst moest gecorrigeerd worden dat na V o n d e 1 niet H o oft maar
Jeremias de Decker komt ; dat Schermer nog lang zoo mis
niet is ; en F e i t a m a ook niet, F e i t a m a immers veal voortreffelijker
dan V e rw e y ; dat F r an s d e H a e s ook niet voor de poes is, de
H a e s een meester bij dien „volstrekt verheffings- en zieningsioozen
N i c o l a a s Beets" (bl. 57) enz . enz . Na j a, zulke correcties
schaden minder den naam der gecorrigeerden, dan dien van den
corrector. Hot is fataal : telkens neemt de schrijver eon aanloop tot
een eerherstel onzer achttiend'eeuwsche letterkunde, en dan spitst
de lezer de ooren, want dit belooft hoogst interessant to worden,
want de schrijver schijnt blijkbaar thuis in die tijden en door
zijn breede en diepe kennis bevoegd bier een woord van gezag to
spreken ---- dock na den aanloop, o wee, daar komt wear bet relletje
Bee t s is niets, V e r w e y niets, en dit tot in 't oneindige, altijd
opnieuw als een repeteerende breuk .
En teleurgesteld legt de spreker doze slordige, en slechts bier
en daar veal-belovende improvisatie uit de hand .
G .F .H .
S . van M j 11 i g e n .
Noordhoff, 19C8 .

De Kerkzang .

Groningen .

P.

Doze zeer lezenswaardige opstellen over de geschiedenis der
k.erkmuziek, door den schrijver dozen winter in hoofdzaak to Amsterdam voorgedragen, verdienen alleszins de aandacht vooral van
hen die belangstellen in de zoo noodige hervorming van onze
protestantsche kerkrnuziek .
Eerst geven zij in broaden schets de ontwikkeling der oudchristelijke kerkmuziek en laten zien hoe daze, oorspronkelijk
volksgezang on gebaseerd op de zangmanier der antieke Grieksche
toonkunst, door A m b r o s j u s en G r e g o r i u s en later door P a l es t r i n a in de roomsche kerk tot zulk eon schoone, eigenaardige
kunst is gemaakt .
Daarna wijzen ze or op hoe de protestantsche kerk in dozen
in gebreke is gebleven . De Souterliedekens toch warden, misschien

152

ONZE LEESTA FEL .

wel our vervolging to ontduiken, gezongen op wijzen van bekende
volksliederen. En toes daarna D a t h e e n's Psalmberijming ton
onzent populair word, was dit en uit poetiseh, en nit muzikaal
oogpunt nog een stag achteruit . En dat terwijl, gelijk buitenlanders als A m b r o s ons moesten herinneren, de Nederlanden in de
15e en 168 eeuw de hoogeschool wares voor de muziek, en onze manners
als 0 c k eg h e m, 0 b r e c h t, S w e e l i n c k enz . hun onsterfelijke,
kerkelijke muziek componeerden ! Al was das ook de Psalmberijming
van 1773 bij die van D a t h e e n eon stag vooruit, met onze protestantsche kerkmuziek blij ven wij nog verre in achterstand, vooral
vergeleken bij de algemeene belangstelling voor de muziek in onze
dagen . Zelfs in onze nieuwste psalmbundels, b .v . die van den
Protestantenbond, is zooals do schrijver aantoont, niet genoeg op de
muziek gelet . Als staaltje geeft hij Psalm 65 : De lofzang klimt uit
Sions zalen . In de berijming van 1773 daalt de melodie juist op hot
woord : klirnt. Nu geeft die van den Protestantenbond deze variant :
De lofzang klimt tot U naar boven ; dock nu daalt de melodie niet
alleen bij iclimf, maar ook bij naar boven, wat „een ongewild komischen indruk maakt" (bl. 58) . Doch genoeg our to zien hoe zeor
hier eon hervorming is gewenscht, enn hoe good hot is dat hierop
eons wordt gewezen . Waarlijk, de invoering van eon nieuwen
rhythmus bij de protestantsche koralen late niet to lang op zich
wachten !
Eon ding is in doze opstellen jammer dat ze niettegenstaande
hot vole dat ze ons schenken, ze toch ook weer to weinig geven,
Iii . naast hot vole historische en theoretische, to weinig hot praktische, to weinig den weg voorteekenen, waarlangs we tot de zoo
gowenschte hervorming kunnen komen .
G. F. H.
Jan V e th . Portretstudies on Silhouettes . Amsterdam.
Scheltema en Holkema's Boekhandel .
Wat in J a n V e t h' s portretten zoo weldadig aandoet, n .1.
de broede gedetailleerde doorwerktheid, welke de eenheid der compositie toch niot echaadt, neon, integendeel doze zoo karaktervol
maakt als zuivere synthese van tallooze minutieus bestudeorde
onderdeelen, ditzelfde treft ons bier in zijn literaire portretten .
Met dit onderscheid dat we in zijn geschilderde portretten
alleen hot karaktervolle geheel zien on niet de nauwgezette voorstudies, terwijl we in zijn literaire sours van beide to zien krijgen .
Zoo geeft hij van by . van Stein1en, Mesdag, Der Kinderen, Boecklin
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kranig geteekende portretten waardoor wij henzelf en burs kunet
ineens scherp voor ons zien .
Daarentegen van Joze f Israels eerst een geheel portret waarin
hij aantoont hoe deze kinderlijke werker wet voor velen most zijn
een charlatan en wonderlijke knoeier, dock inderdaad met zijn
intiem-expressieve schilderingen aan de meest alledaagsche handelingen een groote beteekenis west to geven . Daarna echter in
De Jeugd van Israels een zeer nauwkeurig-gedocumenteerd onderzoek hoe I s r a e 1 s na veal fasten tut zijn eigenaardige schilderwijze
is gekomen, op deze wijze een inzichtige verklaring gevende van
hetgeen hij eerst heeft beweerd . Aan dat liefdevol bijeenverzamelen van kleine wetenswaardigheden viert hij by . in De Jeugd van
Jabob Mans zoo den teugel, dat bet den lezer waarlijk teveel
wordt en deze zich voorneemt dadelijk veal van die bizonderheden,
die waarlijk niet interessant zijn, to vergeten .
Toch kan men op den schrijver niet boos worden, omdat
ook dit teveel zoo duidelijk doet uitkomen hoe belangrijk onze
hedendaagsche Hollandsche schilderkunst is, en er waarlijk niet
minder op wordt als zij, gelijk hier telkens, onpartijdig wordt besproken naast de incest bekende buitenlandsche.
Daarom is het to betreuren dat de schrijver zich niet bij de
schilders heeft bepaald, maar ook portretten geeft van Paul Verlai3ce, Tale, en flog, heel achteraan gewaaid, twee sonnetten . Want
als keurig stilist en liefdevol beoordeelaar van schilderkunst is de
schrijver een man van gezag, dock dat overige werk doet hier aan
als een buitenissigheid, die bet geheel van dezen overigens schooners
bundel schade doet.
G. F. H.
Dr . A . K u y p e r. Parlementaire redevoeringen . Eerste
deal : K ameradviezen . Amsterdam. H o 1 k e m a en W a r e ndon . 1908 .
In een forsch deal, forsch als de taal, forsch als de redenaar,
als de staatsman zelf ligt de verzameling van Dr . K u y p e
Kameradviezen voor ons . Hot gansche bedrijf van den machtigen
leider als kamerlid (1894--1901) ligt daar als eon samenhangend
geheel en met klimmend genot van letterkundigen aard best ook
de tegenstander die klemmende betoogen, die gespierde zinnen,
waarin hij de z ware stem van den meeslependen redenaar als hot
ware meant to hooren . Of doze hat heeft over de huishouding van
Opsterland of over de Indisehe Begrooting, of hij op snijdenden
toon de liberate ministers to lijf gaat of web de „fictie der weten-
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schap" aan de kaak tracht to stellen, of hij de Vredesconferentie
aan den tand voelt dan wel de kiss-, ongevallen- en leerplichtwet
onder de loupe neemt, of hij den Atjeh-oorlog dan wel het Hooger
Onderwijs in het oog vat --- altijd schenken deze adviezen den lezer
een genieting van hoogen rang.
Hoe geheel anders rollers deze forsche zinnen van den geoefenden politieken gladiator dan de fij n gestileerde woorden van den
aristocratisehen geest, die voor hem zijne partij leidde ! Hoe geheel
anders is deze verzameling dan de gelij knamige van G r o e n v a n
P r i n s t e r e r! Wie Dr. K u y p e r en zijn invloed op een groot
deel van het Nederlandsehe yolk wil begrijpen, kan de op vier van
doze zware deelen berekende uitgave niet missen . Zij teekent
gansch den man en gansch het werk
eon „doeumentum humanum" .
P. J. B.
Dr . W . J . K u h 1 e r. Johannes Brinckerinck en zijn
klooster to Diepenveen . Rotterdam . W . N e v e n s . 1908 .
Ofschoon de schrijver niet tot M o 11's of A c q u o y's leerlingen
kan behoord hebben in den zin, dien men gewoonlijk aan oat
woord hecht, zonder twijfel behoort hij tot hunne school, tot die
school, waarin nauwgezetheid in het teruggaan tot de bronnen
zelve en in het gebruik daarvan gepaard gaat met ordelijken verhaaltrant en liefde voor de Windesheimsche kloosterinstellingen .
Zooals hot meer met leerlingen het geval is, gaat de schrijver in
zijn bewondering voor die instellingen vrij wat verder dan zijn
leermeesters, die ook in oat opzieht het voorbeeld gaven van het
betraehten der juiste mast . Maar die bewondering en die groote
liefde voor de besehreven zaken hebben ook haar goede zijde . Ook
in dezen zin is de schrijver leerling van M oil en A c q u o y, oat
hij de Windesheimers niet maar eenvoudig als hervormers voor de
letter dock terecht - als streng katholiekgezind voorstelt, als de
laatste vertegenwoordigers van een snort van inwendige hervorming
in de katholieke Kerk voor Luther . De figuur van Brine k e r i n e k
is in deze omgeving een der meest op den voorgrond tredende,
ook eon der aantrekkelijkste en de schrijver mocht van geluk
spreken, oat hot Coeval hem hot belangrijke voorheen geheel onbekende handschrift betreffende de zaken van hot zusterklooster Diepenveen in handers speelde . En wat hij uit dit handschrift en uit anders
haalde, is de moeite der kennisneming ten voile waard : zijnu boek
mag eon welkome aanvulling van de Windesheimsche literatuur
geacht worden, van die eigenaardige literatuur der stills vroomheid,
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die in de „Imitatio" haar bests vrucht heeft geschonken, nog altijd
sen gelief koosd leesboek ook voor protestantsche geloovigen . Is
ook dit feit niet sen bewijs, dat in den grond der zaak protestantsche en katholieke gevoelens -- ik spreek niet van de kerkleer !
uit sen wortel immers gesproten, niet zoover uiteenloopen als men
sours beweert ?
F . J. B .
G . C . W . G o r r is . Dr . W. J . F. Nuyens beschouwd in
hot licht van zijn tij d . Nij megen. Maim b erg. 1908 .

Pit werk, bekroond antwoord op sen prijsvraag van het
N u y e n s-foods, is sen waardige hulde aan de nagedachtenis van
den merkwaardigen man, doctor en geschiedkundige, die zooveel
gedaan heeft our het katholieke beginsel hier to lands to verdedigen .
N u y e n s was geen geschiedvorscher -- daarvoor ontbrak hem
de opleiding, ontbraken hem ook de gaven ; evenmin eigenlijk
geschiedschrij ver - daarvoor ontbrak hem de macht van het woord
en het inzicht in den loop der dingen, in samenhang beschouwd ;
eigenlij k was hij ook niet eens geschiedkundige in den waren zin
des woords to noemen - daarvoor ontbrak hem de breeds kennis,
die daartoe noodig is . Hij was sen dilettant, die uit liefde tot zijn
geloof, tot zijn Kerk, aan het lang achterafgezette beginsel der katholieken in ooze geschiedenis ten minste de plaats, die daaraan
toekomt, trachtte in to ruimen . En als zoodanig heeft hij werkelijk
buitengemeene verdiensten gehad, heeft hij rusteloos gearbeid to
midden van eon uiterst drukken werkkring, die hem dikwijls niet
anders dan den nacht overliet voor wat hij als zijn roeping beschouwde, heeft hij strijd en smaad niet geschuwd, veeleer gezocht .
Zijn boek over de „Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten"
(1865--1870) is zijn hoofdwerk geweest, het verdienstelijkste van
zijne geschriften, opgesteld als sen verdedigingsschrift en voor den
lateren geschiedschrij ver in zooverre van groot gewicht als hot de
aandacht doet vallen op menig punt, dat door de protestantsche
geschiedschrij ving tot op B i 1 d e r d ij k en G roe n, door de kritische
geschiedschrijvers sedert B a k h u i z e n en F r u i n, of geheel verwaarloosd of weinig in hot licht gesteld was geworden . Hij heeft
dit boek geschreven uit eon katholiek oogpunt, als trouw en ijverig
zoon zijner Kerk - eenzijdig, zeer eenzijdig zelfs, met de daaraan
vast zij ode overdrij ving, in gebrekkigen stij 1 en met gebrekkige
kunst van compositie . Maar wat hij wilds, heeft hij bereikt : hij
wilds de geschiedenis van Nedorland in dat tijdperk van katholieke
zijde laten zien .
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De schrij ver doet dit alles duidelij k uitkomen, in helderen
stijl, met wat al to veal loftuiting, ook al last hij de gebreken van
N u y e n s' werkzaamheid niet geheel in hot duister . Wat hij heeft
gedaan, is een daad van welverdiende pieteit en zijn boek draagt
geheel dat karakter . Hat is breed opgezet en leerzaam voor ieder,
die jets weten wil van de geschiedenis der katholieke reactie en
actie bier to lands in de tweeds helft der 19~° eeuw, waarin
N u y e n s een zoo belangrijke rol speelde.
P. J . B .
J. F. v a n S o m e r e n . De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek . Utrecht . A . 0 o s t hoe k, 1909 .
De ij verige Utrechtsche bibliothecaris heeft tar gelegenheid
van bet betrekken van bet nieuwe fraaie bibliotheekgebouw de
geschiedenis der aan zijn zorgen toevertrouwde installing in breeds
trekken beschreven . Het inhoudrijke en gedocumenteerde verhaal
is verlucht met fraaie reproducties van bladen uit eon paar der
voornaamste handschriften, die de bibliotheek bezit, met portretten
van de voornaamste bibliothecarissen, met of beeldingen van mooie
boekbanden en titels, eindelijk met eon kijk in de bibliotheek . Hat
statige boek in groot 4° maakt eon goeden indruk . Jammer, dat
de schrij ver, die moeilij k kan ontkennen, dat de Leidsche Universiteit eon zestigtal jaren ouder is dan de Utrechtsche, bet noodig
geacht heeft de dwaze redeneering op to zetten (blz . 2), dat toch
de Utrechtsche Universiteits bibliotheek de ,,oudste" is . . . . omdat
de stedelijke bibliotheek, waaruit zij is voortgekomen, in 1584 gesticht is door bet bijeenbrengen uit de Utrechtsche kloosters van
een belangrijk getal handschriften en boeken, terwijl de Leidsche
boekensehat zich toen nog maar tot eon paar boeken beperkte !
Jammer ook voor die bibliotheek, dat zij den mooien voorsprong
dien zij had, zoo spoedig heeft verloren en dat hare schatten in
de 17de on 18de eeuw zoo slecht beheerd zijn . Nu mag Utrecht
wader trotsch zijn op de bibliotheek, al heeft zij niet veal kans
om in afzienbaren tijd de Leidsche zelfs in de verte to evenaren,
ten minste wat den schat van handschriften aangaat . Maar dat
laatste is ook niet noodig : or zij wedijver, geen naijver !
P . J. B .
Dr . C . t e Lint urn . Uit den Patriottentijd . Rotterdam .
W . L. en J. B r u s s e, 1908 .
De hear T e L i n t u m schreef verleden jaar in de N. B . C . eon
aantal aardige schetsen nit den Rotterdamschen patriottentijd en gaf
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deze thane opnieuw uit met leerzame en goed gekozen illustraties,
die hij dankte ears de welwillendheid van den bezitter der collectieV a n S t o 1 k, zoo rijk aan zeldzame of beeldingen van hooge waarde .
De lang verwaarloosde Patriottentijd vindt thane tal van onderzoekers, onder wie de schrijver, met plaatselijke toestanden zoo
goed bekend, zich door deze uitgave zeer verdienstelijk maakt . Zijn
goedgeschreven boekje kome in velar handers .
P. J. B.
Analecta uit L e o p o 1 d v o n R a n k e' s Ristorische
Werken, verzameld en toegelicht door M . t e n B o u wh u y s, vertaald door Jac . J . v a n G e 1 d e r e n . Eerste
Bundel . Amsterdam . Van Looy, 1908 .
1vVelke lezers stellen d e bewerkers zich voor ? Wie R a n k e
kan begrijpen, kan hem ook in hat Duitsch wel lezers . „Onze beschaafden", tot wie zij zich richten, verstaan wet zooveel Duitsch,
mogen wij onderstellen, dat Rank e „binnen hun bereik" valt .
De toelichtende aanteekeningen zijn dan ook van dien aard, dat
„lezers van zeer verschillende ontwikkeling" armada „geriefd"
heaters to worden . Maar wet hebben die aan R a n k e ? Summa summarum -- wat wil men eigenlijk met zulke uitgaven van overigens
goed gekozen fragmenten ?
P. J. B.
Mr . S . G . C a n e s. Critische systematische commentaar
op de Wet op hat Arbeids-contract . Groningen . P . N o o r dh o f f, 1908 .
Ret uitvoerig werk van Mr. C a n e s behandelt de wet op hat
Arbeidscontract welke 1 Februari van dit jaar in werking is getreden . De schrijver geeft hierin een stelselmatige verkiaring van
de wet en vlecht dear doorheen verschillende critische opmerkingen,
daarbij gebruikmakend van de tusschen Regeering en Parlement
gewisselde stukken en ook van de buitenlandsche literatuur over
dit onderwerp . Zijn boek is op die wijze geworden, eerder een
studieboek voor hen die zich rekenschap willen geven van wet
door den wetgever bedoeld is en daarbij willen nagaan, welke
gebreken vermoedelijk aan de regaling kleven, dan dat men deze
bladzijden aan de zeer vale leeken, die met de wet in aanraking
zullen komen, in handers zou willen geven ale een bruikbare leidraad voor de kennis der wet. Men mag den schrijver den lof niet
onthouden dat hij met groote nauwgezetheid verschillende kwesties,
welke thane reeds uit de enkele overweging van de wettelijke
bepalingen voortvloeien, onder de oogen heeft gezien en daarbij
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telkens aangeeft wat vermoedelijk de gevonden oplossing in do
praktijk zal beteekenen, dock overigens wil hat ons voorkomen dat
daze schrijver de wettelijke regaling wel wat uitsluitend bezien
heeft uit eon zuiver juridisch oogpunt en zich niet altijd genoeg
rekenschap heeft gegeven van de eischen der praktijk, waarmede
juist in een wet als daze zoo stellig rekening had moeten worden
gehouden. Wij denken hierbij inzonderheid aan zijne opmerkingen ten aanzien der bekende artikelen 1638c en d, en over hat
verband tusschen art . 1638c en een eventueelo ziekteverzekeringswet . Hot bezwaar, dat dit artikel tegen de bepalingen van de
tookomstige ziekteverzekeringswet zou indruischen en dus woldra
gewijzigd zou moeten worden, dit bezwaar acht de schrijver slechts
„schijnbaar gewichtig" en hij schijnt to meenen dat aan dit slechts
schijnbaar gewichtige bezwaar elks kracht is ontnomen, doordat
Minister V e e g e n s, daartoe door de Kamer aaangezocht, de verklaring heoft afgelegd, dat hij zich met hot ontworpen artikel
geheel kon vereenigen en hot in niets op de door hem ontworpen
ziekteverzekeringswet praejudicieerde . Daargelaten flu nog de
vraag in hoever hot ontwerp ziekteverzekeringswet van Minister
V e e g e n s inderdaad streod met de regaling van ziekte-uitkeering
in de wet op hot arbeidscontract, mag toch zeker wel er aan
worden herinnerd dat dit ontwerp van Minister V e e g e n s door
de opvolgende Regeering is ingetrokken en dat dus, niet slechts
de Tweeds Kamer maar ook niemand tar wereld eenig houvast
heeft aan een verklaring, walks elks beteekenis heeft verloren, en
waarvan men dus ook thane zeker niet moor kan zeggen, dat zij
aan een schijnbaar of werkelijk gewichtig bezwaar eenige kracht
ontnomen heeft .
Ook overigens in de bespreking van dit artikel trof hat ons
dat de schrijver blijkbaar to weinig met de praktijk op de hoogte
is om ten voile de portee van de regaling to verstaan . Zijne
opmerking dat den werkgever goon direct nadeel treft door simulatie bij voorgewende ziekte wanneer eon ziekteverzekeringswet
is ingevoerd, aangezien alsdan de uitkeering betaald wordt door
een ziekenkas en niet door den werkgever persoonlij k, die opmerking houdt geen steak, vooreerst omdat in de boide ontworpen
ziekteverzekeringswetten ook de werkgever tot de ziokteverzekering
bij droeg en voorts ook omdat, daargelaten de geidelij ke uitkeering
bij ziekte, hot wegblijven van den arbeider op zichzelf reeds storend
in de ondernoming en dus schadelijk op hot bedrijf kan werken .
En de volgende opmerking van den schrij ver dat, waar volgens
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art . 1638c de patroon 100% van hot loon to betalen heeft, hij wel
nauwkeurig zal toezien of de arbeider door ziekte verhinderd is
to werken, ook hier schijnt goon rekening gehouden met de ernstige
moeilijkheden waarop zoodanig toezicht, vooral in grootere ondernemingen en vooral bij eon zekere complaisance van medische zijde,
zal afstuiten . Er is trouwens veal moor in deze bladzijden waarbij
men, ze doorlezend, zijn uitroepteekens en vraagteekens zet, en eigenlij k golden doze in hot algemeen des schrij vers appreciatie van hot
geslaagde en doelmatige deter wettelijke regaling . Intusschen hot
beperkte bestek onzer aankondiging gedoogt niet reader hierop in
to gaan en ook waar wij in menigerlei opzicht van des schrijvers
mooning verschillen, kunnen wij erkennen dat zijn arbeid veal
H. S .
verdienstelij ks bevat .
Gerardv
P . N . van
G. F. H a
P . N . van

a n E c k e r e n . Ida Westerman. Amsterdam.
Kampen en Zoon, z. j .
s p e 1 s . Onder den Brandaris . Amsterdam.
Kampen en Zoon .

Noemen wij deze twee boeken bijeen, hot is niet omdat over
beide hetzelfde to zeggen zou zijn, maar omdat hot eene en hot
andere in Onze Eeuw is verschenen en wij dus - eon goede gewoonte getrouw - met eon enkele vermelding der verschijning
willen volstaan . Van H a s p e 15' work geldt eigenlijk slechts voor
eon deal dat hot onzen lezers reeds bekend is : deze bundel verhalen word genaamd naar hot eerste, dat in ores maandschrift eon
plaats heeft gevonden en ook andere verhalen, die hier in eon deal
den lezer geboden worden, zijn reeds door ons opgenomen, enkele
andere echter zien flu eerst hot licht . Met de vermelding van dit
fait rouge worden volstaan . Slechts dit nog : de roman van v a n
E c k e r e n heeft ook buiten den kring van Onze Eeuw de aandacht
getrokken, vooral toen zij als book word uitgegeven ; do H a s p e ls'
work vindt schier onverdeeld de waardeering, die hot verdient .
Zoo zal de uitgave van beide boeken ongetwijfeld velen welkom zijn .
H. S.
W . A . P a a p . De doodsklok van hot Damrak . Roman
nit hot j aar 1907 . Derde druk. Uitgevers-Maatij Vivat.
Amsterdam, 1908 .
Eon derde druk ? En in zoo korton tijd ? Waarom ? Niet omdat
hierin eon tafereel wordt opgehangen van hot „gegok" der Amstordammers ten j are 1907 in allerlei Amerikaansche waarden, maar
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-- wellicht ; wij kunnen dat niet nagaan
omdat hierin voor den
heel- of half-ingewijde bepaalde personen onder fictieve namen zijn
aangeduid, zoodat de „roman" er sen „a clef" is ; zeker wel omdat
de schr. hat er zoo vreeselijk dik oplegt en zijn heels boek ten
minste even hyper-sensationeel is als de titel . Dit werk is grof
van begin tot eind . De groote beursman, die hierin wordt geteekend, heeft voor 't oogenblik „slechts" drie maitressen ; zijn vrouw
is aan den drank ; zijn zoon is een zwakkeling die op 's vaders
advise gaat doordraaien ; zijn dochter heeft een liaison met den
palfrenier Zoo ziet hat er uit in de gezinnen der schuldigen . En
de slachtoffers? Een van hen wordt door den tegenslag der koersen
zdo stapelgek, dat hij zijn vrouw en drie docht ere en daarna zichzelf doorschiet. De rest van hat heels verhaal is „naar versant" .
Al dit grove en stuitende is geschreven in een zekeren vlotten
maar ruwen tram en bet geheel is ale letterkundig voortbrengsel
vorre onder A . P . Zelfs kan men niet gelooven dat dit grof geschrijf althans de menschen van hat „gokken" zal afhouden, want
niemand zal daze schildering ale overeenkomstig de waarheid aannemen . Doch met dat al - en daarom --- is de derde druk van
zulk een boek wel een spreken d teeken, flu j uist gears heel gelukkig
teeken !
H. S .

M . J. B r u s so. Het nachtlicht van de zee . Met een
penteekening van J o z e f I s r a e l s . Rotterdam . W . L .
en J. Brusse .
„Hat nachtlicht van de zee" is hat lichtschip „Mass", dat in
zee buiten den Hoek van Holland ligt en waarop B r u s s e twee
dagen en een nacht vertoefd heeft om er hot levers van de bemanning mee to levers en one daarvan to vertellen . Nu, hij doet dat
op zijn bekenden, uiterst suggestieven tram, zoodat we wel een
heel sterke impressie krijgen van dat eentonig bestaan ginds aan
boord, waar zoo heelemaal niets gebeurt dan eens per week de
aanraking met den vasten wal en om den gezetten tijd hat kort
verblijf aan land, hat „vervang" . Men voelt hat zeer wel, al
lezende, dat dit alles zeker zoo is ale hat ons door B r u s s e wordt
geteekend, en men waardeert opnieuw in dit boekje de uitbeeldingskunst van den schrijver, die ons dit alles zoo voor oogen west to
stellen .
Een vraag : die penteekening van I s r a e is, zou zij wel tot
meerder glorie van den artiest zijn weergegeven ?
H. S.

VIVAT ORANJE!
DOOR.

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

„Vivat Oranje ! Hoezee !" Dat 'vas de kreet, waarmede
onze vaderen iedere gelukkige gebeurtenis in de geschiedenis
der natie plachten to begroeten . Dat moge ook de juichkreet ziju, waarmede wij de geboorte begroeten van een
prinses van Oranje, gesproten nit den nieuwen +ak van den
alouden stem, welks geschiedenis en is met die van ons
yolk . Die kreet moge het gevoel uitdrukken, waarmede
ook onze redactie hare hartelijke gelukwenschen biedt aan
Vorstenhuis en Natie, flu de lang verbeide gebeurtenis een
zoo gelukkig verloop heeft gehad .
Het is thans ongeveer 500 jaren geleden, sedert de
geslachten van Oranj a en Nassau beide in onze landen
hunne intrede deden . De prinsen van Oranje nit het
geslacht van Ch lon, verwanten en vasallen van de hertogen van Bourgondie, waren omstreeks 1400 met hen in
de Nederlanden verschenen ; de graven van Nassau hadden
in denzelfden tijd een loot van hun aloud geslacht overgeplant near Brabant en Holland, eveneens in de verhouding
van nasal der Bourgondische vorsten, die allengs alle Nederlandsche gewesten onder hun oppergezag vereenigden .

152*

V I VA T O RANJE

Als vasallen, als veldoversten, als hooggeplaatste ambtenaren, als landvoogden zelfs hebben . Oran j es en Nassau s
langer dan anderhalve eeuw achtereen het Bourgondisehe
Huffs gediend van de dagen van Phil i p p e l e H a r d i tot
die van Philips II, den „titan van Spagnien .". Toen
waren de beide geslachten tot a€n geworden, sedert de
Chalons hue mansstam hadden zien uitsterven en de laatste
vrouwelijke afstammeling in den echt getreden was met
graaf Hendrik van Nassau, wiens zoon Rend in 1530
titel en rechten van Oranje erfde. Erfgenaam van R e n
van Oranj e-Nassau, die met trots tot wapenspreuk koos
„Je Maintiendrai Chalon", was diens neef, Will e m van
Oranje-Nassau, die met voile toestemming van keizer
K a r e 1 V (1544) de erfenis aauvaardde en de sedert zoo
beroemde wapenspreuk van den erflater overnam .
Waren onder de vroegere Oranjes en Nassaus de banden
diet geslachten met de Nederlandsche gewesten steeds
nauwer aangehaald, zoodat beide, maar vooral dat van
Nassau, omstreeks 1500, als Nederlandsche geslachten
konden gelden, met pries W ill e m zou nog een geheel
andere, een veel inniger verhouding ontstaan . Hij toch
welk Nederlander, welk beschaafd mensch in welk land ter
wereld ook weet het niet ?
heeft zijn levenslot en het
lot van zijn geslacht onverbrekelijk verbonden met dat van
het land en het yolk, aan welks hoofd hij zich stelde in
den roemruchtigen opstand, die de wording der Nederlandsche natie voorbereidde . Zonder hem zou die ppstand
gemakkelijk zijn onderdrukt, zonder zijn geniale staatsmanskunst, zijnu voortreffelijke leiding, zijn, taai weerstandsvermogen, zijn zelfopofferende liefde jegens het yolk, dat zich
met vertrouwen, met hartelijke genegenheid aann zijn inzichten onderwierp en hem ten slotte tot opperheer zou
begeerd hebben ; zonder zijnn buitengewone gaven vann hoofd
en hart zou .A.1 v a, zou P a r m a ongetwijfeld de zege
hebben behaald en zou de Republiek der Vereenigde Nederlanden nooit zijn ontstaan . En ook na zijn noodlottigen
dood bleef zijn geest voortwerken onder hen, die hem
gekend hadden .
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Hij, de ,,Vader des Vaderlands," legde den grondslag
van die innige verhouding tusschen hot Nederlaudsche yolk,
den Nederlandsehen Staat, die omstreeks 1600 ontstond, en
zijn geslacht, dat met goed en met blood deed wat hot vermocht om den j ongen Staat to bevrijen en hem to verheen
tot wat die in hot midden der 17e eeuw is geworden : eon
der groote mogendheden van Europa . Niet hij afleen maar
ook ziju zonen Maurits en Frederik Hendrik, ook
zijn ongelukkige oudste Phil i ps W ill e m, zijn dochters,
ziju neven en achterneven nit hot then aan nakomelingen
rijke Bluis van Nassau - alien hebben gestreden en geleden
in den zwaren kamp tog en. hot machtige wereldrijk van
Spanje, bekroond door de schitterondste zegenpralen order
hunne biding bevochten . Er ziju in do woroldgeschiedenis
weinig voorbeelden to vinden van een reeks van holden en
staatsliedeu als doze, van een Maceabeengeslacht als dat der
Nassaus . En niet afleen maar als krijgslieden hebben zij
zich verdionstelijk gemaakt . Wie kept riot de onsterfelijke
verdiensten van grins M au r it s als besehermer der wiskundige wetensehappen, abs bevorderaar van zeevaart en
handel P Wie denkt hier niet aan de sympathieke figuur van
Frederik Hendrik, den voortreffelijken staatsman, den
beschermer van schilder en bouwkunst, den man van smack
en beschaving, die den ietwat ruwen volksaard door fijne
Fransche vormen trachtte to temperen?
Lief en leed hebben de Nassau's met hot Nederiandsche
yolk gedeeld . Prins Ma u r its moge zich door hartstocht
hobben later verbeiden tot alto folio vijandschap jegens den
ouden staatsman, die „Holland had gedragen order 't hart",
zijn goedo trouw valt goon oogenblik to betwijfeben ; hij
meonde, handebend zooals hij deed, do in ziju hog bodreigde
belangon dor ratio hot best to dionen en abs zoon zijns
vaders verplicht to zijn zoo to haudelen, abs door do Goddebijke Voorzienigheid belast met do vorantwoordelijkhoid
voor hot lot van bet yolk, dat hij sedert zijne grille jeugd
had geboid op hot oorlogspad . Do zachtmoedige F r e d e r i k
o n d vi k heoft niot opgehouden to trachton good to maker
was misdroven was tegen recht en billijkhoid, en hooft vor-
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zoening gebracht, waar wederzijdsche verbittering diepe
kloven scheen to graven . Diens eenige noon was juist gekomen op het scheipunt, waar de weg near de Monarchic zich
scheen to zullen of buigen van dien der Republiek, toen het
verraderlij ke lot hem nedervelde en zijn nog on geboren
kind hulpeloos achterliet .
Maar in die donkere dagen in de geschiedenis van het
Huffs van Oranje vergat het yolk den „kleinen Prins" niet,
peen oogenblik, enn telkens en telkens weder hoorde men
het „al~vel sal hij stadhouder syn", den Staatsgezinden, die
terecht voor de republikeinsche instellingen vreesden, ten
spijt . Telkens wanneer in den krijg tegen Engeland zware
slagen bet land troffen, vestigden zich de blikken op het
zwakke kind, den tengeren jongman en als eindelijk in
1672 de vreeselijke crisis komt, schijnt grins Will em III
de eenige redder in den bitteren nood van land en yolk .
En hij werd de redder. Is het wonder, dat het yolk
Gods beschikking zap in dat telkens weder near voren
treden van Oranje, waar het volksbestaan, waar de dierbaarste belangen

bedreigd schenen ?

Is het zoo geenszins
hot in de tegenstre-

vergefelijk, den toch verklaarbaar, dat
vers van Oranje kinderen Belials meende to zien en in verdwaasde verbittering de De Witten, in wien zich de tegenstand tegen Oranje belichaamde, ombracht als waren zij
schadelijke beesten ?
Ook Will e m III stood hoog in de volksgunst en hij
van zijn kant was gehecht aan dit land met al den hartstocht, waarvoor zijn uiterlijk kalm en teruggetrokken gemoed vatbaar was . Hij mocht niet in de eerste pleats het
belang der Republiek maar dat van de wereld op het oog
hebben, die hij, door God daartoe uitverkoren, meende to
moeten verdedigen tegen de „universeele monarchic" en
den „universeelen godsdienst", waartegen ook zijn overgrootvader, zijn gansche geslacht vd6r hem had gestreden
-- hij was nergens gelukkiger, hoe hoog hij ook steep, den
to midden van zijn trouwe Hollanders, den in zijn geliefd
Den Haag, hem nog dierbaarder geworden door de droeve
herinneringen zijner donkere jeugd .

VIVA.T oRAN
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Maar hij stierf kinderloos en de jonge Friesche pries
van Nassau, die den naam van Oranj e niet zonder tegenspraak erfde, ping ook been, flog voordat hij den flog altijd
populairen naam weder een overwegend gezag kon verschaffen, al had hij zich bij Malpla quet een waardig erfgenaam van den krijgsroem zijner vaderen getoond . En er
was jets noodig om to doers vergeten, dat de oude Oranjes
waren heengegaan en de Friesche Nassau's aanspraak
hadden op hunue erfenis ook in de volksgehechtheid, in
de volksliefde .
Eerst een kleine halve eeuw na den dood van Will e m
III klonk weder in een kritiek oogenblik de oude leas
„Vivat Oranje ! Hoezee !" voor Will e m IV, wederom begroet als de van God gezonden leider, die land en yolk
kon verlossen uit bet gevaar, dat bet volksbestaan opnieuw
scheen to bedreigen . En de pries van Oranje steeg thans
hooger in macht den en zijner voorgangers : van hem
hoopte men niet alleen de verlossing uit de handers des
vijands maar ook de verbetering der verrotte regeeringstoestanden, de herleving van handel en nij verheid, van
welvaart en aanzien . Teleurstelling volgde, bittere teleurstelling, terwijl de pries na vier jaren reeds bet moede
hoofd nederlegde, niet bestand als hij was geweest tegen
de zware teak, die hem was opgelegd . De hoop op zijn
jongen zoon, opnieuw den „kleinen pries" van bet oude
liedje, zou flog lang op vervulling moeten wachten . Maar
zij bleef levee, die hoop, zij nam toe met zijn leeftijd, en
toen hij eindelijk zelf de regeering aanvaardde, ontwaakte
zij tot nieuw levee . De „teerbeminde", evenals zijn vader
feitelijk „vorst" tier Nederlanden geworden en als zoodanig
genoemd en geeerd, bleek echter ook geen hervormer to
kunnen zijn, niet eens een handhaver en de diepe teleurstelling van vele her vormingsgezinde vaderlanders, van
vele oprechte „Patriotten", werd allengs tot fellen heat
tegen bet stelsel van regeering en tegen de persoon van
hem, die dat stelsel vertegenwoordigde . Een nieuwe crisis
voor land en yolk, de vierde oorlog met Engeland, eindigde
to midden van verzet en oproer en 's prinsen afzetting
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scheen hot gevolg to zullen worden van den reeds woolenden burgerkrijg, toen Pruisische bajonetten hot stadhouderlij k gezag herstelden . De n aam van Oran j e, die reeds meermalenn tot eonn strijdkreet, eon partijkreet was verlaagd, ja
door de tijdelijk zegepralende Patriottenpartij eon oproerkreet was gescholden, bleef de bus der ovorwinnende partij,
bleef eon partijkreet . Ads zoodanig word hij verboden, toen
in Januari 1795 weder donkere dagen kwamen, de pries en
de zijnen hot land verlieten en de treurige periode van den
Franschen Tijd, van hot feitelijk, later zelfs van hot werkelijk verlies der onafhankelijkheid was aangebroken .
Met Oranje scheen hot geluk der Nederlan.dsche natie
verdwenen to zijn en Oranje zelf kon buiten Nederland
evenmin gedijen . Maar de scheiding scheen er eene voorgoed to zullen worden . Ofschoon or web eons sprake was
van herstel in de Republiek, nu de Bataafsche, niet moor
die der Zeven Provincien, pogingon om gewapenderhand
dear binnen to dringen mislukten, N a p o 1 eon wilde uit
veees voor Engelsch-Pruisische invloeden niet van herstel
bij overeenkomst hooren en men legde zich neder bij hot
voldongen feit . Ook Oran je . Niet de pries zeif echter,
maar zijn oudste en thans eenige zoon nam vergoeding in
Duitschland aan en Fulda Lag den. Oranjevorst als opperheer verschijnen, al was hot slechts tijdelijk enn schaarde
doze zich spoedig weder onder de heftigste tog enstanders
van Frankrijk, getrouw aan de tradities van zijn geslacht
sedert W i 11 e m III, enn bezield met diepen heat tegen
den overweldiger.
Toen hot geluk dozen begon to begeven, stelde pries
W i 11 em, gesteund door zijn edele moeder, die ook Nederland nooit vergeten kon, zich onmiddellijk in betrekking
tot de mogendheden om aan to dringen op bevrijding
der Nederlandsche gewesten, van able to zamen, nit hot
Fransche juk . Nog voordat de mogendheden zoover gekomen waron, hadden H o g e n d o r p en de zijnen in de
oude Republiek dat juk reeds afgeschud en den Pries
teruggeroepen .
En hij kwam terug, vorwachtend herstel in de oude
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waardigheden maar weldra Souverein Vorst, eindelijk
Koning vann alle Nederlanden, nu voor het eerst sedert
grins Will e m I weder vereenigd .
De slag bij Waterloo, waarin zijn oudste zoon zich
weder den oorlog sroem zij ner vaderen waardig toonde,
bevestigde zijn heerschappij en het eigenlijke Nederland
bleef hem, den Koning, vereeren als den aangewezen leider,
die zich kon verheugen in de onbezweken trouw, het voile
vertrouwen van dat deel der nieuwgeboren natie . Pat
eigenlijke Nederland stood pal met hem, toen de Belgen
in 1.830 opstonden, en keurde jaren achtereen zijn hardnekkig verzet tegen denn wil der mog endheden g oed, totdat
eindelijk de cooed zonk en Koning en yolk moesten toestemmen in de vernietiging van wat in 1815 was gesch .apen .
Oranje en het oude Nederland bleven samen, maar de worst,
teleurgesteld inn zijn hoogste idealen, na de mislukking
zijner plannen ook niet langer de geliefde worst van 1813,
legde zijn task mismoedig neder .
Zijn ondanks alles nog populaire zoon nam de teugels
van het bewind in handen en bond n oedig het hoofd
aan de bezwaren van allerlei snort, verzoenend optredend
tegenover de opkomende verschillen van godsdienstigen en
staatkundigen aard, en in 1848 zijn zoo goed als absolute
vorstelijke macht prijsgevend om er de werkelijk constitutioneele voor in de plaats to krijgen, daarbij gehoor
leenend aan de volkswenschen .
Zoo ontstond met de regeering van W ill e m III een
nieuwe verhouding tusschen worst en yolk, meer dan die
onder konin g W i 11 e m I overeenkomend met de neigingen
des yolks, met den ontwikkelingsgan g onder geschiedenis,
waarinn geen plaats was voor eene, zij het dan slechts
feitelijke, absolute vorstelijke macht . Voortaan zou Nederland leven onder eene constitutie, die het mogelij k zo a
waken minder geschikte dragers van het koninklijk gezag
aan banden to leggen, maar aan begaafde persoonlijkheden
gelegenheid to geven rechtmatigen invloed op den gang
van taken to oefenen .
Maar het iluis van Oranj e, in 1848 nog verscheidene
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prinsen en prinsessen rijk, verloor hat eene na hat andere
zijner mannelijke laden en ruim dertig jaren later stood
koning W ill e m III zoo goad ale alleen, get was to verwachten, dat binnen betrekkelijk korten tijd een der min
of meer verre vorstelijke verwanten, onbekend met land
en yolk, onbemind, ja nauwelijks gekend door hat Nederlandsche yolk, krachtens erfrecht alleen den troop zou
moeten beklimmen . Ret stood to vreezen, dat dap bij de
onduidelijke woorden der Grondwet internationals verwikkelingen zouden ontstaan, dat naburige mogendheden zich
bij daze onzekerheid zouden doers gelden, ja dat de opvolging in Nederland aanleiding zou kunnen geven tot eon
Europeeschen oorlog. Toen trad de oude Koning opnieuw
in hat huwelijk met prinses E m m a v a n W a 1 d e c k, die
zich weldra eon ruime plaats in hat hart das yolks wilt to
veroveren en hot was alsof or sen gevoel van beklemming
was geweken, toen in 1880 prinses Willie 1 m i n a geboren
wend.
De Koning stierf en zijn geliefde dochter nam zijn plaats
in onder leiding harer hooggeeerde moeder, die den naam
van Oranje hoop held, hem opnieuw de liefde das yolks
wilt to verzekeren, vertegenwoordigd ale hij ward door twee
vrouwen, wier hoogste ideaal gelegen was in hat vervullen
van hare historische plichten tegenover hat yolk, waaraan
hare vaderen zich sedert meer dap drie eeuwen nauw verbonden hadden gevoeld .
Toen de jonge Koningin meerderjarig was geworden,
toen zij op hare beurt met den echtgenoot harer keuze in
hat huwelijk trad, uitten zich de hartelijke gevoelens der
natie voor hear Vorstenhuis in de ondubbelzinnigste termen .
Zoo goad ale algemeen was de hoop op de vestiging van
een nieuwe vorstenfamilie uit den ouden stem . Maar meer
den eene ward die hoop teleurgesteld en opnieuw opt waakte
de vrees voor de toekomst van hot Oranjehuis en daarmede
van de natie . Er waren er, die spraken van eon nie awe
Nederlandsche republiek, die onvermijdelijk komen zou . Er
warenn er, die met bekommering letters op de, near hat
scheen, nog altijd voor allerlei uitleg vatbare bepalingen
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der zorgvuldig herziene Grondwet . Er waren er, die met
zorg gadesloegen wat elders gezegd werd over de mogelijkheid, dat de Koningin zou sterven zouder nakomelingschap .
Er waren er
Maar wat verdiepeu wij ons in m ogelij kheden ? Het
heugelijke feit is gesehied . Wij hebben een zonder eenige
onzekerheid aangewezen troonsopvolgster en met vreugde in
het hart juichen wij bij hare geboorte, door het yolk van
Nederland verbeid met ondubbelzinnige blijken van hartelijke
sympathie.
Juist in de jaren van onzekerheid is duidelijk gebleken,
wat Nederland zou verliezen, wanneer eenmaal het Huis
van Oranj e het zou komen to ontvallen . Niet ongestraft
worden historisehe banden van zoo eerbiedwaardigen ouderdom, van zoo beproefde innigheid verbrokeu . Wie daarover
liehtvaardig denkt, geeft blijk van gebrek aan historischen
zin, van gemis aan inzicht in den samenhang der dingen,
van onvergefelijke kortzichtigheid . Oranje en Nederland
behooren bij elkander in lief en leed . In het leed hebbenn
zij elkander leeren kennen, leeren waardeeren meer en
meer ; het geluk hebben zij samen geken.d en samen genoten . Oranje heeft zijn goed en zijn bloed veil gehad voor
Nederland ; Nederland heeft Oranje geeerd door het to
plaatsen aan zijn hoofd, door het zijn liefde, zijn aanhankelijkheid to schenken . Zoo gevoelt het op dezen dag de
verreweg groote meerderheid des yolks . En de betrekkelijk
weinigen, die anders denken in een land van vrijheid als het
onze mag ieder denken, wat hij wil
mogen wel ernstig overwegen, hoe groot in een land van persoonlijke vrijheid als het
onze, in een land van eindelooze splitsing van godsdienstige
en staatkundige denkbeelden, de behoefte is aan een stamhuis, dat boven alle partijen staat, aan een vor~t of vorstin,
die zich gevoelt de Koning of Koningin van Roomsch en
Onroomsch, van Jood en Christen, van Mahomedaan en
Boeddhist, van geloovigen en ongeloovigen, van liberalen
en conservatieven, van anti-revolutionnairen en socialisten
alien to samen, van alle Nederlanders in Oost en West in
al hun eindelooze schakeeringen van kerkelijke of staat-
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kundige kleur . Zij mogen wel ernstig bedenken, dat naburi,ge Staten met bedenkelijke oplettendheid het oog slaan
op deze voor het wereldverkeer nog altijd zoo gewichtige
landen, welker volledige onafhankelijkheid een onafwijsbare
eisch is van het staatkundig evenwicht in Europa .
En dit alles overwegende, kunnen zij met one en met
de overgroote meerderheid der natie instemmen in den
ouden kreet, dien wij thane uit voile borst mogen aanheffen
Vivat Oranje !

VOLKSHOVELINGE^! .
Eene verkiezingsstudie
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'. VAN PER VLTJGT .

„Chapeau bas devant la casquette,
„A genour devant l'ouvrier !"
Parijsch liedje uit 1848 .

Bekend is het woord van Mr . R o b e r t L o w e (sedert :
Lord Sherbrooke) nit de dagen, toen Benjamin Disr a e 1 i' s „reformbill" voor het eerst den Britschen werkman
stood toe to later tot de stembus : ,,now we shall have to
„educate our new masters ." Wat den doorkundigen financier dat gevleugeld woord op de lippen legde, het was niet
geestelijke hoogmoed, niet trots op hetgeen hij zelf, als jongen, meer had kunnen leeren, dan menig ander ; het was
enkel de ervaringskennis van deze simpele waarheid, „que,
„pour savoir une chose, it faut l'avoir apprise ." 'Vie, hetzij
enkeling, of klasse, meezeggenschap verkrijgt over het lotsbestel zijns lands, hij komt daardoor voor eene task to staan ;
en ook van deze task geldt wat van iedere mag worden getuigd
zij kan slechts op zeer weinige manieren worden verricht,
gelijk het behoort ; verknoeien, daarentegen, kan men haar
op duizenderlei wijzen. Zoolang dus met het ambt het verstand Diet komt van zeif, zal zekere mate althans van opleiding voor zulk een' nieuwen meester maar zelden overtollige weelde zijn . En wie was dan in het Engel~,nd van
1867 tot het verstrekken dier opleiding aan de meesters
van den, komenden dag eer geroepen dan Mr . L o w e en
zijns gelijken, de manner der „ruling gentry", die destijds
O .E .1X5
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rinds wel haast twee eeuwen op het schip van staat het
roer hadden gevoerd, niet onberispelijk, o, zeker ! maar toch,
to oordeelen naar de uitkomst, met in den regel welgelukt
beleid ? Als bij instinct is dan ook onder de scharen, wien,
in twee tempo's, door de Britsche wetgeving een aandeel
werd gegeven aan de behartigin g der openbare zaak, dat
recht der „gentry" op het ambt van leider en van tuchtmeester erkend . Aan pogingen om het vertrouwen der nieuwe
kiezers in hunne aangewezen v6organgers to ondermijnen
was, zeker, geen gebrek . Ook werden zij ten deele, voor
een= tijd, wel eens met goed gevoig bekroond . Maar over
het geheel zijn zij tot heden niet geslaagd ; de Britsche
kiezer heeft de leiding van manners gelijk L owe aanvaard
en is hen blijven volgen .
Voor Nederland heeft de kieswet-V an-Hon t e n zoo
ongeveer de beteekenis gehad, die aan de „reform" van
1867 voor Groot-Brittannie toekomt . Ook zij riep den gezeten werkman tot de verkiezingstaak . Slechts vond de
Nederlandsche werkman, veel min gelukkig dan zijn Britsche

kameraad, geen' ouderen broeder bij de stembus, die, in de

kunst van het besturen en regeeren door eene langdurige
oefening bekwaamd, hem wegwijs makers kon op het veld,
waar hij nog vreemd zich voelde . Door de aanstekelijkheid
van het voorbeeld der Februari-omwenteling to Parij s, nog
meer dan uit een' eigen drang tot medespreken, gewonnen
voor de herzieningsdrukte van '48, had ooze burgerij de
halve eeuw, dat zij het heft in handers hield, toch eigenlijk
ten slotte niet benuttigd, om zich in to werken in de, daarmee haar op de schouders gelegde, task . Wie het openbare
levers oozes lands gedurende het koningschap van Will em
d e n d e r d e, en wat het opleverde, vergelijkt met hetgeen
in Engeland ,,the Victorian era" zag tot stand brengen, hij
kan het gemoed niet sluiten voor een' indruk van honorabel
dilettantes-werk. Voor den regeeringsarbeid en zij ne vraagstukken had in die dagen de regeerende klasse nooit meer
dan eene verstrooide aandacht over . Haar hart was bij de
godgeleerde dingen : de .April-beweging, het „rweil", Op00 m e r s wijsbegeerte, „den mensch met zich zelven ver-
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„zoenend", „de Leer der iervormde kerk" van S c h of ten,
de „brieven over den Bijbel" van Hue t . Op hot stuk van
„politick" liet zij ten hoogste zich verwarmen bij eene leuze
als „vrij e arbeid", of „gerechtigheid" „voor den Javaan" .
Wantrouwig jegens al, wat voor hare opkomst had behoord
tot de regeeringskringen, kon zij zich schikken in geene
andere aanvoering, dan die van manners der studeerkamer .
Hot geluk was haar in zoo ver dienstig, als de kamergeleerde, wien zij eene kwart-eeuw lang crediet gaf voor zijne
leiding,
Thorbecke
door aangeboren gaven good
maakte wat hem aan voorbereiding in practijk ontbrak .
Maar sinds hij haar ontviel, gebeurde, wat onder hot bewind
van eon, bij voorkeur theologisch voelend, volksdeel gebeuren moest . Een kerkelijk drijver greep de teugels van haar
d.enken en haar willen en hield ze tot op dozen dag . Kerkelijk toegespitst, wend hot onderwijsvraagstuk hot alles overheersehende. Naar kerkelijke onderscheidingen werden de
kaders geformeerd der partijen, die, sinds hot verkiezingswerk niet moor kon worden voorbereid in onderonsjes op de
heerensocieteit, hot eerst g creed kwamenn met hare uitrusting
tot kiezersvangst-in-hot-groot . Kerkelijk gedacht bleven
de strijdkreten, wa,aronder hot ontvoogde volksdeel, aldus
geencradreerd, word aangedreven tot hot vervullen van zijn'
„eersten burgerplicht", zelfs sedert zeer onkerkelijke nooden
begonnen to worden gelegd aan de deuren van wetgevers
en regeerders . flier gold ten voile, wat van hot schaakspel
geldt : wie zijne partij was v6or geweest met hot rangschikken der stukkenn en, zoo, den eersten zet kon doers, gaf aan
geheel hot spel, dat volgde, zijne richting, zijn karakter .
Dus mag men, onder alle v6orbehoud nopens hot hinkende van iedere vergelijking, wat sedert welhaast twintig
jaar ten onzent met hot ouenbare levers plaats grijpt, in menig
opzicht evenwijdig noemen aan hetgeen zich in hot Romeinsche rij k voltrok sinds hot jaar 161 n . C . Slechts spelen
thane tweeerlei kiezers in one yolk de rollers, die destijds door
twee keizers werden vervuld . Hij, die tot op dat tijdstip al
sinds 14 jaar zijn deel had aan de biding der openbare
zaak, nam zijn' veel jongeren brooder tot medekeizer aan

164

VOLKSHOVELINGEN.

Zulk een gedeeld bewind kon zees geleidelijk den vroegeren
staat van taken hebben vervangen, had maar de oudere
kracht gevoeld en opgewektheid om uit den schat van
eigene bestu urservaring den nieuwen ambtgenoot de vborlichting to geven, die doze opperbest gebruiken kon . Nogtans : daar was de oudere de man niet naar . Hij had altijd
het regeeringswerk gedaan met ernst en nauwgezet . Maar
het hart was nooit erbij geweest. Dat had bij vborkeur
zich gegeven aan bespiegelingen, die niet van deze wereld
zijn . Zoo dan ontbrak hem het gezag en ook, ronduit gezegd,
de lust om de onervarenheid des anderen tot wegwijzer to
strekken . Die moest maar zien, hoe hij zich zelven redde .
Ziet men al in gedachte den drom van raadgevers, die
onder zulke omstandigheden de zalen vulden van het paleis
des jongeren ten dage, waarop deze bezoekers in gehoor
ontving ? Er is niet veel verbeeldingskracht toe n oodig, om
klaar zich voor to stellen, hoe van stonde aan dat boat gezelschap zal zijn saamgesteld geweest . Daar hebt Ge, om to
beginners, het dichtste bij de dear van 's keizers cabinet en
het eerst aan het bod om aanstonds tot den heerscher to
worden toegelaten, een' kring zwaarwichtig-fiuisterende
manners . Stroef staan hunne trekken, stemmig-ouderwetsch
is hunne kleedij . Zij houden zich apart en wisselen hoogstens
nu en dan een teeken van verstandhouding met eene groep
kleurige priestess in de buurt . Een uit hun midden heeft
blijkbaar over de anderen to zeggen ; hij spreekt., en alles
zwijgt met ingespannen luisteren . Het zijn „rhetoren" ; het
zijn de zelfden, die al zoo lang den ouderen keizerlijken
broeder goeddeels gewonnen hebben voor hunne kunst en
hunne gedachtenwereld . Zij hopen flu ook bij den ander
op niet geringeren invloed . waarom het vooral hun is to
doers, het is de bloei van hunne „rhetoren"-scholen . Niet lang
geleden nog voerde een gansch andere geest, dan die de
hunne is, to Rome een hoog woord . Zij echter hebben den
ouden keizer pogen to beduiden, dat buiten hunne gedachten en gevoelens geen steunsel overbleef tegen hot afglijden
naar den zwijnenstal van E p i c u r u s ; en de brave man,,
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onthutst en verontwaardigd, heeft zich al meer dan ten
halve hun gewonnen gegeven . Nu hopes zij bet beste van
dergelijke pogingen ook bij den tweeden heerscher. Zij beoogen daarmee nog een nevendoel . Het aantal waardigheden
in den staat is altijd klimmende, en van ouds her zijn veel
to veel daaronder naar hun' smack bezet door die verwen schte
„epicuristen" . Daarover is al bij een vorig onderhoud in
's keizers werkvertrek eene klacht gevallen ; maar dat bleek
toes can doovemans dear geklopt : de hooge beer heeft
streng geantwoord, dat kennis, kunde en bruikbaarheid de
~enige eischen bleven, door hem bij de opdracht van een
ambt to stellen . Het is blijkbaar op dat punt, dat de gezaghebbende man in bet midden der „rhetoren"-groep zijne
vrienden met den meesten nadruk onderricht . Zijne oogen
schitteren, zijne woorden vliegen, zijne gebaren worden levendiger. „Dat praatj e", beet bet, „kan niet anders zijn dan
„een bedenksel, eene list, of komstig nit de kudde van E pi,,c u r u s . „Kennis, kunde, bruikbaarheid" : ja zeker, en dan
„bet uitsluitende bezit van al dat moois slechts bij de heeren
„ginds ! `vij kennen dat . Het is dringend noodig, dit den
„keizer to beduiden, dat bij met die mooipraterij ons niet
„meer afschepe, maar ons en de onzen verzekere van ons
„rechtmatig brok uit den to deelen bait . Hij moet flu kiezen,
„zegt hem dat . Of bij doet onzen zin, of hem blijft niets
„meer over dan zich to werpen in de armen van . . . ": bier
noemt de spreker een' „epicurist", zoo snood, dat al zijnen
hoorders een gevoel op bet lijf valt van ruling, maar toch
ook van niet to misses zegepaal. Neen, zeker, die gevloekte
naam zal bij den keizer wonderen werken. Gemompel van
bij val gaat nit de getrouwen op, nog onderstreept door
luide teekenen van instemming nit bet priestergroepjen in
de buurt.
Let ook eens op dies drentelaar, een heel eind verder .
Hij schijnt de hoofdman van een boot gezelschap, dat, nooit
verdiept in een gezamenlijk overleg, veeleer bij pares of bij
drietallen uitenstaand, nogtans eene zekere saamhoorigheid
verraadt door van den eerste tot den lactate met spanning
's mans bewegingen to volgen . Want zeer beweeglijk is bij .
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Voortdurend gaat hij als op kondschap uit . Di ie dingenn
schijnen boven alles hem to prikkelen . Vooreerst : bet groepj e
der „rhetoren". Niet, dat bet hem veel kan schelen, wat
daar omgaat. Maar de aanwezigheid dier lieden hindert
hem. Hij zoekt hen niet, hij blijft op grooten afstand, gelij k eon huishond, opg esloten met de poes in het zelfde vertrek ; slechts dwalen, of hij wil, of niet, zij ne oog en telkens
naar bun hoekj a been, en dan ontsnapt aan de omheining
zijner tanden jets als eon boos gegrom . Hot tweede, wat
hem ongedurig maakt, is bet doen en laten van de beide
kringetj es, die daar zoo levendig to fluisterenn staan ter linker
zij van zijne getrouwen . Wat voeren ze in bun schild ? Wat
zullen zij zoo straks den meester zeggen, wanneer hij hen
zal binnen laten ten gehoore ? Dat wil hij zielsgraag weten ;
geen kansje last hij ongebruikt, hetwelk zijne weetgierigheid bevredigen kan . En eindelijk : wat wil de meester zelf
Hoe staat op heden hem de mute? Wat komt vandaag
hem bet beste in bet gevlei ? Waarmede hem aan boord
gekomen, om den voet dwars to zetten aan die grijsmantels
daarginds ? Och, of hij dat maar radon mocht ! Geen onder
's keizers „familiares", geen dienaar zelfs des heerschers
schrijdt er door de zaal, of onze vriend poogt in 's mans
oogen wat to lezen ; zoo even mogelijk, klampt hij hem aann
met vragen, uit welken hook ginds achter die gesloten dour
vandaag de wind wel waait . Dan keert hij eindelijk naar
zijn' kring terug. „Hot komt hem", zegt hij, „voor, dat
,,heden hot best zal zijn, den meester niet op nieuw to pla„gen met hot plan, dat bij hot voorgaand on derhoud . . . "
„Maar dan verloochenen wij . . . ", zoo valt eon zeer beginselvaste jongere in ; eon grijsaard echter naast dien onberadene
dat", zoo vervolgt de
legt dozen de hand op den mond
leider, „bij onze laatste ontmoeting met den hoogen beer
„ons is van dienst geweest, maar thans, naar ik verneem,
„niet vallen zou in goede aarde . Zijn mijne berichten juist,
„dan geldt hot nu eon' nieuwen stag to doen, daarbij in hot
„midden latende . . . "
her onderdrukt eon jong „centurio"
onder de hoorders met moeite eon driftig stampvoeten, terwijl hot gelaat van enkele ouderen bedenkelijke rimpels trekt,
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,,in het midden latende den „modus quo" . ij kunnen
„hoogstens jets van v6orkeur laten doorsehemeren . Het is
„mij", gaat het fluisterend voort, „nog altijd niet bekend,
„hoe onze vrienden links ten slotte uit den hoek denken
„te komen . Daarmee moet rekening gehouden worden . In
„elk geval", dus klinkt, als sommiger oog nog twijfel toont,
het verzamelen blazend slot ; ,,in elk geval, de grijsmantels
„eronder ! In het diepste van zijne ziel mag hen en hun .
„gefemel tegen ons „epicurisme", nag bovenal hun' „ponti,,,,fex" de keizer even weinig lijden als wij zeiven . Dat blijft
„ten slotte onze beste kans ."
En n.u in het eind die beide groepjes links, wier wenschen en bedoeleu omen beweeglijken vriend zooveel belangstelling bleek in to boezemen . Zij hooren niet bij~en,
dat blijkt terstond . Zelfs is er wederzijds een opzet merkbaar om met vertoon een' afstand to bewaren . Het is, of
zij vreezen, elkaar aan to raken . Zoo jets komt onder geestverwanten meer voor . Want geestverwantschap blijkt uit
allerlei. her is met de „rhetoren." van daar straks wel het
scherpst verschil. Zoo simpel en antiek als dezen bleken
uitgedoscht, zoo opzienzoekend nieuwerwetsch zijn haartooi
en kleedij van dit rumoerig troepje. Het zijn de geloovigen
van den jongen keizer . Zij gelooven in hem met een geloof,
dat redenen vraagt noch geeft ; het is een eerlijk dwepen .
Hoort hunne gesprekken ; ze ademen van het begin tot het
en bitterheid
einde onbeperkt vertrouwen op den nieuwen
jegens den ouden heerscher . „O zeker," spreekt, met levendig gebaar, de hoofdfig uur in het bezigst club] e van de
twee, .,ook de oude heeft zijn' goeden tijd gehad, maar dat
,,is nu voorbij, de beurt is voortaan enkel aan den antler ;
„hij moet de sterkste worden, die geregeld den man van
„gisteren overstemt ." „Ik heb", zoo luidt het uit den m .ond
van een' der sprekers in den tiring ernaast, „ik heb alle
„teekenenn geraadpleegd, de heilige hoenders, hoe zij hunne
„gerstekorrels pikten, en de ingewauden der geslachte offer„dieren : zij duidden zonder vborbehoud ten gunste van omen
„man ; hij is de rijzende zon, de meester nog wel niet van
„heden, maar van morgen ." Wat zij dan straks hem zeggen
v
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zullen P „Wel, dat is," dus orakelt weer een ander, „dat is
„zoo holder als de dag . V6or alles moeten wij hem waar„schuwen eoor de listen en lagers van den brooder, die hem
„riep tot den troop . Wantrouwen tegen dozen zij hot be„ginsel zijner wijsheid . Hoe deerlijk is hij door den oudere
„niet kort gehouden ! Nu hij de medekeizer is, flu levere
„hij de rekening van al, wat hij tot hier to kort kwam, in .
,,Wij achten elken post reeds van to voren gerechtvaardigd .
„En voorts : hij doe zijn' wil . Is niet hot gemeene best in
„hem belichaamd ? Welnu : dap kan or tusschen hem en den
„Romeinschen staat ook goon belangenstrijd zijn, maar slechts
„belangenharmonie . Zorgen wij maar dat de andere zoo min
„mogelij k verder meetelt, en zoeke hij slechts wat hem
„dienstig is . Tots beters kunnen wij voorzeker niet verlan„gen." Geknik van blijde goedkeuring bezegelt die gelofte
der onvoorwaardelijke onderdanentrouw . En als eene echo
klinkt hot uit de g roep daarne ven : „Wij dienen to beden„ken, dat de nieuwe keizer de nuttigste en de meest ver„waarloosde van alle keizers is, on dat, wie hem verheft,
„daarmee de gansche menschheid dient ."
her laten wij hot gordij n o mlaag . Den lezer blij ve hot
verder toevertrouwd, zich in to denken in de stemming van
den kersversch met hot purper uitgedosten jongoling, nadat
de stoet van al die raadgevers help is voorbijgegaan en
elk zijn woord gezegd heeft . Aan hot geschilderde tafreel
zij enkel doze streek flog toegevoegd . Des avonds komt eon
kan selarij beambte, die, schrij vend, bij de audientie tegenT
woordig is geweest, verslag doers aan den keizerlijken brooder .
In hot eind verstout zich de getrouwe dienaar tot eene vraag
„Vindt sours zijn meester reden in hot gedaan verslag our
„aan den anderen genadigen beer eene schriftelijke opmer„king to zenden ? Volgaarne zal hij dap hot schrijven over„brengen ." Wat zal des keizers antwoord zijn ? Heldhaftig
is hot niet, maar menschelijk alleszins, zoo, tot bescheid op
hot gedienstig aanbod, de machtige van gisteren slechts de
Socratische verzuchting slaakt : „Wat bast hot een' genees„heer, of hij zich verdedigt, als bij een' flog maar weinig
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„wereldwijs patient een stoet van koekebakkers hem heeft
„aangeklaagd ?"
Ligt hot aan den schrij ver deter regelen, zoo ettelijke
verschijnselen in den begonnen stembusstrijd, op welke hij
met hot hiervSorgaande doorzichtig heeft gezinspeeld, bij
hem den indruk wekten, door zijne zinspelingen vertolkt ?
Hoe schaarsch zijn in dien strijd de uitingen van zulk een
zelfgevoel als dat van L o w e ! Hoe weinigen durven de „nieuwe
„m eesters" aan, om hung de handwijzingen van rij per
inzicht to verstrekken, die zij toch zoo brodnoodig hebben !
Hoe talijk, daarentegen, zijn de hovelingen, voor wie in hot
openbare leven „der Weisheit letzter Schlusz" gegeven schijnt
met hot woord, ironisch dens door R o b e r t Peel gesproken :
„ik bon hun leider ; moot ik hen dan niet volgen ?" ! Waar
hot hart van vol is, vloeit de pen van over . En zoo
dan moot wel allereerst een woord van diepe ontroering
hier zijne plaats viuden ter zake van hot persgeschrijf,
waarvan zijns ondanks de burgemeester onzer residentie
niet lang geleden hot voorwerp is geweest . Zijn wij dan
op de netelige belting, aan welker voet de „Tammany"
afgrond gaapt, al zoover naar omlaag gezeuld, dat een
orgaan der openbare meenin g, en dan nog wet hot lij f blad
van „hot yolk Gods", den repel : de ambten voor de waardigsten, met een verachtelijk handgebaar durft afwijzen,
als louter voorwendsel eener partijzieke baantjesjacht ? Het
zij eons onderstellenderwijze toegegeven hot word al in
dit maandschrift moor gedaan
, dat een volkomen onbevangen en al hot ter zake dienstige omvattend onderzoek
de linker-cabinetten uit de laatste halve eeuw niet ganschelijk zou kunnen vrijpleiten van zekere partijdigheid . Is dan
hot middel om hot kwaad to stuiten dit, dat een courant
der „christelijke" pers zijn' lezers lessen geeft in grof „cy„nisme" ? Want „cynisch" is hot, een hoop, een teer, een
voor 's yolks eenheid-in-hot-noodige niet to ontberen beginsel
to grabbelen to gooien voor den man-op-straat, met eene
verdachtmaking van oogmerk en gezindheid dergenen, die
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bet in debat breng en, met een beroep op bet misbruik,
dat ervan kan zijn gemaakt. Welke gewetenseisch, zoo
heilig, dat bij tegen die strijdwijze is bestand ? Onwederlegd is nog altijd de ervaringswijsheid : „corruptio optimi
„pessima". A1s bet ter ontzenuwing van een betoog uit
dezen of genera ernstigen gedragsregel voldoende was erop
to wijzen, hoe bet tot dekmantel kan dienen van allerlei
geveinsdheid, dan staat de paladiju voor „de doorwerking
„van het christelijk beginsel" op welk gebied des levens
ook, al aanstonds weerloos tegenover den eersten besten
,,verlichten" school] ongen, die hem aan boord klampt met
„Tartufe" .
Het gaat niet aan, voor iedere sehakeering van geloof
of ongeloof bet deel in de ambten op to eischen, dat evenredig is aan bet zielental barer belijders . Versehillende
oorzaken zijn denkbaar, waarom voor velerhande takken
van openbaren dienst procentsge wij s meer timmerhout bebeschikbaar is bij Nederlanders van een geestverwantschappelijke kleur dan van eene andere . Zulke oorzaken,
bij voorbeeld, moeten in bet spel geweest zijn bij bet
verschijnsel, dat sedert 48 zoo menig voorbeeld aan to
wijzen valt van eene met ongewone snelheid afgelegde
loopbaan onder de rechtsgeleerden van katholieken huize .
En zeker mag men niet als regel stellen, dat, onder meer,
een ambt gelijk bet burgemeestersehap bet best vervuld
wordt door een' roan, die met de grootere helft der ingezeten en dezelfde kerk bezoekt, of bij de stembus hetzelfde
blokje zwart maakt. Dat dergelijke stelling bijval vindt,
is een veeg teeken ; bet wijst crop, hoe breede scharen
oozes yolks al diep genoeg door den partijveest zijn ververkankerd, om onder de inwoners eener gemeente gelijk
in bet staatsverband slechts hen, die tot de meerderheid
behooren, voor burgerschappelij k-vol, de rest voor minderwaardig aan to zien . Allicht zal in eene stad of in een
dorp, waar tusschen ongelij ke helften der bevolkiu g een
hooge muur van kerkelijke tweedracht staat, de zaak van vrede
en van gerechtigheid meer zijn gediend met een gemeentehoofd, aan die gedeeldheid vreemd, dan met een ander,
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dat, als een partijganger der meerderheid, zich met de
zilveren ketting mag omhangen. Er is flog zoo iets als
aanschouwelij k onderricht door feiten . Het kan voor geestdrij very
en niet alleen van kerkschen stempel !
licht
uiterst heilzaam zij n, vooral wan .neer de grootere helft ter
plaatse hun steeds gelijk geeft, aan het feit, dat de eerste
drager van gezag hunne overtuig ing en niet deelt, zich
dagelijks , .ad oculos" to zienn gedemonstreerd, hoe zulke
auderen in ons, God lof ! tot heden vrije Nederland er ook
flog mog en wezen .
Opmerkelijk, hoe menigmaal de gang der dingen in
het heden denn overwonnenen nit vroeger tijd hunne oogenblikken schenken kan van sneaks-genoeglijk leedvermaak
aan gene zijde van het graf. In de acte van beschuldiging,
waarmee de held nit B e a u m a r c h a is' „Mariage de Figaro"
ten bloede striemde het reg eerbeleid van het huffs Bourbon,
is wel geen zin.suee destijds daverender toegejuicht en tot
op heden meer „classiek" gebleven den deze rake zet : ,,On
„pence a moi pour une place, mais par malheur j'y etais
„propre ; it fallait un calculateur, ce fat un danseur qui
,,l'obtint". Als de arme L o d e w ij k XV1 zich flog in het
schimmenrijk heeft laten inlichten nopens hetgeen de omwentelingspartijen van zijn Frankrijk hebben gemaakt, hoe
moest hij zich op B e a u m a r c h a i s gewroken achten bij
het vernemen van een' „coulissier de la bourse", den meester
spelend over het Fransche leger, van een' vermaard scheikundige, bevelen uitdeelen.d aan 's lands verteg enwoordig ers
bij vreemde hovers, of van een' oud-geneesheer, die den staf
voert over het personeel der posterijen en telegraphic !
Gelijk op menig ander punt, is ook op dit
ons land niet
in gebreke gebleven, het Fransche voorbeeld na to volgen .
Slechts hierin is het bijzonder, dat het laatstelijk eene in
het oog vallende neiging toont om het ambt van den
„verbi Divini minister" to onderscheiden als de voorbereidingbij-uitnemendheid tot het ministerschap der kroon . Het zij
zoo! vie van het parlementarisme, opgevat near Fransch
model, de zegeningen to begeeren acht, moet het zich den
maar getroosten, die, van het stelsel onafscheidelijke, ver-
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rassingen op den koop toe to aanvaarden . Maar daarbij moge
het flu ook blijven . Is het niet to ontkomen, of de grilligheid der volksgunst zal somtijds, waar een rekenaar noodig
was, een' dansmeester de voorkeur schenken, last het dan
genoeg zijn, dat die grappen zich tot den hoog step sport
der ambtelijke ladder strict bepalen . De smetstof woekere
niet verder naar beneden . Daar, in de lagere sferen, houde
men zich aan de wijsheid van S o k rat a s, „dat het altijd
„gewaagd is, dingen to doen, die men niet verstaat", en
worde dus ook ieder ding to doen gegeven aan wie er meer
verstand van heeft dan de anderen .
In een der groote debatten, die, onder L o u i s P h i lip p e,
het ministerie-M o 1 e to voeren had met tegenstanders van
allerlei gading, slingerde G u i z o t den eersten raadsman
der kroon het, zoo hij zeide, voor de hovelingen bestemde
woord van Tacit u s naar het hoofd : „Ornnia serviliter pro
„dominatione ." Gevat enn wel in de oude schrijvers thuis,
antwoordde de aangevallene met de opmerking, dat Tacit u s
het genoemd verwijt veeleer tegen eerzuchtigen dan tegen
hovelingen had gericht. Het schijnt, dat M o 1 e gelijk had,
al was, zakelijk, zijne onderscheiding van geringe waarde .
Want niet het koningschap alleen bezit een' hofstaat en
kweekt hovelingen . Doch hoe dat zij, op welke soort van
lieden de to beknopte schrij ver der „annalen" en „histories"
met zijne puntige opmerking moog hebben gemikt, de kerngedachte vindt zich telkens weer bevestigd : succesberekening maakt onvrij . Indies die waarheid nog betoog verlan gde, Been toelichting zoo leerzaam, als een overzicht der
lotgevallen, die laatstelijk de talrijkste partij uit onze linkergroepen heeft doorleefd.
„Succesberekening maakt onvrij", omdat zij bij de keus
harer gedragslijn moet staan met den hoed in de hand tegenover dat deel oozes yolks, hetwelk op zoo's eerbiedsbetoon
de minste aanspraak heeft . Het is de laatste males, dat in
I ederland de kiezers naar de stembus gingen, telkens we"er
gebleken : waar het gaat, gelijk het thane op nieuw zal
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gaan, rechts tegen links, daar staan de beide bontgekleurde
lagers, die hunne krachten tegen elkaar meters, in sterkte
vrijwel wederzijds gelijk . Hat vermoedelijk overwicht-in-aantal
van hat lager, dat met de kruisvaan optrekt, wordt tot evenwicht tern ggebracb t door de ongelij kmatiger verspreiding
zijner krachten over 's lands gebied . Welnu : bij zulk een'
staat van taken, wie zullen hat zijn, die de succesberekening
bij voorkeur in hat vizier neemt, om onder hen hare losse
hulpbenden to werven en zoo in hat veld to komen
met de baste kans ? H.et zijn de, in Nederland steeds talrij ke, onverschilligen, opgaande in hun bedrij f, hunne nerin g,
of hunn werk, maar die men niet aan boord moat komen
met „politiek" ; want voor die „zotheid" hebben zij slechts
den dom-slimmern glimlach over van wie zich zijne onkunde
ontveinst door al, wat buiten zijn' gezichtskring ligt, to houden voor beneden zijne aandacht . Nu lijdt hat wel geen'
twijfel, aan wat sooit van redenen zich daze lieden nog hat
lichtst gewonnen geven . Tot eene partijkeuze in beginselvragen hebben zij nooit zich later vinden ; die „groote
„woorden" hadden op hen geen vat . Slechts met beloften,
met verzekeringen van trouwe zorg voor dit, of dat belang,
daarmede staat hat anders . Vooral, wanneer hat aldus gevleid belang hun eigen is, dan, ja, dan spitsen zij de ooren,
dan wordt hat dom-summa trekje in den glimlach met een
wijs knipoogje van stille verstandhouding onderstreept, dan
gaat de man zoo waar op hat eind nog naar „dat malle
„ding", de stembus, me .
Men laze ears in hat licht dier overwegingen, wat alzoo
voorviel in de buitengewone vergadering, waartoe de hoofdlieden van de talrijkste onder onze linkerpartijen hunne
geestverwanten tegen 27 Februari j .l . hadden opgeroepen
naar Amsterdam . Reeds hat openingswoord was teekeneud .
De Voorzitter, die anders zulk eene samenkomst placht in
to leiden met eene toespraak, wier breede zwaai althans in
zekere mate noopte tot hat uitstippelen van richtinggevende
gedachten, hield zich voor dit maal van die task ontheven .
Men was nu toch inzonderheid bij~en met hat oog op den
aanstaanden stembusstrijd ; om eene verkiezingsleuze was
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het to doen, en daarvoor scheen eene nadere ontvouwing
van beginselen weelde . Het meerendeel der afgevaardigden
gaf van aandoeulijke eenstemmigheid met die verklaring
blijk. Want middelpunt van de gedachtewisseling, die zich
gedurende dit samenzijn ontspon, was geen beginsel, maar
eene pakkende belofte : de toezegging van „eene sociale
„hervorming om to gemoet to komen in de nooden van die
„medeburgers, wien bet niet gelukt is, ale zij oud geworden
„zijn, in eigen levensonderhoud to voorzien ." Voorwaar : een
liefelijk verschiet, waarop die woorden uitzicht gaven : een
verschiet, wel waard, dat de vertegenwoordigers van de hoofdmacht onzer vrijzinniben daarbij bet langst met hunne
g edachten toefden !
Maar waarom die belofte in gekleed in woorden, zelfs
voor dezen kris g van treffende onbepaaldheid ? Sinds jaar
en dag gaf bet „hervormingsprogram" der groep op dit
punt een veel zekerder geluid ; bet verlangde voor „den
„arbeid" eene ouderdoms-verzekering, waarbij de staat een deel
zou dragen van de kosten . Die eisch schonk klaren wijn ;
een

merk,

bet

is

waar, niet vrij van wrangen Duitsehen

bijsmaak, herinnerend aan dwang en ambtenarenomslag ;
maar pittig, in zoover de dwang tot eigen zorg voor eigen
lieul zou nopen . En D uitsche staatsvoog dij was ~enmaal
sedert een kwart eeuw ten onzent troef. Doch zie : daar
kwam sinds kort uit Engeland een zonderling gerucht . Het
yolk der genootschappelijke eigenhulp had plotseling zijn'
draai genomen . Onder bet misleidend motto „oudendags„pensioen" was daar aan grijsaards met een wekelijksch
inkomen van hoogstens een bepaald bedrag een toeslag
uit de openbare kas beloofd . Men moist van de uitkomst
nog niet veel ; slechts dit, dat de regeering met hare schatting van hetgeen die verbloemde armenzorg haar kosten
zou zich alvast schromelij k had verrekend . Wat nood a
Het Britsche denkbeeld woei op dens naar one land over
en won bier ziender oogen instemming . Wij, die tientallen
jaren lang al hadden blind geslagen voor bet beschamend
voorbeeld, dat ,,the British workman" den onzen stelde
met zijn „corporative self-help", wij staarden thane met
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eene jaloerseho gretigheid denzelfden buurman aan, nu hij
de hand ophield, om onder den schoonschijnenden naam
„pensioen" eene aalmoes to ontvangen uit de schatkist .
Ja, waarlijk : tegenover die opkomende „A .nglomanie" gevoelde zich succesberekening weer zeer onvrij . Daarop moest
bij de inkleeding harer beloftenn ter d ego worden gelet . En
dat nog to eer, vermits de naaste mededingers naar de
volksgunst, de „vrijzinnig-democraten", wier leiders voor
een deel een' naam had.den to verliezen als degelijke onderzoekers, nog weifelden in hunne keus . Bier viol met vlugge
zwenking wat to winner .
Er was eene moeilij kheid . De mann van eer en van
geweten, dien, drie en eon half jaar geleden, Hare Maj esteit
de Honingin hot beheer had toevertrouwd over 's Rijks
schatkist op voordracht van den leider deter zelfde vergadering, had al vooraf een' spaak in hot wiel gestoken .
Met err stig er cij fergroepeerin a en moor dan met succesberekening vertrouwd, was hij, en dat nog wel tenn aanhooren van kiezers, aan eene heel andere taal gewend,
nadrukkelijk opgetreden tegon den nieuwen wind van
mooning, die char kwam blazon over de Noordzee . In den
zeer milder vorm, waarin men liefst hot Britsehe denkbeeld
ten onzent tag verwezenlijkt, den vorm van eon staatsweekgeld voor den ouden dag, beginnend met hot voltooide
65e jaar, noemde hij hot geheel onuitvoerbaar . Stelde menn
den aanvang der uitbetaling vijf jaar later, dan, sprak hij,
kon de zaak nog worden ovorwogen . Maar hot bedrag van
13 millioen, dat hij ook dan nog noodig noemde, gaf kennelijk den voorzichtigen man van taken zorg genoeg . A.ls hot
levende fiscaal geweten der partij, was de oud-minister ook
in doze samenkomst op zijn' post . I3.et bleek wel noodig .
De afdeeling-Enkhuizen was van oordeel, dat Sinterklaas in
Juni, gelijk in December, riot voor hot Nederlandsche yolk
mocht komen met leege harden ; staatspensioneering zonder
premiebetaling : dat moest de leuze zijn . Breedvoerig zette
toen de Heer D e M e e s t e r nog weder zijne bedenkingen
uit€en, herhaalde hij zijne waarschuwing . Wat deed die
man in eon gezelsehap, waar hot immers om eene stembus-

176

VOLKSHOVELINGEN.

lens to doer was ? De voorzitter, die blijkbaar zeker zwak
had voor Enkhuizen, kwam na de gauze met het bericht,
dat het hoofdbestuur zijn ontwerp wijzigde : de tegemoetkoming in de nooden der bejaarde medeburgers zou worden
gevraagd „bij voorkeur in de richting van staatspensionee„ring." En to minder had het hoofdbestuur daartegen opgezien, omdat een man van zoo erkend gezag, als de v6orlaatste minister van financier, verklaard had, dat tegen die
toevoeging geene bezwaren bestaan . Twaalf millioen voor
eene beperkte pensioneering zijn to vinden . Welk een gemompel van bewondering moet nit de aanwezigen zijn opgegaan voor de „handigheid" van zulk een' „leider" !
„Te vinden ." floe ? Daarover bewaart de ten slotte
vast ;estelde verkiezingsleuze het zwijgen . Met reden. Over
die keerzijde alley beloften later gemeenlijk zulke leuzen
zich niet nit . Toch zijn er nog steeds enkelen in den lande,
die er een flauw besef van hebben, dat ,,de staat", hoe
knap en machtig hij moog wezen, nogtans mij geen' penning kan toestoppen, of hij moet U dien penning eerst
hebben ontnomen . Zoo goed als van den anderen, dienen
de geschenkj es van dezen Sinterklaas to worden betaald .
Jets van dat a.b.c. bleek ook to zijn doorgedrongen tot het
brein van den grootmeester der „Unie", toen deze eene
week of vier na de bewuste samenkomst to Amsterdam,
niet ver van het voortaan historische Enkhuizen, zijne stem
deed klinken voor de muzikale boertjes en boerinnetjes to
Wognum . Hij ging er niet weinig grootsch op het denkbeeld, dat nit het aan zijn hart zoo dierbare district hem
en de „Unie" pas was aan de hand gedaan . Het leek wel,
of het van huffs nit zijne „ontdekking" was geweest . Bijzonder smaakte hem het goochelen met den term „pensioen",
hier zoo gelukkig voor eene vrije gift van staatswege gekozen . „Wat sprak die Dr. K u y p e r over het vernede„rende van zoo'n pensioen ? Hij zelf, de spreker, trok toch
„ook pensioen, en was er trotsch op . Het besef dat men,
„eene oud geworden, niet zal behoeven to vragen om eene
„aalmoes werkt juist verheffend . Ook geloove niemand,

177

VOLKSHOVELINGEN.

„dat de „dwamgverzekering" goedkooper is. De 19 millioen,
„die zij den premiestorters kosten zou, zij moesten immers
„even~ens door het Nederlandsche yolk worden opgebracht ?"
En in dien trant ging het voort . Zoover dus zijn wij al
gekomen ! Eene gift, die aalmoes is en aalmoes blijft, al
wordt zij voorgeschreven bij de wet, behoeft slechts den
oneigenlijken doopnaam to ontvangen van „pensioen", en
zie : een leidsman van wie zonder blikken of blozen zich
blijven tooien met den eernaam „liberaal" raakt in vervoering, stelt het voor, als was niet het ontvangen, slechts
het vragen van eene gift gevaarlijk voor het zelfgevoel, en
dartelt, als over eene nietigheid, heen over het hemelsbreed
verschil tusschen eene uitkeering, met premiebetaling, of met
ambtswerk verdiend, en een geschenk, met „stembus-actie" der
welgestelde minderheid onttroggeld . Want daarop zal het,
practisch, neerkomen : het „pensioen" is een geschenk, rechtstreeks aan de ontvangers, middellijk, althans ten deele,
aan de werkgevers, op wie immers hun personeel, nu van
de eigen zorg voor zijn' levensavond ontheven, een' zooveel
geringeren druk zal hebben to oefenen tot het opvoeren
en hooghouden vau den loonstandaard . En een geschenk,
in hoofdzaak op to brengen door de gezamenlijke inkomstentrekkers, die de wetgeving-P i e r s o n voor belastbaar
verklaart . Geheel toch kon de redenaar to Wognum, dat
spreekt, er niet van tusschen, een tipje op to lichten van
het gordijn, waarachter de verkiezingsleus der ,,Unie" hear
antwoord op het „hoe ?" in het duister had gelaten . „Hoe
„moet flu," vroeg hij, „het geld gevonden worden ?" „Door
„eene verhooging", luidde het bescheid, „van de vermogens,,en bedrijfsbelasting en van het successierecht bij erfop„volging eener zijlinie, terwijl bovendien eene special.e
„pensioenbelasting ken worden ingevoerd ." Met dat schetsteekeningtje van lastenverzwaring mochten de beter gestelde
Wognummers near huffs gaan .
Wat is er in die schets, dat houvast geeft ? Al aanstonds niet de voorgespiegelde heffiug van de ervende zijlinie .
Zelfs uit een.' hoek wear men met „lachende erven" geheel g een'
omslag wenscht to waken, is nogtans dit erkend, dat zulk
O . E . IX 5
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eene heffing aantast 's yolks kapitaal en mitsdien slechts zich
last verdedigen, zoo hare opbrengst grootendeels tot delging
van de staatsschuld wordt besteed . Dan hot raadselachtig
ding, dat met den naam „pensioenbelasting" werd bestempeld ? Het zou toch eene to wreede voortzetting van hot
goochelspel met woorden zijn, zoo onder die benaming weer
van ter zij naar binnen kwam de premiestorting door de
latere trekkers, die ter vergadering door „Enkhuizen" nadrukkelijk was afgewezen . Waarschijnlijk werd een last
bedoeld, to leggen op de schouders der patroons, als ter
vereffening van hot geschenk, dat, middellij k, gelij k straks
betoogd, door hen in de, hun' ouden werklui toegedachte,
gave zou worden ontvangen . Er ware iets billijks in dien
maatregel . Slechts stood hij bloot aan heel de reeks van
grieven en bedenkingen, die eene vereffenende gerechtigheid
des staats altijd zoo ver zullen doen achterstellen bij hot
lenig spel van loven en van bieden tusschen oeconomischgelijkwaardige partijen . En zeker zou daarmee zonder onbillijkheid niet moor zijn good to waken dan eon klein deel
der kosten. Blijft over : hot vierhonderdduizendtal der
aangeslagenen in vermogens- en bedrijfsbelasting . Die zullen
hot leeuwendeel betalen van hot gelag ; hot leeuwendeel in
een bedrag van 13 millioen zal dus to vinden wezen uit een'
opslag op twee heffingen, die, bij elkaar geteld, tot heden
n og geen 18 uitleverden, en door eene reeds aanhangige
regeeringsvoordracht al met een' eersten opslag zijn bedacht .
Dat moot geschieden voor een' enkelen post van uitgaaf ;
voor een:', die, naar ons hot Britsche voorbeeld leert, de
aanvankelij ke schatting ver kan overschrijden ; voor eon',
waarvan bij vborbaat to verwachten valt, dat de luidruchtigsten onder de riemensnijders nit an .derman's leer or stellig
geen genoegen met zullen nemen . Was hot eeu ondeugend
grapje van den „Nieuwen Rotterdammer", dat hij in zijn
verslag der .A.msterdamsche samenkomst den voorzitter liet
spreken van de 12 millioen, die „voor eene to beperkte
pensioneering (zouden) zijn to vinden" ? Eon grapje, of niet,
eon „omen" was hot zeker . Nu ga men eons eon oogenblik
to rade met wat al wissels op de schatkist nog verder staan
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vermeld op de verlanglijsten, die onze staatspartijen tooien
met den weidschen naam : „programme's van hervorming"
subsidies voor deze belangen, rentegarantie voor die andere,
tegemoetkoming aan gemeenten-in-druk, lotsverbetering voor
de heele wereld, om van „de eereschuld aan Indie" nog
maar to zwijgen . Dan hoeft men waarlijk niet een heksenmeester in de cijferkunst to zijn, om van succesberekening
als deze to getuigen, dat zij ons in galop het tijdstip to
g emoet voert, wear de belasting schroef, althans wet de
„directe" heffiugen betreft, het toppunt van hear uitpersingsvermogen zal hebben bereikt .
Voorwaar, het fiscaal program van Wognum werpt wel
-eeu leerzaam licht terug op enkele oogenblikken in de
beraadslaging to Amsterdam ! Zoo, onder andere, op dit
Eene cootie-Meppel bond den afgevaardigden ter Tweede
Kamer op het hart, naast de belangen van de laagste vol sklasse toch ook hot welzijn to behartigen van den middelstand. Natuurlij k toonde zich het mime hart des voorzitters
terstond verteederd . „Komt niet „de Unie" op voor hot
„gansche yolk in al zijne geledingen" ? Bier was men nog
maar aan het beloven toe . Doch nu de redenaar van
Wognum en zijn belastingplan . Of niet de meerbedeelden
mede eene geleding vormen in ons „gansche yolk", zij thane
niet eons gevraagd ; met hen houdt men geene rekening .
W at echter van den middelstand ? Was hier to zijnen
aanzien hot ruime hart des v6orzitters op eenmaal toege-schroefd ? Of maakte deze heusch zich diets, dat een vrij
wichtige opslag op de vermogens- en bedrijfsbelastin g dat
belangwekkend volksdeel niet zou deren ?
Nog een opmerkelijk moment . Bet kundig kamerlid
voor Zierikzee deed tegen hot slot eene poging om in de
stembusleus voor hot minst twee punten op to nemen, nagalmen uit den tijd, toen „liberalen" moor flog bij gedachten
plan bij beloften leefden . Eon daarvan was : de handelsvrijheid, hot vonnis over elk beschermend invoerrecht . Zijn
wensch word onder presidiale bloemen bedolven en gesmoord .
Gevoelde hij, dat, bij de vaart, die hot beloven nit succesberekening nam, zijne „Unie" overmorgen, zoo niet morgen,
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al voor den tweesprong staa-n zou : woordbreuk of invoerrechten P En was het sours hetzelfde v6orgevoel, wat,
tegenover zijn' beginselvasten adjudant, den president zich
uit deed sloven in het bedenken eener reeks exceptien-vanniet-ontvankelijkheid P
Onnoodig eindelij k het mislukken to vermelden van
een' Kamper streek, ten doel hebbend our in de veelbe-

lovende verkiezingsleus flog op to nemen een protest tegen . . .
de aartsbelovers : de „sociaaldemocraten" .
Staan wij niet langer stil bij die „Van-dag-tot-dag-

„politiek" zonder ruggegraat en zonder vergezicht . Het
wordt tijd, haar' dampkring to verlaten voor refiner
, zij
het dan ook gevaarlijk-ijle lucht .

Het is de lucht der „democratic" . Der „democratic"
in hare „sociale"
en hare „vrij zinnige" schakeering . Zeer
zeker : ook de „democraat", ja, hij vooral, maakt aan het
yolk zijn hof. Hij doet het zelfs onmatiger, uitbundiger dan
iemand anders . Slechts doet hij het, wat het aanstootelijke
in zijne uitbundigheid, zoo al nice wegneemt, dan toch ternpert, uit een met hartstocht aangevat beginsel . In zijne
lofzangen op den vereerden meester is achtergrond, is perspectief . Hij is een hoveling, als T h o m a s H o b b e s het
bij de Stuart s was, of Bo s s u e t ten hove van ,,Lo u is
„Quatorze", of Pobiedonostzew bij de Roman ow's
op Peterhof. Hij zou, gelijk een hedendaagsch „legitimise",
of „J a b o b i e t", zijn' „koning krachtens eigen recht", het
yolk, de trouw bewaren, al zat die koning nice meer op
den troop ; wat niet van alle „volksvrienden" kan worden
vermoed .
Met welke redenen wordt die nieuwe „legitimiteit",
het „goddelijk recht" van het getal, verdedigd P Vooreerst,

natuurlijk, met het lievelingsargument van elk „legitimist" :
beroep op de geschiedenis ; maar dap
dat spreekt !
op de geschiedenis van den nieuwsten tijd . Dat treft men,
onder andere, laatstelijk aan in een artikel uit het „Gids"nummer van Maart, getiteld : „O vergang" . De schrij ver daar
omplooit zich met het gewaad en voert de taal van den
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,,haruspex", van den ,,augur" . Hij merkt ,,de teekenen" op
en duidt ze. Slechts proeft hij niet, als de oud-Bomeinsehe
priester deed, bet hart, de nieren der geslaehte offerbeesten,
maar veeleer die der reehts- en staatsleeraren nit bet allerjongst verleden . Eu de vogels, wier appetijt voor deze graansoort boven gindsche andere zijne slotsommen rechtvaardigt,
zijn de organen der openbare uieeniug, die eene bij toeneming meer uitgesproken voorkeur zullen aan den dag leggen
jegens „democratic" in hare dubbele beteekenis, vooreerst,
als leer van de onderordening des enkelen onder ,,de ge,,meenschap", en dau nog, als de lens van de oppermaeht
der grootere helft. In de keuze zijner geestverwanten onder
de geleerden dews tijds kon ouze waarzegger gelukkiger zijn
geweest . ,,Bloort," roept hij zijne lezers toe, ,,hoort, hoe een
,,S tam ml e r, voortbouwend op J h e r i n g' s „Z week in Recht",
,,niet slechts als einddoel van alle recht, maar zelfs als maat,,staf voor alle wetsuitlegging, bet sociale ideaal stelt in
,,dienst van de gemeenschap van vrij willende menschen ."
,,Ziet, hoe de Fransche hoogleeraar D u g u it, met ontken,,ning van het bestaan van subjectieve rechten . . ., de leer
,,predikt van een objectief recht, gegrond op ,,l'interdepen,,,,dance qui unit les membres de l'humanite" en van een
,,,,dcentralisation ou federalisme syndicaliste" . Ja, inderdaad,
dat klinkt . Maar jammer dat de twee geleerden, bier ter
sprake, doorloopend vlak bet tegendeel verkondigen der
dingen, tot wier aanbeveling de ,,Gids"-schrijver hen wilde
laten dienst doer . S t a m m 1 e r, vooreerst, wel verre
van voort to spinners aan de gedachtelijn van J h e r i n g,
doet juist zich in zijne beide hoofdgeschriften kennen als
volgeling van J h e r i n g' s tegenvoeter Kant . Wel kan zijn
schermen met „bet sociale ideaal" en bet bezigen van den
term ,,gemeenschap" in de omschrijving, van dat ,,ideaal"
gegeven, den vluchtigen lezer, die niet verder ziet, een
oogenblikje bet spoor bijster makers . Wie zijne beide mooie
boeken kept, weet, dat in die omschrijving de klemtoon joist
moet vallen op bet woord ,,frei"; waardoor de zin een geheel andere wordt . En wat D u g u i t betreft : zoo weinig
mag hij worden aangehaald als zwaaier van bet wierookvat
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voor „de gemeenschap", dat hij juist on wij sgeerig-strak op
blad na blad aan wat „gemeenschap" ook elk wezenlij k
bestaan ontzegt . Terwijl nog wel met reden mag gevraagd
worden, of het aangaat, zoo maar bij de „democraten" in
to lijven den man, die reeds op blz . 284 van het eerste
deel zijner „Etudes de droit public" (1901) de woorden
n~erschreef: „Le suffrage universel absolument ~galitaire . . .
„est contraire a la fois a l'egalite et a la solidarite sociale."
De geachte medewerker tot „De Gids" houde ons deze
dubbele terechtwijzing ten goede . Zij doet mete to kort
aan onzen eQrbied voor zijne scherpzinnigheid en werkkracht .
.A.lleen : „non omnia possumus ommes ." Hij is de eenige
niet, die de ervaring opdoet, dat het to veel is voor een
man, de werkzaamheden der Tweede Kamer en tegelijk de
literatuur der wijsbegeerte van recht en staat bij to houden .
Een ander ook heeft hetzelfde ondervonden aan den lij ve .
En nog was deze niet „gedeputeerde" bovendien !
Was de „augur" sours gelukkiger dan de „haruspex" ?
Het is eene waarheid „als eene koe", dat het voor den
tijdgenoot welhaast ondoenlijk is, de richting to bepalen,
waarin zijne eigene eeuw, gezien met de oogen der nakomelingschap, zal blijken zich to hebben voortbewogen . Daartoe
is afstand noodig, en dat juist is hetgeen hem ontbreekt .
Het zij toegestemd : de feiten, die de schrij ver noemt, als
passend in zijne kraam, zij zijn er. Maar zijn er niet ook
anders sprekende daarnaast ? Geene al to groote waarde
worde er gehecht aan de deerlijke mislukking der „democratic",
waarvan in het tijdvak tusschen de onttroning van I s a bell a
en den terugkeer van haar' zoon de Spaansche geschiedenis
gewaagt ; noch
aan de nederlaag der omwenteling in
het Tsarenrijk, die bij haar' aanvang een „da capo" der
Fransche
scheen to zullen worden . Van meer belang
is dit : Men ga in zijne gedachten eens een zestig jaar
terug ; men vergelijke met elkaar, hoe destijds de openbare
meening in het „beschaafde Europa" de waarde en ook de
levenskansen over en weer begrootte van koninklijk
en
van parlementair bewind, en welken kijk zij thans heeft
op die twee. Laat het zich miskennen, dat in den tusschentij d
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de papieren van hot koningschap evenveel zijn gerezen, als
die van hot parlementarisme g edaald ? Maar daarenboven
lotto men ook op de wisseling van gedaante, die de
„democratic" in landen, waar geen koningshuis haar teugelde,
veelal heeft doorgemaakt ; men neme Frankrijk, of de .A.mericaansche Unie . Is er in hot land van . 01 e m e n c e a u en
in hot land van R o o s e v e l t niet minstens evenveel reden
om den regeeringsvorm hot stempel eener „tyrannis" op
to drukken, als dat van een gemeenebest ? Bij hot oordeel
over doze dingen blij ve toch dit steeds onvergeten : gemeenebestelijke vbrmen held ook, in hot Romeinsche rijk,
A u g 115 t u s levenslang inn stand. Wat niettemin ons nooit
belet, dien man als „keizer" to betitelen en sinds den slag
bij Actium to dagteekenenen hot erode van 's yolks
zelfregeering .
Doch al genoeg van die geschiedbespiegelingen, die,
welbeschouwd, toch in hot redeverband, hier ter sprake,
alle waarde missen . Op onzen tweesprong : voor democratic,
of tegen -, is hot om eene vraag van recht to doen,
althans om eene in dozen trant : wat meer
, wat minder
aanbevelenswaardig zij ? Daarop nu doet ons kennis van
den feitenloop-alleen in alle eeuwigheid geen zweem ooit
van bescheid . Want in hot feit geeft slechts hot onvermijdelij ke zich to kennen ; en dat heeft, als zoodanig, niets
wat hot rechtvaardigt, wat hot aanbeveelt, noch in hot
verledene, noch in de toekomst . Het verdient dan ook de
voile aandach.t,
zij word al meer her voor hetzelfde
punt gevraagd,
dat zelfs de hoofdman onzer „sociaal„democratie",
heel onrechtzinnig op dit stuk,
in de
beginselverklaringen, die flu en dan door hem worden
afgelegd, naast den alleen-voorspellenden trant van den
volbloed-Marxist ook den beoordeelenden
, her of keurend,
daar prijzend, van den pleiter gemeenlijk allerminst versmaadt . „Hot is", volgens hem, „de historische task den
„arbeidersklasse, om door haar eigen verheffing, hot bevnedigen
„van haar klasse-eischen, de gansche maatschappij in een
„hooger stadium van ontwikkeling over to breng en", „zooals
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„de bezittende burgerklasse, de „derde stand", door Mar
„eigen verhefhng . . , de maatschappij uit het feodale in het
„burgerlij k-kapitalistische tijdperk heeft overgebracht . . . "
En tegenover de bekende grieve, dat de partij alleen voor
de arbeiders optreedt en het algemeen belang voor haar
niet geldt, klinkt, ook weer waarde en onwaarde tegen
elkander afwegend, en geenszins bloot-voorzeggend, dit
protest : „ware dit juist, dan diende men flog to bedenken,
„dat die klasse de talrij kste, nuUigste en meest verwaarloosde
„van alien is en dat hij, die haar verheft, daarmede de
„gansche menschheid verheft". Men ziet : hier is een pogen
mu de hofmakerij aan koning „D e m o s" to verdedigen,
n.iet enkel met verwijzing naar het feit, dat hij de koning
is, of zich gereed maakl~ het to worden, maar ook met een
beroep op diensten, die deels de menschheid van hem mag
verwachten, deels reeds van hem ontvangt .
wat, allereerst, to denken vale van de verwachte
diensten, het zij, dienaangaande, thans genoeg, zeer kort
eene opmerking van vroeger to herhalen . Deze namelijk
Ms de geschiedenis der voorgaande eeuw, ook onder het
licht besehouwd, dat de „democratic" crop last vallen,
ons iets geleerd heeft, is het wel dit : last inderdaad de
„burgerlijk-kapitalistische" inrichting des samenlevens het
verdienen, dat men haar eene „hoogere" noemt, dan die
eraan voorafging ; het menigvuldig vborbehoud, hetwelk
bij den lof wegens die peil-verhooging gesteld is en to
stellen valt, komt grootendeels op het „debet" van dit
feit, dat bij het tot stand brengen der nieuwe orde van
zaken de bezittende burgerklasse meteen de kans heeft
schoon g ezien om de regeeren de
to worden en aldus in
to ruime mate hoofdzakelij k to zorgen voor hare eigene
verhefng, het bevredigen harer klasse-eischen . Is, sedert,
beterschap op dat stuk ingetreden, en een begin gemaakt
met het opruimen van misstanden, nit het overwicht der
burgerij geboren, dan ligt de les, die dat verleden g~eft,
ook voor de hand : in plaats van aan to sturen op eene
nieuwe klasse-heerschappij, heeft men veeleer voor zulk eene
tweede ramp one vaderland zorgvuldig to bewaren . Of
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anders komt hat van den regen in den drop, van hat eerie
despotisme in hat andere .

,,Maar dan de van ,,den arbeid" reeds ontvangeu
,,diensten, de ,,nuttigheid" van onzen vierden stand, waarin

,,hij ieder ander volksdeel zoo verre overtreft !" Iiet last
zich verstaan, wanneer eerie groep van burgers hare waarde
voor 's Lands algemeene welvaart Binds vale j aren ziet miskend en de gevolgen in ontbering voelt, dat zij gevaar
loopt, nu wear roekeloos zich zelve to gaan oversehatten .
Slechts is hetgeen zich last verstaan, daarmee nag geenszins goedgepraat . Ligt hat aan de rustelooze mededinging
tusschen fabrikanten, ambachtsbazen, groothandeaars, winkeliers en handwerksiieden? Ligt hat aan de uitgebreide
toepassing van hat stelsel der vergelijkende examens P Ligt
hat aan de raugnuminers op onze scholen P Ligt hat aan
de ,,matches" in de ,,sport"-wereldP Ligt hat sours aan al
die dingen, ieder voor zija deal P Genoeg : wij ademen in
een' dampkring van eeuwige vergelijking. Gij kunt Been
twee romans kort na elkaar hebben gelezen, geen twee
vioolconcerten genoten in een week, of huisgenooten en
bekenden stellen TI tekens wear ,,in morn", to beslissen
walk bask, wie van de haide vituosen Uwe vborkeur heeft .
Zelfs in de wereld van ,,gelukkige moeders" is men steeds
bezig met elkander de weelde van hat moederschap to verzuren door hat verhaal van sterke stukjes der eigen lievelingen-t'huis en deelnemende navraag naar de zwakkere
zijden van hat kroost der „baste vriendin" . U o e t h e, wien
reeds in zijne dagen hat gehaspel over zijne meerderheid
boven Schiller, of Schiller's ineerderheid boven
hem verdroot, maakte dens daaraan een einde, met zijne
landgenooten to verzoeken, dat zij nu voortaan, door
zulk vragen ongestoord, zich maar mochten verblijden in
hat bezit van twee zoo prachtige ,,kerels" samen . En daarna
giugen beiden voort met, vrij van wederzijdschen naijver,
de Duitsche letteren to verrij ken, zoo lang hat voor hen
dag bleef. Is hat vreemd, als bij de hedendaagsche herzangen op hat overwegend nut das werkmans die trek nit
Go e t h e' s leven ons wear to binnen schist P Wat heeft
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bet voor zin, wanneer de stoker eener locomotief nit de
factoren, door wier samenwerking bet verkeer van reizigers
en goederen zijn beslag krijgt, zich zelven voor „den
„nuttigsten" verklaart ? Wat zegt hot, of men tegenover
zijn' bescheiden arbeid den hoogeren lof zingt van bet
kapitaalbezit, dat de langademige vervaardiging van zijne
machine mogelijk heeft gemaakt ? Wat wil bet beduiden,
dat een derde de palm reikt aan den geestesarbeid, die de
machine ontwierp, of hot raderwerk der spoorwegmaatschappij
opbouwde en in gang bracht ? Hot onmisbare kept geene
graders ; on voor hot onderhoud van hot levers onzer
menschenwereld zijn de factoren, bier genoemd, onmisbaar,
alle drie . Hot vernuft, dat eon verbeterd toestel uitdenkt,
hot talent, dat in godachte eon' spoorwegdien st ineenschikt,
vermogen niets zonder eon kapitaal, dat hen in staat stelt
om hunne planners om to zetten in tastbare werkelijkheid .
En vindingskracht, met kapitaal verbonden, zij kunnen bet
weer niet stellen buiten den handenarbeid van machinebouwers, stokers, wegwerkers. Welke partij is nu de „nuttigste" ?
Men kan even good vragen : wat „nuttiger" is : bet ademhalingsapparaat, of de zuurstof ? Zoodra maar eon dier twee
U inn den steek last, zijt go dood .
De pleiter voor hot overwicht der arbeiders had, als wij
zagen, ook nog andere pijlen in zijn' koker. Hij roemde in zijne
„clienten" niet alleen, dat zij de nuttigste, neon ook, dat zij
de talrijkste klasse vormden . Hier vloeit de gang zijner gedachten samen met hot slotwoord der geruchtmakende rode,
waarmee de voorzitter van den vrijzinnig-democratischon bond
zijn' medeleden hot welkom toeriep in hunne vergadering van
17 Januari . Het loont de moeite, thans aan dat pleidooi
eenige oogenblikken van aandacht to wijden .
De korte zin van hot betoog last dus zich samenvatten
Van den tweeledigen naam, waarmee de bond zich tooit,
verdient, naar zijne bedoeling, de laatste helft den nadruk .
„vrijzinnig" wil hij zijn, maar „democratisch" bovenal .
Wat hij dan met dat woord bedoelt ? Het vindt zijne kortste
uitdrukking in „bet streven naar en aansturon op de weg-
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„nerving der maatschappelijke oorzaken", waardoor nog
„ongelijkheid" „blijft bestaan in de ontwikkelingsvoorwaar„den" van de leden oozes yolks . Niets minder dan
zij, die zich „liberalen" blijven noem,en, houdt de „vrijzin„nige democraat" de vrijheid hoog . Doch wat hij van den
staat verlan gt, hot is : dat deze, om de maatschappelij ke
vrijheid der groote meuigte to verhoogen, inperke de
overmaat van vrijheid eener kleine groep . Dat doende,
trekt de bond, veel trouwer dan de zoogenaamde „liberalen"
van den dag, de lijnen door, die de „liberate" partij in
hare gloriedagen volgde . Want niet om louter vrijheid
was hot, bijvoorbeeld, T h o r b e c k e to doers . Hij hoopte
van de vrijheid, dat zij tevens tot gelijkheid voeren zou .
„Wanneer", dus vroeg hij in zijn bekend opstel ,,over hot
„hedendaagsch staatsburgerschap" (1844), „wanueer met
,ytoenemenden rijkdom aan den ~enen
armoede aan den
„anderen kant zich uitbreidt ; wanneer de rijke nog rijker
,
„hij, die weinig heeft, n og armor moot worden, wat is de
„wetgeving, die alien staatsburgerschap aanbiedt on .der
„eene voor weinigen bereikbare voorwaarde, wat is die
„wetgeving, tenzij ironie ?" De met 1848 begonnen staatkundige bewegin g heeft dan ook heel wat tot stand gebracht,
waarvoor wij dankbaar hebben to wezen . Slechts heeft
zij hot hoofddoel : de vermindering van maatschappelijke
ongelijkheid, niet kunnen brengen . Daarvoor was zij to
zeer of keerig van steilige staatsbemoeiing. zij kende deze
slechts, als staatsvoogdij, vrucht van de middeleeuwsche
opvatting, dat ieder behoort to blijven in den rang, den
stand waarin hij is geboren, kortom : eon in grij pen van
boven met hot doel, de lieden in de vrije ontwikkeling
hunner persoonlijkheid niet to bevorderen, maar in to porkers .
Geen wonder, zoo de achtenveertigers, geene andere staatsinmenging dan die voor oogen hebbende, eon' natuurlijken
strijd van belangen leerden tusschen staat en enkeling
en 's laatsten vrijheid hot best verzekerd achtten door
staatsonthouding . Doch sedert kwam nit de studeercel
van geleerden eon ander staatsbeeld vbor ons stann .
De Duitschers A h r e n s en Jell i n e k, ooze land-
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genooten O p z o o m e r en D e L o u t e r verkondigden
de blijde boodsehap van een' staat, die zijnen burgers op
hun' weg naar vrije individualiteitsontwikkeling geene
belemmeringen zou in den weg leggen, maar steunpunten
bieden . Tegenover dies „modernen staat" is de opvatting
van een' principieelen belangenstrijd tussehen staat en
individuen eene anachronistische dwaasheid geworden . „Wat
„een schat", riep de redenaar nit, „wat een schat van
z,lichamelijke enn geestelijke volkskracht gaat er niet ver„loren door de slechte levens- en ontwikkelingsvoorwaar„den, waaronder de groote meerderheid ook thaws nog,
„al is het beter dan voorheen,
gesteld is! En zou het
„dan niet voor het geheel . ., zoo goed als voor de samen„stellende individuen eene onvermengde winst zijn, als die
„verspilling aan volkskracht plaats niaakte voor eene
„opening van redelijke kansen . ., aan elken goeden aanleg
,,in het yolk, onder welke groep, laag, of klasse ook ge„boren ; onvermengde winst, als alien van kindsbeen of
„voldoende algemeen werden ontwikkeld en met voldoende
„oeconomische middelen toegerust, om altans tot regel in
„de maatschappij to waken, dat de best aangel egden ook
„de beste plaatsen deelachtig werden ? Deze vragen stellen
,,is ze beantwoorden tevens ." Men zegge niet, dat daarmee
de bijzondere eigendom, zelfs niet, dat het erfrecht ermee
zou worden afgeschaft . „Niet alleen veler werklust, maar
„vooral ook de zucht tot kapitaalvorming zou worden ge„doofd, indien de mogelijkheid werd afgesneden, dat men
„de vruchten van (dat den en ander) kan nalaten aan zijne
„kinderen en naaste verwanten ." Maar het allerminst
bewere men, dat deze dingen slechts studeerkamergeleerdheid zijn. Dat waren zij bij A . h r e n s, O p z o o m e r, D e
Lout e r en J e 11 i n e k, omdat die manners wegens den
sterken trek van geestes-aristocratic, aan hunne gedachte
eigen, „niet hebben gevoeld het democratische principe,
„dat op den bodem daarvan ligt ; omdat zij niet hebben
„ingezien, dat de staat alleen dan voor alien de gunstigst
„mogelijke maatschappelijke ontwikkelingsvoorwaarden
„scheppen kan, als hij in waarheid de staat van alien is . . . "
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„Die ontbrekende schakel in hun wetenschappelijk betoog",
dus eindigde de spreker, „hebben wij als practische politieke
„partij daarin gevoegd . . . "
Pat is de korte inhoud dier verbijsterende rede, ontdaan van de persoonlijke beleedigiugen, waaraan vertoogen,
door dezen bondsvoorzitter gevoerd, evenmin schijnen gespeend to kunnen blij ven, als de rowans van Z o 1 a aan
bladzijden, die een man van smack maar liever overslaat ;
beleedigingen, die bier to eerder kunnen worden doodgezwegen, omdat zij van de in bet vizier genomen groep,
wie zij geen letsel brengen, terugvallen op bet gehoor, dat
blijkbaar ondersteld wordt, zich erdoor to later stichten .
„Verbij sterend" wag de rede heeten uit meer dan een oogpunt . Men neme al aanstonds eens den „passus" over
T h o r b e c k e, als profeet van bet beginsel der gelijkheid .
Wat zegt in de aangehaalde woorden de geleerde, die eerlang de vborganger der achtenveertigers zal worden ? Dat
de, door hem begeerde, herziening van de grondwet beoogt,
de burgers deter Nederlanden gelijk to waken in bet
bezit van stoffelijk goed ? Met geene letter. Slechts stemt
hem dit tot zorg, dat in eene zekere onderstelling, wier
on gegrondheid voor hem alsnog niet vaststaat, zijne wenschen op bet stuk der hoogste staatswet, al werden zij
vervuld, nogtans hun doel vermoedelijk zouden missen . En
welke is die onderstelling ? Deze : dat „met toenemenden
„rijkdom aan den ~enen
armoede aan den anderen kant
„zich uitbreidt" ; kortom : de onderstelling, die men later
zou betitelen met den naam „Verelendungstheorie" . Nu
behoeft men waarlij k geen gelij kheids-profeet to zijn, om
voor eene toekomst, als waarheen zoodanige „Verelendung"
ors voeren zou, to rillen en to beven . H.et blijkt echter,
dat T h o r b e c k e' s bezorgdheid slechts tijdelijk is geweest .
Om een ding maar to noemen : zijn politieke testament
de „Narede", getuigde van een vertrouwen in de vrije
werking der maatschappelijke krachten, als nooit zich liet
vereenigen met de sombere stemming van eene kwart-eeuw
to voren . Zal men hem wegens bet opklaren van zijn'
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gezichtseinder hard vallen ? Wie ook daartoe gerechtigd
wezen mocht, wel allerminst de redenaar van 17 Januari .
Want, kon de groote achtenveertiger eene opstaan nit het
graf, hij zou wel in geen werk van Nederlandsche hand
eene rijkere bewijsstof vinden tegen zijne zwaargemutstheid
tijdens het jaar der „negenmannen", dan in „Het wijsgeerig„economisch stelsel van K a r 1 Marx", hot vordienstelijk
geschrift van . . . Mr. M. W. F. T r e u b .
„Verbijsterend" al verder het spraakgebruik, dat one
den toekomststaat, waarvan de redenaar droomt, do zonder
tegenwicht geoefende overheersching des getals, nog steeds
durft of to schilderen, ale „den staat van alien" . Op dien
naam heeft meer den overheidsordening aanspraak : de zoodanige, die in haar geven en haar nemen
want, nog
dens ! het eerste is niet mogelijk zonder het tweede
zich
toelegt op eene stricte onpartijdigheid . Doet dat het getalsbewind ? Kan het dat doen ? Deed dat, bij voorbeeld, de
A.theensche „Demos", ten tij de dat de moedige L y s i a s
's yolks rechterschap dorst kenschetsen ale een wapen om
politische tegenstanders to verderven en de openbare kassen
toen I s okra t e s klaagde, dat meer burgers door
to vullen ?
onrechtvaardige verbeurdverklaring waren uitgeschud, dann
toen zelfs
misdadigers veroordeeld tot eene gerechte straf ?
D e m o s t hone s zich liet vervoeren tot den onzin : „Hoe
„meer openbare aanklagers, to bloeiender het welzijn der
„stad !" ? Doet dat de „democratic" in hot Frankrijk onzer
dagen, wanneer zij hare gewapende macht last schieten op
de nonnetjes van Chateauvillain, wanneer haar minister
van landbouw zijn' ondergeschikten ambtenaren aanschrijft
uitbundig deel to nemen aan hot jaarfeest, tot het verheerlijken der omwenteling bestemd, of ale hare wetgeving den
orde-geestelijken hot onderwijsgeven verbiedt, omdat,
gelijk een leider van de moerderheid dien maatregel bepleit,
-- omdat „hot Christendom de menschelijke persoonlijkheid
„gedood heeft, en deze, thane ontvoog d, om andere onder„richting vraagt" ? Is werkelijk eon staat, wear zich de
lasthebbers der grootere helft,
indien zij dat al zijn !
tot dergelijke uitersten laten vervoeren, eon „staat van
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der minderheid ? Het is de vraag niet, of
„alien", ook
een ongeteugeld meerderheidsbewind ten onzent neigen zou
tot juist gelijksoortige verdrukking van de min-talrijke
volksdeelen, als bet oude Athenae zag -, of bet hedendaagsche Frankrijk ziet geschieden . De wijze, waarop een
K 1 e o p h o n of een L y k u r g o s de afgunstige menigte
aanhitste tegen de schatten van een' AA n d o kid e s, of van
een' Dip h i 1 o s, zal vast in onze dagen geen „da capo" vinden ;
voor haar (wij zagenn bet) komt eene inkorting van bet
beschikkingsrecht-na-doode in de plaats, eene, die zich
zelve al heel bescheiden acht, zoo ze ons vergunt „de
„vruchten van ons werken en onze kapitaalvormin g" na to
laten aan „onze kinderen of naaste verwanten ", ook staat
ons de aanhef van de rede zelve, bier ter sprake, ervoor
in : mocht ooit een vraag van geloofsvervolging, als Frankrijk
sedert eene kwart-eeuw beroert, over ons vaderland gevaren
komen, de spreker van den lien Januari zou me bet euvel
helpers keeren . Maar niet de „modus quo" is thans aan
de orde . Slechts dit is bier de vraag : of op welk veld, in
welken trant bet zij, bet bezit bran staatsmacht zonder
tegenwicht niet even goed bet meerendeel des yolks verleiden kan tot misbruik, als ieder ander
enkeling, of
groep wien bet in handers wordt gespeeld . Welk
antwoord daarop past, de geschiedenis van heden en
verleden laat dienaangaande voor geen' twijfel ruimte .
Te minder, zoo men dit bedenkt : hoe grooter schare
Gij door overreding hebt in gang to brengen aan Uw
snoer, to minder dient U kalm betoog, to eer moet
Gij Uw heil zoeken in bet prikkelen van hartstocht ; en
hartstocht is voor onpartijdigheid de slechtste raadgever .
welnu : zoo deze dingen aldus zijn, dan is bet gewis misleidend, met bet eere-epitheton „de staat van alien", dat
slechts eene onpartijdige overheid verdient, to sieren een
bewind, welks raadslagen juist voor die deugd de minste
ruimte bieden .
Verbijsterend bovenal bet gehink op twee gedachten,
waardoor bet betoog des sprekers mank gaat, bet vrijmoedig
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aanelkanderschakelen van een doel, dat wordt beoogd, en
van een middel, voorts, dat beet ertoe to zullen leiden,
terwijl geen oogenblik ook maar beproefd wordt, waar to
waken, dat beide passen op elkaar. Het doel beet „uitver„kiezing" : de meest beschaafden, de rijkst aangelegden in staat
gesteld, de beste plaatsen to bereiken. Het middel, tot dat
doel gepredikt, -- ;,allemanskiesrecht" . Slechts even, tegen
bet einde, schiet den spreker een e gedachte in, die hem op
bet spoor had kunnen brengen van zoo iets als twijfel, of
niet die twee, wel verre van bij een to hooren, veeleer zich
met elkaar verdragen als vuur en water . Het is, waar hij
in de leer van 0 p z o o m e r en van De Lo uter „een'
„sterken trek" ontwaart van „geestes-aristocratic" . Maar aanstonds zet hij zich over dien twijfel been met de overweging van „bet democratische principe, dat op den bodem
„daarvan ligt" . Gaat dat, intusschen, maar zoo aan ? Wij
hebben bier alw er een sprekend staaltje ter toelichting
van deze waarheid : de rechte voedingsbodem van eenzijdige
doordraverij is bet wangeloof aan bet natuurlijk samenspel
alley bijzondere belangen, zoo onderling als met bet algemeene . Dus was bet met bet „radicalisme" van gisteren,
this is bet met dat van heden ; slechts in wat elk dier twee
beoogde als doel en wat ze als middel kozen, ligt tusschen
beide bet verschil ; maar eenheid is er in hunne stille belijdenis van bet harmonistische vooroordeel . De radicalen
van een driekwart-eeuw geleden, men smaalt hen veelal
thans als „individualisten" . Toch moge men dit gene niet
vergeten : bun ijveren voor de vrijheid van den enkeling
prees deze alleenlijk aan, als middel tot iets anders ; dat
andere -- bun doel
was bet hoogst bereikbaar welzijn
der geheelheid, waarop bun harmonisme liet geen twijfel
daaraan toe
de ontvoogde eigen-zorg van ieder-hoofdvoor-hoofd onfeilbaar aan zo u sturen . Het spreekt zoo duidelijk uit bet puntdichtje van H ii c k e r t, bet poetisch motto
van die geestesrichting : „Kweek maar ieder vrij en blij zijn
„geluk op aarde . Tooit de roos zich zelve, zij siert met~en
,.de gaarde ." De radicalen dezes tijds zijnu voor bet brandmerk „individualisme" bang ; zij wapperen gaarne met bet
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vaandel der „gemeenschap" . Ziet men intusschen burs' „ge„meenschapszin" moor op de keper, dan blijkt de steeds
verbreede werkingssfeer, die zij verlangen voor de organen
des geheels, weer louter middel, -- doel : de vrije ontplooiing
der persoonlijkheid naar mate barer gaven ; en nog eons is
bet de harmonistische begoocheling, wat hunne verwachting
voedt, dat de geheelheid, mits zij slechts haar boil begrijpt,
dat onbelemmerd zich ontvouwen des enkelen naarstig zal
bevorderen . Terwiji ten slotte alweer dezelfde waan (bet
algemeen belang ~ensluidend althans met dat der „groote
„meerderheid") aan doze, aan bet allemanskiesrecht dus,
bet best acht toevertrouwd, de richting to bepalen, waarin
dan die gemeene zaak bij v6orkeur wordt verzorgd .
„Harmonisme" dus van bet begin tot bet einde . De
diepste drijfveer der „vrijzinnige democratic" to vinden
in . . . de grondgedachte van B a s t i at !De jas van den lofredenaarder „gemeenschap" dezelfde als van den vuigen „indivi„dualist", alleen maar met de voering naar buiten ! Moet bet
nu, o ironic der dingen ! moot hot flu eon „vrije liberaal"
zijn, die dozen „democraat" bet deel van hersenschimmigheid
onder hot oog brengt in de oude „harmonies ~conomiques" ?
Moot zoo'n verworpeling hem eraan herinneren, dat „har„monie alley belangen" goon felt is, maar cone richting gevende idee, dat, zelfs zoover al harmonic bestaat, veelal
slechts zij, wier blik eon' breeders horizont omspant, die
evenwijdigheid vermogen to onderkennen, maar de gemiddelde
kortzichtigheid ook daar slechts tweestrijd ziet ; dat mitsdien reeds waar hot geldt, verborgen harmonic to doers ontdekken, en hoeveel moor dan, waar bet er op aankomt,
disharmonieen to verzoenen in wederzijdsche inschikkelijkheid, bet is : de paarden spanners achter den wagon, zoo men
aan eon partij bet laatste woord geeft, in plaats van beiden onder onpartijdige leiding to laten lovers en dingen, als
elkaars gelij kwaardige portuur ? Terwij 1 de schrij ver deter bladen nog bezig is aan zijne task, verhaalt de pers hem van eon
arbeidsconflict to Hazebrouck . De oorzaak is : do invoering van nieuwe weefgetouwen, zoo ingericht, dat den man
er tiers tegelijk „bedienen" kan . De arbeiders erkennen, dat
0, E . 1X 5
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de katoenweverij daardoor belangrijk zal vooruitgaan. Maar
zulk eene uitsparing van arbeidskrachten keuren zij
met hun belan.g in strijd . En daarom willen zij de nieuwigheid slechts toestaan onder voorwaarde, dat telkens bij
een tweetal der getouwen den man zal worden aan hot work
gezet . Mag iemand hot ervoor houden, dat in zoo'n pijnlijk, netelig geschil hot zoeken naar hot evenwichtspunt
der botsende belangen bij v6orkeur ware op to dragon aan
een lichaam, saamgesteld door hoofdelijke stemming der
betrokkenen, dies, dat elk fabrikant, gelijk elk workman eon
brief] en in de bus wierp ? Men kon dan evengoed de zooveel kleinere groep,
de werkgevers,
hot meestemmen
verbieden ; dat ware althans oprechter . Maar welaan : indien
bij dit bij zondere geschil hot goon' pas geeft, een partij de
wet to laten stellen, waarom dan wel op die verbreede
schaal, waar hot beldt de wet to stellen in den volsten zin
des woords ?
Laat hot eons zijn, dat de uitverkiezing, waarvoor de
redenaar zich warm maakte, zoo onvoorwaardelijk als hij
dat schijnt to meenen ten zegen strekken zou van hot volksgeheel. Spreekt hot dan van zeif, dat juist hot talrijkste
volksdeel dien zegen zal erkennen, daarvoor voelen on geestdriftig worden ? Let wel : gestrenge uitverkiezing schenkt
slechts eene kleine minderheid hare hoogste gaven ; den
breederen minderheden geeft zij alleng s geringere
den grooten hoop, ten slotte, last zij blijven waar hij was .
Waarom nu zal die groote hoop zich laten winnen voor
zoo'n in waarheid op ende op aristocratische operatie ? Wat
trekt de menigte aan in hot vooruitzicht van altijd-door
eene kleine keurbende nit hear midden to zion naar boven
klouteren, terwiji zij zelve do oude knecht blijft, die de
gelukkigen mag nastaren ? Tijdens de werkstaking in de
bouwvakken, die, een pear jaar geleden, Leiden maanden
lang bezocht, wet was toen de eisch der stakers ? Ongelijke
belooning naar verdienste ? Integendeel ! Veeleer : gelijke
belooning naar behoefte . En zulk eene vorderiug mag men
„typisch" noemen . Doch waartoe in hot verledene rondgezien P Eon sprekend feit der jongsto dagen geeft hier ter
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suede eene voorproef op de som . Het is . . . de zwenking,
waarvan boven sprake viol, in de „evolution" der „Liberate
„Unie". A.an de orde was (men weet het) sedert eenigen
tijd de zorg voor ouderen van dagen, die, aan zich zelven
overgelaten, niet genoeg ter zijde konden leggen, om onbezwaard bun' levensavond tegemoet to gaan . De, een'
tijd tang opgewarmde, ingenomenheid met B i s m a r c k's
dwang verzekering was, ziender oogen, aan bet bekoelen .
En in gelijke mate roes de kans, inzonderheid sinds een
talentvol praeadvies van Mr . T e r S pill de aandacht onzer
openbare mooning naar dien karat afgebogen had, voor eene
aanvaardin g van bet Bel gisch stelsel : bevordering door de
overheid van algemeenen spaar-zin. Men zou zoo meenen : bier
word flu een weg gewezen om van staatswege eene handreiking to bieden tot echte uitverkiezing ; bier kon „soei„ale politiek" worden gevoerd in vruchtbaren zin, eene
immers, die de inn nooddruft levenden verwees naar armenzorg, om zelve zich den waardigsten to wijden . Daar komt
bet „democratisch" cabinet van Groot-Brittannie met zijne
aalmoezen onder de schoonschijuende leas van ,,old-age,,pension" . En wat is nu bet motief, waarop een uitgeslapen keener van bet „electorate" vischwater, als de „Unie"president, bet Belgische systeem verwerpt, om bet Britsche
to omhelzen ? Dit : dat men met bet eerste hen, die hulp
bet meeste noodig hebben, niet bereikt . Geplaatst dus
tusschen steun aan de onbeholpensten en
aan de beteren,
tusschen eene „selection a rebours" en eene „selection vraie",
kiest doze „tacticus" de eerste . Hoe nit een oogpunt van
staatswijsheid over die keuze to oordeelen ? daarvan word
straks al bet noodige gezegd . Hoe echter nit een oogpunt
van tactiek
P dat is, zelfs bij de thane bestaande samenstellin g van bet kiezerspersoneel, eene geheel andere vraag .
Maar geeft die keuze van een' zoo ervaren hengelaar met
opzicht tot bet aas niet wat to denken aan den „democraat",
die bet ten uitvoer leggen van zijn lievelingsdenkbeeld
de waardigsten omhoog ! bij voorkeur aan eene, tot den
versten kring verbreede, kiezersschaar ziet toevertrouwd ?
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Hoe denkt zich, verder, onze „democraat", dat in
praktijk de staat „de gunstigst mogelijke sociale ontwikke„lingsvoorwaarden" voor alien scheppen ken ? Het begrip
„voorwaarde" omvat een heel register van schakeeringen,
hear' aanvang nemend bij de „conditio sine qua non" en
eindigend bij de begunstigende geleg enheid . In ruimer zin
last alles, wet den geest verscherpt en frisch houdt, ook
dat, wet t' huffs de ruimte en de kalmte vrij maakt voor
leerrijke ~enzaamheid en samenspraak in passende afwisseling, zich onder dat begrip verstaan . Zoolang nu echter
niet de Nederlandsche staat, zoolang geen enkele staat zich
nog mag vleien met de hoop, in dien zeer ruimen zin „de
„ontwikkelingsvoorwaarden" voor alien „zoo gunstig mogelijk"
to makers, is er den weg, die wel het n asst schij nt aangewezen . Het is die, welke in het Fransch den naam gekregen heeft van „instruction int~grale" . Het strijdprogram
der „arbeiderspartij" veriangt ten onzent zijne in-gebruikneming met deze zinsnee : „Kostelooze openstelling van alle in,,richtingen van openbaar onderwijs met4gratis verstrekken van
„leermiddelen en, zoo noodig, van verpleging der leerlingen ."
Tot in bijzonderheden uitgewerkt is echter hetzelfde denkbeeld alreeds een twintig jaar geleden in een wetsontwerp,
dat A n a t o l e D e l a Forge en twee andere afg evaardigden
indienden bij de Fransche kamer . Het gold eene „zifting"
van „het geestelijk kapitaal" des lands . De Fransche onderwijzers „zelfs in de verste achterhoeken" zij zouden, werd
die v6ordracht wet, opgeven voor een' jaariijks uit to schrijven
prij skamp „alle verstandelij k-begaafden, die nog hunn e
„eigene waarde niet bevroeden ." Hen, die daarbij de meeste
punters haalden, moest dan het vaderland aannemen tot
zijne kinderen . Ads zoodanig, werden zij, near de bedoeling
der vborstellers, ingedeeld bij de leerlingen van alle middelbare scholen op het grondgebied der republiek . Doch aangezien het eene bespotting ware, „de wetenschap-om-Gods„loon to bieden ears een' armen drommed, zonder hem tevens
„op de zelfde wijze een bed to geven en een stuk brood,"
zou de overheid niet eer gerechtigd zijn om met die stoffelij ke
verzorging harer aangenomen zonen op to houden, dan .
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wanneer dezen in het bezit gekomen waren van het eindgetuigschrift, dat hen stempelde, hetzij tot ingenieur, of
architect, hetzij tot geneesheer, of tot advocaat .
Stelt zoo de redenaar van 17 Januari zich zijn program
in wetsvorm voor ? Het zou, onder alle vormen, waariu
zich het door hem gekoesterd ideaal verwezenlijkt last
denken, wellicht die kunnen zijn, welks kansen het beste
stonden . Wel vond de menigte, als zoodanig, er niet meer
bast bij, dan bij eenige andere uitverkiezing, hoe zij ook
mocht wezen. Maar daarentegen
en dit heeft licht meer
practische beteekenis
viel zulk een zift-proces ter dege
in de flank van hare leiders tijdens de verkiezingsdagen .
Ilet behoort tot de paradoxieen van onzen, aan die dingen
overrijken, tijd, dat zijue handwerksklasse veelal hare wachtwoorden ontvangt van mannen -- onderwijzers, lagere bureaubeambten
, wier eigene beroepskeus flu juist niet van
ingenomenheid met handenarbeid blijk geeft . Geen wonder
dus, zoo dezen zich des handwerkers verheffing bij voorkeur
deuken als het beklimmen van eene ladder, die langs den
kortsten weg hem uitvoert boven de eigen sfeer . Het is bij
die arbeidsvrienden flog altijd de nawerking van het oude
standsvooroordeel der .A.theners, dat „demiurgoi" voor een
minderwaardig

slag

van

menschen held.

En

bovenaan

stelt dan de schatting dier welbespraakte of schriftvaardige
tinnegieters natuurlijk het staatsmansambt, vooral gedacht,
als eene doorloopende gelegenheid tot oratorische en stylistische triumfen, mitsgaders het studieplan, welks afwerking
tot al die heerlijkheden toegang geeft . Zoo last het zich
hooren, dat een wapenkreet, gelijk dien de „vrijzinnig„democratische" bondsvoorzitter aanhief, flog het eerst en
het lichtst belichaming zou kunnen vinden in zulk een plan
als dat van D e 1 a F o r g e en zijue medevoorstellers .
Of dan die toevoer van nieuw bloed nit kringen, wear
dus ver andere wegen werden ingeslagen, voor onze „hoop
„des vaderlands", voor de studenten in de rechten bovenal,
geene winste zijn zou ? Ongetwijfeld . Zoo schitterend heeft
zich het kroost der deftige burgerij
den goeden allermiust to nagesproken !
flu laatstelijk niet doen kennen
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in de dingen, waartoe het zijne universitaire vorming had
bekwaamd, zoo onverbeterlijk is evenmin de wijze, waarop
onze gemiddelde ,,corps"-student ziju' tijd tusschen gezelligheid en studie deelt, dat niet wet mededinging nit den
hoek der stoere werkers veel goeds zou kunnen stichten,
veel sleur, veel ijdelheid, veel lummelgeest het veld doers
ruimen voor meer durf, meer echtheid en meer heilig vuur .
A lleen meer : die gewenschte mededinging is alreeds bezig
gansch van zelf to komen . Bet sn eller en gemakkelij ker
verkeer brengt scharen-hoorders in onze college-zalen, brengt
candidaat op candidaat voor het groene kleed der faculteitstafels, nit andere maatschappelij ke lagers, den waar men
vroeger de academische „honores" najoeg . En dat is heilzaam, . . . mits het niet kunstmatig worde opgeschroefd .
Want dat kunstmatige opschroeven, het onzalige bedenksel
van halve geestesaristocratie met „democratische" maniertjes, is
P a u 1 L e r o y B e a u lieu heeft het terecht gezegd,
welhaast zoo anti-democratisch mogelijk . Het
drukt het stempel van den staat op die oud-heidensche
verachting voor den handenarbeid, die blij kbaar zich maat-

schappelijke rijzing niet durft droomen binnen de werkmansklasse all zoodanig, en dus den dear geboren man van
gaven geene loopbaan kan beloven, tenzij hij zijne kameraden verloochent en verlaat . Het verzwaart nog bovendien
de arbeiderswereld het doers rijzen van hear eigen gemiddeld welvaartspeil, door hear voortdurend juisi de krachten
to onttrekken, waar zij tot het pogen in die richting het
allerkwalijkst buiten kan . En dat waartoe ? Reeds de
baldadige Proud h o n - geen man des behouds voorwaar !
wierp D e l a Forge' s voorloopers deze bedenking near
het hoofd in zijne „contradictions economiques" : „Quand
„cheque annee scolaire vows apportera cent mule capacites,
„qu'en ferez-vous ? . . , Pans quell epouvantables combats
„de l'orgueil et de la misere cette manie de l'enseignement
„universel va nous precipiter !" „Qu'en ferez vous ?" Hoe
kon Proud lion het vragen ? Wat onze „democraten" van
die „capaciteiten" zullen makers ? Liever nog : wet al die
opgestoomde „heeren", kostbare drilmeesters van kiezers-
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scharen ten dienste der partij, haar' leiders met steeds min
weerstaanbaren drang tot loon voor hun handlangerswerk
zullen verzoeken to mogen worden ? Pat is niet twijfelachtig . Staatsambtenaren en staatsambtenaartj es : staatsadministrateurs, staatsdirecteurs, staatsin specteurs, staatscontroleurs ; voorts : staatscommiezen, staatssurn umerairs,
staatsklerken en staatsboden ; vooral wel staats-„surnume„rairs" in de letterl.ijke beteekenis van staats-overtalligheden . Ook zonder „integrals instructie" teert het euvel
der ambten arij, waar het dens zich heeft gezet, op stroomen levensvocht, door wier ontstentenis - elders de aldus opgedroogde organen kwijnen . Met dat bedenksel wordt de
kwaal, al nit zich zelve hinderlijk genoeg, flog bovendien
g evoed door kunst en vliegwerk . „De staat" (zoo heette
het in D e 1 a F o r g e' s toelichting) „mag met de stoffelijke
„verzorging zijner adoptieve zones niet eerder ophouden.,
„dan ale zij in het bezit gekomen zijn van het eindgetuig„schrift ." Doch waarom op dat tijdstip wel ?

Zijne lieve

„mantelkinderen" zullen dan juist met nadruk hem beduiden,
dat, wil hij hen niet laten versmachten ale sen geleerd
proletariaat, hij hun sen ambt verschuldigd is, d :- t past bij
hunne kennis . Eene waarschuwing ale deze, o zeker ! gaat
verloren voor wie van steeds verbreede „staatszorg voor de
„zwakken" met haar' nasleep ook thane flog hot heil verwachten ; zelfs thane flog, flu de ervaring met de staatsverzekeringsbank, ex~ met het ,,jon.gelui's-pensioen" der
heeren raden van beroep hun de oogen kon hebben geopend . Maar wie voor deze dingen niet meer blind slaat,
die ho ude zich het hierbov en opgemerkte voor gezegd .
Wat dan de schrijver deter blades, naast het door
hem gepredikte verzet tegen het „kratos", het teugellooze
overwicht, van ,,Demos" onder al zijne vormen, wat hij
daarnaast, ale stellig richtsnoer voor hun streven, liefst
door zijne geestverwanten tag aanvaard ? . . , flier spitsen
allicht „democraten" de ooren met sen ondeugend glimlachen. „Heeft dan zoo's man flog wel eon ideaal ?" En
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als flu eens zijn hoogste ideaa,l in politieke dingen was
die echte „staat van alien", die staat, welke onpartijdig
ieder recht doet, groot en klein, waarover onze redenaar
wel praat, maar oat hem daarna tot een' kiasse-staat der
massa to verg oochelen ? En als dan voorts, op het stuk van
de maatschappelijke nooden, zijn ideaai alweer juist dat
was, waar de redenaar van 17 Januari zoo bijster goed voor
voelde, maar zoo jammerlijk voor zorgde ? Ads het eens
was die steun aan de allerbesten, eerst door Zijn Edele
luid geproclameerd, dock dan ten onrechte verwacht van
de opperhoogheid des getals, dat uitteraard meer voor het
middelslag dan voor de beteren voelt ? Ads hij eens, in de
mogendheid van dat zijn ideaai, vooreerst schreef op zijne
vaan het Belgische systeem : bevordering van algemeenen
spaarzin ; het stelsel, waarvoor onlangs de afge v aardigde
van Tiel to goeder ure en met warmte eene laps is komen
breken onder zijne staatkundige vrienden in het noorden ?
„Dan reikt Ge niet", zoo hoorden we den „Unie"-voorzitter
al protesteeren, „dan reikt Ge niet tot hen, die Uwe hulp
„het meest behoeven" . In waarheid : dus to spreken is het
voile recht van wie, veel liever dan zoo'n uitverkiezingsleuze to ontplooien, zich scharen onder „bianco"-vaandeis,
(waaronder men alleen zich hoede, hetzelfde als onder
„blanke" to verstaan) . Wie echter met die leuze ernst
maakt, hem brengt het genoemd protest niet aan het
wankelen, integendeel ! Want „uitverkiezing van de beaten"
wil juist, dat men niet reike tot de hulpbehoevendsten ; in
dezer nood voorzie de christelijke barmhartigheid . Veeleer
verlangt het beginsel, hier bedoeld, dat men reeds bij de
keuze : wien to steunen ? eene schifting make en hun de
voorkeur geve, die al door een begin van eig en hulp getoond hebben, den hun' to bieden steun to zullen loonen
met den beaten uitslag .
En als dan verder hetzelfde ideaai hem noopte vast
to houden de gedachte der kameraadschappelij k eigen-hulp,
door hot Britsche vakvereenigingswezen zoo voorbeeldig in
daden omgezet ? „Dat gaat hier niet," dus hoort men
zeggen ; „het schiet met die zaak bij onze werklieden nog
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„veel to langzaam op ; zij voelen er niet voor ; dus moet
„bij ons „de staat van alien" ingrijpen ." Alweer : die
teg enwerping last zich hooren, wanneer zij komt van wie
in staatskunst alleen succes-berekening zien. Maar wie de
besten g aarne zag naar voren treden, op hem heeft zij geen
vat . Of stel : in een gezin kunnen de jongere broeders uit
een to zwak saamhoorigheidsgevoel maar niet op streek
geraken noch met den oudsten, den patroon, noch ook zelfs
met elkander . Zou daar dan tot bet prikkelen van hun'
onderlingen wedij ver, en, zoo, tot bet vooraan bren g en van
den waardigste het passend middel dit zij n : die jongeren
to gader vrij to doers beschikken over den spaarpot van
den welgestelden oudere ? „Zoo is bet niet gemeend," valt
bier, onthutst, de redenaar van 1 .7 Januari in ; „de jongeren
„zullen van hues broeders spaarduiten slechts molten semen,
„wat hun de g unstigst mogelijke sociale ontwikkelings„voorwaarden verschaffen kan ." En zoo zij, luidt ons wederwoord, ~enmaal door U in staat gesteld om naar hun welbehagen to levers op buns broeders beurs, eens dieper daarin
tasters, dan bet door U bedoeld was? Zult Gij, professor ! bet
hun vermogen to beaetten ? Ons dunkt de eenige welt tot
vruchtbare uitverkiezi.ng de weg, der wereld door ,,the British
„workman" bet eerst getoond, door bet echtpaar W e b b
in zijn „Industrial Democracy" geteekend : bet fier vertrouwen van den handwerksstand op de eigen broederlijke
of'erva,ardigheid, dat elken aanslag op des naasten goed,
hetzij al dan niet in wetsvorm, hooghartiglijk versmaradt .
Indies die weg ten onzent nog to weinig wordt betreden,
blijkt nit dat feit slechts dit : dat voor de zoo gewenschte
uitverkiezing in die kringen bet timmerhout voorloopig
schaarsch is ; maar zeker niet dit andere : dat nit zulk,
tot genootschappelijke eigen hulp niet eenmaal bruikbaar,
timmerhout nu eene regeerende klasse va,lt to bouwen .
Voor h.et overige komt de schrijver dezer blades er
gui voor uit : naast bet sociale ideaal, tot her genoemd,
koestert bij ook een ander : de hoop, dat niet nog langer,
als bij algemeene stille afspraak, steeds die hervormingen
geschoven blijven op de lange baan, omtrent wier nijpende
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noodwendigheid geen twijfel xnogelijk is, en waar de keuze
van den „modus quo" al evenmin in hopelooze on~enigheid
dreigt to verzanden . De grootste alley kerkvaders vermaande de nog jonge christenheid tot „~enheid in het
„noodige". Under de zegeningen van ons meerderheidsbewind behoort ook deze, dat, in de hitte des gevechts,
elke partij op hare beurt steeds voorwendt dat het noodigst
to achten, waaromtrent eenheid het verst to zoeken blijft .
Zoo komt het eenparig onafwijsbaar geoordeelde geregeld
in de klem . De geldelij ke huishouding van sommige gemeenten vraagt dringend om voorziening in haar' nood .
Als men dat werk nu eens ter hand nam met ver~ende
krachten ? Over de noodzaak om meer overzichtelijkheid en
meer systeem to brengen in het moeilijk werk der armenzorg
zag het jongst verleden eene „communis opinio" zich vormen .
Als dan tot wetsherziening met dat doel de hand eens werd
geslag en aan den ploeg ! Dat onze rechterlij ke macht hare
tank niet of kan, niemand, die het ontkent . Ms men zich dan
eens met elkaar verstond nopens de middelen om dien misstand
to verhelpen ! De regeling van ons burgerlijk proces is
n.oodeloos omslachtig . Ms men de handen dan eens in
elkaar legde, om het to vereenvoudig en, bij voorbeeld n aar
het Oostenrijksch model! Dat onze strafgerechtigheid ter
zake van kleinigheden zoo vlug gaat als een kind in beugels,
de afgevaardigde voor Gouda droeg slechts uilen naar
Athenae, toen hij dat bij de jongste begrootingsdebatten
nog eens aantoonde . Als daaraan dan ook door eendrachtig
pogen eens kort en goed een eiude werd gemaakt ! De
rechtspraak in bestuursgedingen, hoe zou zij niet, bij het
gestadig toenemen der aanrakingen, der kansen op verschil
dus ook, tusschen den burger en zijne overheden, door ieder
moeten worden toegej uicht ! Als het omvangrijk werk van
hare inrichting dus eens werd aangevat met goeden wille
en gezamender hand! In dien trant schreien tientallen
van misstanden om kort en goed to worden rechtgezet .
De billij kheid dier eischen wordt haast zonder uitzonderin g
erkend ; er is geen strij d daarover . En zie, juist om die
reden blijven de eischen onvervuld . Men denkt slechts aan
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hetgeen verdeelt ; wet binders kon, dat wordt voorbijgezien .
Het is wel voornamelijk met het oog op al de noodige
hervormingen der laatstgenoemde snort, dat geestverwante leers van dit tijdschrift wel niet ec u' beteren uitslag der aanstaande verkiezingen zich schijnen to kunn en
denken, dan een', die handhaving zou met zich brengen van
het thans aan het roer staande bewind . Het is zoo : zijne
voornemens zijn, ook in hoofdzaken, niet ells met de beginselen, her verdedigd, gelegen op een lijn . Het ideaal
der arbeidersverzekering near Pruissisch voorbeeld, dat den
minister van landbouw, nij verheid en handel schijnt voor
den geest to staan, is niet de wensch van „Onze Eeuw" .
En „Vrije Handel" blijft steeds dezerzijds verdedigd . Nogtans behoudt M o 1 i e r e's woord zijne waarheid : „l'On n'exe„cute pas tout ce qui se propose, et le chemin est long du
„proj et a la, chose." Wat bovenal zich licht bevestigen
ken daar, wear het „project" eene nabootsing van B i sm a r c k s c h werk en de „proiector" geen B i s m a r c k, maar
een „WelEerwaarde" is . En wet al voorts den „Vrijen
„Handel" aangaat : bij een' bewindsman, die van inkomende
rechten tot steun der nationals welvaart droomt, is dat bebeginsel zeker niet volkomen veilig . Maar veiliger toch altijd
op den duur, gegeven het waarschuwende voorbeeld der
schipbreuk van Minister li art e, dan bij een „liberaal" genaamd partijhoofd, dat den weldadige speelt met nog ongevoteerde opslagen op onze directs belastingen, zoo . . . mild, als
het gesehiedde in het dorpj e Wognum. Ter Wills, daarenteg en,
der hoognoodige voorziening en, die „strijd-programme's"
nauwelijks vermelden, wijl alien daarvan hetzelfde denken,
is dit de aanbeveling van het zittend cabinet, dat de ministers van binnenlandsche taken en van justitie, op wie dat
werk wel grootendeels zal moeten neerkomen, geen kamergeleerden zijn, maar manners der practijk . Laat het zoo
wezen, dat de eerste van die twee in red enaarsgave, in
„genialiteit", kortom : in „histrionische" schittering de minders
is van zijn' en zijner geestverwanten „Leider" . Hij zit daar
aan „Den Vijver" niet, hij staat niet in de „Tweeds-Kamer"zaal achter de groene tafel, om kunsten to vertoonen als
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redenaar en ale „genie" ; hij zit daar en hij staat daar, our
onder toezicht of in overleg met de vertegenwoordiging
een aantai zaken of to doen . En voor dat work is hij even
beslist de meerdere zij ns „Leiders", ale elke man van geest
en gaven, die hot bestuur nit eene practijk van jaren kept,
daa'rvoor de meerdere is van den „geniaalsten" „dilettant" . Jets
dergelijks geldt van zijn' ambtgenoot voor justitie. Best mogelijk, dat die raadsheer zonder „politiek" verleden bij zijne
„entree de Chambre" heeft getoond, wat minder vast to
staan, dan oud-gedienden op hot glibberig parket . Maar
wederom : ook hij is niet minister allereerst, our zoo de
kamers ale de pers to doen versteld staan van zijne „tactische"
goocheltoeren ; was dat de hoogste eisch, hot zag wel zeer
droef eruit met . . . de twee deelen van ons parlement ; hij is
minister, our ons recht frisch leven in to blazon door hot
voor verouderde en veelszins to enge vormen thane nieuwe,
ruime, lenige to geven in de pleats . En dat verlangt niet
bovenal eon' „tacticus", neon een' getrouwen vriend des
rechts, geoefend in zijn' dienst .
„Eon' vriend des rechts". Geeft zich de schrijver dezer
bladen ten slotte aan eene begoocheling over, wanneer hij
voor de zaak des rechts wet goods van beide mannen durft
verwachten, ook hierom, wijl hot hun voorrecht is geweest,
to worden ingeleid in de rechtsstudie door een' der nobeisten
onder de Nederlaudsche rechtsleeraars der afgeloopen eeuw,
door B u y s ? Hij ken, natuurlijk, zich vergissen ; maar bij
hot lezen van hetgeen hot hoofd der tegenwoordige regeering zoo nu en dan in beide kamers sprak, meende hij
sours eon' toon to hooren, die hem terugvoerde naar langvervlogen Leidscb a dagen . Is hier niet louter zelf bedrog,
dan des to beter voor hot „cabinet" en hot land . Zij konden zijn van heel wet minder geest, dan van den geest
des grooten vaderlanders, wien bij zijn graf naar waarheid
dit getuigenis word gegeven : „Hem to zien, bij hem to zijn,
„maakte U beter dan Gij waart ."
9 April '09.

KAAPSCH ALLERLEI
DOOR

E. C . GODS MOLSBERGEN .

Kaapstad, het kleurig amfitheater tusschen de blauwgroene Tafelbaai en groen-grij ze wanden van berggevaarten,
wazig onder schroeiend-heete trillucht of scherp geteekend
in lentezon, oefent een machtige bekoring op wie er nit
den vreemde komt . Maar vooral de Nederlander voelt zich
aangetrokken tot de stad, die aan den voet van den Tafelberg groeide nit een nederlandsche vestiging tot de Moederstad van al wat hollandsch- .Afrikaner is in het uitgestrekt
land tusschen Kaap en Zambesie, de oude hoofdplaats met
een merkwaardig verleden van twee en een halve eeuw,
misschien in de toekomst de hoofdstad van een Vereenigd
Zuid-Afrika .
De Tuinen, door Vale n t ij n boven alle vermaarde
lusthoven der Oudheid en van eigen tijd geprezen, zijn er
in een paar honderd jaren niet minder op geworden . Ze
doer den Europeaan door de keurverzameling van tropische
gewassen duidelijk zien, dat men zich bevindt in de stad
die eens „de grondvesting van Indie" heette . Volkomen
is de indruk als toevallig een paar Slamsche hadjies in
fijnkleurige priesterkleeding opwandelen langs cactussen en
palmen, druk sprekend onder levendig e gebaren . In het
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voorbijgaan verwacht men een paar arabische kianken to
zullen opvangen, maar wet ge hoort is . . . hollandsch !
Een eigenaardig yolk, die afstammelingen van Maleiers,
in Compagniestijd near de gasp gezonden, blijvend bij hun
geloof, den Islam, (vandaar hun naam Slamsehen), hun
begrafenisplechtigheden, feesten, bedevaarten, kleederdracht
en de hollandsehe teal. Zou bet hun godsdienst zijn, die,
evenals bij de Afrikaners, bet hollandsch voor ondergang
behoedde ? Of komt bet door hun isolement als nietblanken, op een afstand gehouden door Afrikaners en
Engelschen, terwijl ze in hoogere beschaving zichzelf afgezonderd hielden van de inlanders ? Vele Maleiers zijn zeer
welvarend en zenden hun kinderen near Europe om to
studeeren. Een Slamsch medicus is lid van den gemeenteraad to Kaapstad en heeft ongetwijfeld plan om near een
zetel in bet Kaapsch parlement to dingen als vertegenwoordiger niet alleen van de ongeveer vijftienduizend
Maleiers in de Kolonie, maar ook van de gekleurde bevolking in 't algemeen .
Opwandelend in de Tuinen komt ge voorbij eenige
gekleurde dienstmeisjes, wier stamboom behalve Hottentotten nog heel wet andere naties telt . Ze beknorren in
in bet engelsch een paar aan hear zorg toevertrouwde
kindertj es, die op bet gras loopen, en ratelen terston d tegen
elkaar vliegensvlug verder met hun kakelende stemmen .
.A.lweer hollandsch, wet ge hoort !
Is bet geen wonder, bijna, dat na een eeuw van engelsch
bestuur bet hollandsch nog de teal is der Kaapsche kleurlingen in huffs, kerk en vergadering ; dat ze met trots hollandsch nog hun teal noemen ? Niet licht vergeet ik de
blijde verbazing van een Kaapschen „boy", die als koetsier
dienst deed op een postkar in Zoeloeland, toen bij hollandsch
hoorde spreken : „Allamastig, meneer, ek bet amper gedenk
ek es die enigste man bier wet hollands praat . Die laatste
mens bier praat zoeloe of engels !" Maar de jongere generaties van gekleurden, die door bet britsche onderwijsstelsel
heel aardig engelsch leerden, maar evenmin als blanke
Afrikanerkinderen op school veel kennis van hollandsch
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opdeden ; die heel g oed opmerkten, hoe tot flu toe de taal
der Afrikaners in den hoek getrapt lag en hoe de afrikaansche
bass en missus, de kleinbaas en nooiens liefst engelsch
spraken als het maar eenigszins kon, die jongeren zijn op
school en in dienstbetrekking, vooral in de stad, aan engelsch
gewend geraakt en spreken flu ook onder elkaar engelsch .
Zullen zij nog met de uieuwe beweging meegaan en, het
voorbeeld der Afrikaners volgend, hun eigen taal blij ven
stellen boven de aangeleerde vreemde ? Het is to hopen dat
hollandsch Zuid-Afrika het oog op de bruins broeders houdt,
niet alleen als flu in het kerkelijke, maar ook wat de hollandsche taal betreft ! Zuid-Afrika telt, bij goede leiding,
in den strijd om het bestaan van de hollandsche taal
duizenden van helpers, wier huidskleur wisselt van fletsgeel
tot het Mozambieksche zwart-bruin .
Is men wat gewend aan het tropisch uiterlijk en de
prachtige ligging van de stad als geheel, dan is overigens
Kaapstad niet veel verschillend van andere moderns handelssteden : groote regeering sgebouwen, hooge kantoorblokken,
nieuwmodische winkels, asfalt- of houtblokbestrating,
elektrische trams, sen reeks kerken van verschillende
genootschappen, sen havenbuurt bij de dokken, enz . Als
zoovele andere is Kaapstad sen forensenstad : 's morgens
komen er duizenden per trein of tram, werklieden, winkelbedienden en kantoorpersoneel ; later op den dag komen de
dames nit de voorsteden winkelen, en lijkt de oude Heerengracht, nu Adderleystraat geheeten, op sen stukje Parijsche
boulevard, met dit verschil, onder anderen, dat de smalls
wandelpaden niet in beslag worden genomen door tafels
en stoelen van cafe's, maar dat de theehuizen hun zitj.es
op balkons boven de kolonnades over het trottoir hebben .
Tegen sen uur of zes begint de exodus ; de lichtkleurige
zomertoiletten verdwijnen het sen na het ander, en Adderleystraat blijft bijna leeg achter ; de lange rij hansoms in het
midden blijft zonder vrachtje, de winkels zijn gesloten .
Reel Kaapstad is dan als uitgestorven, vooral in deze
tijden nu er geen geld is voor uitgaan, zoodat openbare
vermakelijkheden niet lan .ger konden bestaan. Avonddrukte
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op straat is er alleen op zaterdag in de Pleinstraat, waar
dan de winkels open zijn, en op zondagavonden in Adderleystraat, waar verliefde paartjes van allerlei huidskleur elkaar
to zeggen hebben wat H u y g e n s in zijn tijd in het ' Voorhout hoorde. Maar nu is er meer engelsch dan hollandsch
op to vangen . Ook uit de werkelijk kostbare zondagsche
kleeding der kleurlingen, die zonder gewetensbezwaar elke
maand hun loon voor de nieuwste engelsche snufjes naar
de winkels brengen, blijkt hun anglomanie . Doch tot hun
eer moet gezegd, dat de Tuchtbond in Nederland nog lang
hard zal moeten werken, eer bij voorbeeld de Tloogstraat
to Rotterdam 's avonds, wat orde betreft, gelijkt op
Kaapsche straten vol kleurlingen .
Oude Kaapsche families won en er in Kaapstad weinig
meer. De oude achttiende-eeuwsche huizen worden slechts
bij hooge uitzondering als woonhuis door de Kaapsche
aristokratie gebruikt. In het oude stadsgedeelte, Breestraat,
Loopstraat, Strandstraat werden ze of tot boardinghuizen
of tot kantoren gebruikt . Maar hoe vervallen soma, wat staan
ze goed, die breede wit of grijsgepleisterde huizen met plat
dak, monumentale deur en lantaarnlicht er boven, de
negen vensters, elk bestaand uit twee schuiframen van
dertig ruitjes elk, de gevellijst, waarop een driehoek met
pleisterversiering. Een dubbele, sours wel vijftien treden
hooge stoeptrap leidt naar de breede stoep, waaronder de
pothuizen liggen .
In de voorsteden, of liever villa-dorpen, worden de
oude landhuizen al zeldzamer ; veelvuldige branden vooral
hebben de met net gedekte gebouwen doen verdwijnen, en
wat in de plaats gebouwd werd, was in zoogenaamden
Kaapschen stijl, een renaissance punt-gevel als nog in
Holland en Duitschland uit het eind der zestiende en
begin zeventiende eeuw to vinden is . De bewoners der
oude landgoederen zijn voor het meeren deel van overzee
gekomen, en er zich gaau vestigen in de jaren van voorspoed en veel geld-verdienen . Hun totale onkunde van
hollandsch dwong de gezeten Kaapsche families our engelsch
to spreken in den omgang en, zij het domheid of onwil,

KAAFSCH ALLERLEI .

209

het aantal van hen die de teal van hun nieuwe „home"
leerden, was bij Britten treurig klein .
Over de hollandsche teal in Zuid-Afrika is er wat
gepraat en geschreven ! En nog is het misverstand de
wereld n iet uit .
Men vindt her verscheidene Afrikaners die uitstekend
hoog-hollandsch kunnen spreken . Zij zijn of hoogbejaard,
en waren jong in een tijd, dat er met Nederlaud veel
kontakt was en to Kaapstad goed onderwijs in het hollandsch
gegeven werd op de school „Tot Nut van 't Algemeen"
en elders, of als ze jonger zijn, hadden ze toevallig hollan dsche leermeesters of werden door het predikambt genoodzaakt
zich meer den anderen op hollandsch toe to leggen . Ret
Zuid-Afrikaansche Tijdschrift, waarin sedert de oprichting
in 1824 werk van Neerlands eerste krachten werd opg enomen,
en de verhandel ingen van de Maatschappij ter Uitbreiding
van Beschavin g en Letterkunde, opg ericht in de dertig erjaren der vorige eeuw, toonen duidelijk hoe menn zich to
Kaapstad nog nauw verbonden gevoelde aan Nederlaud en
z'n beschaving . Nog omstreeks 1860 werkten aan het
tijdschrift Elpis, dat uitgegeven werd to Kaapstad, Rotterdam, New-York en Batavia, B e e t s, V a n O o s t e r z e e en
D e G e e r nee . Toen waren er velen, die voor GrootNederland gevoelden ! Maar de verengelsching nam geleidelijk
toe ; na de oprichting van de Theologische Kweekschool
to Stellenbosch, welhaast vijftig j aren geleden, wear N i c o l a a s
B e e t s als hoogleeraar beroepen werd, kwam persoonlijke
kennismaking met Holland al minder voor, en op de lagere
scholen was er voor het hollandsch, onderwezen door niethollanders, niet veel toekomst . Zoo komt het, dat de
meeste Afrikaners, die nu in de kracht van hun levee zijn
in dezelfde verhouding tot hoog-hollandsch staan, als in
Nederlaud bij voorbeeld bej aarde geldersche of groningsche
landbouwers, door wie hollandsch, anders den in Bijbel,
preek of kraut, moeilijk wordt verstaan . De meeste Afrikaners staan vreemd voor hoog-hollandsch, en gevoelen
dat ze niet in staat zijn dit zonder invoeging van afrikanismen als schrijftaal to bezigen . In pleats van verzekerd
0 . E. Ix 5
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to wezen, dat de Nederlander die zulk een brief ontvangt
dezen honderdmaal hover heeft, dan een engelschen zonder
en enkele font, schaamt de Afrikaner zich en schrijft
engelsch of, sedert korten tijd, flu afrikaansch wat meer
in eere komt, zijn spreektaal .
De oorlog is het, die velen de oogen geopend heeft ;
men begrijpt flu beter wat de Z. A.. Taalbond reeds lang
v66r den oorlog wilde . Nu is men zoover, dat men zich
niet meer schaamt om het afrikaansch als spreektaal to
stellen boven het engelsch. Doch flu kwam er eon bezwaar,
dat tot heden niet is uit den weg geruimd, maar dat kan
verdwijnen als het hollandsch Zuid-A .frika waarlijk „ernst is,"
om een woord van „Onze Jan" (J . H . H o f m e y e r) to
gebruiken .
A.ls uitspanningslektuur had men altijd engelsch gelezen . Engeland en Amerika zenden maandelijks legio goed
geIllustreerde maandbladen naar Zuid-A .frika, en op tijd,
daar b .v, hot Juli-nummer reeds half Juni gepost woodt .
De sixpence- en shillingromans, zoo spannend of aandoenlijk voor engelsch gevormd publiek, had men grif gekocht .
Het betere, het voortreffelijke, dat in het engelsch verscheen,
werd slechts door enkelen gevraagd. Dat alles wilde men
nu, even aantrekkelijk en even goedkoop, in hot hollandsch
hebben, en teleurstelling bleef niet nit . Men vergete niet,
dat hoog-hollandsch op de scholen niet good onderwezen
wordt, dat men niet gewoon is hollandsch to lezen, dat
hollandsche maandbladen van heel wat hooger gehalte zijn
dan de engelsche, en dat vooral de romans, in de laatste
vijf en twintig jaren in Nederland en Belgie verschenen,
hemels breed verschillen van gelief koosde worken van Marie
Corelli, Rudyard Kipling, Hall Caine en anderen .
De nederlandsche romans on novellen eischen eon hooger
ontwikkeld publiek, dan or heden in Zuid-Afrika to vinden
is . Daar komt nog bij dat men hier zeer spoedig aanstoot
neemt, aan wat in Nederland niemand hindert . Tot heden
is Just u s v a n Man r i k de lievelingsauteur van hollandsch
Zuid-A.frika, al betreurt men hier en daar een mw woord,
of hot misbruiken van Gods naam . Zoo valt de uitgave van
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den heer L . S i m o n s, van groote waarde voor Nederland,
voor Zuid-Afrika boven de bevatting van negentig percent
der hollandsch-lezenden.
Wat aan opvoeding en ontwikkeling lag, werd nu aan
de taal geweten . Omdat de inhoud van hollandsche boeken
wet to moeilij k was om in. Zuid-Afrika to worden genoten,
oordeelde men dat de teal dier boeken ongeschikt was voor
de Afrikaner .
Toen kwam van de Transvaal uit de scoot om de landstaal zooals die gesproken werd als schrijftaal to gebruiken ;
iets nieuws was dit niet . Ongeveer twintig jaren geleden
was zulk een beweging al begonnen en langzaam aan weer
verloopen. Maar nu waren de tijdsomstandigheden gunstiger
en jonge Afrikaners, die in den vreemde gestudeerd hebben
en dear, zelfs in Nederland, gevoeld hadden dat het hooghollandsch niet hun afrikaansch was, getuigden van het
genot ver van het vaderland een landsman to ontmoeten,
en in de zoetvloeiende eigen teal to kunnen spreken over
Afrika, familie en vrienden . Vergaderingen werden in de
Westelijhe provincie van de Kaapkolonie belegd ; men sprak
er van „onze teal, de teal aan moeder's knie geleerd, de
teal der „Voortrekkers" ; waarom zou de „Kaffer, Moor en
Indiaan" zijn teal hebben ; alleen de Zuid-Afrikaner niet ?
Welk Afrikaner zou willen beweren dat hoog-hollandsch
zijn teal was, de teal gebruikt in het huisgezin (als het
geen engelsch was !) ? En was Zuid-Afrika eigenlijk niet in
voordeeliger positie den zoovele lender van het oude Europe?
Van Kaap tot over de Zambesie was er een vorm van hollandsch ; geen strijd der dialekten behoefde er gestreden to
worden . En wet zou men twisters of afrikaansch een teal
of een dialekt moest genoemd worden ? Men sleepte er de
wording van het fransch even bij, sprak over het italiaansch,
kwam zoo vanzelf op Dan t e en de rest van de redevoering
is gemakkelijk to raden . In een gloeiende peroratie werd
elk der aan wezigen aangespoord om zich aan to sluiten bij
de Afrikaansche Taal-Vereeniging en geen engelsch to spreken of to schrijven, wear men met afrikaansch volstaan
kon ; de jongelui en bakvischj es werden opgevroolij kt door
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't vooruitzicht van afrikaansche minnebrieven en tot geruststelling van de ernstigsten onder het gehoor werd verze
kerd, dat men vooral den band met het hoog-hollandschli
voorloopig niet zou verbreken ; dat men uit het hollandsch
zou overnemen wat men noodig had ; hollandsche boeken
zou gebruiken tot men afrikaansche bezat en hiermee zou
voortgaan tot men ten slotte op eigen beenen zou kunnen
staan . Of in de Transvaal diezelfde argumenten gebruikt
zijn, west ik niet, maar het hier meegedeelde handelt over
de Westelijke provincie .
Niet alien gingen mee met de enthousiasten voor het
afrikaansch als spreek- en schrijftaal . De Taalbond bleef
bij haar eigen meening . Ze heeft als doel : bevordering
van de kennis van het hoog-hollandsch bij afrikaansche
kinderen, niet om er hoog-hollandsch-sprekenden van to
makers, wat onzinnig, onmogelijk en nutteloos zou wezen, .
maar om ontwikkelde A.frikanen in staat to stellen ken
nis to nemen van wat er, ook voor hen belangrijks, in het
hollandsch verschijnt . Door bij de examens, uitgeschreven door
den Taalbond, een vorm van hooghollandsch toe to laten,
waarin vele afrikanismen worden erkend als goed nederlandsch, meende de Taalbond reeds ver genoeg gegaan to zijn
en heeft van boven of bereikt, wat de manners van de A .
T. V . van onder of willen bereiken, zij het ook met eenige
kleurschakeering . Als men hooghollandsch door rood en afrikaansch door geel voorstelt, dan wil de Taalbond roodachtigoranje, de A . T. V. geelachtig oranje . Jaarlijks nemen een
paar duizen d kandidaten, jongens en meisj es, deel aan de
Taalbond-examens en worden ze ontvankelijk gemaakt voor
nederlandsche kultuur. Voormannen op kerkelijk gebiedd
keurden, op enkele uitzonderingen na, de beweging af, en
zouden niet gaarne het afrikaansch tot kanseltaal verheven
zien . Politici waren politiek genoeg zich er niet positief
over uit to laten . Stamverwanten in Nederland begroetten
de beweging met groote blijdschap . Nationals herleving,,
hernieuwing van stambe wustzijn werd er in gezien . Manners
van groot gezag spraken hun instemming openlij k nit .
Niet ails Nederlanders in Nederland en Belgie zij n onpar-
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tjdige beoordelaars van Zuid-Afrikaansche toestanden . Er
wordt zoo spoedig gedacht, dat de holiandsehe Afrikaner
en de Nederlander over dezelfde zaak dezelfde mooning hebben.
In Nederlarid heeft men den Boeren-oorlog nog zeer versch
in hot geheugen ; in Zuid-Afrika spreekt men er nauwelijks
meer
over, al vergeet men hot lijden niet. Komen
uitnemende Afrikaner near Nederland op bezoek, den is
or wederzijds eon bartelijke feeststemmin g ; do Afrikaner
komt thuis net de herinnering aan heel vriendelijke menschen ; de Nederlanders denken, dat de toastwoorden spoedig tot daden zullen worden en zien reeds een AfrikaanschNederlandsehe verbroedering . Maar zoover is men tot heden
lang riot, en hot zal do vraag zijn of die er ooit zal komen!
Voor den Afrikaner is er eon reeks nieuwo kwesties, die
zijn aandacht vragen ; hij houdt zich bezig met praktische
politiek van hot heden en met denken over do toekomst .
In Nederland was men riot uitgepraat over de gift van
den Cullinandiamant ; in Zuid-Airika sprak men er slechts
kort over. De beweging tot vereenvoudiging van de schrijftaal wierp in Zuid-Afrika eon pear jaren geleden een masse
stof op ; flu is de nieuwe spelling officieel erkend, en behalve flu en den voor eon bejaard predikant, is do speliingkwestie geen onderwerp van gesprek moor .

In Nederland heeft men sympathie voor de A . T . V .
omdat men, nog denkend aan den oorlog en hot lot der
twee republieken, er eon rationale demonstratie tegen hot
engelsch in ziet . Zuid-Afrika is echter eon tweetalig land
(do inboorlingen-talon buiten rekening gelaten) on de voormannen verzekeren in elke redevoering, dat do kinderen
des lands de twee talon nioeton kennen, engelsch en holIandsch . Engelsch komt allerminst in de verdrukking!
Waarover gaat hot den P Of over enkele jaren nog hoogholiandsch in Zuid-Afrika zal worden onderwezen . Do
vrienden in Nederland, die hot afrikaansch verstaan, leeren
Zuid-Afrika zich to behelpen met een dialekt als schrijftaal,
waarin booker en kranten zullen worden geschreven,
a1l&n leesbaar voor Zuid-Afrikaners . Maar op rowans,
novellen, schetsen en verzen alleen, hoe good overigens,

214

KAAPSCH

LLERLEI .

als van De Waal, Lub, Reitz, Brink, Celliers, kan
een yolk niet levee . Het aantal hollandsch sprekenden
wordt steeds geschat op 600 .000 in geheel Zu id-Afrika ; dat
is ongeveer evenveel als Amsterdam inwoners telt . Bekend
is de geringe lees-lust der Afrikaners . Het aantali der wellezenden is zeker heel wat minder ; en dan, hoevelen van
hen zullen behalve afrikaansche lektuur, eenn hooghollandsch
boek opnemen, die taal, die „toch so banje swaar" is? Als
de predikanten in de Kaapkolonie eens eerlijk opbiechtten,
hoe weinig hollandsche boeken ze per jaar lazen, men zou
er in Nederland verbaasd van staan . Herhaaldelijk hoorde
ik ontwikkelde Afrikaners om een boek over een bepaald
onderwerp vragen, maar als het kon, hadden ze toch liefst
een engelsch, want dat begrepen ze z66veel beter. Waar
zal jong-Afrika over tien, twintig jaren zij n licht opsteken ?
Evenals tot nu toe zullen ze nit engelsche werken leeren .
En dan hebben hollandsche enthousiasten hiertoe meegewerkt
Over een deel van het werk der Afrikaansche Taal
Vereeniging behoort elk Groot-Nederlander zich to verheugen, namelijk waar ze diegenen behoudt voor de moedertaal, die, n ooit goed hollandsch op school leerend, nu afrikaansch spreken in plaats van engelsch. De A.. T . V, helpt
het afrikaansch als spreektaal in eere houden en de kinderen
van hen, die nu misschien al to oud zijn om nog hooghollandsch to leeren, zouden over eenige jaren bij goed
onderwijs een bevolking kunnen vormen, die afrikaansch
sprak en nit hollandsche boeken in plaats van nit engelsche
kennis op allerlei gebied putte . Die kinderen zouden later
in dezelfde positie wezen als nu de ouden van dagen, die
omstreeks 1840 of 1850 to Kaapstad een beschaafde opvoeding kregen : goede kennis van engelsch en hooghollandsch en een beschaafd afrikaansch als spreektaal . Als
hollandsch sprekend Zuid-Afrika 66k dit ideaal voor oogen
had, zou men dan aan de verwezenlijking moeten wanhopen ?
Allerminst . De afrikaansche kinderen staan intellectueel
geenzins achter bij europeesche kinderen, wier dialekt
afwijkt van „de beschaafde spreektaal" . Maar daarom is noodig : goed onderwijs in het nederlandsch op de lagere school .
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Eaat dit onderwijs dan flu to wenschen over ? Bijna
alles, voor wie er iets van gezien heeft en west hoe het
kon zijn . Er zijn uitstekende onderwijzers, en wat toewijding
en wat algemeene kennis betreft . Doch zij die, geboren
,Afrikaner, goed onderwijs in het Nederlandsch kunnen
geven, zijn met een lantaarntje to zoeken . Het zij her
terstond gezegd, dot het niet hue schuld is, en wie zou
het wonder verwachten, dot iemaud een goed docent wend
in een yak, dot hem nooit goed wend geleerd ? De onderwijzers zullen de eersten zijn om to erkennen, dot de hollandsche les, om die goed to geven, meer van hen vergt
dan ze geven kunnen . Jongelui van even twintig jaren,
of flog jonger, gaan „school houden" en hebben verschillende vakken to onderwijzen ; maar wat hebben ze zelf er
van mee to deelen. ? Eon wat zegt men in Nederiand vann
de school waar een schotsche on derwij zeres eers t bij eene
hollandsche dame de les, die ze met de kinderen to behandelen heeft, komt in studeeren ! Dan flog, hoe weinig
tijd wordt aann het nederlandsch gegund in vergelijking
met het engelsch, dot bovendien flog medium van onderwijs
is ; en als Engelschen klagen over engelsch gesproken en
geschreven door Afrikaners, hoe most dan wel het hollandsch wezen
Het middel ligt voor de hand, maar of het zal worden
toegepast, betwijfel ik ten sterkste . Zuid-Afrika is over
het algemeen flu niet gediend van vreemden, flu we leveen
in een

tijd dot nationals producten de voorkeur hebben

boven ingevoerde, zonder dot gevraagd wordt : is het
nationals even goed als het geimporteerde ? En n og liever
kreeg de Afrikaner in deze dagen minder waarde voor zijn
geld van den zoon of dochter des lands, dan een .Hollander
of Hollandsche voor bet lager onderwijs to laten uitkomen .
Het is ook in Nederland overbekend, dot velen den hollandschen naam in Zuid-Afrika to schande gemaakt hebben
en de herinnerin g aan een slechte wordt door geen vijf
goeden uitgewischt . Een ander middel, Zuid-Afrika liever,
is : laten afrikaansche jongelui van goeden aanleg zich in
Nederland gaan bekwamen voor het onderwijs in het
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nederlandsch . Eon paar jonge dames zijn hiervoor reeds
in Nederland studeerend, maar er moeten tientallen beschikbaar wezon om hot n uttig e work to doen . Er is
„periculum in mora", en daarom diende hot eersto middel
to worden toegepast voor eon jaar of vijf . Intusschen kon
jong .frika zich bekevamen om hot work evengoed voort
to zetten . Van liefde voor hot nederlandsch hoort men
volop, en wie net jonge afrikaansche studenton in aanraking kwam, b jvoorbeeld to Stellenbosch, war Dr . V i lj o e n hot gloeien .d kooltje bij de brandstof brengt, moot
erkennen, dat hot niet maar bij praten blijft . Daarvan
getuigt de studentenvereeniging „ons Spreekuur" to Stellenboseh, die door hot opvoeren van nederlandsche tooneelstukkenn nuttig work voor de taal doet.

De

hollandsch-afrikaansche studenten zijn eon type
eons zal misschien eon afrikaansch „Klikspaan"
henn teekenen, zooals ze zijn . Wat eon niet-Brit dadelijk zou
opvallen is hun innige toewijding aan sport . lTiet inn de
kontinentale beteekenis die rij wiel, roei- of zeilboot, schaats,
voetbal, cricket, gymnastiek, schermen on wat niet al, insluit,
neonn eon sportsman speelt voetbal, leest en droomt van
voetbal, on laat andere sport, op tennis of golf na, ter zijde .
De kwaal van hot geheele britsche rijk heeft natuurlijk ook
Zuid-Afrika aang etast ; Bernard Partridge teekende
zelfs eon ontmoeting vann den Springbokkapitein met Mr .
P u n c h in. Engel.ands beroemd weekblad . Eon uitstekende
britsche gewoonto is hot zich oefenen in studentendebatsvereenigingeu, al loopt hot debat dikwijls over onderwerpen,
die boven de bevatting der sprekers liggen . Dat de britsche
student Been vrije studio kept, maar op voorgeschreven
werken zit to blokken om daarover eon voldoend examen
to kunnen „schrij ven" (mondelinge examens zijn in ZuidAfrika nog bijna geheel onbekend), werkt belemmerend op
zijn vorming, behalve bij filosofie en geschiedenis, waar slechts
in hoofdlijnen kan worden aangegeven, waarover hot examen
zal loopen . De jongelui woven meestal bij eon. in groote
kostinrichtingen, terwijl hun doen en laten, hunn urea voor
work en sport, worden aangegeven door hen die toezicht
op zichzeif enn
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op zulke tehuizen hebben . Deze voortdurende zorg, gepaard
net ecu christelijke opvoeding, behoedt de studenten voor
ondergang tijdens hun Stellenbossche jaren, in het algemeen
gesproken ; zoo wordt de tijd van verleiding en op eigeu
beenen staan verschoven tot ze wat ouder zijn en kwaad
kan chit niet, waar zoovelen Hear de Kolleges komen op
den leeftijd van soms veertien jaren, mits ze maar voor
het Matriculatie-examen van de Kaapsche Tiniversiteit geslaagd ziju (helaas ook voldoeude geacht voor zuid-Afrikaners, die in Nederland universiteitsexamen weusehen of
to leggen, terwiji amerikaansche en britsehe universiteiten
tenminste nog het Iutermediaire examen eischen!) Zijn er
ook studenten, die al ver in de dertig zijn als ze naar ecu
Kollege komen, gemiddeld is de leeftijd achttien of twintig ;
van velen stood de schoolopleiding tijdeus den oorlog eenige
jaren stil . Dc gezichtskring van de j ongelui, die nooit buiten
Zuid-Afrika warm, is uiteraard nogal beperkt ; geen europeesche kontinentale kranten worden er gelezen en de
IReutertelegrammen, die elken morgen het wereldnieuws brengen, wordert onvoldoende verstaan wegens onbekendheid
met toestanden over zee .
Geen wrijvirig op godsdienstig gebied dwingt de ZuidAfrikaansche student tot getuigen en pal staan teg mover
andersdenkenden . Als broeders samenwonend blijft ZuidAfrika bewaard voor godsdiensttwisten, maar indien er
gestemd zou worden over theologische punters als den .
vrijen wil, bijvoorbeeld, zou blijken dat er broederlijke ecudracht was, omdat nimmer diep op die kwesties wordt ingegaau . Amerika's iuvloed in geloofszaken is bij j ong Afrika
zeer groot ; christelijke liederen op amerikaansche wijzeu
en de Hymns, uitgegeven door ,,the Presbyterian Church
of England" met burs eigenaardige muziek worden meer
gezongeu dan de hollandsche psalmen en gezangen . Sprekers over zendin. g, j ougeliugsorganisatie, ,,revivals" e . d .
vinden grooten toeloop en aanhang, en overweldigen door
hun amerikaansche welbespraaktheid en hun werken met
getallen.
Do Theologische Kweekschool oefent ecu zeer grooten
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invloed op de aanstaande predikanten en wie weet hoe verstrekkend de macht van een predikant hier is in zijn gemeente, zal erkennen dat Zuid-Afrika geregeerd wordt door
oud-Stellenbosschers : oud-studenten van het Victoria Kollege (als M a l an, S m u t s, Her z o g e . a .) en die van de
Theologische Kweekschool .
De ongedwongen omgang van studenten en jongedames is alweer niet kontinentaal : buitenpartijtjes en bergtochten worden ondernomen met een vrijheid die een
hollandsche moeder bedenkelijk zou doers kijken ; maar blijkbaar wordt van het groote vertrouwen geen misbruik gemaakt .
Zoo zijn de jonge manners hier lichamelijk en
geestelijk goed gezond, behoorlijk onder tucht, opgewekt,
fielder van hoofd, van goeden wil en aanleg, en ze ontwikkelen zick onder een heerlijk klimaat in de vallei, die
eens S i m o n van d e r S t e 1 in verrukking bracht toen hij, na
de dorre, zandige Kaapsche vlakte, er een rivier, bosschen en
rondom mooie bergen zag . Zeker heeft de door- en- door
hollandsche Goevern eur nooit gedroomd, dat zijn Stellenbosch, dat boerendorp, na eeuwen voor Zuid-Afrika een
bran.dpunt van beschaving zou worden, waar het hollandsch
nog krachtig zou levers, zelfs na een eeuw van engelsch
bewind !
Krijgt de Afrikaner geen kontinentale kranten in
handers, meestal zelfs geen engelsche, de afrikaansshe
bladen kunnen dit geniis niet vergoeden . De moeilijkheden
voor den hoofdredacteur van een hollandsch dagblad zij n
hier wel bizonder groot . Beha,lve het hoofdartikel en de verslagen van Parlementszittingen, is er zoo weinig in van
algemeen belang . Uitvoerig e berichten van vergadering en,
sours gehouden op miniatuurdorpjes, nemen veel plaats in,
en zijn het meest interessant voor de personen, die in het
verslag met name genoemd worden . En ook moeten er,
wil men geen inteekenaars verliezen, allerlei stukken van
inzenders worden opgenomen over brandende kwesties : zoo
schrijven veeboer tegen wijnboer ; geheelonthouders tegen
drankverkoopers ; voor- en tegenstanders van een koor in
de kerk ; enz ., zoodat er tallooze voetangels en klemmen
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voor een redakteur liggen . Maar het groote nut dier blades
is het leiding geven aan hen die veraf op hun plaatsen
tijd hebben het gelezene in het hoofdartikel to overdenken .
De redacteurs der maandbladen hebben het gemakkelijker,
en in de Unie en de Goede Hoop is lichte leesstof naar
den smack van het publiek .
Organisatie is er onder de Afrikaners genoeg en ze
uiten op tallooze vergaderingen en congresses door moties
hun grieves of instemming met wat in den lands voorvalt .
Een jonge nationals vereeniging, die reeds in veel opzichten
nut deed is de Zuid-Afrikaansche Onderwijzers Unie, ontstaan als protest tegen de S . A . Teachers Association, wa.a r
alleen engelsch de ofcieele taal is . Z. ,A.. 0. U . is nu een
ijverige voorvechtster voor het hollandsch, en steunt morsel
uitgaven over taal en Z . A . geschiedenis .
Over hot algemeen komt er meer belangstelling voor
Zuid-Afrika's verleden en sedert een paar jaren bestaat
her een vereeniging van Engelschen en Afrikaners met hot
doel inlandsche planten en dieren, voorwerpen en gebouwen
van historisch belan g voor ondergang to bewares . De
welgeslaagde historische tentoonstelling in het begin van
dit jaar in Kaapstad gehouden, getuigde van een vereering
van hot voorgeslacht, als men eenig e jaren geleden niet

zoo algemeen had kunnen verwachten .
De Hugenoten krijgen van die vereering wel hot
leeuwendeel, en ontmoet men voor de eerste maal een
A frikaner met hollaudschen of duitschen familienaam, terstond
zal hij u vertellen dat hij door zijn moeder of grootmoeder
van do Hus enoten afstamt . En wat er goeds is in ZuidAfrika hebben de voor hun geloof vervolgden her gebracht,
en alle verkeerds, ziekten in vee of planten „het met die
Engelschman in die land gekom ." Nederland vann heden
heeft nog steeds to boeten voor het impopulaire bestuur
van de Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuw,
en voor het goods uit den hollandschen tijd heeft men
gees oog, al wordt V a n R i eb e e k of de oude V a n d e r
S t e I nog wel eens met waardeering herdacht . Dan wordt
het verhaal dat Nederland de Kaap aan Engeland verkocht,

220

KAAPSCH ALLERLEI.

niettegenstaande Professor H e e r e s' studio van zoowat
tiers jaren geleden, tot flu toe bier algemeen geloofd ;
daarbij komt dan nog, dat vole Hollanders in den loop
der jaren met altijd de bests nationals eigenschappen deden
uitkomen en dikwijls door gebrek aau takt heel goed work
bedierven. Zoo is net begrijpelijk dat, waar de sympathie
met aan Nederland gegeven word, aan de ilugenoten
alleen de vereering door bet nageslacht ten deel viol, terwijl
van de Duitschers nooit gesproken wordt, of hot moest
wezen om Kamper-uien aan den sen of anderen „Swaap"
toe to dichten . Doch als er maar eerbied voor bet verleden
is, komt bet or eigenlijk met zooveel op aan wien bet
geldt, vooral niet, daar de Hugenoten werkelijk de sympathie van bet nageslacht ten voile verdienen .
Met dit respect voor eigen yolk hangt nauw samen
wat men bier noemt : de arms blankenkwestie. Terwijl er
Maleiers en (in de oostelijke provincie) Kaffers warm, die
tot groote welvaart kwamen, verarmden vole blanken, die
welbekende afrikaansche namen droegen, hetzij dan met of
buiten bun schuld ; en tegelij k met de armoedo kwam

dikwijls moreele achteruitgang .
Daar de hollandsch-sprekende bevolking nu toch al
zoo klein is, tracht men die families to redden van op to
gaan in de klasse der gekleurden, en hen op to heffen door
hen in arbeidskolonies, als die van de kerk to Kakamas,
veer lust in hot work to geven, en vooral bun kinderen f e
leeren dat handenarbeid den blanks niet tot schande is en
niet alleen maar goed is voor Kaffers. De A.frikaanscho
Christelijke Vrouwen-Vereeniging tracht bier ook to helpers,
zooals ze ook door zorg voor gevallenen afrikaanschen voor
prostitutie wil bewaren .
A.frika voor de Afrikaners is nu de bus, en men zou
als met sen tooverslag ineens eon bloeienden handel en
nij verheid wenschen . Wel is men op den goeden weg en
nieuwe markten zijn voor diamanten, wol, angorahaar,
struisveeren, huiden, vruchten enz . gezocht en ten deele
gevonden in bet buitenland ; maar tot nu toe was, wat bier
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geproduceerd ward, bij de bevolking weinig in eere . De
Z. A . nij v erheidstentoonstelling was voor velen een openbaring, dock bij veal goads is er nog heel veal to verbeteren
en steeds zal men op de bezwaren stuiten van een vrij
warm klimaat, als bij de wijnbereiding uitkomt, en hooge
werkloonen, tenzij men door verbeterde techniek zuidafrikaansche produkten even goad en tegen denzelfden prijs .
zou kunnen leveren als voor buitenlandsche flu betaald
wordt . Een vruchtbaar arbeidsveld ligt er voor jonge Afrikaners our hierin hun land to dienen .
Toch is to hopen, dat daze voorliefde voor al wat
afrikaansch is niet als een stroovuurtje na eenige teleurstellingen verdwijnt . En tegenslag op allerlei gebied schijnt
wel h et erfdeel hier, en de Goede Hoop wordt voortdurend
beschaamd . Toen de wijnbouw bloeide, kwam eenige tientallen jaren geleden de phylloxera de wingerden dooden ;
de sinaasappel- en citroenboomen warden door een ziekte
vernield ; de vruchten hebben to lijden van de Codling-mot ;
onder hat vee is tuberculose, oostkustkoorts, brandziekte ;
de wiju enn brandewijn die gemaakt wordt behaalt geen
prijs ; de turksche tabak vindt geen koopers ; voor diamanten
schijnt in de wereld geen geld near beschikbaar to wezen ; hat
hoof wordt in Australia geweigerd ; is er droogte, dan sterft hat
vee ; is er na zware regens volop en vet vee, dan zijn er
geen koopers . En niettegenstaande dit alles is ieder optimist.
Men hoopt wear op een nieuwen meevaller : de ontdekking
van petroleumbronnen, kolenvelden, tinmijnen, ja, wat niet
al. Ongetwijfeld is Zuid-Afrika een land met een groote
toekomst, nits ieder hard, heel hard, werkt en zijn plicht
doet ; als niet gezworen wordt bij hat her klassieke : „alles
sal rech kom," wat ook uitkomt, maar dikwijls is hat „op
een manier," zooals men her zegt : hat is er ook sours naar !
vrij algemeen houdt men van een gemakkelijk leventje en
tot flu toe was de strijd our hat bestaan niet zoo zwaar en
noopte onderlinge wedijver niet tot hat inspannen van alle
krachten . Die gemakzucht is een karaktertrek, die ZuidAfrika veal schade zou kunnen brengen. De aandacht van
jong-Afrika moat gevestigd worden op nog andere dan de
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aangename en geldelijk zeer voordeelige beroepen . Een pear
jaren geleden kon den kandidaten voor het hooger examen
in hollandsch, uitgeschreven door den Taalbond, een opstel
inleveren over : „Wet ik worden wil ." De meerderheid had
roeping voor predikant, prokureur, veeboer, terwijl bij de
laatste twee professies werd meegedeeld, dat er zooveel geld
Knee to verdienen was zonder veel moeite en, teekenend
voor de vrijheidsliefde, zonder dat men aan een ander ondergeschikt was . De veeboerderij werd, als het gemakkelijkste,
gesteld boven wijnbouw of korenbouw . Slechts enkelen
gevoelden roeping voor de tending of het onderwijs .
Op het oogenblik is er nog een tekort aan predikanten,
maar dit zal over eenige jaren wel veranderen en zullen
er meer predikers den standplaatsen zijn . Vele ouders tiers
gaarne een hunner toners op den preekstoel . Het ambt is
in Zuid-A.frika in eere boven alle andere, geeft outzaglijk
veel invloed in wijden kring . en is geldelijk een der best
betaalde . Het aantal studenten in de theologie neemt jaarlijks sterk toe, en in velen hunner is er waarlijk roeping
en geen pressie van buitenaf . Prokureurs zijn er al to veel
en het is to hopen, dat de liefhebbers van een pear jaren
geleden tijdig een betere keuze doers . In het onmetelijk
A.frika is voor veeboeren nog wel pleats . Maar voor landbouw is de lust maar gering. Zoolang men slavers had of
goedkoope werkkrachten, waarop men kon rekenen, ging
alles goed . Doch de inboorlingen zijn kostbare en wispelturige werkers, waarvan men niet zeker is ze to hebben in
den tijd, dat men ze het meeste noodig heeft, zoodat men
hier en dear, b .v. in Natal, near Indische werkkrachten
heeft uitgezien . En to weinig is de blanke gewend zelf de
handers uit de moues to steken en zelf aan to pakken wet
tot nu toe door niet-blanken werd gedaan . Vakonderwij zers,
manners die van onderwijs hun levenstaak makers, zijn er
veel to weinig. Een korten tijd, een of twee jaren, gaat
bijna elke student, ter bestrijding van de studiekosten, wet
onderwijs geven, zoodat er door de herhaalde wisseling van
personeel groote schade aan het onderwijs wordt toegebracht .
.H.andel en ambachten zijn nog to weinig gewild . A.ls de
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jonge Afrikaner eons lotto op de vole Duitschers, A .merikanen, Polen, Grieken, Russen, om van Ieren, Schotten en
Engelschen niet to spreken, die in bet Haapsche schiereiland
en elders in taken en beroepen een groot inkomen jaanlijks
hebben, zou bet hem wel duidelijk worden dat, bij gelijke
kunde en geschiktheid, er voor hem ook plaats is, en eigenlijk
de in Zuid-Afrika geborenen er de naasten toe zijn om in
hun geboorteland zich een good bestaan to verwerven .
Maar behalve geboorterecht moeten ze de bekwaamheid
bezitten. Aanleg tot ambachten is den Afrikaner aangeboren en bet erfdeel van bet voorgeslacht, dat zichzelf
moest weten to helpers in eenzaamheid en ver van de plaats
waar hulp zou kunnen gevonden worden . De manners in
ballingschap op St . Helena en elders hebben in burs snijwerk getoond handigheid en gevoel voor natuurschoon to
bezitten. De vrouwen en meisj es, die van Miss E . H o bh o u s e bet spin n en en woven leerden, blijken als hun
europeesche zusters to kunnen werken . Zou or voor bet
batikken, die kunst uit een warm land, goon plaats zijn in
zonnig Zuid-Afrika en evenzoo voor kunst-vlechtwerk, waar
het materiaal ten plaatse is, zooals bet Kaffervlechtwerk
doet zien ?
De handel is veel to veel in handers van vreemdelingen
en voorzoover en door Afrikaners wordt handel gedreven
in land, vee, huizen, koren, draagt doze to veel bet karakter
van spekulatie . Men acht er niets verkeerds in zijn beroep
op to geven als „spekulateur in paanden", bijvoorbeeld .
Zou bet hierdoor komen, dat bet verantwoordelijkheidsgevoel in handelszaken bier zoo zwak is en een faillissement
niet zoo ernstig wordt opgenomen ? Handel op gezonde
basis moot, in bet algemeen gesproken, bier nog geleerd
worden, en als jonge Afrikaners in Europa handelsscholen
bezochten, zouden ze vender komen dan nu met een plaats
op kantoor of achter de toonbank . Hard werken moot
echter bet wachtwoord wezen .
Waar gaat bet been ala over vijftig of honderd jaren
de inboorlingen blijken beter bet nut van ingespannen
arbeid to hebben begrepen, dan de vaste blanke bevolking
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van Zuid-Afrika P Nu komt er al een inboorlingen-kollege
voor universitair onderwijs ; de donkere neven nit Amerika
zorgen door de z.g . Ethiopische missie in aanraking to
blijven met de afrikaansche inboorlingen . Zal ten slotte
wetgeving bij machte blij ken die inboorlingen, als flu tegenover de Indiers in Transvaal beproefd wordt, vreedzaam
binnen hun eigen kring to houden P Er wordt door velen
niet geloofd aan de mogelijkheid, dat de inboorlingen zich
zoo zullen ontwikkelen. De uitkomst kan hun gelijk geven ;
maar wat, als die eens tegen hun verwachting was P Dan
zou het Zwarte Gevaar op andere wijze gekomen zijn, dan
sommigen het gevreesd had .den .
Wat kan Nederland doen in de moeilijke tijden die
Zuid-Afrika flu doormaakt P In het verleden heeft het
materieel geholpen om de wonders, geslagen tijdens den
oorlog to doen heelers, en door het uitzenden van onderwijzers en op andere wijze het Christelijk Nationaal onderwijs bevorderd. Nu nog doen machtige vereenigin gen als
de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging en het
Algemeen Nederlandsch Verbond wat in haar vermog en is ;
men tracht afrikaansche studenten de zegeningen van het
kontinen .taal hooger onderwijs to doen deelachtig worden ;
studiebeurzen worden beschikbaar gesteld ; de boekenkommissie van het A . N . V . en het Perskantoor zenden
boeken en muziek ; het uitkomen van nederlandsche
artiesten werd zelfs mogelijk gemaakt, en flog veel meer ;
kortom Nederland doet wat het kan en doet edel werk
zonder dank er voor to wenschen of to verwachten., nit
streng besef van plicht tegenover hen die, of ze het willen
erkennen of niet, onze stamverwanten blijven, zoolang ze
afrikaansch zullen spreken . Het bloed kruipt waar het
niet gaan kan.
En toch, zou het geen aanbeveling verdienen Zuid.frika,
volgens den min of meer duidelijk uitgesproken
A
wensch, eens een tijdlang alleen to laten en pas da,n to
helpers als die hulp waarlijk mocht noodig blijven en
gevraagd worden P Zuid-Afrika is een jong land en juist
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op een moeilijken leeftijd, evenals de jongeling die vol
moed en optimisme op eigen kracht vertrouwt en zelfs
niet den schijn wil hebben van elders geholpen to worden .
Maar mocht hollandsch Zuid-Afrika steun wenschen, dan
weet het waar die to krijgen is en waar die met hartelij ke
sympathie zal worden gegeven, zoo kiesch mogelijk . Dan
pas is het de tijd voor een „entente cordiale" en zal de
liefde niet van ~~n kant komen . Tot zoolang heeft Nederland toe to zien en niets to doen, terwijl Zuid-Afrika zal
blijven voortgaan uit Nederland en Belgie to laten komen
wat het noodig heeft, zooals Nederland nit Zuid-Afrika
zal doen .
Inmiddels vertrouwe Nederland op het opkom end
geslacht in Zuid-Afrika .
flu

IBSEN'S EFISCHE „BRAND"
DOOR

Prof. R. C . BOER .

Het is zeker eene zeldzaamheid, wanneer eene eerste
uitgave van een modern dichtwerk tevens een kritische is .
Maar hot gebeurt ook niet iederen dag, dat eon manuscript
tijdens hot loves van een auteur zoek raakt, dan nog voor
zij n dood door een gelukkig toeval voor den dag komt, maar
toch niet kan worden uitgegeven, daar de gezondheidstoestand van den dichter zelfs eon aanvrage om de toestemming tot uitgave, die toch onvermijdelijk is, niet toelaat,
en eindelij k na den dood van den dichter als oeuvre posthume verschij nt, ofschoon hot reeds drie en veertig jaar
oud is, terwijl een philoloog hypotheses moot makes omtrent
de vragen, waarop de dichter zelf een gemakkelijk antwoord
had kunnen geven . Dit is in hot kort de geschiedenis van
den epischen „Brand" .
Ruim een paar jaar geleden is dit gedicht door Karl
Larsen uitgegeven, en de couranten hebben toes iets
omtrent ziju bestaan meegedeeld . Ik hob toes gelijk de
meesten mijner landgenooten hot bericht over hot hoofd
gezien, maar dozen zomer vond ik hot work in een boekwinkel
in Trondhj em liggen, on dit was voor mij een aanleiding,
om hat to koopen en mij er moo bezig to houden . Hot
bleek mij toes zoowel uit den tekst als uit de meededeelingen
van den uitgever, dat wij her met eon allerbelangrijkst
work to does hebben, dat moor dan eenig ander manuscript
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de geleg enheid biedt, om diep door to dringen in de
methode vann workers van den meester. Men moot bet zelfs
toej uichen, dat Ibsen niet moor in de gelegeuheid geweest
is, zich met de uitgave to bemoeien, daar hij met zijn
bekenden schroom voor onboscheiden blikken, indien hij al
in de uitgave had toegestemd, zich toch zeker verzet zou
hebben tegen de openbaarmaking van veranderingen in den
tekst en van afwijkende recensies, bijzonderheden, waarvan
ons flu niets onthouden is .
Het had niet veel gescheeld, of hot gedicht zou voor
good verloren geweest zijn . Hot lag reeds tusschen eon
stapel oude bookers op de plank van eon Romeinschen
antiquaar, die zich de waarde van hot work in geenen
deele bewust was, toen eon Deensch dilettant, Andreas
Reiersen Pontoppidan, tusschen 1892 en 1900 hot daar
aantrof en uit verzamelijver hot kocht . Dok doze belangstellende kon de manuscripten niet naar burs waarde
schatten, maar hij heeft zo toch netjes ingepakt on bewaard,
or van tijd tot tijd met menschen van moor inzicht over
gesproken, en de papieren bij zijnu dood, die in 1902 intrad,
aan de Konin.klij ke Bibliotheek to Kopenhagen nagelaten .
Daarmee waren zij althans tegen vornietiging beveiligd.
Maar van de uitgave kon voorloopig flog niet komen .
Zonder de toestemming van den dichter ging hot niet, en
hij was to ziek, dan dat hot mogelijk geweest ware, zijn
aandacht voor litteraire dingen to vragen . Men wachtte
beterschap af, maar doze kwam niet, en eerst na zijn dood
in 1906 verkreeg de beer Larsen, die door Pontoppidan
als uitgever was aangewezen, van de familie Ibsen de
toestemming tot den druk, en zoo is hot work flu sedert
1907 voor de belangstellenden toegankelijk .
Hoe bet gedicht in handers van den Romeinschen
opkooper gekomen is, zal wel nooit geheel opgehelderd
worden . De uitgever maakt hot waarschijnlijk, dat de
fragmenten to samen met andere handschriften van Ibsen,
die insgelijks tot de nalatensehap van Pontoppidan behooren, eon deel van den inhoud van eon koffer uitmaakten, die in de jaron 1869 1878 door de Skandinavische
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Vereeniging to Rome voor den dichter werd bewaard .
Het was een oude koffer ; toen Ibsen hem opeischte, bl eek
het, dat hij van de mot to lijden had gehad, dat men hem
daarona geopend had, en dat de inhoud verloren was . De
papieren zijn na de opening vermoedelijk in het archief der
Skandinavische Vereeniging gedeponeerd . In die jaren
heeft er een wisselin g in het bestuur der Vereeniging en
een verhuizing naar een ander locaal plaats gehad . Bij die
gelegenheid zijn oude boeken opgeruimd, en het ligt voor
de hand, dat Ibsen's manuscripten toen denzelfden weg
gegaan zijn . Gelukkig zijn zij nog in het laatste oogenblik
voor den ondergang bewaard.
De uitgave van den heer Larsen is een voorbeeld
van correctheid . Wij hebben zeven fragmenten, die in
hoofdzaak twee teksten representeeren, een netschrift en
een handschrift, dat voor een drukmanuscript gehouden
wordt . De beide teksten plaatst de uitgever tegenover
elkaar, en daar, waar het drukmanuscript lacunes vertoont,
vult hij het ontbrekende in parenthese met den tekst van
het netschrift aan, om zoodoende een doorloopenden tekst
to geven voor diegenen, die niet als philologen maar as
vrienden van poezie met de fragmenten wenschen kennis
to waken . Zondoende stelt hij beide categorieen van lezers
tevreden . De veranderingen van den dichter in het netschrift zijn door gewij zigden druk en parenthese der oude
lezing kenbaar gemaakt, de verschillen tusschen de twee
redacties door dikke onderstreeping 1). Zoo kunnen wij
1) lets uitvoeriger en duidelijker kon de opgave van de beteekenia
der aanwijzingen zijn. Volgens de opgave worden veranderingen met eene
andere inktsoort dan die der oorspronkelijke plaats door dunne onderstreeping aangegeven . Maar dat de lezer toch nog wel in twijfel kan
verkeeren omtrent de ontwikkeling eener lezing, wil ik door eon voorbeeld toelichten . Vs. 923 luidt volgens de opgave in het netschrift : ,,at
(fast af) bag sin egen Synskreds dot forsvinder," in het drukmanuscript
,,at fast of egen Synskreds det forsvinder." Hier is nu duidelijk 1, het
verschil tusschen de twee handschriften ; het eene heeft „bag sin", het
andere „fast of" dat blijkt uit den tekst en wordt aangeduid door de
dikke streep . 2 . dat in hot netschrift ook „fast af" gestaan heeft . Dat
blijkt uit den kleineren druk en de parenthese . Maar wat beteekent de
dunne streep P Een verandering met andere inkt . Deze staat nu onder de
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met behulp dezer uitgave een deal der ontwikkelingsgesehiedenis van den tekst overzien.
Toch is de hoofdbeteekenis der epische fragmenten
niet ;elegen in de omstandigheid, dat sommige stukken in
onderling afwijkende redactie overgeleverd zijn . Van
oneindig grooter beteekenis is de verhouding deter fragmenten tot den dramatischen 'Brand', hat ernstige dichtwerk, waarmee Ibsen voor goad zijn naam gevestigd heeft .
De fragmenten zijn ouder dan hat dramatisch gedicht . Zij
staan korter bij de gebeurtenissen, waaraan hat groote werk
zijn ontstaan to danken heeft, en toonen duidelijker, van
hoedanigen aard hat verban.d tusschen de gebeurtenissen
en dat werk is . En voorts leert de vergelijking met hat
jongere gedicht, hoe de dichter van die gebeurtenissen
afstand neemt en van hat bij zondere tot hat algemeene
komt, en eindelij k, hoe hij bij hat scheppen vann hat nieuwe
werk hat oude, dat flu tot een ontwerp gedaald is, gebruikt,
wat hij verandert, wat hij verplaatst, en ook, wat hij geheel
moat verwerpen, en welke nieuwe dingen hij toevoegt . En
zoo representeeren deze fragmenten eene phase, niet slechts
in de ontwikkeling van hat gedicht, maar wat maar zegt,
inn hat inwendig levee van den dichter .
Wie slechts hat drama kept, zal niet licht vermoeden,
dat hat in de eerste plaats zijn ontstaan to danken heeft
aan verontwaardiging over de houding van Noorwegen in
geheele plaats, zoowel onder „fast af" ale onder „bag sin ." Maar de origineele lezing moat toch met de oorapronkelijke inkt geschreven zijn. Bus
zal de bedoeling der atreep onder „fast af" wezen, dat deze woorden met
andere inkt zijn doorgeschrapt, onder „bag sin", dat zij met andere inkt
geschreven zijn . Men zou hieromtrent een verklaring wenachen . Ma,ar
vs . 451 heeft hat netschrift : „hendea Pigens", hat drukmanuscript : „hendea" .
Hier staat de dunne atreep wel onder „Pigens", maar niet onder „hendea" .
Dus is „hendea" hat oorapronkelijke, „Pigens" is een verandering met
andere inkt, en de dichter is later tot „hendea" teruggekeerd . Bat onder
„hendea" goon atreep staat, in tegenstelling met „fast af" in 923 zal dan
beteekenen, dat „hendea" niet doorgeschrapt is maar naast de nieuwe
lezing is blijven staan . Daarmee is in overeenstemming, dat de druk niet
kleiner is, en parenthese ook niet aanwezig is . Zoo komen wij er wel,
maar wij moeten er naar radon, en kunnen one vergissen, wat door eau
uitvoeriger mededeeling had kunnen wordeu ; voorkomen .
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het jaar 1864, then Pruisen Denemarken den oorlog aandeed,
en het broedervolk niet bereid werd bevonden, om het
aangevallen yolk to huip to komen. Dat Ibsen sterk geporteerd was voor een gewapende interventie, was bekend,
onder meer nit sommige zijner gedichten, waaronder 'Een
Broeder in Nood' van 1863 reeds door den titel de bedoeling duidelijk to kennen geeft . Ook was nit zijn brieven
en uit mededeelingen van menschen, die in die dagen met
hem hebben omgegaan, bekend, dat deze gebeurtenissen
den dichter nog sterk bezig hielden, nadat hij in de maand
Juni van hetzelfde jaar nit Kristiania over Kopenhagen en
Berlijn in Rome was aangekomen . Maar nergens in het
dichtwerk is ook meer de geringste directe toespeling op
deze gebeurtenissen aanwezig . Brand is een prediker, die
met de karakterloosheid der menschen in conflict geraakt ;
en ofschoon die menschen Noren zijn, en de kritiek dus
ook in de eerste pleats Noorwegen geldt, is toch de toon
zoo algemeen, dat de held veel meer staat als een idealist
tegenover alledaagsche menschen, den als een verontwaardigd
dichter over zijn yolk . Maar dit algemeene is verkregen,
door veel bijzondere dingen to verwijderen . De epische
'Brand' wemelt nog van directe politieke toespelingen .
Reeds de inleiding onder den titel 'A .an de (d .i . mijn)
Medeschuldigen' verwijt het yolk gebrek aan kracht ; Noorwegen is een lijk, deze zang zal misschien des dichters
laatste zijn, want 'geen dichter last nog eenmaal een gezang hooren, wanneer de psalm bij de lost van het yolk is
gezongen' .
Niet minder duidelijk spreken vs . 900 e.v. :
„Dit is een yolk met onvergetelijke herinneringen ; dit is
een yolk, dat eenmaal zoo groot was ; dit is een yolk van
helden en heldinnen, wanneer de dichter bestelling heeft
voor een lied . Dit is een yolk, zoo sterk, zoo onversaagd ;
dit is een yolk, dat de vuist near het Oosten belt ; dit is
een yolk, dat near hot Zuiden op wacht staat 1 ), -- wanneer
de redenaar bij het feest zijn stem verheft" .
A.ls het
gevaar nadert, houdt die grootheid op : „Komt het er op
1) Door mij gecuraiveerd .
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aan, als stok bet staal to zwaaien, wat is dan dit yolk,
zijn manners en vrouwen ? Een yolk, dat alle gaven mist ;
een yolk, dat zich zeif ten slotte zoo klein maakt, dat bet
bijna nit zijn eigen gezichtskring verdwijnt ."
Deze verwijten staan in een rede, die Brand aan bet
begin van zijn loopbaan houdt, nog voordat hij, althans
voorzoover de lezer vermoeden kan, de gelegenheid gehad
heeft, met deze zwakheid der Noorwegers kennis to makers .
Het is zijn eigen ergernis, die de dichter her en op andere
plaatsen aan zijn held in den mood legt . Wel komen ook
in bet drama zulke uitspraken voor, maar dat geschiedt of
in gesprekken, met name tusschen Brand en den burg emeester, als antwoord op beschouwingen van den tegenstander, die tot zulke verwijten aanleiding geven, of in den
grooten slotmonoloog, waarin Brand ondervinding en van
zijn levee resumeert . Wanneer men in bet derde bedrijf
de met vs . 922 der fragmenten cerrespondeerende verzen
„gij meent laffelijk, dat die noodkreet 'wij zijn geringe
lieden' u redden zal", leest, denkt men dan ook inn bet g eheel
niet meer aan de gebeurtenissen van 1864, maar slechts
hieraan, dat de burgemeester Brand niet in zijn vlucht
kan volgen .
De samenhang tusschen 'Brand' en de Noorweegsche
politiek van 1864 blijkt ook nog uit andere dingen, en
her is die samenhang in het jongere gedicht niet verbroken .
In de academische wereld was in 1864 een sterke beweging
gaande in dezelfde richting, die Ibsen zijn land wenschte
to zien inslaan . De beer Larsen haalt interessante voorbeelden aan uit een rede, die den derden April, kort voor Ibsen's
vertrek naar Kopenhagen in de Studentenvereeniging to
Kristiania gehouden we'd door Christopher Bruun, een
theologisch student, die daarna in bet Deensche leger
als vrijwilliger heeft gediend en bet gevecht bij Dybbol
heeft meegemaakt . In deze redevoering, die de bedoeling
had, de studenten op to wekken, om bet voorbeeld van den
spreker to volgen, komen dezelfde syllogismen voor, die ons
in de predikaties van Brand treffen, ja de geest is volkomen dezelfde . „De gedachte van de eenheid van bet
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Noorden en de aaneensluiting van het Noorden heeft ons
gegrepen met de macht van een idee ." Tegen den „boozers
geest" in het yolk moeten de studenten „getuigenis a$eggen ."
„Doer zij dat niet, zijn zij zelf besmet met denzelfden geest,
dan is hun schuld zoo veel to grooter, naarmate zij minder
in verzoeking zijn, om to verzinken in geldzucht en hun
blik voor hetgeen recht en waarheid is to laten verblinden
door de materieele m oeilijkheden ." De tegenstelling, die
hier op den voorgrond geplaatst wordt, is dezelfde als die
tusschen Brand's idealisme en het utiliteitsbeginsel van
den burgemeester. Verder : ,,Maar ik zeg u,"
hoort den
profetischen toon !
„dat tot getuigenis handeling behoort."
En aan het slot : „Ik verzoek ieder braaf student, in handeling to getuigen tegenover alle kleinheid en lafheid der
omgeving, wat een verheven zienswij ze en mondigheid zijn,
maar in de eerste plaats, dat idealisme, waarheid en recht
niet dingen zijn, die men heeft, om er redevoeringen over to
houden bij feestelijke gelegenheden maar om voor to levers, to
strijden en to sterven, als het noodig is ." Men vergelijke
hiermee slechts de hierboven p . 247 v, aangehaalde plaats uit
den epischen Brand', en de verwantschap springt in het oog .
Ibsen heeft later in Rome veel met Christopher Bruun
omgegaan, en zonder twijfel heeft deze ook eenigen invloed
gehad op de vorming van de denkbeelden des dicht®rs .
Maar deze zijn als altijd zeer gecompliceerd . Het religieuse
idealisme in 'Brand' stamt volgens sommigen voor een deel
van den Deenschen mysticus Kierkegaard, wiens werken
in 1864 in Noorwegen veel gelezen werden, en aan Chr .
Bruun niet slechts bekend waren, maar hem in vleesch
en bloed waren overgegaan . Hoever zich die invloed van
Kierkegaard in Ibsen's gedicht uitstrekt, is nog een
punt van onderzoek ; de uitgever der fragmenten meent,
dat deze invloed wel in het drama, niet in de epische bewerking to bespeuren is, wat zou kunnen samenhangen met
den tijd, waarin Bruun naar Rome kwam . De strafpredikatie tegen Noorwegen stamt daarentegen niet nit die bron,
maar sluit aan bij uitlatingen in denzelfden geest van Welhaven, die reeds ruim dertig jaar vroeger in 1832 in
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'Norges Daemring' (Noorwegens Schemering) een dergelijk
vernietigend oordeel over zijn yolk had uitgesproken, Noorwegen voor dood verklaard en geklaagd had over de snoeverij
bij feestelijke gelegenheden, waar de grootheid van bet land
tot den hemel verheven word, zonder dat aan die woorden
daden beantwoordden . Ibsen staat bier zeer stork onder
den invloed van Welhaven ; bij gebruikt ten deele zelfs
zijn uitdrukkingen en rijmen ; ja vs . 1212 spreekt van den
feestredenaar, wiens enthousiasme zijn oorsprong heeft in
de punchbowl . Ook doze redenaar stamt van Welhaven,
die daarbij zijn tijdgenoot. en brooten litterairen tegenstander
Werg eland op bet oog had, wat bij Ibsen niet moor
zoo duidelijk maar toch nog verstaanbaar is ; ook voor de
generatie van 1864 toch stood Wergeland nog als de vertegenwoordiger der patriotsche richting in de letterkunde.
In den dramatischen 'Brand' blijft wel hot verwijt bestaan,
maar de directe ontleeningen aan Welhaven zijn zoo good
als verdwenen ; de dichter heeft zich van zijn voorbeeld
vrij g emaakt .
Met is nit biographieen van Ibsen voldoende bekend,
en de dichter heeft bet zelf tegenover zijn biograaf Jaeger
getuigd, dat in zeker opzicht de predikant Lammers to
Skiers, die in 1859 de staatskerk verliet, met wier leerstellingen bij zich niet langer kon vereenigen, een model
voor Brand geweest is . Maar de beteekenis van doze
persoonlij kheid voor Ibsen's g edicht heeft men wel to
hoog aangeslagen . De mood van den man heeft indruk op
den dichter gemaakt, maar wij zien nit de hierboven aangevoerde bijzonderheden, hoezeer de strijd, dien Brand
voert, een andere is . Hot belangrijkste, wat aan hot
optreden van Lammers ontleend is, is misschien, dat hot
conflict van den held een conflict met de kerk wordt, en
dat Brand dus predikant en wel een 'vrije-lucht-agitator'
is. Op zich zeif kan de tegenstelling tusschen consequentie
in spreken en handelen on karakterloosheid even good aan
eon ander geval ge111ustreerd worden 1), en de gebeurte1) Men vergelijke de plaats in do Brie yen (1, 214) waar de dichter
zegt : „Dat Brand geestelijke is, is in den grond zonder beteekenis ; de
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nissen van 1864 gaven zeker geen aanleiding, om den held
tot een geestelijke to makers . O verigens gaat de overeenstemming met bet geval Lammers niet heel ver ; vooral
in bet slot bestaat een in bet oog loopend versehil . Reeds
in 1860 keerde Lammers berouwvol in den schoot der
kerk terug, en pas vier jaar later hebben de gebeurtenissen
plaats, die de stemming doers ontstaan, waarin 'Brand'
g eschreven is. Maar Brand is een predikant, die niet terugkeert, maar zich door de menigte last steenigen . her
hebben wij niet meer met Lammers, maar met Ibsen zelf
to doers ; her is Brand eon voorlooper van dokter Stockman, die de menigte hoont, omdat zij zulke kleine steenen
tegen hem gebruiken . In de eerste plaats hiervoor geldt
de uitspraak van den dichter in zijn brieven : „Brand bee
ik zelf in mijn beste oogenblikken ."
Er is tusschen den epischen en den dramatischen Brand'
een enorme afstand, niet bet minst in macht van voorstelling . De dramatische vorm eischte ook een geheel
nieuwen opzet van bet werk, en weinig kon onveranderd
gebruikt worden . Maar zoover de fragmenten reiken, is
toch de gang der gebeurtenissen dezelfde, en wat de dichter
niet kon gebruiken, zooals hot was, en daar, waar bet stood,
heeft hij of vernieuwd, of verplaatst, of beide tegelijk . Ik
zal dit door enkele voorbeelden toelichten .
Volg en s eene mededeelin g van Mevrouw Ibsen aan
den beer Larsen is bet voorbeeld voor Brand's moeder
een boerenvrouw van de hoeve Graffer in Lom . Hot was
een rijke boerendochter, die met een armen kerel getrouwd
was . Het huwelijk was niet gelukkig, en toen de man
stierf, trok zij bet lijk de lompen aan, waarin hij eenmaal
tot haar gekomen was, en zeide : „zooals je hierheen g ekomen bent, zoo zal je hier vandaau gaan" .
Deze harde woorden en deze harde behandeling hebben
den dichter getroffen en hij gebruikt ze op zijne wij ze in
den epischen 'Brand'. Het is de held, die als jongeling
bet verhaal doet aan een kameraad, die in de jongere versie
eisoh „niets of alles" geldt op alle punters van bet levee, in de liefde,
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en in het drama Einar heet . Als knaap lag hij eens ziek
to bed, terwijl in een ander vertrek zijn vader, en in een
derde zijn moeder lag . Terwijl hij zoo lag, kwam de dienstbode binnen en in de meening dat hij sliep, gaf zij uiting
aan haar medelij den met den armen jongen, die zoo juist
zijn vader verloren heeft. Maar de knaap hoorde die woorden, en deze lieten hem geen rust ; hij sloop near het
vertrek, wear de gestorvene lag . Dear aa.n.gekomen, hoort
hij voetsta ppen, en hij verbergt zich in een hoek . Het is
zijn moeder, zij draagt inn de hand een licht ; hij hoort, hoe
zwaar zij adem haalt . Eensklaps licht zij haar arm stiff
op en slant het lijk om de ooren met de woorden : „Dat
is, omdat je mijn leven verspild hebt" .
Men ziet, de dead der vrouw is een andere, maar de
stemming is nog dezelfde ; de heat tegen den levende uit
zich in een ruwe vijandige handeling tegen het lijk .
In het drama is dit anders, en dieper geworden . Het
verschil tusschen rijk en arm, dat behoorde tot de gebeurtenis, die aan het tooneel ten grond ligt, maar dat in de
epische fragmenten niet genoemd wordt, had de dichter
daarom niet vergeten . Het komt in het drama weer voor
denn dag . Maar thans is het de man, die rijk, de vrouw,
die arm is, en die zich verkocht heeft om wille van dien
rijkdom 1). Tot haar zoon, die haar voorhoudt, wet zij
met haar geldzucht verloren heeft, zegt zij : „ik betaalde
van den beginne met een hooger prijs, ik geloof, ik betaalde met het verlies van mijn leven". In overeenstemming met deze veranderde opvatting is nu ook haar
behandeling van den doode een andere geworden . In den
nacht, als zij denkt, door niemand opgemerkt to worden,
komt zij in de kamer, wear de gestorvene ligt, en begirt
zijn bedstede to doorzoeken . Van order de kussens en de
1) In de fragmenten komt wel een toespeling op den rijkdom der
moeder voor (vs . 1105-8 : Dear gnat zij j ear op fear, bestendig zich zelf
gelijk, de eeuwige boei der rusteloosheid dragende, en zorgt voor haar
goed en rekent en wordt rijk, - zoo rijk, soo rijk, dat hot leelijk is, om
aan to denken) . Maar dat die rijkdom in verband staat met de slechte
werhouding tusschen de echtelieden, staat nergens in de fragmenten .
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matrassen haalt zij de 'zakken geld voor den dag ; met
begeerige vingers telt zij de goudstukken, tot zij eindelijk
niets meer vindt, en dan zucht zij : „dus dat was alles !"
Bier is de hardvochtigheid omgezet in hebzucht, en in
overeenstemming daarmee is nu de morsels eisch, dien
Brand aan zijne moeder stelt, dat zij al, wat zij bezit,
weg zal geven en arm ten grave dalen . Men kan twijfelen,
of het epische gedicht, indien het althans zoo ver gevorderd
was 1), dezen eisch in.hield ; hij kan zeker niet met zulk
een logische noodzakelijkheid nit het levee der vrouw zijn
voortgekomen, en zoo is het niet onwaarschijnlijk, dat hij
ook in de voorstelling van den dichter pas ontstaan is,
nadat Brand's moeder de metamorphose van hardvochtige
tot hebzuchtige echtgenoote ondergaan had . Van de andere
zijde is er op to letten, dat de metamorphose in de epische
fragmenten, ofschoon niet voleindigd, toch aan den gang
is ; Brand's moeder is vs . 314 de hardvochtige vrouw uit
Grafl'er, maar vs. 1105-8 is zij een geldzuchtige vrouw .
Deze trek is dus jonger, aanvankelijk bijkomstig, maar hij
groeit op kosten van de andere ondeugd, en zoo wordt in
het drama de geldzucht de groote zonde van haar levee,
waarvoor zij haar liefde geoflerd heeft . In dit licht gezien
is het dus ook wel mogelijk, dat reeds in de epische bewerking of het ontwerp daarvoor de eisch, om van het
goed afstand to dose, was aangebracht en door vs . 1105
e.v. werd voorbereid, en dat pas in het drama de terugwerkende consequentie werd getrokken, die leidde tot een
verandering der scene aan het doodsbed .
Zoowel in de epische fragementen als in het drama
werpt Brand zijn moeder hare handelwijze voor de voeten .
Maar ook her is er in de middelen, die aangewend worden,
om den zoon daartoe een aanleiding to verschaffen, een groot
verschil . In de fragementen vergaat er tusschen het misdrijf en de wraakoefening slechts een korte tijd . Op een
goeden dag mishandelt de knaap zonder de minste aanleiding
een houdje, dat zijn moeder bezit . Ads de vrouw op het
1) De bewaarde fragmenten reiken sleohta tot de ontmoeting met
de uitgehongerde menigte in den aanvang van hot tweeds bedrijf.
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huilen van het dier aan komt loopen en naar de reden
vraagt, antwoordt hij met een uitdagenden blik : „Dat is,
omdat hij mijn levee verspild heeft ." Dit is in zeker opzicht
al heel knap . De jongen antwoordt de moeder met dezelfde
phrase, die hij haar in dien vreeselijken nacht heeft hooren
gebruiken. Maar de dichter heeft toch bemerkt, wat wij
ook spoedig zien, dat er iets zeer gewrongens in is . Want
het dier is onschuldig en kan in geenen deele gezegd worden, Brand ook maar den minsten overlast aangedaan,
last staan zijn levee verspild to hebben . De woorden staan
daar alleen, omdat zij flu eenmaal tot de moeder gezegd
moeten worden, maar de situatie geeft er niet meer aanleiding toe dan iedere andere . Hoeveel aangrijpender heeft
de dichter deze sarcartische bestraff.ng in het drama aangebracht. Wat er in dien nacht gebeurd is, komt her slechts
eenmaal ter sprake ; wanneer het de moeder verweten wordt,
is het ook voor den lezer nieuw, en deze krijgt due tegelijk
met den schrik van de daad dien van het verwijt ; hij maakt
met de moeder de spanning door, wat er flu komen zal .
De moeder is gekomen, om haar zoon to zeggen, dat hij
voorzichtig met zijn levee moet zijn, om eenmaal haar groot
goed to kunnen erven, en zij raadt hem het jaar voor jaar
to bewaren ; hij antwoordt met de vraag, die een duidelijke
toespeling op haar handelwijze bij het sterfbed van haar
man inhoudt : „Wanneer ik integendeel in den zin kreeg,
het goed naar alle kanten nit to strooien ? . . . . Wanneer
ik een avond bij je bed sta, wanneer een lamp voor het
leger geplaatst is, wanneer jij met het psalmboek in de hand
den eersten nacht van den dood zult slapen, wanneer
ik dan graai, grijp, voel, wanneer ik dan schat voor schat
voor den dag haal, wanneer ik de lamp neem, wanneer
ik ze aansteek ?" De moeder vraagt gespannen, hoe hij
op die gedachten gekomen is, en nu komt het verhaal
langzaam, een herinnering nit zijn kindsheid, die hij in
het diepst van zijn gemoed bewaard heeft, en waaruit hij
thane een wapen smeedt, dat haar ten doode moet verwonden .
De uitdrukkingen en beelden zijn in de heele scene
gelijk ook elders voor een groot deel oude ; men kan zien,
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dat Ibsen de epische fragmenten aanhoudend voor zich
heeft gehad, en goon nieuwe wendingen zoekt, waar de
oude hem voldoen. Hij werpt bet materiaal, dat hij eenmaal
bezit, niet weg. En toch,
niets blij ft zbb staan, omdat
bet flu eenmaal zoo staat, en altijd is de nieuwe wending
of bet nieuwe gebruik der oude wending beter . Dit geldt
evenzeer van betrokkelijke kleinigheden als van hoofdtrekken .
In bet fragment vertelt Brand, wie die vrouw was, die
hij in dien nacht zag, met de volgende woorden : „Zij
geleek op twee, die hem vroeger hadden verschrikt,
voor hij de macht van den schrik in woorden kon mededeelen. Zij geleek op den arend boven de schuurdeur ;
meer nog meer geleek zij op zijn moeder."
Die vergelijking van de moeder met een arend heeft hot drama bewaard,
meer hoeveel meer leven krijgt zij, wear wij getuige
zijn van de verwarring der beide en van den schrik, die
nog den volwassen man bevangt, als hij haar ziet aankomen .
Hier spreekt Brand : „wie komt dear aan, near de aarde
gewend, strompelend over den heuvel, krom, met gebogen
nek ?

Om adem to halen, moot zij stilstaan ; zij stut zich,

om niet to slingeren, grijpt met de etagere vingers stevig in
haar diepe zakken, als sleepte zij een schat voort . Om de
verdorde beenen slaat de rok als de beenen van een vederhemd ; de hand kromt zich als eon tang ; zij gelij kt op den

arend, die vastgespijkerd hangt aan den schuurmuur. (plotseling

angstig) Welk een ijskoude herinnering uit mijn kindsheid,
welk eon siddering van thuis werpt kilheid over doze vrouw,
werpt eon schrikkelijker kilheid bier binnen . . . ? God
van genade ! Het is mzjn, moeder !"

Eon andere scene . Wonderlijk wordt de lezer getroffen,
wanneer hij in den epischen „Brand" een ouden bekende
van elders ontmoet, en wel den jongen man, die, om zich
to onttrekken aan den krijgsdienst, met eon biji eon vinger
van zijn rechterhand afhouwt . De vortelling staat bier in
eon langen monoloog van den titelheld na zijne ontmoeting met Einar en Agnes boven op den berg, die in bet
drama bewaard is . Zij dient bier, om den duisteren blik
to illustreeren, dien de dichter en met hem zijn held van
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den aanvang of op bet Noorweeg sche karakter heeft, en
wordt ingeleid met de woorden
„Zie, daar is 't notenbosch, Dat heeft herinring !
Daar zag ik voor hot eerst den Noorschen mood ;
daar zag ik voor hot eerst hot Noorsche blood,
en hoe bet etroomt, dat blood, in onze dagen ."

Dan volgt hot bericht, hoe de jongen zich vertoont,
angstig omziet en daarop zich zelf vermin kt ; hoe hij den
volgenden dag bij de monstering verschijnt, waar jonge
mannen worden gemeten en bun namen opgeschreven, hoe
hij aarzelend zijn hand last zien en jets fluistert van eon
on g eluk met eon beitel ; hoe de jougen door de blikken
der menigte gesteenigd wordt ; hoe de kapitein met eon
handbeweging vol minachting hem de dour wijst . Daaraan
sluit zich eon beschouwing naar aanleiding van doze gebeurtenis . Brand heeft aan dozen jongen man g edacht, toen hij
kort daarop eon vrijheidsfeest bijwoonde, waar kanonnen
worden afgeschoten en redevoeringen worden gehouden .
De groote redenaar en dichter van hot land,
VWergeland
is bedoeld,
hield eon toespraak . Hij vloekte toen degenen,
die den volksgod niet eeren, en zeide
, .Hot blood,
is 't zelfde
de bloc, die
hij brandde

dat in der Noren aadren vloeit,
blood, dat uit jarl Hakon stroomde ;
op den Noren wa,ngen gloeit,
op de wangen van den dond'raar ."

Maar Brand dacht bij die gelegenheid aan dat blood,
dat daar in hot bosch gevloten was, aan de Wang, die bij
de monstering g ebloosd had . En hij ziet om zich been, of
niemand bet uitschatert . Daar neon, men luistert ademloos ;
hij hoort eon g eluid als bet snorren vann eon kat, wier rug
gestreeld wordt . .,Mijn yolk was bet, dat de leugen van den
dichter stempelde ."
Doze scene is in dit verband zoo actueel mogelijk, ook
omdat zij historisch is, en wel nit bet jaar, welks gebeurtenissen den dichter van 'Brand' inspireerden . De beer Larsen
haalt nit bet li orgenblad van 23 Juni 1864 eon bericht
aan omtrent eon soldaat nit Hadeland, die uit vrees, om
in den oorlog to komen, den wijsvinger van zijn rechterhand
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had afgehouwen . De soldaat is in den epischen 'Brand' tot
het symbool van het Noorweegsche yolk geworden.
Maar in het drama was voor het stuk Been pleats.
wet doet de dichter nu ? .Hij bewaart het en bren gt het
in 'Per Gynt' to pas. Dear last hij eerst Per Gynt de
gebeurtenissen bijwonen, en later last hij een geestelijke bij
de begrafenis van den man, die in zijn jeugd zich aan zijn
plicht tegenover het vaderland onttrok, het voorval aan de
verzamelde belangstellenden mededeelen geheel in overeenstemming met en bijna volkomen in de woorden van den
epischen 'Brand'. Merkwaardig is het, dat de statige vijfvoetige jambus van dit gedicht op de nieuwe pleats, wear
zij tegen de kortere en veelal vrijere verzen, in wier milieu
zij geplaatst zijn, op wonderlijk deftige wijze afsteken,
gebruikt zijn, om den zalvenden toon van den dominee to
karakteriseeren . Maar de inleidende verzen en de slotbeschouwingen ontbreken, en de pointe is niet meer direct
tegen het Noorweegsche yolk gericht, maar slechts van ter
zijde . Vooreerst dient de gebeurtenis nu, om licht to werpen
op de slapheid van karakter van den nieuwen held, die nu
met dezen knaap vergeleken wordt, en er nog slecht of komt .
Per bewondert den jongen om zijn moed, en begrijpt niet,
hoe iemand zoo jets niet alleen ken denken, wen schen en
willen maar ook doer . Dear 'Per Gynt' insgelijks voor een
niet gering deel een satyre op Noorwegen is, ken men
zeggen, dat het verwijt her wel meer bedekt gedaan, maar
tevens gepotentieerd is . En voorts krijgen wij in pleats van
Brand's beschouwingen over het feit die van den officieelen geestelijke to hooren . Hier wordt de welwillendheid
gepersifleerd, waarmee in een maatschappij van zwakkelingen daden van laf heid worden g oed gepraat, zoodat de
waarheid ten slotte onderste boven komt to staan en van
den lafaard gesproken wordt als van een groot karakter,
dat slechts voor de wereld klein scheen
„Die man staat niet ale etumper voor zijn God ."

der

Hoogst leerrijk is ook eene vergelijking van het begin
beide dichtwerken. Aan de ontmoeting tusschen
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Brand en het pear Einar en Agnes op den berg gaat in
de epische fragmenten heel wet vooraf. Zien wij of van
het inleidende gedicht „Aan de Medeschuldigen", den begint
bet stuk met een zang : „Uit den Tijd van het Rijpen",
waarin Brand en Einar, of, zooals zij inn de oudste fragmenten heeten, Koll en Axel, als schoolkameraden optreden,
en waarin het verschil in uiterlijk, in karakter en vroegste
levenservaring, dat tot zoo volkomen tegengestelde levensbeschouwing en levenshandeling zou voeren, breed wordt
uiteengezet . Dit stuk kon Ibsen in zijn drama niet gebruiken . Het is van belang, op to merken, hoe de dichter ook
hier, gelijk bij vele lezingen, tot een vroeger opvatting
terugkeert . De volgende zang 'Op de hooge Rotsen', die
met het eerste bedrijf van het drama correspondeert, begint
op een katern, waarboven het cijfer 2 staat, dat veranderd
is tot 3 . Het opschrift is nog jonger . Uit deze cijfers en
nit andere gegevens valt met zekerheid of to leiden, dat
de tweede zang, waarin de latere antagonisten met elkaar
opgroeien, een jonger toevoegsel is . Ibsen heeft niet met
de deur in het huffs willen vallen, maar den lezer voorbereiden op de tegenstelling, die in den derden zang zoo
plotseling op den voorgrond treedt . Als gevolg daarvan
is in vs. 716, dat oorspronkelijk luidde
„het was een vriendenpaar nit jonge dagen"

in het n etschrift een veranderd in dat, en deze lezing staat
ook in het drukmanuscript . Dat woord verwij st near den
jongeren tweeden zang, waarin die vriendschap wordt
geschilderd. Maar in het drama is de inhoud van den
tweeden zang weer als zelfstandige afdeeling geschrapt ;
de wereldhervormer moet terstond machtiger optreden .
Deelen van den zang zijn op verschillende plaatsen aangebracht ; wij zagen reeds, welk gebruik gemaakt is van
de herinneringen nit zijn kindsheid, die Brand aan Einar
mededeelt . Andere trekken keeren in het gesprek op den
berg weer, en worden dear als herinneringen aangevoerd .
Maar door het verwijderen van dit voorbereidende stuk
bestond nu opnieuw het bezwaar, dat den dichter er vroeger
O .E.IX5
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toe gevoerd had, den tweeden zang to dichten, namelijk
dat Brand to abrupt optreedt, en dat zoodoende, daar
zijn stemming en zijn levensbeschouwing niet bekend zijn,
ook zijn bedoeling niet duidelijk zal wordeu . Om aan dit
bezwaar tegemoet to komen, begint bet drama met bet
gesprek tusschen Brand en een boer, waarin de tegenstelling tusschen het idealisme van den een en bet materialisme van den ander zoo scherp mogelijk uitkomt. De
grondtoon van bet gedicht is daarmee aangeslagen .
Daardoor wordt flu ook de heele inleiding van den
derden zang overbodig . her werd verteld, hoe Einar
en Agues van hun vrienden afscheid nemen en hartelijke
woorden van den ouden dokter meekrijgen, hoe zij spelende
op weg gaan, tot zij opgeschrikt wordeu door een luide
stem, die door de eenzaamheid klinkt, de stem van Brand,
die in bet gebed met zijn God worstelt en smeekt om
smart en wilskracht . Daarna hebben de ontmoeting en de
herkenning plaats . Van dit alles is in dezen vorm niets
overgebleven dan de mooie wisselzang tusschen Einar en
Agues (Agues, mijn heerlijke vlinder), die alleen zijn laatste
eenigszins bangle strophe verloren en daarbij niet weinig
gewonnen heeft. Spelende komen zij aangeloopen en
wordeu plotseling gestoord door den profeet, die hun toeroept:
„Blijf ataan, daar achter is een afgrond,"

De scene met den boer, die onmiddellij k voorafgaat,
maakt, dat menn terstond den dubbelen zin dier woorden
verstaat, en in hun kortheid hebben zij sterker uitwerking
dan Brand's gebed in de epische fragmen ten . Maar ook
bier last de dichter niets verloren gaan . Volzinnen uit
bet gebed keeren terug in den monoloog, die den overgang
van de scene met den boer tot de ontmoeting met Einar
en Agues vormt (in de fragmenten : „Leer mij willen, meer
dan ik kan, in bet drama : „maar hulp is nutloos voor
een man, die dat niet 'u il, wat hij niet kan"), van bet
vroolijke bruiloftsfeest met den vriendelijken dokter hooren
wij in bet nu volgend gesprek uit den mood van Einar
zelf, en de vriendelijke dokter, die in dit verband geheel
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overbodig is, keert in hot derde bedrijf als Agnes' 'oude
dokter' terug, om den humanen read to geven, om wills
van hot kind de on .gezonde plaats to verlaten ; ja hij wordt
in dat eerie toon eel, waar hij Brand zijn inconsequentie
voorhoudt maar juist zijn zwakheid prijst, tot den eenigen
waardigen representant van sen zachtmoediger levensbeschouwing . Immers Einar, die eerst als tegenhanger van
Brand bedoeld was, dealt ten slotte tot heidenbekeerder
onn ketterj ages .
De dichter van den dramatischen Brand' staat niet
slechts chronologisch vender van de gebeurtenissen van 1864
.f dan ` ie der epische fragmenten, hij steal er ook anders
teb enover en ziet ze in sen breeder licht . Ik maakte er
reeds in hot beginn van d.it opstel opmerkzaam op, dal veel
van hot bijzondere, d .i, hot toevallige, verwijderd is, en dal
daardoor hot drama meer geworden is, wet reeds hot niet
volvoerde epos wilds zijn, sen zing van hot
ethische
wee der menschheid . Maar nog is de afstand niet zoo groot,
dal de dichter al zijn loom overwonnen en slechts poezie
overgehouden heeft . Eon veiligheidsklep had hij in hot
drama n oodig, en waar hij de geheele handeling zich last
bewegenn om den eisch ,apes of niets', die aan dorpelingen
in hot gewone levee, geenszins aan de natie als zoodanig
gesteld wordt, nit hij zijn ergenis in den slotmonoloog van
hot vijfde bedrijf. Daardoor is deze zoo bovenmatig lang
geworden en dwaalt ook zoo stork van hot thema af. Hot
is nit sen artistiek ooripunt sen font, sen bewijs, dat hot
zniveringsproces, dal in hot drama zulke enorme vorderingen
gemaakt heeft, toch flog niet geheel afgeloopen was, toen
he t gedicht zijn laatsten vorm kreeg . Maar psychologisch
is deze redo buitengewoon interessant . Hierheen is dan ook
cool verplaatst, wet in de fragmenten sen gansch anders
plaats innam . her wordt de ondergang van hot land in
materialisme geprofeteerd in niet minder storks bewoordingen,
dan de dichter in de fragmenten heeft aangewend .
Wij zouden zoo nog zeer lang kunnen voortgaan .
Maar ik wilds slechts sen pear proeven geven van de
methods van werken van den dichter . Wij zien hieruit,
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met hoeveel zorg hij zijn onvergankelijke kunstwerken uitvoerde. Herhaaldelijk zagen wij hem twijfelen en tot een
verlaten denkbeeld terugkeeren . Maar bet oude denkbeeld
was dan niet meer bet oude, bet was herboren in een
nieuwen vorm . Zoo schijnt bet zelfs met bet geheele werk
to zijn gegaan. In een der fragmenten ligt namelijk een
stukje papier met twee replieken, die wijzen op een oudere
dramatische bewerking . De plaats in de manuscripten is
vs. 772-775, nadat Brand Einar door zijn boetpredikatie
in het nauw heeft gebracht . Agnes verwacht, dat Einars
antwoord den machtigen aanvaller geheel uit bet veld zal
slaan
„Het jonge meisje zag hem vorschend aan
ale een verspieder in des vijands leger,
zocht met vertrouwen toen bet vriendenoog
en eischte zwijgend van zijn woord den zege ."

Op bet uitgeknipte stukje papier, dat hierbij in bet
manuscript ligt, staat
Eerste .
Zie, zij ziet hem vorschend aan,
als spion in 's vijands leger .

Tweede .
Nu zoekt zij bet oog des vriends,
zwijgt en waoht zijns antwoords zege .

De situatie is ook in bet drama bewaard . Maar evenmin bier als in de fragmenten zijn nog verdere personen
aanwezig, die opmerkingen zouden kunnen waken over
hetgeen in Agnes omgaat. Wel kept bet tweede bedrijf
een tooneel, waarin personen voorkomen, die 'eerste' en
tweede' genoemd worden, maar her heeft weer geen woordenwisseling tusschen Brand en Einar plaats . De verzen op
bet ingevoegde stuk papier schijnen dus een fragment to
zijn van eene andere, oudere dramatische bewerking ; de
uitgever vermoedt op goede gronden, die ik hier, zonder
breedvoerig to worden, niet kan meedeelen, dat deze bewerking ook ouder is dan de epische fragmenten . Dus is de
ontwikkelingsgang : drama-epos-drama .
Maar niet alleen zagen wij den dichter tot verlaten denkbeelden op nieuwe wijze terugkeeren, wij zagen ook, hoe

IBSEN'S EPISCHE „BRAND" .

245

hij, wat eenmaai gevormd is, bewaart en to pas brengt,
waar hij het kan gebruiken . H.ij handelt niet, zooals naar
een al to veel verbreide meening een genie behoort to doen,
ads een kind, dat luchthartig morgen den arbeid verscheurt,
waaraan bet heden al zijn aandacht besteedde, maar ale een
bewust kunstenaar, die weet, dat een stuk arbeid waarde
heeft en niet roekeloos to niet moet worden gedaan . Het
is hierin met poezie ads met andere kunsten . De beer
Larsen vergelijkt Ibsen met een mozaiekkunstenaar ; ik
zou hem liever met een bouwmeester vergelijken. Gelijk
deze een steep, die met zorg behouwen is maar daarna blijkt,
voor de plaats, waarvoor hij oorspronkelijk bestemd was, niet
geschikt to zijn, daarna niet wegwerpt, maar integendeel
geen rust heeft, voordat hij hem een andere plaats heeft
aangewezen, zoo bewaart ook een ernstig dichter de verzen
en stukken, die op zich zelf gelukt, maar in bet geheel,
dat den dichter, then hij begon, flog niet. duidelijk genoeg
voor den g eest zweefde, misplaatst zijn, zoolang, tot hij weet,
waar hij ze aan zal brengen . Het is echter geenn regel, dat
bet publiek toeg ang verkrij gt tot de werkplaats van dichter .
De philoloog kan daarom uit den epischen Brand flog
andere dingen leeren, dap hoe Ibsen werkte . Want bet
enkele geval is ook bier geen toeval, maar slechts een
type . Er zijn meer dichters, en daaronder niet de slechtste,
van wie bekend is, dat zij op gelijke wijze werkten . Uit
Goethe's geschriften zou men anal oge voorbeelden kunnen aanhalen . Maar toch wordt dit maar al to dikwijls vergeten . Ik meen, dat wij ook bier de ondervinding, die wij
in moderne litteratuur opdoen, behooren to bewaren en er
bij de studie der oude letterkunde one voordeel mee doen .
In de Oud-Germaansche heldenpoezie bij voorbeeld, waar
dichters niet alleen bun eigen gedichten maar ook die van
anderen bewerkten, doet zich bet geval herhaaldelijk voor,
dat motieven niet slechts verplaatst, maar tevens tot iets
andere verwerkt zijn. De onderzoeker, die deze dingen aantoont,
ik weet bet uit ervaring,
moet soma bet verwijt hooren, dat hij wel scherpzinnigheid maar geen poetisch
gevoel heeft. Hij moet zich dap maar troosten met de ge-
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dachte, dat Ibsen blijkbaar hetzelfde denkbeeld had
en toepaste. In het licht der 'Brand'-bewerkingen zal het
misschien niet zoo geheel een dichter onwaardig schijnen,
dat hij b .v. nit de Nibelungen-poezie last vervallen, dat
Attila's vrouw schuld is aan den dood van haar man, wanneer in het voorafgaand deel van zijn gedicht de reden vervalt, waarom zij boos op hem is, en dat hij, wanneer hij
flu naar eon nieuwen vorm voor Attila's dood zoekt, een
ander motief aan de voorgeschiedenis ontleent en breed
uitwerkt, en waar in eon vroegere redactie de koning een
lid der vijandelijke familie in een rotshol van honger list
omkomen, flu in plaats daarvan vertelt, dat Attil a zelf
in zulk eon spelonk omkwam . Ook deze dichter moist, dat
men behouwen steenen niet most wegwerpen maar bewaren
en to gelegener tijd to pas to brengen .
Eon ding echter onderscheidt Ibsen's werk vann de
gedichtenreeks, waartoe hot pas genoemde voorbeeld behoort,
en wel hot doel der verandering . Ook gene dichters hebben zeker wel alien zonder onderseheid gemeend, eon vroeger werk to verbeteren . Maar feitelijk hebben zij het maar
zelden gedaan . Zij hadden tot stof hot werk van een voorgauger ; zij pasten hot aan de we n schen van hun tij d en
hun publiek aan . Maar Ibsen heeft als stof zijn eigen vroeger werk, en waar hij hot verbreekt, is het, omdat het hem
nog niet voldoet ; zijn 'alles of niets' is eon eisch, dien hij
in de eerste plaats aan zich zelf stelt . Zoo zien wij hem
een gedicht, dat in eon vroegeren vorm reeds onze bewondering zou wekken, of breken, om het in beter vorm veer
to doers ontstaan . En zoo groot is de afstand, dat hot oudere
werk ons thans op vele plaatsen zwak en banaal voorkomt. In de opeenvolgende redacties van Brand' bewonderen
wij dat sterven en herrijzen, waarvan Goethe gedicht heeft
Und solang du das nicht halt,
diesel „stirb" and ,,werde",
bist du nur emn tri ber gast
auf der dunklen erde .
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A l is de klacht over onze huidige literatuur, althans
wat betreft het schetswerk, in onze vorige bespreking als
onbillijk teruggewezen, des to verzekerder van haar recht
treedt zij op zoodra er sprake is van den roman . En terecht.
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Lie roman beslaat niet meer de hooge plaats in ons levee
dien hij voor een vijftig jaar innam, toen er diligences
werden aangehouden en geplun derd
oat het vervolg
van een roman, door D i c k e n s gepubliceerd in een Londensche courant . En dit niet omdat het genre is afgeleefd.
Integendeel . De roman is het eenige boek dat iedereen
leest, dat iedereen zoo niet wil, dan toch moet lezen . Sinds
het eind der 188 eeuw, toen de roman ads een soort prozaepos zijn poetischen broeder begon voorbij to streven,
heeft de lezerskring zich voortdurend uitgebreid, men zou
haast zeggen in dezelfde mate als het kiezerscorps, en deze
aldoor toenemende lezerskring vraagt en ontvangt ook steeds
nleuwe rowans .
Te bevreemdender dat het gehalte van den roman
gedaald is, naarmate hij meer algemeene belangstelling
wekte ; al zou de politicos, zdd gewend geraakt aan het
parallelle verschijnsel dat hij de uitbreiding van het kiezerscorps eerst ziet halt houden, zoodra den zuigelingen als
belooning van het goedgunstig verlof tot hunne geboorte
het stembilj et zal worden uitgereikt, dit wellicht niet verwonderlij k vinden .
Want men kan niet zeggen dat de gemiddelde bek waamheid van den romanschrij ver is achteruitgegaan .
Integendeel, die is grooter . Lees hun kritieken, waarin zij
meesterlijk net stumperachtige in de techniek ook van hun
groote v-oorgangers aanwijzen, en zij hebben gelijk . Sinds
b. v. het realisme een ongekende phase van bewuste,
gewetensvolle objectiviteit heeft in ;ewijd, kan een blind
paard zien, dat de romantiekers niet gaven gebeeldhouwd
levee, maar lyrische ontboezemingen over het levee, wet
persoonlijke, levendige, warmgekleurde meeningen en vooral
uitroepingen over het levee, maar niet het levee zelf .
En daar is het toch om to does
. Want levensverhooging, levensversnelling verwacht men van den roman
niet in de eerste plaats kunst of wijsheid . .A.ls men moede
en mat is, de wereld een woestijn, en de menscheid een
verdorde boom vindt, dan grijpt men naar den roman . En
verwacht van den roman wat men van den automobiel
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verwacht, dat deze ons veel zal laten zien, maar dit is
niet het voornaamste, maar dat door de zegevierende vaart
de matte hartslag gaat v ersn ellen, het oog zich opent zoo
goed als elke porie waardoor we l even indrinken, de
spieren zich spannen, de mood zich opricht, en wij ons
weer koninklijk, priester1 jk voelen gaan door het levee
dat op ons aankomt als een sprookj e, een wonder, een verrassin g, een trag edie, een onheil, och, geen woord zegt het
her
dat op ons aankomt als het levee . Dit verwacht
men van den roman, en daarom wordt men zoo boos op
hem, as hij teleurstelt.
En dit doet hij inderdaad . Zeg dat het onbegrijpelijk,
afschuwelijk is, maar erken dat het waar is . Overal en
van alle kanten klachten over den roman . De Amerikaan
zal wat forscher zeggen dat we, bij ontstentenis van een
paar first-class, gesjochten zitten met een massa second-and
third-class-novelwriters, de Franschman met vriendenbezorgdheid vertellen : „le roman est malade" en met gratie klagen
over „la penible insuf sauce du roman contemporain" ; de
kl acht is algemeen .
En dat die klacht het bittere van een teleurstelling,
een ontgoocheling heeft, toont hoeveel men van den roman
verwachtte . En oogenschijnlijk met recht . Vooreerst toch
oindat er zulk een bijna-volmaaktheid was bereikt in de
schets, door den buitenlander zoo juist gekarakteriseerd as
„Lebensausschnitt," „tranche de vie ." Verder omdat het
kosmopolitisme een synthese beloofde van al deze zoo door
en door gekende levensmomenten, en daarbij de op den
roman toegepaste methode der exacte wetenschappen dezen
scheen to verheffen tot het kunstproduct bij uitnemendheid,
waarin schoonheid en waarheid, poezie en wetenschap in
volkomen evenwicht, ons het levee-zelf zouden voorhouden .
Hoe van zichzelf verzekerd betoogde b.v. Z o 1 a in Le Roman
Experimental dat deze was „simplement le proces-verbal de
l'exp~rience, que le romancier repete sons les jeux du
public", waaruit volgde : „nous autres romanciers, nous
sommes les juges d'instruction des hommes et de leurs
passions." Het was eenvoudig als ademhalen . Want „si
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la methods exp~rimentale conduit a la connaissauce de
la vie physique, ells doit conduire aussi a la connaissance
de la vie passionelle et intellectuelle . Ce n'est qu'une
question de degree daps la meme voie, de la chimie a la
physiologic, puffs de la physiologic a l'anthropologie et a
la sociologic . Tie roman experimental est au bout" .
Het zou due worden weergeven van de natu ur, waartoe men
eindelijk, nu heusch, was teruggekeerd en de roman, verlost
van de verbeelding der romantiek, de wetenschappelijke,
internationals roman zou het levers geven . Inderdaad heeft
de naturalistische roman sen schitterenden bloeitijd gehad
maar sen zeer korten . Z o 1 a geloofde zelf niet meer aan
zijn methods, en gaf zijn symbolische rowans . En ten
onzent zou men kunnen wijzen op C o u p e r u s, die na zijn
Eline Vere, dat knappe werk van gedistin gueerd-naturalisme,
in zijn volgende werken telkens sen andere werkmethode
probeert, die hem echter, gelijk in zijn autibiographische
Metamorphose duidelijk is to zien, evenmin bevredigt, spoedig
vermoeit ; zoodat hij in zijn laatste werken den indruk
maakt van sen technisch-zeer-vaardig ehroniqueur van sen
internation aal-vervelend leventj e .
Daarbij heeft ook het kosmopolitisme den roman geen
nieuw bloed gegevev . Zeker, onze vertaalwoede is tot sen bedenkelijke hoogte gestegen, en wij ontwikkelde, veelta .lige
Nederlanders zijn zoet meegegaan met onzen tijd, en hebben na
de Engelsche en Fransche, ook de Scandinavische en Russische
literatuur geapplaudiseerd, en zullen dat morgen de Boliviaansche doers ale de mode dit wil ; maar met dat al heeft de roman
niet meer dien diepen greep in het algemeen-menschelijke
levers van vroeger. Die Leiden des jungen Werthers, La Nouvelle
Heloise, F i e 1 din g s Tom Tones, en Sara Burgerhart waren
kosmopolitischer, gaven meer algemeen-menschelijke kunst
dan Jorn Uhl, of Hum p h r y W a r d's .Helbeck of Bannisdale, of La Terre, of Sur la Branche, of Anna Karenine .

Inderdaad, de „Heimathkunst" van C l a r a Vie big bloeit
overal, en deze bloei is fataal voor den roman . Want
dit specialisme toegepast op den roman is zijn bankroetverklaring, omdat dit specialisme is de erkenning van het
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anarchisme. De sfeer n u waarin de roman ziek moet worden is
het ethisch anarchisme. Dit is de doodsvijand van den roman,
misschien nog meer dan het gebrek aan vertelkunst . Wil nu,
goedgunstige lezer, nit dit laatste niet opmaken dat ik ga pleiten voor een theologischen roman . Neen, roman en theologie
waren nooit intiemen, en zullen het ook nooit worden ; en
dit behoeft ook niet . Let er eens op, hoe de eenige novellen
die in den Bijbel voorkomen, Ruth en Esther, zoo absoluut
ontheologisch, ik zeg niet atheIstisch, zijn dat in Esther
zelfs de naam van God niet eenmaal wordt genoemd . Neen,
met het zinnetje : dat het anarchisme de doodsvijand
is van den roman, bedoel ik dat de roman onbewust maar
vast opgroeit nit een philosophic, en dat het anarchisme hem
dien levensbodem ontneemt . Welke philosophic dan
dat
is een tweede vra,ag . Zelfs met zoo'n philosophic van den
kouden grond as het materialisme, was de roman nog mogelijk, als was hij er dan ook naar ; maar zonder philosophic geen
roman . De roman hoeft geen levensleer to geven, als A u e rb a c h' s Spinoza, moet er wel eene hebben . De romanlezer
ook gevoelen dat de schrijver er een heeft, zonder dat hij daarom deze zijnen lezers nog oplegt, haar integendeel gewoonlijk
voor zich houdt, maar daaruit, daarvan, daardoor leeft, daarmede het geheele levee omvat, en dus ook het levee kan
weergeven inn zijn kunst . Natuurlijk is zijn levensleer persoonlij k, en daaerom juist zoo alles-beteekenend . Want ge] ij k
overal is het ook hier to doers om personen, en alleen om
personen, dat kostelijk wildbraad en ambrozijn, door de
goden ons zoo weinig voorgezet . Ook in den nieuwerwetschen roman . her gel.dt als eerste wet die der objectiviteit .
De hand van den kunstenaar moet dus absoluut onzichtbaar blijven ; het kunstwerk den indruk makers van reeele
gebeurtenissen, zoo logisch en evident uit elkaar voortvloeiend,
dat het geheel schijne „essersi fatty da se," zooals V erg a eischt,
vanzelf ontstaan, gegroeid, spontaan, zonder contact met
den kunstenaar. Maar juist deze vanzelfsheid van het kunstwerk, zoodat personen en gebeurtenissen in eigen taal burs
levee vertellen, veronderstelt in den kunstenaar niet slechts
die persooonlijkheid die met volkomen ,,self-estrangement"
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zich volkomen inleeft in zijn personen, maar vooral die
nog sterker persoonlijkheid, die onder en na enn boven die
,,self-estrangement" uit toch zichzelf is, niets krijgt van
een cam eleon of van changeante zij de, maar wel het genoegen en de eer heeft zichzelf to blij ven .
Zooals b .v. T h a c k e r a y . Midden toch in zijn onovertroffen rowans, als we de achttiende eeuw zien, hooren, tasten,
ruiken en proeven, voelen we ons op den schouder kloppen,
en omkijkende staren we ineens op het nobel-somber en
ironisch gelaat van een negentiend'-eeuwschen meneer, en
hooren we T hacker a y zelf zoo'n beetje vroom vloelten
op dat lieve leventje . Doch, als we wat verstoord, en wat
parmantig
omdat wij tenminste weten hoe het hoort
mopperen : „Maar meneer, wat last u ons leelijk nit de
koets vallen ! Is me dat zondigen tegen alle regelen der . . . "
dan voelen we dadelij k ons veer onweerstaanbaar aangetrokken door die schilderingen, hooren nog vaag een hoog
lachje : „tegen alle regelen, alle regelen haha" ! en zien,
hooren, tasten, ruiken en proeven daarop niets, dan enkel
de achttiende eeuw. Natuurlijk zondigt T h a c k e r a y zoodoende gruwelijk tegen de objectiviteit, dock zijn zondigen
tegen deze literaire grondwet is niet onmacht of gebondenheid of domheid, neen, een zondigen voor de pret,
zoo maar eens, omdat een mensch, die een beetje is, niet
al to rechtvaardig, niet al to zoet wil zijn . Of misschien
ook heelemaal geen zondigen, of voor zijn part ook wel,
en, moet het, met pleizier door hem nagelaten, tenminste
als hij er zin in heeft, ais het leven dat hem heeft en dat
hij weergeeft, het hem dicteert, want dit alleen heeft hem
wat to dicteeren, dit wondere, heerlijke en afschuwelijke,
met alle regelen lachende leven .
Zooals b .v. T hacker a y -- nog eens. Want ook waar
deze zich behoorlijk houdt aan . de regelen der aesthetics en
als correct kunstenaar den lezer niet met zichzelven lastig
valt, altijd, ook waar hij zoo objectief mogelijk werkt,
bespeuren wij zijn sterke persoonlijkheid in zijn vrijheid,
zelfbepaling, keuze bij het op den voor- en achtergrond
brengen, het naar voren halen of laten wegvallen van personen
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en toestanden . Zeker, dit gaat alles spontaan, logisch, vanzelf
als een natuurgebeurtenis, is onwedersprekelijk als een feit .
Doch bovendien hebben deze feiten mete toevalligs, maar
jets eeuwigs, normatiefs, alsof de nit deze feiten afgeleide
levenswetten, de uit onze eigen ervaringen geputte konden
en behoorden to corrigeeren . En tegelijk weten we heel
zeker : zulke feiten gebeuren alleen, zulke natuurgebeurtenissen kunnen alleen plaats grijpen als T h a eke ray er achter
zit . Gebeuren ze dus, dan roepen we dadelijk, al zien we
geen tipje van zijn news of bril : „T h a eke ray! en nog
een s T h a eke ray !" Derhalve, als we hier van „norm atief" en
„levenswetten" spreken, nemen we dit niet to moralistisch .
R u skin zegt : in zijn Fors (Letter 31) ,,Of the four great
English tale-tellers whose dynasties have set or risen within
my own memory Miss Edgeworth, Scott, Dickens,
and T h a c k e r a y I find myself greatly at pause in
conjecturing, however dimly, what essential good has been
effected by them, though they all had the best intentions .
Of the essential misschief done by them, there is, unhappily,
no doubt whatever ." En misschien had hij er de zoo
ethische George E 1 i o t (Miss E van s) bij kunnen nemen,
en nog gelijk hebben . .Aan de moraal gemeten brengt de
artistieke persoonlijkheid gevaren mee maar de wetenschappelijke en de theologische evenzeer, geheel andere,
maar geen minders ; dock daarom is de wetenschap of
theologie nog niet geoordeeld, of gevaarlijk . Zoo ook heeft
de roman of op den schrij ver of op den lezer vaak noodlottig
gewerkt ; dock daarom is de roman nog niet uit den booze .
Neen, gelijk elk kunstwerk geeft ook de roman levensverhooging, en wie sees dit genot heeft gesmaakt, wil
dezen zijn levensrhythme verhoogenden stimulans niet meer
missen, wil eigen levee dieper en hooger levee door dat
der in den roman hem geteekende menschheid mee to levee .
Doch opdat deze menschheid niet zij een abstracts, schematische most de sterke menschelijkheid, persoonlijkheid van
den schrijver die voluit doers levee. En dit kan deze niet
tenzij hij het levee beheerscht, en dit in zijn volheid en
alomvertakte opbloeiing nit zich zelf als nieuw schept .
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Pit flu is tegenwoordig moeilijker gewordenn dan ooit .
Wij weten zooveel ; en bovendien dat we niets weten ; mitsgaders dat elks herbergier dit laatste ook al west . We
voelen zoo drommels flunk bet relatieve van alles ; en voelen
onze kaken flog pijn doen van bet geeuwen en gapen over
dit internationals vervelingsgevoel ; en bovendien deelen we
dit laatste met elken gemiddelden koetsier en handelsreiziger, zoodat ale w3 j uitgegaapt zijn, zIj ons weer aan
den gang brengen en vice verca, waardoor we nooit uit de
eeuwige verveling komen
natuurlijk relatief gesproken,
!
„das versteht sick" We hebben zoo eerlijk en zoo lang
getwijfeld, wel wetende hoe de weg naar bet geloof voert
door den twijfel been, dat we, wat moede ook geworden
voor de geloofsenergie, voorloopig in den twijfel blijven,
in weemoed berustende, maar vooral betwijfelende of die
eerlijke, nobele twijfel, al hebben we bet ons honderdmaal
verzekerd, Loch wel brengt tot bet geloof. Komen we flog
ooit nit onze eenzaamheid tot levensvolheid ? Durven we
voor doze ervaringen aandacht vragen, ook al zouden we er
evengoed van kunnen vertellen ale die oudere romanschrij-

vers van bun frisscher levens ? Hoeveel idealen zijn ©ns
ontvallen ! Hoe menig axioms is ons relatief, hoeveel zgn .
menschelijkheid niet algemeen-xnenschelijk gebleken ! Waar
in onze naieveteit gebleven ? Met welk sen moede belangstelling nemen we voor ons fatsoen kennis van al weer sen
nieuwe levensbeschouwing ! Rekenen we flog met de mogelijkheid eener levenssynthese ?
En toch zonder doze goon roman . Jorn Uhl zou Been
opgang gemaakt hebben zonder zijn moderns levensopvatting, en bet hoogstfatsoenlijk fransche romannetje waarvan
gij thane met kleine teugjes geniet, dat romannetje pakte
u niet, maar de luchtige, epicuristische, en even-weemoedige
levensopvatting der achttiende eeuw pakt u, zooals al bet
achttiende eeuwsche flu onweerstaanbaar bekoort . Doch doze
ouderwetsche, gekopieerde levensopvattingen voldoen, d .i .
beheerschen niet moor de menschen van onzen tijd . En de
nieuwste ? Het materialisme, hoe koud en doodend ook als
eon Noordpool-winter, gaf tenminste flog den naturalistischen
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roman . Maar flu bet materialisme ook zijn zes weken gehad
heeft, wat flu? Ja, er schijnt een nieuwe levenssynthese to
gloren, bet socialisme, en inderdaad begon dat ook reeds
romans to geven en zal er ongetwijfeld flog heel wet geven,
maar zelfs voor wien bet socialisme niet enkel fats morgana
is, zullen dat partijromans blijven, naast andere partijromans, oud lood om oud ij zer .
En de romanschrijver, die B e e t s' artiesten-woord
moet beamen : ,,partijmann wezen wil ik niet", en toch de
flu vooral zoo moeilijke .ievenssynthese mist, wordt onwillekeurig particularise, „Heimathkunstler" . Hij teekent kranig
dezen mensch in die omgeving, prachtige documenten,
vooral documenten uit den ten onzent alleen flog belangrijke democratische kringen . Ziju er zoo? Zeker. Maar
bet is ons niet to doen om flog een specialiteit-mensch
naast de reeds ontelbare to zien verrijzen, maar oat de geheele menschheid, waarmede wij ons een voelen, en wier
wonderbaar levee wij niet of to weinig kennen, en dat de
roman ons zal geven . -Want de roman put nit de Levensbron, en hoe hij ons die Levensbron zelve beschrij ve is
bier ondergeschikt bij deze zekerheid : hij kan en zal ons
levee geven . Zal ? Zeker, hij zal komen, hij moet komen,
de roman van onzen tij d, die ons al die anatomische beschrijvingen van eenige menschen met vreugde zal doen
nit de hand leggen, omat ons to doen genieten van bet niet
door partijnaam of adjectief verkleinde menschenleven met
zijn diepten en hoogten, en om ons eigen levee to waken
naiever en bewuster, persoonlijker en meer algemeenmenschelijk.
Want, ach, al onze klachten over den tegenwoordigen
roman is teleurstelling die bet hopen en liefhebben flog
niet heeft opgegeven
en due belangstelling heeft en
vraagt voor wet hij vooralsnog aanbiedt .
De oudere literatuurgeschiedenis vat heele reeksen
romans semen in categorieen als de schelmen-roman, de
helden-roman, de sentimenteele roman -- en zoo kan de
nieuwere een categ orie aanleggen van den artiesten-roman,
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genre Z o 1 a ' s .L'Oeuvre . Niets begrijpelijker dan deze keuze .
„Onze tijd staat in het teeken der kunst", de lezer van het
dagblad van Scharnegoutum zag het gisteren nog zwart op
wit v6br zich . De kunstenaar, vroeger zoo'n beetje synoniem
met kunstemaker, is thane de belangrijkste onzer menschen .
Zelf wel, of niet van stand is hij, door alle standee geaccepteerd, vrij van alle standsvooroordeelen, door zijn kunst
verheven tot de kosmopolitische elite-broederschap van het
vrije levee met het zuivere inzicht . Zijn woord is spontaan,
frisch ; zijn daden negeeren luchtig de saaie conventie ; zijn
omgeving
atelier, vriendenkout over de alien dierbare
kunst, felle haat van de camarilla artistica, of eenzaamm
opsporen van eigen kunstmotieven --- deze zijne omgeving
is interessanter dan die van kantoor en kerk, landbouw
en zeewezen . Het staat iemand ook bepaald gekleeder
to spreken over zijn uitgever dan over zijn automobiel .
Daarbij komt dat voor den schrij ver de artiesten-roman
gesneden koek is . Materiaal in overstelpenden rij kdom . Hij
heeft zich maar to herinneren wat hij beleefd, meegemaakt,
due materiaal zoo echt ale het maar kan .
gezien heeft
Materiaal dat de kuust reeds meebrengt, en niets vraagt
dan de ordenende hand . Wat schijnt gemakkelij ker ? Blij kt
joist daarom de artiesten-romann zoo moeilijk ? Waren daarom de her reeds besproken rowans van dit genre zoo
onbevredigend ?
Doch een ding is zeker : alle vorigen worden hierin
overtroffen door J . C, v a n .A n d e l' s Naar De Diepte . Dat
in deze twee deelen allerlei ellen de voorkom t is niet zoo erg.
Wie het artiestenleven kept of zich kan voorstellen, weet
de menigvuldige ellenden er van, en nog niet zoozeer de
materieele - hoewel die vaak schrijnend genoeg zijn, gelijk
een gedurige drug ook het warmer uitholt
ale wel de
geestelijke . Want tegenover zijn hooge vreugde van het
scheppen, wat 'n zeeen van leed, ale de reactie komt, en
hij zijn weedom uitschreeuwt over giftige kritiek van
jaloerschen, over quasi-medelijdend doodzwijgen, over onbenulligen lof van vrienden, over zeifkritiek vooral, die hem
de door niemand aangewezen fouten toont en gemoedelijk
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sari er met dat machteloos gemartel uit to scheiden, eindelijk
dat goedbedoeld gezeur na to laten het eenige wat hij
weet niet en nooit to kunnen . Dus dat deze artiesten-roman
Nacar De Diepte veel van ellende spreekt, is niet zoo erg,
maar wel dat hij het zoo ellendig doet, zoo afschuwelijkellendig. Vooreerst wat voor ellende geeft hi j! Niet de
aan de levenstaak verbonden en met deze toenemende
ellende, gelij k boomen meer wind vangen en dieper wortelen
in donkere aarde naarmate ze zich hooger heffen in de
hemelen, dus niet de noodwendige, en derhalve schoone,
veredelende ellende ; neen, maar de noodelooze, de opgezochte,
de wanhopig-eentonige en eeuwig vervelende, die vrucht
is van dommen waan en nog dommer hartstocht . De hoofdpersoon, A r c hi, beet schrijver als zoodanig genoemd
„poeet", natuurlij k steeds zonder dat conventioneele lidwoord, dat trouwens bijna geheel is verbannen uit deze
kunstsfeer dock is een ingebeelde zot, besefiooze, futlooze waanwij ze, gemeen als hij slecht, onsympathiek als
hij good doet . Wel wordt ons vermeld dat hi j :
dicbten neerstroomen in sonnetten, ook rijzen breeden
bouw van zwaar massief proza in nieuw begonnen roman . Sours
in afwisseling, daar z'n levendige geese niet kon verwijlen bij 'n
paar creaties, begon hij to spelen 'n nieuw treurspel, tegelijk
bijna uitbazuinend 'n helden-levee in klaroen-klanken van machtige
epiese poezie" . (II, 254) .
Doch de staaltj es werk, den lezer van die reusachtig
genie voorgelegd, zijn zoo banaal-artistiekerig, dat bet ons
uitermate plezier doet en ook wel meevalt, dat de tijdschriftredacties „poeet" zijn werk geregeld terugzenden . En als
„poeet" deze heldenstukken begaat, is hij nog op zijn best .
Want o wee, als hij rust en van zijn hoogen troop rondziet,
omlaag ziet ! O hoe zielig bespottelijk is dap die steeds mislukkend mannetje bij de door hem zoo geminachte nietkunstmenschen ! Maar nog naarder wordt bet als poeet na zijn
scheppingsvreugde dap ook eens gaat genieten . Dan is
bet drinken en hoereeren dap is bet, neen, onzedelijk is
er nog to mooi woord voor, eenvoudig walgelijk, walgelijk
en afgrijselijk-vervelend . Maar het allernaarste is flog, dat
O. E . IX 5
17
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de schrij ver bovendien met zooveel woordmodder en taalvuil om zich been gooit, dat menn er vies van wordt . Bij
hem b .v. ging of wandelde nooit een mensch, maar hij ,,plattrad, hij sloop-trad, hij kraak-trad, hij weed-trapte, hij
kiezel-knerpte, hij schuif-trad, hij knarpte weg, hij hakklopte,
hij schoffel-ging" (passim) enz . enz., want de lezer ken dit
lijstje direct aanvullen . En ziehier een proefje van zijn zeer
artistieke beschrijvingen
„ „Wear blijf je ?" vroeg mevrouw met vreugd.e uitrollende

kikkeroogen op komenden . (I. 133).
,,riep ze, knorblikken op komenden toeloenzend (I, 153) .
Bombotsen op elkaar in vuur •vlammende wir-war, denkingen,
overleggingen in hem (I, 211),
Op-oogend tot bet dichte wolken-gewemel, brandde poeet z'n
barnende smart vast aan den mateloozen koepel-hal van de lucht .
(II, 11) .
En straks sehoof bet gezelschap in dikke mensen-opdromming
daarvoor samengepropt, tussen vuurgloed van fornuizen der wafelen
en poffertjeskramen in longen-benauwend-toewalmende stankwolken
van haar baksel en die der oliebol-kramen, overgloeid door fallen
lichtgloed, omsohetterd, omtetterd, ompiept, omjoeld, omrateld, omroepen, omgild, omlachen, omsehuifeld, omkiezel-knarpt door woelenden
mensen-warhoop (II, 183),

en de rest is net zoo . Zoodat de lezer telkens meant
daze schrij ver is een grappenmaker, die een lustig loop] e
neemt met de woordpatserij, waarmee ondergewone zieltjes
zich een buitengewone houding denken to geven . Doch
neen, daartoe is Naar De Diepte to gewild-tragisch. Want
poeet, na door lichte vrouwen bedrogen en kaalgeplukt to
zijn, eindigt met zelfmoord . Waarop de lezer bet boek nit
de hand legt, och neen, niet eens verontwaardigd maar
enkel stow-verbaasd dat zulk een piramidaal prul een nitgever kon vinden .
In dezelfde, maar in veal zuiverder sfeer laat one
H e n r i D e k kin g' s Op Dwaalrwegen. Dadelijk worden we
geintroduceerd in hot atelier van E m m y d e L a n n o o y,
een beeldhouwster, en als wij dear H e n r i van L a t enstein aantreffen, een jongen koopman, in vrije liefde door
haar erkend als haar man, den zien we meteen hot gegeven
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van den roman . Want dit is de verhouding tu~schen de
ideale, de artistieke en de reeele, de koopmanswereld . In
E m m y wordt ons dan geteekend bet innig-lieve, breedlevende, en zich aan de schoonheid wijdende dweepstertje,
en in H e n r i de koele, berekenende strijder, die met
zijn jonge stad ter overwinning schrijdt, en in zijn triumf ,torsgang alles under den voet loopt, oude koopmansreputaties, en als bet moot, als hij n.1. moot trouwen
met zooveel en zooveel aandeelen van de maatschappij
waarvan hij directeur en zijn schoonvader president-commissaris is, as bet dus moot, ook zijn hove, zoo beminde
E min rn y, welke daarop zonder klacht heengaat . Dit is
on etwijfeld eon mooi gegeven, en bet zou onbehoorlijk zijn
to zeggen dat de schrijver or niets van gemaakt heeft . Maar
wel heeft hij hot veel to summarisch behandeld, niet met
den oneindigen „Ausdauer", waarover de romanschrij ver moot
beschikken ; bet niet uitgewerkt en ons voor oogen geschilderd .
Vooral Rotterdam komt to kort. Wat had hij er van kunnen
oaken ! E m m y' s atelier ligt in Kralingen bij de Oude
Plantage, aan de Maasbocht tegenover Feijenoord, waar de
rotterdamsche drukte nog stil genoeg is om to doers genieten
van bet epos op den arbeid, daar dagelijks voor ons vertoond .
De schrijver zegt ons wel dat, niet hoe mooi bet is . Evenzoo
bet rotterdamsche beurs- en kantoorleven . Do schrijver
kept hot wel, stippeit bet, trekt bet pro memorie ook wel
uit, maar beeldt bet niet nit, zoodat hij bier veel minder
gebeeldhouwd levee geeft dan in zijn vorigen roman Winterkoninkje. En behalve Rotterdam komt bier ook bet huwelijk
tekort. Nu ja, dat boeken-artiesten bet er altijd over
hebben dat zij breed en ruim levers, en dus in huwelijkszaken zich niet aan de conventie houden, nu ja, dat is
mode, eon beet] a faire grand, dat staat artistiek ; want och,
in werkelijkheid zijn ze even brave, alleen misschien wat
moeilijker echtgenooten dan andere . Maar dat H e n r i' s
moeder, de uitgedroogde mevrouw v a n Late n stein,
daaraan nu ook al moot meedoen ! Och, och, bet is zoo
zielig bet oude mensch, nadat ze toevallig E m m y's
brieven aan H e n r i heeft gelezen, in extase E m m y to zien
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opzoeken en tegenover daze preekerig to hooren doorslaan
„En wat benijd ik u om al hat geluk dat u gehad hebt . . . je
bent zoo gelukkig geweest en zoo bevoorrecht, jij hebt van den
man, dien je liefhadt en dien je zeif koos, hat baste gehad, wat
een man to geven heeft . En dat zoo zuiver, zoo zuiver . . . j uist lang
genoeg . ., niet in een huwelijk bedorven en banaal geworden . . . Een
huwelijk verdragen de meeste liefdes niet,"

en daarop hat arme verlaten kind met zoo'n armetierige
hoogheid to hooren verzekeren
„Maar neen, dat had ik toch n66it gewild . ., troiiwen . . ." (bl .
218/19),

alsof trouwen flu hat laagste pail aanwees, waartoe een
mensch kon dalen !
Gelooft de schrijver dit zeif P Of neen, volgens de wet
der objectiviteit doet dit er niets toe en die wet heeft
gelijk, maar gelooft de schrijver dat de artieste, dat de
getrouwde vrouw, er zoo over denkt ? Immers neen, evenmin
als de lezer hat gelooft ; maar een schrijver moat ears wat
durven, en dat de met haar tijd meelevende mama vo6r ze
haar kinderen gelukwenscht met hue huwelijk zoo'n liaison
van haar zoon veal mooier noemt dan zijn huwelijk
Wel, dat schijnt nog al gedurfd . Maar och, hat is zoo
vervelend-onreeel, en daarbij niet artistiek
hoogstens
een wear opgemaakt bloemetj a van de romantiek
en
evenmin rotterdamsch . En de schrijver had een rotterdamschen roman, goad, van artistiek standpunt bekeken,
moeten geven, en al was hat dan gear roman in 8 deelen
geworden, dien hij in zijn boek ecn journalist last schrijver,
een weinig met dezen den draak stekend, reedl had hij moeten
zijn. Den indruk van nu hat reeelste to zijn in zijn boek
maakt hat een lichten schrik verwekkend gebruik van in
Rotterdam welbekende namen, een gebruik dat men zou
kunnen toeschrij van aan onkieschheid of gebrek aan in van tie,
gevoelde men met in elk zijner woorden dat men dezen
schrijver noch hat een noch hat ander mag verwijten, en
vertrouwde men niet dat hij dit zal relater als hij ors
een echten rotterdamschen roman gaat geven, waardoor
hat wijde, nieuwe levee bruist .

NIEUWE BOESEN.

261

Wij d, nieuw leven opent ons Nine van der S c h a a f' s

Amanie en Brodo, dock een leven dat niet davert van drukke

daden of druischt van den hartstocht der werkelijkheid, maar
zacht opglanst in morgenlicht van eeuwige dingen, en toch
onwezenlijk as van een sprookje .
Er is een nieuwe Broodsche godsdienst gekomen, en
we zien een Brood als zendeling zijn vaderland verlaten
om de heilboodschap to brengen in Amanie en Tarkos .
Het is een zware task, want Tarkos, het grensland, leeft in
eeuwige veete met Brodo, terwijl Amanie, het heerschersland,
laag neerziet op het geknechte Brodo . Op het prediken
van den nieuwen godsdienst staat de doodstraf, maar zich
als bedelaar aansluitend bij havelooze zwervers volbrengt
hij zijn tack . Het yolk van Amanie komt onder den indruk
van den nieuwen godsdienst, zoo ook een jonge visscher,
verloofd met M a j o r e, alsmede de jonge, schoone T i tar k a,
de geliefde metgezellinne van Amanie's ouden koning . Dan
blijkt de jonge visscher to zijn de zoon des konings, door
dezen verstooten omdat zijn moeder een Broodsche was .
Mede door T i t ark a' s invloed in zijn waardigheid erkend,
wordt hij als kroouprins uitgeroepen, en door den koning,
die hun liefde heeft bemerkt, uitgehuwelijkt aan T i tar k a.
Doch nauwelijks gebonden door zijn dubbelen eed aan haar
en aan Amanie, daar ontwaakt in hem een rustelooze
geest . Hij verwaarloost haar voor andere vrouwen en voelt
zich vervreemden van Amanie en getrokken naar Brodo,
het land zijner moeder, het land van de toekomst . Hij
gaat er heen, last zich als onbekend vrijwilliger inlijven
in het Broodsche leger, en zoekt in het geheim door de
Broodsche priestess ontslagen to worden van zijn eed. Dan
komt het bericht van zijns vaders dood, en hij bestijgt
Tarkos' en Amanie's troop .
„Hij voerde

andere wetten in, dap die tot nog toe geheerscht

hadden . Be vervolging der Brodenprieeters deed hij einden . Hij
stelde de grenzen an het land open voor elk bedrijf nit den vreemde,

en moedigde zijn yolk tot het verkeer met de Broden aan . Hij

bracht, vooral in den kring der hooge Amanen, groote beroering,
dock hij verdroeg met minachting hun schimp en brak hun tegenweer.

Zij hitsten het yolk tegen hem op, dock hij was eon soon van
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den door het yolk beminden koning, - en bezat ale deze de macht
om zich daar eerbied en ontzag to verwerven . Toch heerechte ook
daar wantrouwen, twijfel aan het nut zijner vreemde besluiten, en
men luieterde beurtelinge near do stemmen van koning en A .maansche grooten . .,
Bij hot Broodsche yolk, dat voorheen algemeen den krijg
wensehte, bracht hij weifeling . . . Dear Tarkos' koning zich hue
vriend betoonde, zoo flu voor Brodo een betere toekomet worden
zonder strijd -- en wrack?
Maar de grooten van Tarkos overlegden en kort nadat de koning
zijn task begonnen had, wend hij door hen vermoord . En het bericht van die misdeed werd het rein tot den opmarsch van Brodo's
leger.
Tarkos, Amanie viel, Brodo overheerschte . (bl . 203) .

A l is menig tafereel in Amanie en Brodo uity oerig er
beschreven den dit van deze slotpagina, deze geeft toch
met hear kronieken-teal den toon van het geheele verhaal
weer. Nog sterker den in hear vorig werk Santos en
Lypra onthoudt zich de schrijfster vann realistisch, analytisch
gepeu~er . Zij verwaarloost met opzet individualistische
trekjes, vermijdt het ingaan op uitzonderingsgevallen, en
werkt met groot materiaal, met geheele volken, met geheele
standee, met oude en nienwe godsdiensten en stemmingen .
Dit geeft aan Amanie en Brodo de bekoring van een oude
saga, van een kroniek, die met lapidair-stijl in den onpersoonlijken toon van een orakel onbewogen vertelt van het
lot van volkeren en men schen . De bekoring dier literatuur
is duidelijk . Zij is deze dat zij ons het levee grootsch
doet zien, grootsch vooral door zijn tragedie, een tragedie
die ons hart stil maakt voor den on .tzaggelijken ernst des
levees, stil in weemoed, dock bovenal stil in eerbied .
Hoewel Amanie en Brodo zoo is een stag in de richting
eener groote literatuur, ken het als zoodanig ons niet bevredigen . Het is goed dat het niet, flu ja, een oogenblik verrukt
door heel mooie, maar op den dour vermoeiende, minutieuse
beschrijvingen van onderdeelen, en wit geven de blijvende
verrukkingen van het geheel, dat daar ongekunsteld en
mysterieus voor ons staat in forsche, grootsche, eeuwige trekken . Gaf het die inderdaad, den zouden we echter onder de
lezing getroffen worden door een woord, eenn figuur, zoo ineen s
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-af uit de eeuwigheid-zelve naar voren gesprongen, als
P all a s A t h e n e met helm en speer nit bet hoofd van
Z e n s . Zulks toch treft ons telkens bij de lezing van saga
en kroniek . Doch dit schenkt .mane en Brodo niet, wil
ook zelfs niet schenken . En dat het dit zelfs niet probeert,
toont wel dat de schrijfster niet bestaande modellen zocht
to kopieeren, maar ook to weinig haar werk doordacht heeft .
En, men verwij t haar juist enkel gedachtekunst to geven,
terwijl van de toonaangevende kritiek bijna alleen V e r w e y
haar kunst prees tegenover de volgens hem banale werkelijk-heidsbeschrijving ? Toch vraag ik in alle bescheidenheid : is
deze gedachtekunst wel genoeg doordacht ? Wat is b.v. bet
eigenaardige van dien Broodsehen godsdienst ? Pat ze nieuw
beet zegt nets, want op de hoogte, waarop Amane en Brodo
brengt, is niet oud en nieuw, alleen waar en valsch . Waarom die
eeuwige strijd tusschen Amanie en Brodo ? Is de uiteindelijke
overwinning van Brodo verlies of winst ? Op deze gemakkelijk to vermeerderen vragen krijgt men zoo weinig antwoord,
dat men vermoedt dat ze voor de schrijfster niet eens bestaan, en dat deze, uitgaande van eenige al gemeenheden
als dat het nie awe beter is dan bet oude, en eerst door
strijd en dood been bet oude kan overwinnen, zoodoende meer
vage gevoels- dan gedachte-kunst heeft gegeven . Het gevoel
toch wekt vaag leven, stemming, die zich inspirit in eigen
droomen en niet in contact komt met de buitenwereld, maar
de gedachte wek.t concreet leven, dat omdat bet optreedt
in en inwerkt op de buitenwereld vanzelf gestalte krijgt en
zelfs eerie zeer eigene, geprononceerde, welke op haar beurt
aan woord en daad zulk een eigen, persoonlijk, levend karakter verleent, dat deze een sterker realiteit bezitten dan die
van bet alledaagsche leven .
En toch hebben personen en gebeurtenissen,
hoezeer
ook nog to vaag, to droomerig, to weinig eeuwig
on wedersprekelijk bier reeds iets meer van die sterke, eigene realiteit dan de personen en gebeurtenissen in Santos en Lypra, en
daarom is mij Arcane en Brodo eerie, zij bet weifelende stag
in goede richting .
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Het betrekkelijk-groote van Amanze en Brodo voelt men
nu het best, als men het legt naast Bran d t v a n D o o r n e' s
Tragi-Komedie. Want dit is heel wet omvangrijker dan het
eerste, en wet er in staat, ken op den rend van een dubbeltje,
ni. dat een kinderloos vrouwtj e, gebruik makende van een
misstep harer zuster, deze wegstuurt, zelve zwangerschap
simuleert, en juist als de kraamkamer gereed is, plots
fausse-couche moet spelen, omdat dit haar zuster helaas ook
is overkomen. Is het niet aardig verzonnen ? Zeker, en vlot
verteld ook, en daarbij heel netjes, en bovenal zoo handig
dat het eerst onmogelijk-lijkende geval ten slotte gebeurlijk schijnt
maar is het met dit al veel meer dan een
goed-aangekleede societeitsmop ? En dezen handigjes in
240 bladzijden to dramatiseeren is wel geen bedotten van
den argeloozen, een romannetj e verwachtenden lezer, maar
toch wel een depreciatie van • het boek . Want al loopt de
situatie en elk gesprek en de geheele tragi-komedie vlug
van stapel, zoodat de lezer moet erkennen dat de schrij ver
als gewoonlij k een grappig causeur is, handig genoeg om
de kantj es er of to loopen en toch binnen de perken to
blij ven, voor onze literatuur is het to hopen, dat dit genre
tijdverdrijfsliteratuur niet to veel in den smack valt .
Op weer een andere manier to klein schijnt mij T h e o
T h ij s sen' s Barend Wets. Want dit is genre psychologische
literatuur
en psychologie en tijdverdrijf verschillen toch
nog al wat ! Ja, dat zou men zoo zeggen, zou ook wel behooren
en toch, is deze zgn . psychologie niet een deftiger
snort tijdverdrijf? Tijdverdrijfslectuur immers raakt onze ziel
niet ; we nemen ze ter hand als een wandelstok, wanneer
de binnenkamer met haar mooie of leelij ke geheimen is
gesloten . En al geen we nu lang of kort met dien wandelstok Kalverstraatje flaneeren, onze ziel blijft ondertusschen
staan of liggen zooals ze stood of lag, in haar rijkdom of
armuede, ongeraakt, onberoerd door dat min of meer aardige
gedoe om haar keen . Evenmin flu brengt die opzettelijkpsychologische literatuur onze ziel in beroering. O zeker,
ze zet zich in luisterhouding, dock luistert niet, als de
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student die met aandachtsoogen den professor aanstaart en
ondertussehen Kalverstraatje flaneert, of luistert wel, als een
: en nu komt er of dit, of dat, waartegen dat
keener die woof
valt to zeggen, en de keuze blijft tusschen links de gracht en
rechts de blinde steeg ; maar altijd is haar luisterhouding
de weiwillende betuiging den vorm in acht to willen nemen,
zich echter natuurlij k to moeten houden aan hot eigen,
alleenzaligmakend inzicht . Dit voelt de lezer dadelijk aan
doze zgn . psychologische literatuur : ze is zelf niet ontroerd
door hot aanschouwde levee, en wekt dus geen ontroering .
Zeker, ze woof hot precies en gaat onwedersprekelijk precies
uitleggen wat is, wat was, wat worden zal ; o, ze is wel
interessant, in zooverre elke -ist, materialist of sabbathist,
interessant is, maar ze breng t ons niets verder dan eenn
informatie-brochure van een mensch dat door examens
kwam ; ze wekt in ons geen levensontzag ; ze geeft onze ziel
niet de luisterstilte, dien onmisbaren bodem van levensgroei .
Hot gaat met die psychologische rowans als met den roman
a these : hoe beter de these in elkaar is genet en verdedigd,
des to moor wordt ze wetenschap in vermakelijken vorm .
De psychologische blijkt gewoonlijk tendenz-literatuur, en die
karakter-analyse en dat alles verklaren uit de omstandigheden niets dan te-doorloopende verdediging van hot partijstandpunt van den schrij ver, die en karakters, en omstandigheden kiest en dus licht alle tegenstanders doodredeneert,
en dus zeer nuttig work levert voor hot geloof in de partij
of in zichzelf, maar niet voor de literatuur .
Hoe gemakkelijk is dit weer to zien in Barend Wets !
Dit is hot verhaal hoe W e 1 s van eon sarderigen dresseerder,
van eon ordelievenden, ordehoudenden, orde 't eon en al
vindenden schoolfrik wordt onderwij zer, of neon, hot tenminste kan worden . Want de gealineeerde slotzin is
Toen kon Barend W e 1 s onderwij zer worden (bl . 232) .

Dit heuchlijk wonder wordt flu her psychologisch
verklaard . Hij is afgod zoowel van zijn ouders, doodeenvoudige burgermeuschjes, als van zijn ouderwetsch
schoolhoofd, als van zichzelf. De kinderen echter houden
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n.iet van hem, evenmin als zijn socialistisehe broeder thuis,
en zijn confraters op school, die niet dresseeren, niet schoolhouden, dwepen met vrije orde, en voortreffelijke onderonderwijzers en socialisten zijn. De psychologie heeft dus
niet to zware task : W e 1 s to laten merke n dat hij geminacht wordt door broer, kinderen enn confraters ; hem to laten
inkeeren tot zichzelf, hem het nieuwe leven to laten
begroeten, en ten slotte hem dat met opgeheven hoofde
en stralend oog to doen binnentreden
et le roman est fait.
En to klein is dit flu niet, omdat er maar den deel
voor noodig blijkt . Want er hadden evengoed twee, drie deelen
mee kunnen gevuld zijn
flu krijgen we alleen veel to
hooren over W e 1 s' studeeren voor zij n hoofdacte, we hadden
ook flog kunnen bijwonen schoolfeesten, onderwijzersvergaderingen, debating-clubs enz . zonder dat het jets
grooter ware geworden, zonder dat we jets meer haddenn
dan de evolutie van 6~n karakter dat zich wel zoo m6 t
ontwikkelen, omdat de schrijver het eenmaal zoo wilde .
Due niet overtuigend ? Och ja, precies even overtuigend
als van een saaien openbaren on derwij zer to midden van
vroolijke,voortreffelijke,christelijke onderwijzers diens evolutie
tot christelijk onderwijzer overtuigend zou zijn, of mutatis
mutaudis, die van een socialistisch tot een con servatief onderwijzer. M. a. w . deze psychologie riekt naar de partij, en
al wat naar de partij riekt is voor de literatuur wat
kleintjes ; flu ja, braaf bedoeld, maar zooveelste kwaliteit.
En dit is to meer jammer, omdat overigens dit werk zoo
goed is. De schrijver heeft een directe zeggingsmanier,
een mannelijken stijl, frisch, vooral ' stoer en stevig door
een stil-uitgelaten ironie, die zacht j es schatert door de
schijnbaar gewone zinnetjes, werkelijk alleraangenaamst
om to lezen.
's Avonds hadden W e t s en de H a a s weer les bij P e r e b o o m .
P e r e b o o m was een vrij zinnig man ; hij kon 't werkelijk magnifiek
zeggen zoo : dat er heel wat kaf was onder al 't koren bij de examenvragen . Dien avond overtrof de vrijzinnige P e r e b o o m zichzelf ;
er was een moment, dat-is zei : ,,Als ze je dEt vragen, dan zeg je
gewoon, dat je dat niet weet" . De twee vrienden grinnikten . P e r e-
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b o o m staarde ernstig langs bet hooid van B a r e n d, en mompelde
nog na : „Dat zoo ik zelf niet zoo dadelijk weten ."
N i o o d e H a a s knikte ; en sprak : „Dan hoeven wij er one
heusch niet druk over to makers ." En W e 1 s vond dat ook : dat was
dan voor hen heelemaal niets .
Toen begon P e re boom terug to krabbelen. Kijk 'e, niet
weten, dat was natuurlijk bet wbbrd niet . Kijk 'es, hij, he, maar met
hem was 't wat anders . . . Hij bedoelde meer : zoo'n hoofdakte-examen
omvatte zooveel, en dan all® onderdeelen zoo in de puntjes to
eischen, dat ging niet .
Ja, ja, d e H a a s snapte 't al, en sprak : „Zulke dingen moeten
ze voor de specialiteiten laten ."
„Joist" zei P e r e b o o m voldaan, „de specialiteiten" .
En de specialiteit Per a boom peuterde verder met ze" (bi . 63 .).

flit is kostelij k, door en door obj ectief en toch zeer
persoonlijk gezien en gezegd ; en dit kostelijke is her
gewoon, zoodat er maar een bezwaar blijft : dat al dit
kostelijke flu moet uitloopen op verheerlijking van een
isme, en of dit nuu calvinisme of socialisme beet, doet er
minder toe . Want : ,,man merkt die Absicht and man wind
verstimmt" . Men verdraagt toch van de literatuur niet
wat men van partijblad of partijleider verwacht ; en bet maakt
gemelijk to bespeuren dat de schrijver, hoe knap overigens
ook, altijd gelij k heeft en bet alleen weet ; en dan noemt
men zijn werk, hoe kranig overigens ook, wat klein .
flat bet groote echter niet zit in den omvang, noch in een
opeenstapeling van gebeurtenissen of personen, blijkt uit
E m rn a v a n B u r g' s De Voorgeschreven Weg . Want hoewel
kleiner dan Barend Wets, dat als slechts den geval behandelend eigenlijk niet meer dan een novelle is, heeft De
Voorgeschreven Weg bet meer uitgebreidere, bet meer vollere
van een verhaal . filet blijft echter to veel op ~~n plan, en
daarom is bet Been rechte roman en toch heeft bet
door perspectief, door algemeen-geldigheid verbonden met
overzichtelijkheid, aan den anderen kant ook wear kwaliteiten
van den roman .
Een medicos vertelt hier zijn levee, en hij doet dit zaakrijk,
en bondig, als maakt hij een diagnose op ; en toch is bet zijne
geen ziektegeval, want de volgens H e i n e „alte Geschichte"
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ken men moeilijk zoo noemen . Wel blijft ze her „swig
neu". Dokter W o e s t e toch die in De Voorgeschreven Weg
zijn liefdes- en lijdensgeschiedenis vertelt, is hartstochtelijk
studiemensch, die nooit tijd had aan de vrouw to denken .
Toevallig in een literair clubje beland, ziet hij haar, S u z e,
en ine.ens west hij, zij zal zijne vrouw worden . Wel maakt
een mooie jongen, v a n d e r V a 1 k, haar het hof, d och
dien windbuil vreest hij niet . En op een clubwandeling
vraagt hij haar
juist toen ze haar woord aan vann d e r
V a 1 k heeft gegeven. Tevergeefs verdiept hij zich in de
studie, probeert op andere meisjes verliefd to worden, en
zoekt andere omgeving in Amsterdam . Doch dear kwam ook
S u z e wonen ; ze zien elkaar weer, en de door v a n d e r V a 1 k
ontgoochelde S u z e leert hem nu kennen en hoogschatten . Hij
belijdt haar zijn liefde, maar zij wijst hem af ; zij vermijden
elkaar, totdat hij, door een college in consult geroepen bij v a n
d e r V a 1 k, dezen als morphinist terugvindt . Dan rijpt een
plan, wordt dead, en hij geeft den door de morphine verd.oofden van d e r V a 1 k een to groote dosis
waaraan
hij
deze sterft . Dan ontwaakt het berouw, de angst
durft S u z e niet terug to zien, vlacht naar Londen, wear
hij vergetelheid zoekt en vindt in drukken arbeid .
Wat nu dit kleine boekje zoo betrekkelijk-groot en
vol maakt, is zijn overrompelende eerlijkheid, die men proeft
aan den eenvoudigen, onopgesmukten stijl .
't Leek mij zulk prutswerk wet ik deed, zoo'n beetje knoeien
aan de oppervlakte, altijd stuiten op een wand van dikke duisternis .
Wij gebruikten woodden waarvan nog nooit iemand de juiste beteekenis had kunnen omsohrijven, zagen, oppervlakkig, sen verwarde
masse verschijnselen, maar nooit het diepste wezen, de innerlijke
kraoht. . . En daarvoor had ik mijn jeugd opgeofferd, daarom had
S u z e de voorkeur gegeven aan dien pedanten v a n d e r V a 1k . Was
ik maar niet zoo saai-geleerd geweest, wie west of ze den niet . . . P
In den eersten tijd was ze zoo vriendelijk . Maar ze had zich an mij
afgewend, omdat ze mij zag dor-eenzijdig, niet in staat om al do
uitingen van haar zijn to begrijpen, met starren, oabuigzamen geest
voortwerkend naar een doel . En, groote God, dat doe! was eon
wean ! (b1. 60).

Even helder en duidelijk zien we zoo S u z e en v a n
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d e r V a 1 k en al die menschen voor ons leven . Daardoor
vergeten we to vragen of hun leven het ware leven is,
laten onze levensopvatting die meer en beter eischt dan de
stoIcynsche berusting, waartoe de beaten dezer menschen
komen, voor een oogenblik rusten, en voelenn ons, zij het
dan wet oppervlakkig, aangeraakt door het groote, raadselachtige 1 e v en .
Dat we, trots radium en luchtschepen, soma nog geen
stag verder zijn dan de Middeneeuwen ! Hoe blijkt toch
die middeneeuwsche legende dat menig kunstenaar eerst
dan zijn werk zag gelukken, als hij zijn ziel aan den duivel
verkocht had, maar al to dikwij is nog waarheid . Met dit
eenige onderscheid dat wij hierbij den middeneeuwschenn
humor missen . Hoe echt is b .v. die van den bouwer der
Regensburger brag . Dit kunstwerk was zoo zwaar, dat hot
hem alleen kon gelukken met behulp van den duivel . En
deze bedong als loon de ziel van den eersten, die over de
brug zou gaan . De kunstenaar teekent het contract, en als
de brug klaar is, last hij als dezen eersten over de brug
wandelen . . . een ezel .
Aan deze middeneeuwsche legende, zonder den bij behoorenden humor, doet denken Van Kussen en Tranen, Franc
Remaer, Haagsehe Roman door J a n W z . A r d e n n e . Deze
nieuwe, missehien pseudonyms schrijver, heeft zeker eon
kunstwerk geschreven, maar eerst trouw gezworen aan den
duivel der wansmaak
en dezen duivel het laatste woord
gelaten . Die wansmaak begint al bij dien onsmakelijkweeigen boventitel : Van Kussen en Tranen, en viert voortdurende triumfen in beschrijvingen, als deze
„H e n k had al den tijd zijn verlegenheid in Pecco to verdrinken .
. . . hij vroeg zich voor de zbbveelete meal af, of kroeg-B-S een
beter middel is tegen wij ageerigheid en hopelooze liefde, dan huieelijke T." (bl. 40/1) .
(De ombreur), dat door het leven beschadigd artikel (zeeachade
het leven is een fel bewogen zee) (bl . 84) .
ZOO weinig weten we van wet one passeert in die geheimzinnige Levenszee-engte : de Straat . (bl . 96) .
De roods confituur probeerde in gloed to wedijveren met
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K 1 a a r t j e e tong en lippen, maar sahaamde zich bleak, en de geklopte eierschuim ward grauw van nijd tegen haar feiwitte tandjee .
(bl . 191),

En hat houdt maar niet op met daze krokodillengeestigheden, om bij to gears huilen van narigheid.
A.leer nu to wijzen op den wansmaak bij de karakteruitbeelding, wil ik met blijdschap hierop den nadruk leggen
dat in Frans Remaer karakters zijn uitgebeeld. flier is een
zekere levenssynthese, een vaste greep in hat levee. - en
dit geeft aan dit boek iets frisch, stempelt hat tot kunstwerk . 01 a r a de achttienjarige, oudste dochter van den
zeeofficier F r o h w e in, leeft her nit hat impulsieve, hartstochtelij ke levee van haar gestorven vader, dock getemperd
door de zachtheid barer moeder, wier steun zij is, en door
eigen natuurlijke reinheid . Juist als ze een keuze zal doers
nit een drom aanbidders, verschijnt ten tooneele F ran s
R e m a e r, hears waders en moeders jeugdvriend, w eldra vriend
das huizes, en zeldzaam-kiesche helper, ook bij financieele
benardheid . 01 a r a gaat met F r a n s dwepen, zegt hem
dat zij niemand den hem wil trouwen
F r a n s is ook
dol verliefd op de heerlijke C l a r a, maar trots haar al
vuriger en openhartiger beleden liefde trekt bij zich terug,
maakt ruim bean voor den eerst schrikkelijk-loszinnigen,
dock made door zijn toedoen bekeerden Jhr . D u c o T j a ar d a s
van Goenga Tromp, en als bij weet dat Duco en
C 1 a r a elkaar hebben gevonden, springt bij op zee over
boord en verdrinkt, op walk bericht mevrouw F r o h w e i n
sterft „Hear groot geheim meenemend in bet graf" (bl . 342) .
Zonder aarzelen, met groote zekerheid, als kon bet
niet anders, met de onverbiddelijkheid van bet noodlot,
en met groote menechenliefde is dit hier verteld en due
zou Frans Remaer een kunstwerk zijn, was bet maar niet
zoo wansmakelijk.
Dat de F r o h w e i n s dagen achter elkaar niets den
erwten en boonen eten, C 1 a r a intusschen overal komt, en bij
gebrek aan entreekaart gewoon achter een vreemden beer,
als bij hem hoorend, door bet tourniquet sluipt, en met
St .-Nicolaas eon bankje van /25 voor cadeautjes ken nit-
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geven, enfin, smakelijk is hot niet, maar misschien wel echt
als milieu-teekening van een Haagschen .Roman .
Erger is dat de vaak zeer natuurlijke gesprekstoon
omslaat in hot platte, als 01 a r a, die trust wat los en
vast is, een kus noemt : „een lekkere lik", en haar vriendin
C 1 a r a's weelderige buste aanduidt als „die onbeschaamde
Maagdenburgers van jon" (bi. 122/3). Doch hot ergste is
dat hot alleredelste idealisme van dit book is gekocht
op een uitverkoop van eon dubbeltjesbazaar . Tenminste
wat de hoofdfig urea betreft ; want mevrouw F r o h w e i n,
de stille weduwe en moeder, die toch vrouw blijft, is voortreffelijk, zoo ook haar zoon, de frissche schooljongen .
C 1 a r a immers is reeds al to lief, to zoenerig, to frisch, to
romantisch-heldhaftig. F ran s, al citeert hij veel van .
V o n d e 1 en van lilt a r n i x' s psalmen, last niet zien hoe
hij komt aan zulk een leven van pure zelfopoffiering en
martelaarschap . Toch zouden we zijn offer aanvaarden,
had hij daarmede niet Jhr. T r o m p voor C 1 a r a gekocht .
Want doze Jhr . T r o m p is je refine draak, familie van
R in aid o Ri n al din i . Komt ook nit : zijn moeder is
een Italiaansche ; hij heeft haar zwarte oogen en bijbehoorende vurigheid . Erfgenaam van schatrijken Frieschen
edelman leeft hij als eon pacha, eon wellusteling van zijn

veertiende jaar af, links en rechts vrouwen onteerend
totdat C l a r a' s liefde, neon de opoffering van F r a n s,
die en passant ook een couritsane bekeerd heert, hem opeens
maakt tot C I a r a' s idealen man .
En hot allerergste is dat de schrij ver dit zelf gelooft,
en hem in alien ernst noemt : een keurwezen der natuur .
(biz. 331) ! Doch de lezer lacht : hij een keurwezen ; een
draak ! en vindt hot toch jammer dat hij zoo moot lachen .
Neon, hot is niets, dat de schrijver eons nit zijn rol valt
en zelf 't woord neemt, ook al verbiedt de objectiviteit
hot, T hacker a y deed hot telkens ; dat zijn geestigheden
wel eons par force zijn, nu groote schrijvers gaan in dozen
sours ook niet vrij uit
maar bij hen waren dit geniale
fouten, die hot stork-geniale van hun work to moor deden
uitkomen . Maar wee hot work, dat zulk geniale fouten
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niet kan verdragen ; dat krijg'b alles van een draak . Moet
dit onze eindindruk blij ven ! De slotalinea van Frans Remaer
zegt
En zoo eindigt de droeve hirtorie van Een Veertiger, en daarmee
bet eerste bedrijf van K 1 a a r t j e e Roman . (bl. 346),

Er zijn dus vervolgen to hopen
of to duchten . Dat
hangt van den schrijver af, als hij bet wansmakelijke van
kussen en tranen wil weglaten
hij kan bet wel
en de
volgende bedrij ven van Kl a a r t j e s Roman ons doet lezen
niet als een drakerige, maar als een, moet bet droeve,
maar bovenal werkelijke historie .
Die werkelijkheid verwachten we van den gevoelvollen
realist C y ri e 1 B u y s s e, vooral flu hij ons belooft $et
Voile Levers. Al spoedig bemerkt men, dat dit een reprise is
van 's schrijvers ook bier besproken vorig werk get Bolleken .
Pus genre dorpsnovelle, Vlaamsche Heimathkunst, dock nit
van bet Vlaamsche dorp, maar van bet kasteel bezien .
Daar op bet Landjuweel peutert aan zijn alomvattend
reuzenwerk „La Genese Universelle" de monomane wetenschaps-dilettant D u d e m a i n e, terwijl mevrouw leeft voor
o d on . Want sinds zijn zuster Mar g u e rite in een vlaag
van woede zich heeft verdronken, omdat ze haar commisvoyageur niet mocht trouwen, wil de moeder aan den eenigovergebleven O don ten minste „bet voile levers" schenken .
O d o n blijkt echter een domme, onhandelbare, tuchtelooze
jongeu to zijn, wien de zwakke ouders, uit vrees dat hij
anders zal doers als M a r g u e r i t e, alles toegeven, ook bet
allerdolste . Het wordt een hel op bet Landjuweel : de
goedige zot D u d e m a i n e, al maar voortpennend aan zijn
nonsensikale syntheses zijn vrouw, nit zorg en angst honderd
dooden stervend voor O don, zonder hem daarmee to redden .
Want deze verslingert zich aan een herbergmeid, die hij
toch niet wil trouwen, en vindt door iedereen, zelfs door
zijn eigen kinderen, geminacht, een luguberen dood, als hij,
weer uit bet herbergj a komend op weg naar 't Landjuweel
to water valt en verdrinkt.
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Even arm nu als de inhoud, even rijk is de vorm van
Bet Voile Levers. Hoewel beschikkend over een groot meesterschap in d~tailteekening, vermoeit de schrijver ons daarmede
niet, dock geeft er juist zooveel van, dat we telkens gaarne
bewonderen, steeds naar meer verlangen, en alleen betreuren
dat al dit schoons besteed is aan zoo'n vervelend sujet .
Ziehier b.v. hoe de oude 0 don den laatsten avond van
zijn le ven in hot herbergj a bij ex-geliefde en dochter zit
to dutten.
„Er was sen lange stilts, waarin zij niets meer hoorden dan
hot trage tiktak der horloge en hot loeien van den wind . Toen
kwam dear van lieverlede, in onregelmatig, hortend tempo, eon derde
geluid bij : hot snurken van meneer O d o n .
De beide vrouwen keken naar hem om . Hij bliss en snurkee,
hot grijze hoofd met zwarten deukhoed diep over de boret gebogen .
Zij zagen elechts zijn roods koonen en 't korte eindje sigaar, dat,
tusschen zijn lippen gekneld, over zijn vuilgrijzen beard scheef op
en neer ging . Eensklaps viol hot er nit en rolde over den rooden
vloer, terwijl zijn lippen even zoekend-smakkend heen en weer bewogen . Zijn snurken hield op, hij lichtte zwak hot hoofd en opende
half zijn oogen, die zich even op de beide vrouwen gingen vestigen .
- Wa. . . wa scheelt er dan P bromde hij met dikke tong, nit zijn
humour .
Niets, . . , niets, . . . zei de moeder gedwee . Z u 1 m a, in hear
breiwerk verdiept, wrikkelde steeds viug de naalden door elkaar,
zonder op to kijken . (bl . 229).

Dit is de prachtige beschrijving van een weerzinwekkend
tooneel tj e, en zoo is eigenlijk hot geheele book . De titel
is sarcastisch bedoeld, en had van aanhalings-, uitroep- of
vraagteekens moeten voorzien zijn ; want „Hot Voile Levers"
wilden zijn ouders, vooral zijn moeder, aan 0 d o n schenken
(bi. 11), en wet door hun bijna misdadige toegefelijkheid
daarvan terecht is gekomen, wordt hier beschreven . Met
Voile Levers heeft dus jets van een roman a these, dock is
daarvoor to nuchtere, vlak-realistische, Vlaamsche dorpsnovelle . Doch van een echte dorpsnovelle mist hot ook
weer de bests eigenschappen . Van den boerenstand, van hot
boerenwerk vooral, dat in de nieuwere roman s even liefdevol
en uitvoerig wordt geteekend als in de ouderwetsche hot
eten en drinkers, vernemen we hier niets . We hooren van
O . E. IX 5
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zwakheid en zotheid en daarna van zotheid enn zwakheid,
enn als dan O d o n eindelijk ook to water is geloopen,
hebben we weer een van die technisch-knappe, dock innerlijkleege boeken gelezen, waaron.der onze literatuur nog zucht,
als onder eenu gelukkig-voorbijgaande vrucht van bet materialisme .
Da,arentegen spreekt van jets komends, vann een nieuw
begin Lieveke door Eli n e Mare . Het doet zulks door zijn
lnhoud, want bet geeft ons L i v i n a V e r d a e d to zien,
een echt Vlaamsch meisje, door grootvader wat verwend,
door een Vlaamsch-deftige tante uit bet wat rommelig
wordend ouderlijk huffs gebracht naar een pension.aat, vanwaar ze de vacancies doorbre.ngt bij oom, den dorpsdokter
en burgemeester, oud en dik maar overvloeiende van jonge
Vlaamsche leute, en ten slotte weer thuisgekomen, wat
ontnuchterd door het verliezen van een romantische bakvischjes-verliefdheid en ook door het kennis waken met
's levees realiteit, maar toch altijd gebleven L i e v e k e, een
aardig Vlaamschh kind . Het doet dit ook door zijn vorm,
want het geeft cal van aardige „bizonderhedekens" omdat
we en den stillen grootvader en den dikken oom, enn de
eerwaarde moeder, die zoo schoon spreekt als de menschen
in Holland, bier zien met de oogen van bet onervaren
n.aieve L i e v e k e, en daarom deze menschen zoo frisch, zoo
voor bet eerst, echt voor ons levee. Zoo werkt dit boek
als de verschijning van eenn ongerepte meisjesziel, alsof de
jonge Vlaamsche schrijfster, die zich achter den schuilnaam
Eli n e Mare verbergt, in dit eerste werk ineens zichzelve
heeft gegeven.
En zoo staann we voor Lieveke verheugd en beducht . Verheugd over een eerste werk z6b wel g eslaagd, dat we aan
onze vele Hollandsche jonge dames, die ook de roeping
van romanciere in zich voelen ontwaken, aanraden Lieveke
eens to lezen, opdat zij in plaats van de zware, doorwrochte
werken, waarmede zij de wereld willen verbazen, liever
trachten to geven jets zelf-doorleefds, jets geheel eigens,
en dus zoo luchtig en onschuldig als Lieveke . Beducht toch

N1EUW E

BOEKEN .

275

ook, omdat L i e v e k e niets meer geeft dan wat er werkt
in haar onervaren zieltje ; we niet weten of ze sterk genoeg
zal blij ken als de strij d komt ; we songs reeds vreezen of ze
ook niet als zoovelen maar mee zal drijven met den stroom,
en we die vrees ook niet van ons kunnen afzetten ten opziehte van de schrijfster . Pat we L i e v e k e en de schrijfster
zoo onwillekeurig vereenzelvigen is zeker een bewijs van
de oorspronkelijkheid, de persoonlijkheid van dit werk,
maar tegelijk teeken dat we met zekeren angst zijn opvolgers tegemoet zien .
Lieveke toch is ruim groot voor wat bet geeft, ruim
uitvoerig en overdadib en bijna vermoeiend in bet lieve, in
hec ki.nderlijk-frissche . :De jonge schrijfster zal toch niet op
dezelfde wijze ons menschen en toestanden laten zien door
de oogen van een ouder, een door bet levee ontnuchterder
L i e v e k e ? Want, dan wordt dat weer de onschoone, slechts
eenzijdige werkelijkheid, die ach, al zoo oud is, en zoo vervelend `vend
En dat we vann die vraag niet loskomen, is wel een bewijs welke schoon.e belofte ons in Lieveke is geschonken,
en hoezeer we hopen dat onze goede verwachting van
Eli n e M a r e niet zal worden teleurgesteld .
Van bizdndere verwachtingen, noch teleurstelling is
meer sprak.e als we eenn nieuw werk ter hand nemen van
den sehrij ver van De Wonderbare Wergild, Ton enz . Want
vooruit weten we reeds dat T e i r l i n c k onze aandacht niet
zal vrag en, als hij niet jets to zeg gee heeft, en ook dat dit
zal zijn meer jets elegauts, dan jets hoog-ernstigs . Kunst
toch schijnt dezen auteur bet schoone spel van den oolijken
geest, enn haar tack is hem dus meer om wat croquante
levensversnaperingen to geven dan wijze levenslessen, waarmee ten nauwste samenhangt dat hij zich vooral voelt aangetrokken door denn mondainen kant van bet levee
. Hem
derhalve daarmede luchtig, sierlijk, elegant to zien spelen,
raketten, goochelen, we rekenen er bij voorbaat op ; dock
zooals hij dit flu bier doet in deze achttiend-eeuwsche
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biografie van Mijnheer Serjanszoon, Orator didacticus dat is
eenvoudig ongelooflijk !
De inleiding teekent hem o .a. aldus
Zijne grijsblauwe, schoon-blinkende oogen wares een dubbel,
stil-roerend licht vol goedheid, dat uitsoheen, zonder onkiesohe
stoornis, over de rustige staatsie van zijn bescheiden, uiterst bescheiden hoofsohheid . . . In de geheele stad bezat niemand zbo rijke
noch zbo vale broeken, kousen, vesten, jassen, pandrokken, tabberds,
mouwlobben, gespen, kragen, borststrikken, braailinten, laarzen,
schoenen en hoeden als mijnheer S e r j a n s z o o n. . . Hij fantazeerde
gaarne en goochelde sierlijk met paradoxes en bovenzinnelijke gedachtenvormen. Hij bedoelde meer, in wat hij zei, de schoonheid
van hat zeggen das de raakheid van hat begrip . Ik houd hem niet
voor een wijsgeer, maar voor sen van die speelsche redenaars, voor
wie de woorden bloemen zijn en die daarmede kleurige festoenen of
zoetgevooisde ranken dichten, . . Toch voelde hij fijn, en al was dit,
op slot van rekening, zijne eenige verdienste, zij blijft hem in alma
tijden tot een roam . Mijnheer J . B, S e r j a n s z o o n is, al pratend,
heel mooi door hat laves gegaan . Hij heeft zijn eigen versierd met
trossels van behaaglijke teederheid en minzame gezegden . En hij
stierf gelijk een kind vol gratis .
De geur van zijne lieve ziel ademt over daze bladzijden, en hat
is niet zonder weemoed dat ik zeif, ze overlezend, er hat licht gepoeier van opsnuif. Het lijkt, inderdaad, een vreemde geur, die hat
verleden wekt - „vows n'en sauriez humer le parfum sans ressentir
incontinent un bien-Otre inexprimable et it semble qu'une ivresse
d~licieuse vows envahit subitement le coeur . . ." (bl . X--XVI) .

Welnu daze geheele biografie lijkt spel, en daze gedocumenteerde en van inleiding en portret voorziene historie
van dazes last-achttiendeeuwschen Brabantschen pronkepink, hoofschen grappemaker en epicuristischen mooiprater
lijkt puur fictie . En is juist daarom zoo voortreffelijk .
Want al bleak dat daze jaartallen, citaten en names
notarieel-nauwkeurig wares overgeschreven wat ik niet
geloof
hat geheele verhaal zou er niets meer of minder
waar om zijn . Zoo heeft her de fictie hat karakter van
historie, en de historie hat aanschijn van fictie gekregen ;
zoo is dus her vorm gegeven aau hat wondervolle levee,
waarvan we zoo telkens niet weten of hat droom das
werkelijkheid is . Voor wien dus hat ideaal is iets to lazes
dat 1waar is gebeurd, en dat op aangename wijs ons listiglijk
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een goede dosis levenslessen toedient, is Mvjnheer Serjanszoon
niets . voor wien echter literatuur een andere task heeft dan
wetenschap, wijsheid of kerk, aan wie hij dan het aanprijzen
van goede moraal wil overlaten, kan de lezing van dit
geestige boek een genot zijn, als een het rooken van een
fijne liavanna, het drinken van een glas pittigen wijn . Dus
zeer met mate to genieten, niet aan kinderen to geven, en
zich bewust blijven dat dit alles meer spel blijft dan ernst,
en wilde het ernst worden, bepaald zou zijn of to wijzen
en to veroordeelen .
Daarmede is de zuivere historie den roman niet ter
behandeling ontzegd . Integendeel : de herlevende literatuur
richt zich op aan de historie ; zoo de romantiek eerst
aan de Middeneeuwen, en in haar nabloei ten onzent
aan de 16e en 17e eeuw ; n amen als Walter Scott,
en ten onzent Drost, Toussaint, Schimmel en
W a 11 i s zeggen genoeg . Zoo zocbt ook de herlevende
literatuur van den laatsten tijd zich to sterken aan de
historie, en A.ry Pries, van Schendel, en A .driaan
v an O o r d t lieten zich door de Middeneeuwen inspireeren
voor hue scheppingen. Echter noch bij de laatst-,
noch bij eerstgenoemden sluit zich aan .A l b . S t e e n h o f fS m u 1 d e r s met haar Jan van Arkel en Jacoba van Beyeren ;
eerder bij den thans meer dan tijdens zijn levee vereerden
A. J . A l b e r ding k T h ij m . Zij is even goed-roomsch, en
even zuiver en kinderlijk van intentie als deze, dock niet
zoo'n groot kunstenaresse als deze kunstenaar was, en toch
is zij grooter dan ze zelf weet . A.ls dichteresse was haar
optreden zoo innemend-bescheiden ; als schrijfster van
historische rowans is dit to bescheiden.
Het eerste hoofdstuk toch van Jacoba van Be yeren teekent
ons deze naar het levee, hoe zij als page verkleed de hofjacht meemaakt in de 's Gravenhaagsche bosschen, het eerst
het everzwijn doodt, en met haar onstuimige lieftalligheid
a11e~ naar haar hand, en ook wel eens scheef zet . En de
ongekunstelde en toch niet kunstelooze beschrijving doet
ons verlangen naar meer. Dit meer komt ook wel, dock
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komt to gauw, to druk, to schetsmatig ; zoodat as het
boekje uit is, we vinden dat flu de schrijfster met deze
historische schetsen voor zich, den roman Jacoba van Beyeren
had moeten gaan schrijven . Zeker, het bij uitstek romantische,
en dramatische, en tragische levee onzer laatste oud-Hollandsche vorstin is wel even als in een bedaarde cinematograaf aan ons oog voorbijgegaan, maar ons ontbrak ten
eenenmale de tijd haar levee mee to levee . Wat is bij voorbeeld gemaakt van die bizonder-dramatische periode in het
levee van „vrouwe Jacop", als zij in haar driehoek getrouwe
steden Gouda, Oudewater en Schoonhoven zich jarenlang verdedigt tegen den trouweloozen Bourgondier ? Wat 's schrijfsters Jan van Arkel nog eer tot hoog ere-kinderlectuur dan tot
een historische novelle maakt, nl, een borate aaneenrijging
van schokkende tafereelen nit de zoo bij uitstek romantische
Middeneeuwen, dat heeft ook haar Jacoba van Beyeren verhinderd to worden een historische roman . Had zij den tijd,
aan Jan van Arkel tamelijk nutteloos besteed, gegeven aan
Jacoba van Beyeren, door grootere objeetiviteit, geduldiger
uitvoerigheid, meerdere detailuitwerking en Woordkunst ware
dit goed begonnen verhaal, werkelijk geworden een goede
historische roman . Dat zij dien kan geven, bewees haar
eerste hoofdstuk van Jacoba van Beyeren, en dat zij zulk
eenen flog eens zal geven hopen wij van harte, niet alleen
voor haar kunst, maar ook voor onze romanliteratuur,
Want al zijn de bezwaren oud tegen den historischen roman,
dat hij ni . is een tusschending, geen roman in zooverre hij
historie en geen historie in zooverre hij roman is, de praktijk
heeft bewezen dat de historische roman den roman in het
algemeen ten goede komt, omdat hij ons overtuigend het
algemeen-menschelijke verbeeldt, dat Wij toch altijd willen
zien en meebeleven in den roman-van-nu .

ECON011fiiSCHE KRONIEK .
Van den parlementairen arbeid in den laatsten tijd heeft wel
hot meest in breeders kring do aandacht getrokken do behandeling
der cootie-S c ha pe r in do Tweede Kamer, in welke reeds in
December 1906 ingediende cootie van do Tweede Karner verlangd
werd zich uit to spreken voor do wenschelijkheid der wettelijko
beperking van den arbeidsduur voor alle voiwassen arbeiders en
wel tot tiers urea per etmaal, terwiji voorts in de cootie gezegd
werd dat deze beperking gewenscht was naast do grootst mogelijke
beperking van den nachtarbeid en betere bescherming van kinderon en jeugdige personen . Bij de toelichting van doze cootie door
den voorsteller trof hot dat over do beide laatst genoemde punters
door den spreker al zeer weinig gezegd word en zjn geheele betoog neerkwam op bet gewenschte en op hot reeds nii mogelijke
oener algemeene arbeidsduurhoperking voor voiwassen arbeiders
tot tiers iiur.
Do Tweede Kamer, die door een der sprekers in dit uitvoerig
debat als eon ,,stervende" Kamer werd gekwalificeerd, heeft niet
minder dan vier vergadoringen zoo good als geheel aan do bespreking van do stelling des heeren S oh a p e r gewijd, en wear
toch wel to voorzien was dat de betrokken Minister zeker niet nog
voor hot scheiden van do markt een ontwerp in den zin der cootie
zou aanhangig makes, dear ken men den indruk niet weren dat de
gevoerde beraadslagingen een vrij wel academisch karakter droegen .
Hot onderwerp van doze cootie was er een waarover natuurlijk
siren en dagen lang to prates viol, gelijk do Kamer dan ook heeft
gedaan, en do meest uiteenloopende inzichton zijn dan ook bij de
behandeling van dit vraagstuk verkondigd . Onder dit allos bleek
in do Kamer duidelijk eon streven to bestaan om hij verworping
van do cootie-S oh a p e r toch niet alloon tot eon zoo volstrekt
negatieve uitkomst to gerakon . Do heer A a lb o r s e vond in hotgeen do voorsteller dor cootie had gezegd on niot gezegd, aanlei-
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ding om er zijnerzijds eon to stellen, waarin de Kamer als hear
oordeel uitsprak dat, behoudens dringend noodzakelijke uitzonderingen en overgangs-bepalingen, de wettelijke beperking van den
arbeidsduur voor de volwassen arbeiders en wet tot tiers uur per
etmaal, gewenscht is, en golijk men west, is doze laatste cootie
met groote meerderheid door de Tweeds Kamer aangenomen . Bij
do stemming over doze laatste uitspraak schaarden zich de Vrijzinnig-democraten en de Unie-liberalen on bloc aan de zijde van
Mr. A a 1 b e r s e, terwijl van de Vrije-liberate Kamergroep Mr . $ e nn e q u i n en de voorzitter hem bijvielen ; de Christelijk-$istorische
partij stemde togen doze cootie, terwij 1 de anti-revolutionnairen on
de Kathol ieko partij en verdeeld waren .
Men ken dus zeggen dat de Tweeds Kamer door aanneming
van doze cootie zich heeft uitgesproken, onder hot gestelde voorbehoud, voor sen wettelijke arbeidsduur-beperking van volwassen
manners tot tiers uur per etmaal, dock men ken daarmode volstrekt
niet zeggen dat doze uitspraak groote praktische beteekenis heeft .
Vooreerst was hot eon „stervende" kamer die dit votum gaf en do
vraag blijft over in welken zin hot oordeel over dezelfde aangelegenheid van eon straks in hot naj ear optredende nieuwe Tweeds
Kamer zal uitvallen. Voorts is uit de redevoeringen van Minister
T a 1 m a wet duidelij k gebleken dat doze bewindsman de cootie
ook van don hear A a 1 b e r s e naast zich zal neerleggen en niet
van zinc is to zwichten voor den op hem hierdoor beproefden aandrang . Met groote beslistheid is door den Minister gezegd dat bet
ons ontbreekt aan kennis, niet van de buitenlandsche wetgeving
en ook niet van de literatuur over hot onderwerp, maar van den
feitelijken toestand en van de economische krachten die in ons
Nederlandsch bedrijf werkzaam zijn . „Want, Mijnheer de Voorzitter, hot is zeker noodzakelijk dat wij vooruit komen, maar wij
moeten toch zorgen dat de arbeiders op dien wag near die betere
toekomst sen boterham vinden, al is he t sen nog zoo schrale,
anders zullen zij die toekomst niet bereiken ."
Wear dus wegens hot oogenblik, waarop doze zaak in hot
Parlement word behandeld, ook bij bereidheid das Ministers om de
zaak aan to pakken, toch reeds sen uitspraak der Kamer zonder
effect zou zijn gebleven, althans in doze wetgevende periods ; en
wear bovendien de Minister die bereidheid zeer beslist ontkende ;
dear mist inderdaad deze uitspraak vrijwel elks praktische beteekenis . Waarom den toch deze aangelegenheid in hot Parlement is
behandeld en waarom die behandeling op de bovengeschetsto wijze
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heeft plaats gegrepen? Er zijn er die gezegd hebben dat juist een
stervende kamer in hat vooruitzicht der naderende verkiezingen
gaarne nog een blijk van „Arbeiterfreundlichkeit" geeft, en men heeft
in de redevoeringen van deze of gene in verband met de later
door dien spreker uitgebrachte stem, hat bewijs meenen to vinden
dat niet enkel overwegingen aan hat inzicht over de kwestie ontleend, die stem hebben bepaald . Door Mr . P . J . T r o e l s t r a is
in Het Volk van 14 Maart een uitvoerig artikel geschreven over
„De Politick in hat Tienuren-Debat" en ook in andere pers-organen
heeft men stemmen van gelij ken klank kunnen vernemen . Wij behoeven op dit alles niet in to gaan . Hoofdzaak is en blijft de
vraag, niet : door welke bijkomstige overwegingen wellicht de uitspraak der Kamer ward beheerscht, dock wat metterdaad die uitspraak beteekent .
De naderende verkiezingen werpen ook op ander gebied, als
alle komende gebeurtenissen, haar schaduw voor zich nit . De staatkundige partijen hebben reeds voor hat meerendeel haar urgentieprogramma's opgesteld en wij wezen er reeds vroeger op hoezeer
de Liberals Unie bij de vaststelling van hat hare bereid bleak,
haar vroeger uitgesproken voorkeur voor verplichte ouderdomsverzekering los to laten . In onze vorige kroniek haalden wij een
en ander aan uit de toelichting, die door hat Bestuur der Unie
was gegeven tot een voorstel waarin gesproken ward van „een
socials hervorining om tegemoet to komen aan de nooden van die
medeburgers wien hat niet gelukt is, als zij oud geworden zijn, in
eigen levensonderhoud to voorzien ." Wij moeten thans nog een
oogenblik stilstaan bij de beraadslagingen over dit voorstel in de
algemeene vergadering van deze partij . Er bleak hier een sterke
strooming to zijn welke Staatspensionneering op den voorgrond
wilds stellen . Doch een man van zoo groot gezag als de oudminister d e M e e s t e r, had reeds, voor kiezers bet woord voerend,
gewezen op de groote geldelij ke bezwaren die tegen Staatspensionneering ten onzent zouden rij zen . Op deze vergadering der
Unie herhaalde hij dat z .i . de kwestie niet rijp is voor beslissing
en een uitspraak dus nog praematuur zou zijn . In de Regeeringsbureaux is dit vraagstuk nog niet bestudeerd . Hat Engelsche
stelsel zou met een pensioen op zeventig jarigen leeftijd en met
uitsluiting der bedeelden 12 a 13 millioen kosten en een pensioen
op 65-jarigen leeftijd zou, zonder bij drags van werknemers en
werkgevers, 40 a 45 millioen vorderen . Zulk een bedrag flu achtte
deze spreker niet to verkrijgen wanneer men hat vrijhandel-stelsel
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wil haudhaven en ook geen belangrijke accynsen-verhooging wil .
Op dien grond oordeelde deze oud-Minister dat Staatspensionneering
zonder premie-betaling thans niet bereikbaar kan worden geacht
en dat men het yolk niet moet vleien met jets waarvan men
twijfelt of het to verkrijgen is . De vergadering echter ging merle
met hen die, niettegenstaande deze ernstige waarsehuwingen . een
uitspraak voor Staatspensionneering van deze partij wenschelijk
aehtten en de voorzitter, Mr . B o r g e s i u s, aannemende dat de
12 a 13 millioen wel to vinden zouden zijn, verklaarde een amendement aannemelijk waarbij in bet program gezegd zou worden
dat men zich de oude-lieden-zorg bij voorkeur dacht door toepassing van Staatspensionneering, „zij hot dan ook niet in den ruimsten zin." En aldus is het verkiezings-program der Liberale Unie
gewijzigd. Hiermede is dus uitgemaakt dat, waar straks de woordvoerders en propagandisten der Liberale Unie voor de kiezers optreden, zij bij de toelichting van het blanco artikel, dat oorspronkelijk ten aanzien der zorg voor ouden van dagen geformuleerd
was, thans de voorkeur zullen uitspreken voor Staatspensionneering .
Men mag zich zeker wel afvragen of de uitspraak van deze vergadering gegrond was op voldoende kennis van het stelsel waarvoor men zich verklaarde . Er is reden to meer om die vraag to
stellen, daar jaren lang door deze zelfde Unie de Ferplichte ouderdoms-verzekering, die men thane „bij voorkeur'' . . . . loslaat, is gepropageerd geworden . De voorzitter zelf heeft op deze vergadering
drie voordeelen opgesomd, welke Staatspensionneering hood boven
verzekering ; en men vraagt zich of waarom, indien dit eerste stelsel de voorkeur boven het tweede verdient, tot op 1909 dit tweede
door de Unie is voorgestaan .
Het antwoord op die vraag is natuurlijk hierin gelegen dat
hot voorbeeld van Engeland uiterst suggestief op one hier in
Nederland gewerkt heeft .
Wij zien, waar wij sociale regelingen willen ontwerpen, bij
voorkeur om naar hetgeen men in het buitenland doet : jaren lang
hebben wij met bewondering gestaard naar den Oostenlijken nabuur die een uitvoerig stelsel van dwangverzekering had ingevoerd
en aan heel de wereld verkondigde dat er niets beters dan dat
was to vinden . Die Duitsche school verwierf ten onzent dan ook
aanhangers onder al wat zich vooruitstrevend noemde of waande .
Maar flu heeft de Westelijke buurman van over de zee met voorbijgaan van het Duitsche voorbeeld, binnen zeer korten tijd een
Staatspensionneering voor ouden van dagen weten tot stand to
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brengen en aanstonds richten de blikken van zeer velen in Nederland zich met groote bewondering naar Engeland en roepen thans
luide uit dat bier bet exempel is gegeven hetwelk wij bij voorkeur moeten volgen . Terecht heeft Mr . T y d e m a n to Zutfen
gezegd dat er „een vloedgolf voor staatspensionneering over Nederland is gegaan ." Krachtig zal men bij verkiezingen propaganda
zien makers voor een stelsel waarover men in Engeland een nog
slechts zeer kortstondige ervaring heeft (een ervaring die vooral
bewees hoezeer de kosten de raming overtreffen), een stelsel waarvan men thans zegt dat men bet „niet in den ruimsten zin" zal
toepassen, omdat men niet meer dan twaalf millioen meent to
kunnen vinden (al is dan ook niet gebleken hoe zelfs deze twaalf
millioen to vinden zullen zijn), terwijl met groote zekerheid to
voorzien is dat, wordt eenmaal dit denkbeeld ten onzent verwezenlijkt, er een zeer sterke aandrang op Regeering en Parlement zal
worden uitgeoefend mu j uist wel ,,in den ruimsten zin" bet stelsel
toe to passers .
Wanneer men flu toch eenmaal ten onzent naar de buren ziet
om na to gaan op welke wijze zij hunne sociale regelingen ontwerpen, dan zou er allicht ook aanleiding kunnen bestaan om niet
slechts naar hot Oosten en bet Westen dock ook naar hot Zuiden den
blik to slaan en wat meer gezette studio to makers van hot Belgische stelsel, waardoor weliswaar niet direct zorg voor oude lieden
wordt verkregen, maar waardoor dit zeer aantrekkelijke bereikt
wordt, dat de spaarzin der burgers van overheidswege wordt bevorderd en beloond . De grondslag van dit stelsel is dus de
„self help" der individuen hetzij afzonderlijk, hetzij georganiseerd
in vereenigingen, een „selfhelp" die door den Staat wordt geleid
en aangemoedigd.
Wie van „self help" bij voorkeur veel verwacht voor de tot
ctandkoming van noodzakelijke of gewenschte regelingen op soeiaal
gebied, die zal met instemming or van hebben kennis genomen
dat zoowel de tuinbouw als de landbouw ten onzent gedurende
den laatsten tijd eon merkwaardige werkzaamheid hebben ontplooid . In beide kringen heeft men de vrijwillige ongevallenverzekering ter hand genomen, welke in hoofdzaak geregeld zal
worden op den voet der ongevallenverzekering voor de nijverheid .
Men is in doze kringen klaarblijkelijk tot de overtuiging gekomen
dat eon voorziening, gelijk voor de industrie door den wefgever is
getroffen, voor land- en tuinbouw zeer wel door den werkgever gemaakt kon worden . De handers ineenslaande en met terzijdestelling
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Van kleinere en grootere verschil punters, hebben de leidende mannon op dit gebied hot hunne gedaan om organisaties tot stand to
brengen die als merkwaardige proeven van zelfwerkzaamheid onze
aandacht overwaard zijn en het zal niet anders kunnen of, wanneer
straks de wotgever zich nog eons de vraag gaat stellen welke
task voor hem hier is weggelegd, hij daarbij rekening zal hebben
to houden met wat hij op dit gebied als reeds bestaand aantreft.
Ongetwijfeld zal aldus voor land- en tuinbouw eon regeling, ook
met des wetgevers sanctie, tot stand gebracht kunnen worden,
waarbij de fouten der wettelijke ongevallenverzekering voor de
nij verheid vermeden worden .
De verbetering van die wettelijke ongevallenverzekering blijkt,
gelijk telkons blijkt, de aandacht van den betrokken Minister bezig
houden . Dit blijkt nit de telkenmale bij de Tweeds Kamer ingediende kleino wijzigingswetjes, waarin flu eons voor dit dan weer
voor dat euvel eon middel tot „redres" wordt ears do hand gedaan .
Laatstelijk heeft de Minister aan de Kamer toegezonden eon wetsvoordracht die beoogt, de bij de Rij ksbank verzekerde werkgevers
krachtiger aan to pakken wanneer zij nalatig blijven in de betaling
van hunne premie. Dit stelsel van allerlei gedeeltelijke wijzigingen
beveelt zich wellicht aan door de overweging, dat al zulke kleine
wetj es missehien gemakkelij ker door de Regeerings-bureaux voorbereid en door de volksvortegenwoordiging behandeld worden, dan
wanneer men dit apes in sen omvaugrijke wetsvoordracht ging
hijeenbrengen . Doch met dit al zijn tot nog toe groote en belangrijke verbeteringen onzer ongevallenwet blijven behooren tot de
onvervulde wenschen .
Niet deze wet alleen is eon getuigenis van hot gemis aan
wotgevingskunst dat ten onzent zoo vaak den arbeid der Departementen kenmerkt. In den laatsten tijd heeft dit gemis in sterke
mate de aandacht gotrokken der Tweeds Kamer . Het was vooral
bij het zoogenaamd colloctenwetj a dat eon scherpo critek op de
technische bewerking van een dergelij ke aangelegenheid in eon
wetsvoordracht word geoofend . De afgevaardigde voor Gouda zeide
bij deze gelegenheid hot navolgende : „Mijnheer de Voorzitter 1 1k
„zal mijn stem aan dit wetsontwerp niet kunnen geven . In de
„eerste pleats reeds om de redactie . Doze redactie doet levendig
„denken aan eon van de allerslechtsto producten van wetgeving, wet
„redactie aangaat, die wij in hot Staatsblad hebben, aan de veel„besproken Drankwet . Wanneer men de artikelen van dit wets„ontwerp best, wordt men steeds herinnerd aan al de samenvoe-

ECONOMTBCHE KRONIEK.

285

„gingen van en verwijzingen naar artikelen die wij in de Drank ..
wet aantreffen . Ik wil, om dit gezegde nader to doen uitkomen,
„sans op enkele artikelen de aandacht vestigen . Lees bij voorbeeld
„eens art. 17, alinea 1 : Eerie openbare inzameling, die ingevolge
„daze wet mag worden gehouden, wordt door geen andere perso„nen verricht dan ingevolge de artt . 11, 12, tweeds lid, of 16,
„vij fde lid, onder overlegging van hat getuigschrift van zed elij k
„gedrag, bedoeld in art. 11, als daarmede belaet zijn opgegeven
„en to wier aanzien hat tweeds lid van art . 11 is toegepast . Of bij
„voorbeeld art . 4, alinea 4 : Burgemeester en Wethouders kunnen
„aan eens installing, aan walks hat verlof bedoeld in hat tweeds
„lid, is verleend, onder door hen daarbij tar zake van de opgave,
„bedoeld in art . 16, tweeds lid, to stellen voorwaarden vrijstelling
„verleenen, van hat doen van de mededeeling bedoeld in hat derde
„lid . Hier vraag ik toch : is dat sen redactie die de Kamer most
„toelaten ? Dit betreft nog maar de redactie van de eigenlijke
„voorschriften der wet. Maar wanneer ik nu kom tot de redactie
„van de strafartikelen, dan vraag ik toch ernstig aan de Kamer
,,of zij hat op haar verantwoording durft to nemen, sen dergelijke
„redactie van straf bepalingen to sanctioneeren . Ook daartoe sen
„voorbeeld . Art . 22, alinea 1 luidt : Hij, die geroepen tot hot ge„ven van inlichtingen ingevolge art . 8, tweeds lid, of art. 12, vierde
„lid, opzettelijk onjuiste opgaven verstrekt, wordt gestraft met
„ten hoogste sen maand. Daar staat eigenlijk niet met ronde woor„den wat nu eigenlijk strafbaar is, maar ik dank, hat zal dan wel
„duidelijk in de aangehaalde artikelen staan . Ik raadpleeg dus hat
„artikel waarnaar wordt verwezen, art . 12, vierde lid, en wat lees
„ik flu daar ? Ter zake van sen verzoek om verlof, als bedoeld in
„de artt . 3, 4 en 5, kunnen de opgaven, bedoeld in art . 8, tweeds
„lid, letter a, b of c, worden gevraagd . Is dit flu inderdaad sen
„redactie die de Nederlandsche taal en de Nederlandsche wet toe„laat ? Op de Drankwet is de grootste satyrs geschreven door on„zen voormaligen commies-griffier mr . S c h e p e 1 . Hij heeft eon
„zeer nuttig werk verricht . Hij heeft uitgegeven sen Nederlandsche
„vertaling van de Drankwet . Nu is dit op zichzelf toch sen schande
„voor de Wetgevende Macht, dat, wanneer er sen wet in hot
„Staatsblad komt, men zich werkelijk genoodzaakt ziet om voor hat
„publiek, dat met die wet in aanraking komt, sen Nederlandsche
„vertaling to geven . Toch was dit noodig. Voor daze wet zal hot
„even noodzakelijk zijn . Ik zou daarom den Minister van Binnen„landsche Zaken zeer ernstig willen verzoeken om, wanneer dit
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„wetsontwerp bij ongeluk in hat Staatsblad mocht komen den hear
„S c h e p e i to vragen een Nederlandsche vertaling or naast to
„zetten ."
Men meene niet dat hat bovenstaande een „boutado" mag
worden genoemd : daze critiek was alleszins verdiend en hat is niot dit
collectenwetj a alleen dat daartoe aanleiding gaf : toen kort daarna
in de Tweede Kamer een wijziging der Kinderwetten aan de orde
ward gesteld, kwam Mr . D r u c k e r met de klacht dat ook daze
wetten, waarbij de belangen van zoovelen in ons yolk betrokken
zijn, door haar ingewikkeld samenstel en door de woordkeuze voor
den leek uiterst moeilijk verstaanbaar zijn . Hot collectenwetj e bovengenoemd heeft na een kortstondige behandeling in de Tweede
Kamer daar eon uiterst roemloozen dood gevonden : door denzelfden
afgevaardigde nit Gouda ward namens Kamerleden van de meest
uiteenloopendo politieke kleuren (de heeren d e V i s s e r, v a n
Idsinga, Tydeman, Hugenholtz en van Vuuren) voorgesteld een motfe, waarbij de Kamer als haar oordeel uitsprak dat
een wettelijke regaling van daze aangelegenheid wel instemming verdient dock dat de voorgedragen regaling to omslachtig was, en waarbij
de Kamer dus besloot de verdere behandeling van dit ontwerp to
schorsen in de hoop dat de Regeering wel eon moor eenvoudige
regaling zou willen ontwerpen . De Minister van Binnenlandsche Zaken
had omtrent daze cootie slechts dit aan de Kamer mode to deelen,
dat hij daartegen geenerlei bezwaar had . „Zij geeft, wat de gewisselde schrifturen niet deden, aanleiding om to overwegen of doze zaak
niet op eenvoudiger wijze kan geregeld worden on dit heeft mijn
instemming . De moeilijkheid om daarin op bevredigende wijze to
slagen kan men zich natuurlij k niet ontveinzen ."
Wanneer men de vraag stelt hoe uit een oogpunt van wetgevingstechniek hot oordeel moat zijn over den ontworpen bestuursmaatregel krachtens art. 4 der Arbeidswet, (van welken bestuursmaatregel wij in eon vorige kroniek met instemming opmerkten
dat hat ontwerp aan belanghebbenden tar beoordeeling was toegezonden) dan moot, dunkt ons, worden gezegd, dat weliswaar over
hot algemeen doze Bestuursmaatregel in korto en duidelijke artikelen
de voorschriften aangeeft, dock dat ook bier terwille der beknoptheid
to veal in hot cone artikel naar hot andere, en zelfs naar vole
andere is verwezen . De ontwerpen heeft, waar hij regelen ging
stellen voor fabrieken en werkplaatsen waarin bepaalde werkzaamheden worden vorricht of bepaalde stoffen voorkomen, die fabrieken
en werkplaatsen verdeeld over verschillende categorieen van A tot
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H . Den arbeid in fabrieken en werkplaatsen behoorende tot
categoric A, verbiedt hij onvoorwaardelijk voor personen beneden
16 jaar en voor vrouwen . [)en arbeid in fabrieken en werkplaatsen
sub B last hij voor diezelfcie personen toe wanneer aan riegen in
dit artikel (18) gestelde vereiscliten is voldaan . Voor de fabrieken
en werkplaatsen die tot de volgonde categorieen behooren, goat hij
dan aangeven welke der negen vereischten van art . 18 voor dezen
arbeid zullen gelden en hij zegt dus by . dot voor categoric F
gelden de nummers 1, 2, 4, 6, 7 en 9 van art . 18 . Ongetwijfeld
was de tekst van den bestuursmaatregel veal wijdloopiger geworden
wanneer men bij elk der categorieen de daaraan gestelde vereischten
had opgesomd, dock de vraag is of dit bezwaar, bet nadeel van
wat sneer papier en wat meer drukinkt, niet ruimschoots had
opgewogen tegen bet veal grootere voordeel : dot de werkgevers
en vooral ook de arbeiders in bet artikel, waarin gehandeld wordt
over den bun betreffenden arbeid, aanstonds de voorwaarden
hadden gevonden waaronder die arbeid voor beschermde personen
wordt toegelaten . Te meer klemt daze vraag waar men in een
volgende paragraaf van dezen bestuursmaatregel, handelend over
keramisehe bedrijven, de verwijzingsliefhebborij nog in veal starker
mate ziet heersehen . Ook de arbeid in zoodanige fabrieken wordt
in categorieen onderverdeeld, en zoo vindt men dan voor den arbeid
bedoeld in categoric D bier bepaald, dot een vrouw zoodanigen
arheid niet mag verrichten ,,tenzij ten haven aanzien de voorschriften
van art . 18 sub 4, 5 en 7, van art . 22 sub 1 en van art . 31 sub
1, 2, 3 en 5 worden in a.cht genornen ." Mij dunkt, niemand kan
ontkennen dot bet een zekere gazette studie eischt van de belanghebbenden, na to gaan onder welke voorwaarden nu zoodanige
arbeid toegelaten is to achten
Daze zelfde ontworpen bestuursmaatregel leidt nog tot een
andere opmerking van meer algemeenen aard . Meer dan in vroegere
regelingen wordt bier overgelaten aan de prudentie van den bevoegden
inspecteur . Zoo wordt b .v . voor categoric H van den arbeid in
keramische bedrijven gezegd, dot een beschermd persoon dien arbeid
niet mag verrichten, ,,tenzij to zijnen of to haven aanzien de voorschrifteu van art . 18 sub 4, 5 en 7 en van art . 31 sub 3 en 5
worden in acht genomen, voor zoover naleving van die voorschriften
naar bet oordeel van den bevoegden inspecteur noodig is ." Het
is wel wederom volkonien duidelijk dot de belanghebbende, die
de bepalingen waarnaar verwezen wordt, heeft nageslagen, nu
nog niet weet of metterdaad die bepalingen voor zoodanigen arbeid
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in zijne onderneming geldend zullen zijn, daar hot antwoord op
die vraag niet to vinden is waar men hot zoeken zou, nl . in den
bestuuramaatregol die doze materie hoot to regelen, dock gegeven
zal moeten worden door eon bevoegden inapecteur. Reeds vroeger
is door ons in Onze Eeuw or op gewezen wat de „wetgeving door
hot uitvoerend gezag" beteekent en aan wolke bedenkingen onderhevig is eon stelsel, waarbij slechts de hoofdregel in de wet wordt
neergelegd dock eon omstandige uitwerking van dien regal aan den
bestuursmaatregel wordt toevertrouwd. Doch die bedenkingen
rijzen in starker mate wanneer op zijn beurt die bestuursmaatregel
wel voorschriften gaat opnoemen, dock de vraag, of zij voor arbeid
van zekero snort metterdaad zullen golden, overlaat aan hot beleid
van den bevoegden inapecteur. Op die wijze delegeert de wetgever
via de Kroon zijn bevoegdheid aan den ambtenaar .
De stervende Kamer zal weldra Karen natuurlijken dood aan
hot einde der vierj arigo periods hebben gevonden en men kan
reeds thans de balans opmaken van hetgeen zij op sociaal gebied
heeft tot stand gebracht. Veel is dit niet . De Regeering, die in
1905 optrad, begon met in to trekken Dr. K u y p e i s ontwerp,
houdende bepalingen tot bescherming van den arbeid en ook
Mr. H art e' s ontwerp tot vaststelling van sen nieuwe tariefwet .
De behandeling van hot aanhangig wetsontwerp betreffende de
arbeidsovereenkomst ving in Maart 1906 in de Tweeds Kamer aan
en nam zeer geruimen tijd in beslag ; men herinnert zich dat doze
Kamer dit ontwerp met groote meerderheid aannam on dat de
Eerste, na eon zeer folio oppositie in haar voorloopig verslag en
ook na veal tegenstand in de mondelinge beraadslagingen, eon
meerderheid voor doze wettelijke regaling der arbeidsovereenkomst
aanwees. Daarna heeft hot nog eenigen tij d geduurd voordat doze
wet in working kon tredon, daar de door Minister v a n R a alt e
ontworpen uitvoeringsbepalingen, met name de Koninklijke Besluiten
omtront fabrieks- on spaarfondson, na hunne of kondiging in hot
Staatsblad en nog voor hunne toepassing zoo onpraktisch bleken
to zijn, dat door das Ministers opvolger, Mr . N e 1 i s s e n, eon herziening moest worden ontworpen, terwijl na die herziening aan de
belanghebbenden eenige tij d moest worden gelaten om de statuten
hunner fondsen met de Koninklijke Besluiten in overeenstemming
to brengon . Zoo word hot 1 Februari 1909 voordat de wet in
working trad . De door Minister K u y p e r ingediende ontworpen
eener ziokteverzekeringswet en tot wijziging der ongevallenwet,
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warden door de opvolgende Regeering ingetrokken ; Minister
V e e g e n s diende bij de Tweedy K .amer twee gewijzigde ontwerpen
in, walks op burs beurt door de thane ears bet bewind zij ode
Regeering zijn teruggenomen . Boven spraken wij reeds over hetgeen
Minister T aim a in zake de wijziging der ongevallenwet doende is
en wij vermeldden reeds vroeger zijn planners ten aanzien saner
wetsvoordracht nopens ziekteverzekering . Ook bet ontwerp der Regeering, walks van 1901 tot 1905 aan bet roar was geweest, omtrent
invaliditeits- en ouderdomsverzekering, ging den weg van zoovele
onafgedane wetsvoordrachten ; de in 1J05 optredende Regeering
verklaard a in de Troonrede dat zoodanige verzekering op hear program
stood en dat die regaling zou worden ingevoerd „zoodra de vereischte
middelen beschikbaar zullen zijn ." Later heeft Minister V e e g e n s
in bet Parlement mededeeling gedaan omtrent de groote moeilijkheden die hij, zonder ze voorzien to hebben, op zijn weg vond bij
de poging om zijn voornemen in daze richting tot uitvoering to
brengen ; hij diende in October 1907 ears ontwerp-ouderdomsverzekering in, hetwelk door zijn opvolger ward ingetrokken ; thane
is dit Ministerie met dezelfde aangelegenheden wader bezig . Op
walks wijze zij een oplossing hiervoor tracht to vinden is niet
recht duidelijk goworden . Door den Minister van Binnenlandsche
Zaken is daaromtrent in de Eerste K.amer op 3 Februari dozes
jaars eon verklaring afgelegd, walks ale volgt luidt :
de vraag
zal steeds zijn of in hat onderling verkeer van de menschen, in
hunne rechtsbetrekkingen, hot juiste rechtsbeginsel in acht wordt
genomen en met die vraag moat de `vetgever zich bezighouden.
Dat die juiste rechtsbeginselen geheel in acht zijn genomen ken
met name wet betreft de invaliditeits- en ouderdomsverzekering,
niet gezegd worden . Hat is hat streven van de Regeering om hierin
verbetering to brengen met gebruikmaking van de krachten in de
Maatschappij, met hat doel om niet slechts tot ouderdoms- maar
ook tot invaliditeitsverzekering to geraken, en de Regeering werkt
hieraan ook krachtig voort . En zoo hat Kabinet in staat mocht
worden gesteld zijn task voort to zetten, den wenschen wij met
dien arbeid voort to gaan ." Spr . voegde hieraan toe dat men hat
gevaar moot vermijden to veal over hat „hoe" to twisters ; de
kortste weg is ook bier niet altijd de bests on dit moest de
Regeering wel bedenken, zou niet de organisatie dezer verzekering
cone mislukking worden . „De Regeering moot wel met bet oog
op hetgeen ten aanzien van die organisatie bereikbaar is en met
hot oog op den tegenwoordigen toestand der maatschappij de vraag
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onder de oogen zien in hoeverre, wear verzekering, ook dwangverzekering, to kort zal achieten, armenzorg moot aanvullen ."
Hot schijnt niet gemakkelijk in doze woorden eon klaar geluid to
vernemen omtrent de richting waarin doze Regeering zich de oplossing van dit vraagstuk denkt . Slechts is uit den laatsten tijd
gebleken dat de anti-revolutionnaire partij aan invoering van verplichte verzekering in hearr urgentie-program vasthoudt en dat hot
denkbeeld van staatspensionneering bij Dr . K u y p e r op grooten
tegenstand stuit .
Wanneer men den ten onzent onafgedanen parlementairen
arbeid overziet, den is dit alles nog slechts kinderspel bij hetgeen
Frankrijk op dit gebied to zien geeft . Blijkens eon staat, opgenomen in hot 1 Januari-nummer van hot Bulletin de l' 0 ffice du
Travail, waarin de gezamenlijke wetsontwerpen en door Kamerleden ingediende wetsvoorstellen op sociaal en economisch gebied
bij hot Fransche Parlement aanhangig, worden opgesomd, zijn or
niet minder den drie wetsontwerpen ingediend welke eon „Code du
Travail" bevatten, elk in zes boeken verdeeld ; daarop volgt de eerste
hoofdgroep der ontwerpen en voorstellen met betrekking tot de
arbeidsovereenkomst omvattende 31 nummers ; eon tweede hoofdgroep met 38 ontwerpen en voorstellen heeft betrekking op de regeling der arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden ; de derde groep geeft
17 ontwerpen voor wettelijke regeling der vakvereenigingen . Be
vierde groep levert 11 ontwerpen op ten aanzien van scheidsgerechten enz . De vijfde groep voegt er 46 voorstellen, vallende onder hot
hoofd arbeidersverzekering, aan toe ; de zesde groep verzamelt acht
voorstellen voor de prevoyance en de laatste groep „divers" komt
nog met 53 plannen van allerlei aard . In totaal zijn or 204
Regeeringsontwerpen en voorstellen van Kamerleden op sociaal en
economisch gebied ! En nog is men in dit land niet gelukkig on
tevreden ! Nog ziet men dear de arbeiders in eon openbaren tak
van dienst opstaan tegen den Staat-werkgever, de hoofdstad des
Rijks isoleeren van telegrafische en telefonische gemeenschap en
hoort men hen verklaren dat allerlei rechtmatige grieven tegen
den patroon, dat is hot gouvernement, eon volkomen to billij ken
aanleiding waren voor de aangenomen houding . Doch last ons
zwijgen over wet in Frankrijk geschiedt ; wij zouden daardoor
treden op hot gebied van den kronieksehrijver in Onze Eeuw die
zij ne blikken richt near hot buitenland, en wij zouden, wear ons
eigen land stof to over voor eon kroniek als de onze oplevert, to
H. S .
veel binnen ons bestek gaan betrekken .

ONZE LEESTAFELS
Prof. Dr. H. B a vin e k . Wijsbegeerte der Openbaring .
Tiers Stone-lezingen . Kampen . J. H. K o k, 1908 .
Dit werk verdient ears veal uitvoeriger bespreking dan Onze
Eeuw er aan ken wijden . ik wil hier alleen op hat belang wijzen

deter lezingen waarmede de spreker de ear onzer vaderlandsche
wetenschap in Amerika uitnemend heeft opgehouden . Zeldzaam rijk
van inhoud lichten zij een groot aantal van wijsgeerige vraagstukken toe in verband met de christelijke openbaring . Zij geven een
beeld van de richtingen die hat hedendaagsche denken inslaat, van
de beschouwingen en resultaten door den arbeid van onderzoekers
en denkers opgeleverd . Daze geleerd a beheerscht een zeer uitgebreide literatuur ; hij zet helder stelsels en meeningen uiteen,
neemt daarbij de verhoudingen tusschen hoofdzaak en bijkomstige
trekken goad in acht, en al is zijn werk een pleidooi voor zeer
bepaalde overtuigingen, hij blijft overal ernstig streven near billijkheid en is zijn argumentatie steeds eerlijk . Geen kleine lof, voorwaar ; en wear ik flu eenig voorbehoud ga makers, dear doers mijn
bedenkingen niets to kort aan de hooge achting die ik voor een
boek als dit koester en aan den nadruk waarmede ik de lazing
aan hen aanbeveel die als geestverwanten das schrij vers in engeren
of wijderen tin een blik op de bewegingen oozes tijds wipers
krijgen . Want, ofschoon daze lezingen behooren tot de apologetische literatuur zij zullen toch minder spreken tot hen die van
andere beginselen uitgaan dan die de schrij ver onderstelt .
Hierin ligt dan ook mijn hoofdbezwaar . Dit boek geeft eigenlij k jets anders dan de titel belooft . Wijsbegeerte der openbaring
moest hat zijn ; wijsbegeerte en openbaring : dit zou den inhoud
juister omschrijven . In alle tiers lezingen is de teekening van
hedendaagsche wijsgeerige denkbeelden en studien hoofdzaak : wij
vernemen veal van monisme, pragmatisme, evolutie, psychophysische onderzoekingen enz ., en daze alle ontnemen ons geenszins hat
recht aan Gods bijzondere openbaring to blijven gelooven ; integendeel wear zij zit~h tegen dit geloof verzetten, geraken zij zelf in
O . I . IX 5
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hopelooze verwarring ; wij zien tegenover de duisternis of de
schemering hot licht der openbaring to helderder stralen .
Doze opvatting der task brengt allerlei mee . Vooreerst dat de
waarheid van 't openbaringsgeloof gereed, massief als vaststaande
wordt aangenomen . Ik hob de zeer enkele plaatsen niet voorbij
gezien waar de schrijver, als p . 67, eon bescheiden concessie doet
aan hot „wordende" der waarheid ; dock over 't geheel ; - zijn
standpunt brengt hot mode ; -- staat zij voor hem vast ; en wel
als intellectueel bezit, ofschoon hij haar zedelijke voorwaarden niet
geheol miskent . Zoo moest hot or toe leiden dat hot boeld der
woelingen onzer dagen zeer uitgewerkt word, terwij 1 voor de
„openbaring" betrekkelijk zeer weinig plaats overschoot . Wat vernemen wij eigenlijk van de openbaring, haar wezen, haar geschiedenis, haar inhoud, haar voortgang ? Bijzonder weinig. Ja in lazing
VII (Openbaring en Christendom) is p . 163-170 eon kort overzieht
gegeven dat trouwens dogmatisch is gekleurd, en in lazing X
(Openbaring en toekomst) krijgen wij, na wear eon uitvo~rig relaas
van allerlei toekomstverwachtingen p . 265 vlgg, eon summiere
beschouwing over : God Schepper, verzoener en hersteller of vornieuwer . Toch wordt steeds de indruk gewekt dat do verschoidenheid der openbaring wel wordt geprezen maar niet ontvouwd . 't Is
opmerkelijk dat in dat laatste hoofdstuk van de christelijke eschatologie zelfe de grondlijnen niet zijn getrokken . Geen woord om
to ziften wat in de eschatologische deelen van 't N . T. blijvend is
en wat tot de tijdelijke voorstelling behoort . Van de rooping van
Israel, de spil waarom de eschatologie zich beweegt, evenmin lets
(wat zou d a Costa wel gezegd hebben ?)
Gansch anders stel ik mij eon wijsbegeerte der openbaring
.
voor Zij zou psychologisch en historisch die openbaring moeten
toelichten . $ier zou dan duidelijk moeten blijken, wat bij den
schrijver wel doorschemert maar niet is doorwerkt : of zij nml . in
stellingen zich last samenvatten, in eon leer bestaat, zooals B .
telkens schij nt to doen verstaan (p . 157, 162 e . a.) . Kan eon voorstelling die zoo weinig rekening houdt met de historische ontwikkeling ons wel bevredigen ? En, indien hot ook op dit terrain
waar blijft dat men den boom aan de vruchten kept, schenken dan
niet j uist zij die de schrij ver 't meest wantrouwt, de psychologen,
voluntaristen, gewetenstheologen diaper inzicht in Gods work op
aarde on in hot hart, dan zij die met B . de openbaring in eon
bijbelsche leer samenvatten en doze identisch achten met eon kerkelijk, gereformeerd stelsel? Dit is nu wel niet uitdrukkelijk gezegd,
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maar steeds ondersteld. 't Geen in mijn oog hoofdzaak zou moeten
zijn ontbreekt, nml. met G ods openbaring kritisch, geestelijk ziften
wat in de beschaving (niet alleen hat denken) onzer dagen naar
God heen of van Heni afleidt, -- en - van den anderen kant : in
de vragen onzer tijds leidingen Gods op merken die de christenen
voor een telkens nieuwe task plaatsen . Dit loopt allerminst op
een compromies uit, gelijk men vreest . Ik acht zelfs dat de tegenstelling tusschen wereld en Godsrij k door V i n e t, K i e r k e g a a r d,
zelfs door H e r r m a n n om slechts enkelen to noemen, diaper
wordt opgevat dan in de gereformeerde theologie .
Doch de plaats ontbreekt zoowel om daze gedachten breeder
to ontwikkelen als om op vale details to wijzen waarbij ik vraagteekens heb geplaatst . Last mij eindigen waar ik begon, met oprechte hulde voor dezen degelijken arbeid, waaruit de geest van
ernstige waarheidsliefde den lezer weidadig to gemoet komt .
1. S.
Prof. dr. H . V i s s c h e r . Het levensprobleem 4° . Utrecht
.
G. J. A. R u y s.
Daze beknopte rede, gehouden Pebruari 1 .1 . voor de societas
etudiosorum reformatorium verdient wel de bijzonder royale uitgaaf
waarin zij flu hat licht ziet. Beknopt maar uitermate holder zet
zij de tegenstelling tusschen de mechanistische en de vitalistische
opvatting van hat organische levee uiteen, om ten slotte de christeiijke gedachten met dit probleem in verband to brengen . De lazing
zij aan alien die in dit vraagstuk belang stellen zeer aanbevolen .
De hoogleeraar heeft ook niet verzuimd zijn beweringen telkens
I. S.
door oorspronkelijke citaten to staven .
A . G oil . Misdadigerstypen bij Shakespeare. Met een
aanbevelend voorwoord van Prof . Mr. J . S i m o n van d e r
A a . - Groningen J . B. W o l t e r s, 1908 .
S h a k e s p e a r e, de veal mishandelde, wordt in dit werkje
aangeprezen als leeraar der crimineele psychologie . De snufjes en
trucj es en etiketj es van dit modevak ; -- onze lezers kennen ze
uit de reeks van artikelen in onze aerate j aargangen door de hand
van prof. v. d. V 1 u g t ; -- men vindt ze al bij den grooten Brit .
Ja zelfs wat eerst nieuwere Italiaanscbe criminalisten hebben ontdekt, moist Shakespeare al : nml . dat bij hat aanstichten en
aanzetten van den eenen mensch door den anderen tot misdaad
„ontstaat niet alleen een som door optelling verkregen, niet alleen
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„de quantitatief vermeerderde kracht, die de bij voeging oplevert,
„neon, er ontstaat als door ears chemisch proces, een volkomen
„nieuw product, qualitatief verschillend van de factoren, die hot
„hebben gevormd, in hot bezit van krachten en eigenschappen,
„waarvan goon der grondelementen, ieder op zich zelf in hot bezit
„waren" (p . 74) . Deze jargon naar aanleiding van M a c b e t h en
de Lady.. De eerste is de gelegenheidsmisdadiger, de laatste
de vrouwelijke misdadigster (on s'en doutait) . De eerste is eigenlijk
van nature sociaal gezind maar onder sterke verleiding bedrijft
hij jets anti-sociaals . De Lady handelt niet uit egoisme maar
voelt in de sfeer van een „mikro-sociaal familierecht ." - Enz . enz .
over alle 6 misdadigers (nog B r u t u s en C a s s i u s, R i .c h a r d I I I
en J a g o) hier besproken .
Een slecht mensch die een andermans plezier bederft ; hij zou
wel gelijken op Jag o den instinct-misdadiger die handelt uit
vernielingszucht . Laat ons dus alleen zeggen dat dit book groot
doet en kranig is . Maar last men ons ook hot plezier gunners er
een klein beetje om to lachen .
1. S.
Recitatieven door The o d . Isle e s . Rotterdam, w. L.
en J . B r u s s e, 1908.
Zijn recitatieven iota anders dan rijmlooze verzen ? Zijn hot
strofen in rhythmisch proza, die meer gehoord dan gelezen, bijna
meer gezongen dan gezegd willen worden ? Dragon ze burs naam
omdat zij in toon, woordkeus en stemming uit de sfeer van bet
proza treden ? Dan zn velars van I s 1 e e s' „recitatieven" slechts
zwakke vertegenwoordigers dezer dichtsoort . Deze dichter reciteert
to veal ongemediteerd . Zonder veal artistieke inspanning, zonder
zelf kastij ding gist hij elken indruk en elks verzuchting in den
jambischen of trochaeischen vorm die hem handelbaar of behaaglijk
denkt, somtijds den lezer voor struikelen behoedend door een
onverwacht maar niet ongewenscht toonteeken, als hij „uitstort" of
„straatorgel" of „lichtzoomen" lezen moot .
Hot klinkt zoo onheusch, eenen dichter to vragen om welke
radon hij een vers last drukken . Maar wij kunnen dat toch niet
best laten als iemand klaagt
Ik moat hot hoofd nog oinden
waaraan ik huilen kan
om mijn jonge levee, dat dan
in wijdend zwijgen
mijn gloeiend hoofde troost .
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want zulk een „Recitatief " wekt bij ons nog jets anders dan den
lust tot spot . Bepaaldelijk in de erotiek van Islees verstoort
en verhindert ons de aanhoudende verheffing van des dichters eigen
persoon . Er is nog meer ongezonds in deze liefde-verzen : de zinlijke
aandacht voor heel j onge meisj es, de weeks stemming waarin de
hartstocht den dichter brengt ; maar niet in de laatste pleats die
zelfverheerlij king : „Ik heb maar wet to kij ken !" roept hij nit
1k heb maar wet to kijken
op straat of op concert
en wat 'n lieve kinderen -zoo wet voor 't kostschool rijp
mij hebben overladen
met zoete mijmering . . . .

Niemand die dat betwijfelt ! Maar indien waarlijk „'s liefdes
mijmerijen" de oasen zijn, „waar opleeft" zijn heerlijkst zielsbestaan,
dan behoort de bundel daarvan to getuigen . Hoe ken een lezeres
de teak begeerlijk achten ,,in wijdend zwijgen" dit gloeiend dichterhoofde to troosten ? Hoe zal de dichter zelf zijne geliefde ontroeren
tot wijdend herdenken als hij spreekt van een uur toen „hear
hoofdje teer en blank in zijn handgreep rustte !"
Dat ik op deze bezwaren wijs, heeft zijn grond in gedeeltelijke
waardeering . In het begin vooral van sommige deter Recitatieven
wordt van tij d tot tij d plotseling ons oor getroffen door eene enkele
strofe die ons vasthoudt, zooals ware poezie dat doet . Zoo is de
herdenking eener eerste liefdesure
Zong toen de dag niet mee
gelijk de zee
hear schoon aaneengebonden lied
vol kantelende accoorden
Tangs 't eindloos ruischend strand?

Het komt mij voor dat zulk een eenvoudiger maar in zuiveren
toon geuit motief den dichter 181 e e s op veiliger wegen voert dan
de gezochte observaties van zijn ,,Ingenium" of die klanknabootsende kunst die wil verhalen hoe de kerkklokken
staamlen verrukt met hun kleeplende tongen,
dronken bezeten, 't orakelend spreken
Bloelliann, bliellidan, blieOenn blieljdan .

K. K..
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P . C . B o u tens . Beatrijs .
van Dishoeck . 1908.

Uitgegeven door 0 . A J .

Hoe de dichter wenscht dat wij zijn verhaal van B e a t r ij s
-- op hoofdpunten belangrij k afwij kend van de oude legende ---sullen lezen en begrijpen, zegt ons met eenigen nadruk eene der
laatste strofen van hat gedicht
Dit is de sproke van Beatrijs .
Ik schreef haar nit op weinig blaen
In sulk een klare en simple wijs
Ads kinderen verstaan .

Zoo is hot inderdaad . Met al de fijne kunst die hem is geschonken heeft hier B out e n s eene B e a t r ij s geteekend begrij pelij k
voor kinderen, mits aithans die kinderen niet behooren tot de niet
zeldzame na-peinzers en na-vragers. Ons echter, die geen kinderen
meer zijn, ons, die en hat levee en eene andere B e a t r ij s kennen,
valt hat niet gemakkelijk daze moderns Beat r ij s to begrijpen .
Toen namelijk B o u t e n s daze legende „aan kinderen" ging verhalen heeft hij uit de oude sproke een deal weggevaagd van wat
daarin hat eigenlijke levee is . Ik bedoel niet de devotie der eerste
bladzijden . Immers juist van daze devotie klinkt ook in zijn verhaal de toon vol en innig, treffend door de meewarigheid met
mensehenleed, atralend door de blijde aanschouwing
Maar of zij vastte
Haar was, of haar
In de straten van
En onder moeders

of song of bad,
levee self bewoog
Gods lichte stad
oog.

Maar wat is er geworden van haar heengaan op den wag der
aardache liefde ? De oude dichter spreekt in de beschrij ving van
dien hartstocht die B e a t r ij s wegsleurt uit Karen devotee vrede,
met manlijke oprechtheid en aangrij panda duidelij kheid van den
duivel die „met quader lists, als hi wel coeds" de zinnen der
nonne bekoort met „vleescheliker zonde" ; hij zegt ons zelfs de
woorden van hare wanhopige belijdenis
Ik ban so verladen
Met starker minnen ends ghe wont ;
Dat west hi, dient al es cont.

B o u t e n s daarentegen -- al verzwijgt zijn sober-melodieus vers
niet dat liefdesweg lijdensweg is
bespaart zijnen lezers ieder
moeizame overweging van zonde .
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Als een gouden pijn doorsneed haar hart
Pat lied zoo wreed, dat lied zoo zoet,
Een wonder tussohen vreugd en smart
lk min u goad.

Hier als in de oude legends zal B e a t r ij s gehoorzamen aan
de daemonische maeht der liefde . Maar o, hoe geheel anders dan
de middeleeuwsche non, reeds gebogen onder hare schuld nog voor
ze gezondigd heeft, gaat daze jonkvrouw Karen laatsten groet
brengen aan de Maagd ; hare kleederen
lei ze aan Moeders voet
En als een kind dat troost, zoo tear,
Glimlaobte zij beslist : Ik moot
Maar ik kom wear!

En zij gaat. W elken wag? „Den wag der zonde" verklaart de
oude legends conduit, die hieraan misschien wel hare diepst roerende
schoonheid ontleent dat zij aan B e a t r ij s midden in haar levee
van zondige vreugd en droevige ontucht zulk eene geheimzinnig
verzoenende allerinnerlijkste reinhoid heeft gelaten, en haar eindelijk
doet terugkeeren in den aangrijpenden deemoed van eon berouw
dat tot driemaal toe aarzelt to gelooven dat voor hare zonde vergeving kan bestaan .
Voor zulkk eene opvatting is in hat gedich .t van B o u t e n s
geen plaats . Werwaarts de B e a t r ij s , die hij met eene aan eerbied grenzende deernis heeft geteekend, is gegaan, of van waar ze
straks terugkeert, dat molten ,,de kinderen" hem niet vragen . Hot verrassend wonder van M a r i a' s plaatsvervangende toewijding schildert
hij met zorgvuldige levendigheid, dock over B e a t r jig' reize en ellende
werpt hij een sluier . „zij moist haar wereldsch work verricht" zegt
hij als hij B e a t r jig terugvoert ; j a als wij niet kunnen laten hero
to vragen : ,,Maar vat dunkt u dan van die reize ?", dan legt de
dichter den vinger op de lippen
Eon uurlang zeeg ze aan Moeders woet
Geknield op 't kills steep ;
Maar moat zij spraken, heeft geen vermoed
Pat weten zij alleen, .

Er is in die laatste woorden lets dat zweemt naar opzettelijke
bestrijding van den middeleeuwschen dichter die den inhoud van
Beatrijs berouwvol gebed niet slechts vermoed, dock ook gekend
heeft . Of hier opzettelijke kritiek is of niet, in ieder geval komt
hier scherp nit, walk onderscheid or bestaat tussohen hat realisme
der oude vrome legends en de poezie deter moderns sproke .
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B o u t e n s is sen veal to fijn gevoelig kunstenaar om de oude legends
to hebben willen corrigeeren ; hij verhaalt haar op nieuw. Maar
hoezeer de reinheid zijner schoone verzen, en de edele eenvoud van
zijnen stijl den vorm van hat oude verhaal mogen verheffen, diaper
dan de bekoring die uitgaat van de omsluierde gestalts van daze
stile dienares der liefde, daalt in ons hart de deernis met de
Beat r ij s zooals de oude legends die teekent in de werkelijkheid
van Karen fatalen val en haar reddend gevoel van zonde .
K. K.
Dante en Beatrice en andere verzen door F r e d e r i k
v a n E e d e n . Amsterdam, W. V e r s l u y s 1908 .
De duidelijkst sprekende -- en tegelijkertijd de aantrekkelijkste eigenschap van dozen bundel is wel zijne openhartige begrijpelijkheid . Van E e dens poetische ontwikkeling heeft sinds jaren
dien wag gevolgd dat hij en in de eigenlijke lyriek -- als in de
zoo j uist herdrukte liederen „van de passielooze lelie" - en in
zijne dramatische poezie in klimmende mate meesterschap toont
over ons krachtig en zoetvlooiend, ons manlijk en voegzaam Nederlandsch. Zoo maakt dus reeds zijne macht over den vorm v a n
E d e n s welluidende en zuiver geversifieerd lied verstaanbaar en
genietbaar voor ieder die gehoor heeft voor poezie . In dozen
laatsten bundel, die naast sen dubbelen Dante-cyclus sen twintigtal
niet door den vorm maar wel grootendeels door de hoofdgedachte
daarmee vereenigde liederen brengt, is bovendien, hot motief dat
aan alle zangen ten grondslag ligt zoo uitermate eenvoudig, dat
ieder hat kan verstaan en in eigen gemoed nagevoelen .
In dien grooten eenvoud ligt natuurlijkerwijze ook groot
gevaar . In eene dubbele sonnettenreeks nogmaals den wag to
schetsen waarlangs D a n t e's aardsche liefde voor B e a t r i c o is
opgestegen tot de mystieke hoogte zijner contemplatie, is reeds op
zich zelf eon zware task . Niet lichter wordt die arbeid wanneer de
schets overgaat tot confessie en de dichter uitspreekt in zijn lied,
hoe hij van verre D a n t e's voetspoor volgt, hoe ook in zijne ziel
de liefde zich verdiept tot mystieke ( -odsaanschouwing en hoe nit
den schoot dier mystiek opbloeit eene liefde tot God, standvastiger
in haar geloovig weten en vruchtbaarder in haar deernisvol handelen
dan eenig mystiek aanschouwen ooit kan zijn . Ten deals slechts ligt
hier de moeilijkheid in den sehijn van ijdele en verblinde zelfverheffing, licht aan zulk eene confessie eigen . Ernstiger is hot gevaar
dat doze geloofsliederen, terwijl zij de levenservaring niet slechts
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van den dichter, dock ook van velen zij nor lezers uitspreken, alto
zeer aan de oppervlakte van hot zieleleven blijven, om ons to ontroeren in hot allerdiepst van runs gemoed . Zoo is hot dan ook geen
wonder, dat doze bundel van v a n E e d e n ons meer treft waar
hij spreekt van zijn zoeken dan van zijn vinden. Schoon en treffend
is dat zoeken uitgedrukt in hot volgend sonnet
Wie eons uw watervelden heeft aanechouwd
o zee! waarover zilvren glanzen glijen
en zag uw eindelooze golvenriien
aanetrijken van de kimme, grije en goud,
wie eons met uwer blauwe woestenijen
schriklijk bestaan verzoend word en vertrouwd,
en voelde aan uwe rotsen, grauw en oud
d' ontroerde ziel tot zuiver bloei gedijen,
Hoe kan die anders dan in smachtend dulden
de droefheid ondergaan van enger sfeer ?
Hij kept geen vrede in 't veilig landschap meer
schoon aarde en zon hem elken wensch vervulden .
Hij wil de wijsheid der verlaten kusten
ale kon hij nader char aan Gods hart rusten .

Maar wanneer wij den dichter in des Levens lkern hooren
getuigen van de voile blijdschap thane door hot vinden ontwaakt
in zijn hart, wanneer hij uitroept
Al, laat mijn blik verzwakken, 't lijf verouden!
wanneer herinnren faalt en denkkracht dooft
hob ik bereikt wat 'k eeuwig zal behouden,
dat vrij de ladder brook', ik boog hot ooft,

dan last zijne vreugde ons wel niet koel, dock ze grijpt ons niet
krachtig aan, ze voert ons niet m ee tot diepe instemming : wij blijven
wachten dat ons dat ooft treffender in zijne heerlijkheid words
getoond .
Ik west wat alleenig mij rust geeft,
wat mijn angsten gesust heeft,
als 't kind, dat moeder gekust heeft
vO6r den nacht,

zoo zingt van E e d e n in zijn lied aan „de Staf ." Weet hij dat
waarlijk, vast, duidelijk en met voile verzekerdheid ? Dan zal ongetwijfeld eon volgende bundel daarvan duidelijker dan doze getuigen .
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Tijd en Eeuwigheid . Door P . D. Chant epic d e l a
Saussaye. Haarlem de Erven Bohn, 1908.
Hot is niet mijn doel in de bespreking van den hierboven
genoemden bundel zijne bijzondere lotterkundige verdiensten to
kenschetsen, veal minder nog een overzicht to geven van de treffende
en oorspronkelijke gedachten waarmede bier ons godsdienstig levee
woodt verrij kt ; alleen wil ik op grond van hetgeen ik zelf aan deze
ernstige lectuur to danken hob met een enkel woord de aandacht der
lezers van Onze Eeuw op de groote waarde van dew arbeid vestiges .
De schrijver richt zich met doze opstellen, die grootendeels
uit de welbekende Overdenkingen zijn samengelezen tot de „kinderen
van onzen tij d" --- Wie zijn dat ? --- Kinderen van onzen tij d, in
zekeren zin zijn wij dat alien, dock niet altijd op dezelfde wijze
en oak niet steeds in dezelfde mate . Maar wie onder ons door
den drang van de wereld om ons been, door de afmattende gecompliceerdheid der zedelijke en oeconomische raadselen die onzen
geest gevangen houden, of ook maar alleen door de wassende
neiging om onze diopste gedachten elders dan op den bodem
van positieve geloofsovertuiging to planters is afgedreven op den
tijdstroom, die zal ongetwijfeld bij bet overdenken deter ov erdenkingen doordrongen worden van een tweeledig besef . Duidelijk
zal bij gevoelen hoe ledig, hoe verstrooid en verward, bQvenal hoe
onbevredigend bet levee is van dengene die slechts is on zijn wil
een „kind van zijnen tijd" ; en daarnevens zal bij met eerbied
gewaar worden hoe die ledigheid wordt gevuld en die verwarde
verstrooidheid des levees tot eenheid en vrede wordt gebracht,
voor hem wise hot gegeven woodt datzelfde levee to zien onder
bet licht des geloofs .
Men zou mij kunnen vragen : „Beoogt dan niet iedere prediking
iota dergelijks? " - Zeker, maar -- gezwegon nog van de verscheidenheid der gauss -- niet iedere prediking bereikt hen voor
wie ze is bestemd . her echter is een vorm gekozen, die nader
staande bij de geschreven meditatie dan bij bet gesproken woord,
uitnemend geschikt is om dat woord tot ons to brengen in de tot
overpeinzing stemmende eenzaamheid . Die meditation zelve, rijk
van inhoud, zijn ernstig in hare besliste belij denis, dock vrij van
verbitterende polemiek, en van doctrinaires dwang tot gelijkheid
van confessie . Zal dan ook menigeen bij de lectuur gevoelen dat
tusschen zijne eigene geloofsovertuiging en die van den schrijver
sane grenslijn ligt, die bij niet kan maar ook niet wil wegdenken,
toch houdt hem en de holders fijn doordachte verdeeling der stof,
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en de sobere refine taal, veredeld door den gloed die uitgaat van
hot onderwerp, vast, zoodat hij blij ft roortlezen, geboeid en getroffen .
„De trek, die naar de diepere beginselen, de onzienlijke
dingen, uitgaat, is de meest wezenlijke der menschelijke natuur,"
zoo zegt de schijver in zijne schoone overdenking over Godsdienstige
Vragen . Bevoorrecht acht ik den man, die niet slechts die vragen
ziet, en den twijfel pout, welke zij wekken, dock die tevens - puttend
nit den rijkdom van eon geloof „niet buiten de branding van hot
leven gehouden, maar in worsteling telkens hernieuwd en veroverd" -op sommige van die vragen zoo mag antwoorden als in dozen
bundel is geschied .
K. K .
Gedichten van E . H, du Q u e s n e v a n G o g h . - Baarn,
J . F. van d e V e n.
In eon
zeer vluchtig - voorwoord aangaande dichtkunst
in 't algemeen, zet de schrijfster van dozen bundel hare bedoeling
uit-eon . Zij wil schrij ven „niet voor hen alleen die de samensmelting der medeklinkers onderling hebben geleerd en do geluiden
die zij daarbij nabootsen
" maar ook en allereerst ,,voor do
gelukkigen die de taal verstaan op 't geluid af, zooals zij den
vogel kennen aan zij non zang ; voor hen die Poezie meevoelen bij
intuitie ." Dit wil -- zooals in hot eind der inleiding blijkt
zeggen dat Mevrouw d u
u e s n e eenvoudige liederen wil zingen en voor de eenvoudigen van harte .
Hoe die liederen zijn ? Ik kan hot niet beter zeggen dan door -zorgvuldig zoekend naar eon dat mij niet al to slecht geslaagd
schijnt, aan to halen de volgende
Avondmijmering.
1k kijk zoo graag naar den avond
Hoe zachtjea die nederzinkt,
Als 't laatate good verschemert
Nog enkeld eon blaadje blinkt .
Dat wiegelt aan eenzaam rij ake
heel rhytmisch en in de mast
Van eon oud-vergeten wijsje,
Da,t door mijn gedachten gnat .
't Lantarentje voor mijn mooning
Vlak onder de dorenheg,
Die lijkt op dat uur eon koning
Van licht op den stillen weg .
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1k zit in schemer to turen,

Hoe zachtjes de avond zinkt,

Near hat kleine vereenzaamde blaadje
Bat hoog aan zijn twijgje blinkt .

Vergis ik mij niet, den karakterizeert dit versj a hat dichttalent
van Mevrouw d ii Q u e s n e ten voile . Het is - om in hear eigen
woorden to spreken -- „een gedichtje voor Iedereen ." Maar ook
en hierin ligt de zwakheid van den geheelen bundel
hat is een gedichtje van Iedereen . Wij alien, indien wij eenigen
aanleg voor mijmeren hebben, kunnen zoo wel sans in de avondlucht
staren, in mite we een beet] a vaardigheid in rij m en meat bezitten,
ons peinzen in dergelijke verzen uitdrukken . Maar de meesten
onzer doen dat laatste zelden . Niet omdat we er to traag voor
zijn, maar omdat wij weten dat hetgeen Iedereen ziet, eerst poetische
visie wordt, wanneer hat gaat door de Dichterziel en eerst kleur
en klank krijgt als hat vertolkt wordt onder de bezieling der
waarachtige aspiratie . En die is hat walks ik in dezen bundel
ondanks den onvermoeiden dichtlust der schrijfster niet vermag
to vinden .
K. K.
Bekentenissen door H a n s M a r t i n .
en J. Brusse, 1908 .

Rotterdam . W. L.

Wat levensleed, een luttel vreugde, mij merziek herdenken en
levensblij droomen, een smartelij ke vriendschapservaring, een stills
liefde - hoe gewoon zijn al daze dingen ! Maar hoe verheffen ze
zich terstond boven hat gewone, zoodra wij dezen oprechten, ongeveinsden dichter er van hooren spreken . Hij noemt die getuigenissen zij ne Bekentenissen, en die titel is treftend j uist . Niet omdat hij zoo onverwachte geheimenissen onthult, maar omdat hij
zijn eigen gemoed openbaart . Meestal zoekt hij daartoe niet near
fij ne, „diepgevoelde" uitbeelding ; hij vindt den schat gereed
liggen
Er sluimert in mijn wezen ongestoord

een droom, eon klank, zoo wonderlijk ; ik west
niet wet ; - hat is goon blijheid en goon lead,
toah hob ik overal die stem gehoord .

Soma klinkt hot in eon vroeger kinderwoord

of in eon liedje dat ik wear vergeet ; zoo vreemd, - of nit eon hoog gelukkig oord
eon stills glimlach over de aarde gleed .
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Maar eene, ale in ears welgewijde stonde
al die droomen en klanken zijn gevonden,
zoo onbegrepen nog, zoo onbewust -dan zal mijn levers als een hemel zijn
een licht geluid, Odn wondergulden schijn, -groot van geluk en onbewogen- rust .

Wat mij in dit voortreflij k sonnet (helaas ontsierd door den
verwaarloosden rhythmus van den tienden regal) bijzonder bekoort,
dat is de oprechte eenvoud . Zulk een gedicht wordt meer geboren
dan gemaakt ; het is een bekentenis, -- en j uist in bekentenissen
is de eenvoud dikwijls hat moeilijkst . Of zou men meenen dat
iedereen „eenvoudige" dingen zoo treffend kan meedeelen als geschiedt in de weemoedige soberheid van de onderstaande „Herfstherinnering
Hij stood er ; -- met zijn stil gezicht
starende in hat schemerlicht
' alsof hij daar wat zag : --

't Was maar eene oude herinnering
to midden van wat windgezing
door fijn, dor takgerag.

Gelijk zeer vale moderne poezie zoo zijn ook daze Bekentenissen in hooge mate persoonlijk, individueel. Meestal begeert
H a n s M a r tin niet aan zijne liederen dat algemeene, objectieve
karakter to geven, dat den lezer in das dichters bekentenis de
eigene smart en vreugde~ de eigene verloren vriendschap en vervlogen liefde doet terugvinden - of hat moest zijn in zoo algemeen gehouden stemmingsgedichten als „Weemoed" of „Toekomst" .
Maar eene uitzondering zal ieder lezer makers . Algemeen in den
beaten zin is hat met eerbiedigen eenvoud gedichte lied dat Martin
wijdt aan de nagedachtenis zijner moeder . Ik heb slechts de keuze,
dit treffend betitelde gedicht of in zijn geheel, of niet aan to
halen, en besluit tot hat eerste .
Openbaring

Lang en luide
klinken uw woorden
klinkt nog uw stemma
mijn schreden na,
waar stil en gelaten,
ale een kind, verlaten
ik fangs de mensehen ga : heb lief! -
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't Ruieoht en $uietert
rondom mij henen

zoo droef en eenvoudig

bij al wat ik doe ; --

de atonden verglijden

in den nacht der tij den,
immer klinkt uw stem mij toe
heb lief! 't Juicht en jubelt
ale een belofte,

't valt als gevonkel

van gouden licht ;

en diep in mijn wezen

nu, west ik wear dozen

ouden, vromen plicht : heb lief! --

Wonders woorden,

wijding van klanken,

zaoht ale een glimlach
blij ft ge mij bij ; -

zoo dagen ala nachten,

bij al mijn gedachten,
klinkt er, zingt er in mij
heb lief! --

K. K.
H e n r i van W e r m e s k e r k e n . Smeder en Zoon . Roman .
Amsterdam. Van Holkema en Warendorf.
„En L e o, gehangen over de balustrade zag near, luisterend
naar elks klank van bun weemoedslied . . . . „Snel speed hat schip
de golven, die begonnen op to buigen in den gewakkerden naehtwind ."
Wij hebben hier maar even twee woorden gecursiveerd uit twee
zinnen op blz . 8 tar kenschetsing van den slordigen stijl, die
bovendien niet vrij is van zekere mooi-doenerij .
En hat verhaal ! Och, och ! „Leo Smeder" heette een vervolg
op hat „Hollandsch Binnenhuisj a", zoetsappiger nagedachtenis en
dit book is flu wear een vervolg op „Leo Smeder'' . Maar de zoetsappigheid is hier verre. Rauw en ruw is dit en een ellendige
geschiedenis, die den lezer ergert . L e o komt par den dood zijner
moeder zijn ouden vader in de zaak bijstaan, helpt die zaak er
wear bovenop, en alles zou goad gegaan zijn, wanneer niet de oude
beer een . . . , zwak had gehad voor bet aantrekkelij ke meisj e, dat
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op hot kantoor de schrijfmachine bedient . . . en als niot de zoon met
datzelfde meisj a eon liaison had aangeknoopt . Straks gaan de
taken slecht en L e o acht zich aan zij n onwaardigen vader verplicht
hot meisj a uit to stooten in de toekomst van zulke rampzaligen our
uit ears bevriend „huffs" een rijke dochter, van wie hij niet houdt,
to trouwen . Moraal ? !
Dit alles wordt ons verteld in een lang verhaal met pretentieusen woorden-omhaal en met allerlei bij zonderhedon, die wij or
ons bij hadden kunnen denken . Ten slotte zeggen we dat de appal
niet ver van den boom valt en dat de zoon al net zoo'n akelig
sujet is als de vader, zoodat we maar liefst met goon van beiden
hadden kennis gemaakt .
H. S .
Ingeborg Maria Sick . Uit de Aarde . Near hat
Deens4h door D . Logeman--van der Willigen .
Utrecht. H. Honig . 1908 .
„Uit de aarde zult gij wederom opstaan" is de spreuk, die tar
verklaring van den titel op hot titelbiad staat afgedrukt . Date
bundel heeft dit eigonaardige dat van do vijf daarin opgenomen
stukken vier ons verplaatsen in Tyrol on de vijfde, die in de volgorde voorafgaat, „Babel" heat en den torenbouw behandelt . One
zijn de vier laatste hover . In die vier klinkt telkens eon zeer verschillendo toon ; de aerate der vier schijnt bedoeld ale eon hymno
in proza aan .,hat land Tyrol" ; maar de drie laatste brengen one
in hot land, onder de menschen met hun good en hun kwaad .
In die drie langere verhalen vindt men de forech geteekende
karakters der manners en vrouwen, die dat land bewonen als eenvoudige boerenlieden of als „de laatsten van hun gesiacht" on
men vindt daarin telkens dat wet men „latente passie" zou molten
noemen on wet doze kleine geschiedenissen zoo belangwekkend,
sours ook zoo roerend maakt . Er kookt en or bruischt lets in
hot gemoed van doze menschen en dat wil den ook wel near
hovers on near buiton ; de schrijfster schroomt er niet voor terug
our dat to laten tiers, maar hot is toch de latente hartstocht, die
hier geteekend wordt, geteekend ook met terughouding, zoodat wij
veeleer radon den hooren hoe hot woelt en stormt in de zielen en
hatters. Missehien heeft juist daarom moor den eon van doze verhalen
eon aparte bekoring : zij geven one wet to denken en to gevoelen.
H. S.
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Lit a d e Ran i t z . Een viertal op den Montparnasse .
Parijsche schetsen . -- 's-Gravenhage . W . P. v a n S t o c k u m
en Zoon. 1908 .
Dit is een bijzonder aardig boekje omdat daarin door een
beschaafde schrij fster, een j ong meisj a van goeden huize, de
indrukken worden weergegeven van een verblijf in Parijs, waarbij
zij op en om den Boulevard Montparnasse goad heeft rondgekeken .
En al hot waargenome is zoo luchtig jes en vluchtigjes verteld, zoo
levendig weergegeven, dat men dadelijk ,,er in" is en er veal
pleizier in heeft „de kleine" en „de Cerberus" to vergezellen op
haar tochten . Dit is eon van die prettige boekjes, zoo zonder
pretensie geschreven, samengesteld alleen om de herinnering van
hot doorleefde vast to leggen, de blijde herinnering aan gelukkige
dagen toen er op den Montparnasse voor freule d e R a n i t z met
haar drie vriendinnen zooveel van die kleine merkwaardigheidjes
to genieten viol. En wie doze bladzij den least, geniet daarvan mee
tot hot einde toe.
H. S.
Marie Met z- K o n i n g. Fatsoenlijke familie .
dam . Scheltens en Giltay .

Amster-

Natuurlijk --- want dat wijst de titel al nit
zijn we bier
heel ver of van „bet Beeld op de Rots" en van „bet Viooltje dat
weten wildo" en zelfs van „Dominee Geeston" . Hier worden we
gebracht in de kringen van den kleineren winkelstand, waarin
men zijn fatsoen zoekt in of keer van allerlei buitenissigheden en
in hot houden van plechtstatige familieraden zoodra er eon beslissing over eon der neefj es of nichtj es to nemen valt. Maar flu
treft hot ons bij hot lezen dat wij alles wet ons over dat fatsoen
wordt verteld, flu j a, wel klein en bekrompen, dock niet -- gelijk
de schrijfster wil - belachelij k en dwaas kunnen vinden ; bet is hot
„self-respect" van lieden, die hechten aan zekere tradities en daze
daarin zien eon
willen bewaren omdat zij -- das onbewust
waarborg tegen allerlei afdwaling . In dien kring verkeert J u u 1,
hot jongo kind dat voor zichzelf wil zorgen en dol van komediespelen houdt en er van droomt daarmee haar kost to verdienen .
Dat geeft den eenige conflicten, totdat zij eon man -- en zelfs een
heel goeden man -- vindt in J o h an, den onderwijzer, die ook
zeif zooveel mogelijk zich buiten hot familie kringetj a hielc . Om
dit hoofd-theme groepeert zich den nog allerlei bijwerk : de verloving
van eon der nichtj es met zekeren meneer S p a a n d e r m an, die eon
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zeer „stiekem" mauvais sujet blijkt to zijn en nog heel wet moor .
Pooh veal indruk maakt dit alien niet op den lezer, die graag wet
minder van dit vole uiterlij ke zou hebben gehad als hij wet diapers
daarvoor in de pleats kreeg .
H . S.
M. R e e p m a k e r . Une ame do femme. Roman . Paris .
P . V . Stock, editeur 1908 .
„Dit is in sommige opzichten eon passionneelo roman van hot
allerhoogste belang ; dit is ook met de daarin vervatte ontwikkeiingen de bepaling van hot kunstenaars-ideaal beschouwd onder
zijn drievoudig gezichtspunt : plastiek, letteren, muziek . Do schrijver
gaat na en onderzoekt den invloed der handelingen van eon kunstenaar
op de workers die zijn handers of liever zijn hersenen voortbrengen.
Een schilderij, eon book, eon symphonic kunnen niet anders den
eon succes van slecht allooi hebben, wanneer de schepper daarvan
zich niet heeft opgewerkt tot eenzelfde reinheid in zijn zeden als
in zijn gedachten . Zoo heeft den ook de schilder H u g o n zijn
room en zijn bestaan zelf gebroken door L a u r a, zijn vrouw, de
heldin der roman, to verlaten om eon buitengewoon mooi dock
weinig geestrij k meisj a to bowers . Hij betreurt to last den onherstelbaren font die hem ten grave voert . Allen bijeengenomen is
,,Une ame do femme" eon roman van hooge moraliteit, van nobele
expressie en die in alle handers kan gegeven worden."
Aldus luidt, vertaald, de aankondiging op hot rondo „vient •doparaitre"-bandje, dat om hot gels book is geslagon . 1k west niet
wie voor die aankondiging moot worden aansprakelijk gesteld,
maar ik west wet dat daarna hot book teleurstelt . Want dit book
is eon echte tendenz-roman en die tendenz ligt or zoo zwaar en
dik boven op ! Wat de strekking is, wij hebben hot al gehoord .
Eon slecht mensch kan geen kunstwerk, geen schepping van
blijvende waarde voortbrengen ; dat kan alleen de hoogstaande,
1e refine, de nobele . Om dit wear to makers last de schrijver ons
die stalling niet slechts telkens in verschillende vormen voorhouden
door L a u r a, die ontzettend veal redeneert en onder ells omstandigheden met gepaste oration klaar staat, maar hij last ook zijn these
ons zien : L a u r a' s man wendt zich van hear, de nobele, of en
trouwt sen heel mooi maar onbeteekenend schepseltje on . . . wag
is zijn kunst ; flu j a, hij schildert nog wel maar 't is niet moor
dat, niet moor hot heerlij k work van vroeger. En hij sterft roemloos .
Dat komt or van dat hij zijn verheven vrouw heeft verlaten . Was
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hij maar bij haar gebleven, hij zou tot hat eind zijner dagen
hebben geschilderd voor de eeuwigheid .
Die verheven vrouw . . . . Voor den schrij ver is zij de draagster
en verkondigster van zijn denkbeelden en vooral van de these
dat alle ware kunst in zielen-adel moat wortelen . Voor hem is
zij ook de hoogstaande, de brave, de rein-denkende en edelhandelende vrouw . Nu ja goad, maar wat zien wij, lezers, van
haar? Wij hooren haar altijd wear theorieen verkondigen : over
kunst en moraliteit, over de toekomst der kunst en de kunst der
toekomst ; zij schijnt altijd „un petit discours" gereed to hebben
en spaart one nimmer haar woordenrijke betoogen . Maar verder ?
Haar man vervreemdt zich van haar en wat doet zij om hem
blijvend to winners voor haar en haar verheven leer? Hij gaat zijn
ongeluk tegemoet en zij last hem gaan . Haar eenig kind dreigt
to verwilderen en zoekt als j ong meisj a den gevaarlij ken omgang
van ears jongmensch, die niet zoo heel precies volgens de verhevenste theorieen leeft . Wat ziet en wat weet zij, de moeder,
daarvan en wat doet zij daaraan ? Een ander jongmensch, die den
zeker symbolieken naam „nobel" draagt, wil haar - de moeder -huwen en eindigt met de dochter to trouwen . Wat doet de hoogstaande L a u r a om daze situatie zoo zuiver mogelijk to makers?
Door hat heele boek hears verschijnt zij ons als een heldin der
phrase, als een steeds betoogende, doceerende en moraliseerende
vrouw, die altijd praat, maar weinig doet . En we zouden zoowaar
haast gaan begrijpen dat haar man daar ten slotte genoeg van kreeg !
Nog eens : dit is de dubbel-gebeide tendenz-roman en we
moesten misschien daarom maar van den aanvang of de personen
niet als menschen, dock als personificaties, als aangekleede stellingen
beschouwen. Doet men dat niet, dan . . . . ja, dan blijft er niet
veal over.
H. S .
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Jhr . Prof. Dr. B . I3.. C. K. VAN DER WIJCK .

Thus, from the war of nature, from famine
and death, the most exalted object which we
are capable of conceiving, namely, the production
of the higher animals, directly follows . There
is grandeur in this view of life, with its several
powers, having been originally breathed into a
few forms or into one ; and that, whilst this
planet has gone cycling on according to the
fixed law of gravity, from so simple a beginning
endless forms most beautiful and most wonderful
have been, and are being, evolved .
Origin of Species .

Men moet er zich niet over verbazen, dat iemand, die
uoch zooloog, noch botanicus, maar wijsgeer van zijn ambacht is, thans, nu het honderdj arig geboortefeest van
D a r win wordt gevierd, het waagt over dien grooten Brit
en de door hem in het leven geroepen wereldbeschouwing
jets to zeggen . Ik zal over D a r win spreken om dezelfde
reden waarom zijn n.aam in de geschiedenis der philosophic
is opgenomen . De leer, die door D a r win is verspreid,
raakt niet maar enkel een afdeeling der stoffelijke n .atuur,
maar is tevens eon levensbeschouwing en een wereldbeschouwing, welke zwanger gaat van velerlei voor de practijk
gewichtige gevolgtrekkingen.
Prof. W . P r e y e r zegt in zijn mooie biographic van
o. E. Ix s
21
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D a r win : „Sodom K a n t de subj ectieve natuur van ruimte en
tijd ontdekte, word er eon zoo groote schrede vooruit op hot
g ebied der kennis niet gemaakt". Want ten gevolge van
Darwin's arbeid ziet men thane in, „dat de genetische
methode overal moot worden toegepast, dat men alles, niet
slechts planten en dieren, maar ook de geestelijke dingen
ale godsdiensten, talon enz . nit hue kiem en oorsprong
moot trachten of to leiden," dat hot begrip van ontwikkeling
universeele g eldigheid bezit 1).
I.
Men weet welke de drie zuilen zijn, waardoor de leer
van D a r win gedragen wordt .
De eerste is : de overal in de natuur voorkomende
variabiliteit. Geen twee exemplaren van dezelfde soon, die
in alle opzichten volkomen aan elkander gelijk zijn . Zelfs
aan den afdruk zijner vingers kan men een mensch herkennen . Hoeveel punten van overeenkomst hot voortgebrachte
met zijn voortbrenger vertoonen moge, hot wijkt er in
kleine trekken nochtans van af.
Die kleine trekken, waardoor de individuen derzelfde
soon vann elkander verschillen, kunnen in den strijd om
hot bestaan van groote beteekenis voor hen zijn . Bij de
giraffe kan in tij'den van droogte een goring onderscheid in
de lengte van den bale over levee en dood beslissen . Wear
een beschermende, met de omgeving gelijke kleur ontstaat,
kan iedere kleine vooruitgang in dat opzicht ale een vermeerdering op kans van levensbehoud golden . Zoo wint
een dier door iedere verscherping van zintuigen, dear hot
er op aankomt den vijand to ontwijken, zich buit to verschaffen . In den strijd der individuen om hot bestaan hangt
b jzonder veel van hot gestel af, dear dit bepaalt in hoeverre
een schepsel honger en dorst, koude en hitte, droogte en
vocht verdragen kan, zonder daarbij buiten gevecht te worden gesteld . vogels met sterke vleugels loopen natuurlijk
1) D a r w i n .
1896, biz . 76 .

Sein Leben and Werken, Berlin . E r n e t H o f m a n n
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minder gevaar bij noodweer in zee to waaien en to verdrinken clan de zwakkere exernplaren .
Aan een philosoof worden sours zonderlinge eischen
gesteld . Jaren geleden ontving ik van een ouderen tijdgenoot, een algemeen bekend man, een briefkaart van den
volgenden inhoud : ,,Zooals ge woof, heb ik een groot gezin .
Nu is hot inerkwaardige, dat mijn kinderen, ofschoon ze
alien van hetzelfde ouderenpaar stammers en voortdurend
nit dezelfde schotels eten, zoo weinig op elkander gelijken .
En order hen heeft een grooten muziekalen aanleg, iets
waarvan ik bij de auderen riot bet goring ste spoor ontdekken lean, maar hj heeft goon hoofd voor mathesis en
evenmin voor talon . Eon tweede zal, als hij tijd van levers
heeft en good wil blijven werken, misschien een beroemd
philoloog worden, maar hij heeft volstrekt goon talent voor
teekenen zooals zijn broer, enz . enz . Woes zoo good mij
dit raadsel per ommegaande to verkiaren ."
Inderdaad zond ik oogenblikkelijk een briefkaart terug
met hot volgende antwoord : ,,Lees Tristam Shandy, vooral
hot eerste hoofdstuk ."
Later heb ik wel eons gedacht, dat ik misschien beter
had gedaan mijn vriend near hot groote work van Darwin,
,,On the origin of Species," dat kort to voren in 1859 verschenen was, to verwijzen . Dan had hij zich kunnen troosten met de geda;chte, dat de individneele verschillen door
D a r w i u vooraisnog onverklaarbaar werden geacht . Toch
is die veranderlijkheid, binnon de grenzen der soon, een
zoo onbetwistbaar en in hot oog loopend feit, dat D a r win
bij analogie hot waagt eon veranderlijkheid ears to nemen,
die de greuzen der soon overschrijdt . Wat van do indivividuen geldt, dat geldt ook van de soorten . Gelijk de
eersten geboren worden, zich voortplanten en sterven, zoo
ook de iaatsten in den langen loop der tijden . Ziedaar de
nieuwe, grootsche godachte van D a r win .
Do tweede steunpilaar zijner leer is hot algemeen bekende en erkende feit van erfelijkheid . Als beide ouders
gemeenschappelijke individueele eigenaardigheden vertoonen,
clan planters zich doze sours op do nakomelingen in ver-
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sterkten graad over . Worden nu door een kweeker telk en s
die exemplaren tot verdere voortplanting uitgekozen, bijj
welke de gewenschte eigenaardigheden zich het sterkst
voordo gin, dan kan men op die wij ze uitersten bereiken .
Z66 hebben de kweekers van Durham hun beroemd rued
vee gefokt. Het suikergehalte der bieten is, zooals Prof, d e
v r i e s in Onze Eeuw van Sept . 1902 opmerkt, dank zij de
zorg der menschen, in den loop van een eeuw aauzienlijk
vermeerderd . De aardappelen zijn grooter en zwaarder ge
Worden . 4ok kan men wijzen op de fraaier bloemen en :
het saprijker ooft, dat door een telken jare wederkeerende
uitverkiezing verkregen is . D a r win kwam op het vernuftige denkbeeld to vragen of de mededinging om de
voorwaarden van het leven in de vrije natuur een dergelijke ziftende rol kan vervullen als menschelijk overleg tot
stand brengt.
Hiermede hebben we reeds den derden steunpilaar ge
noemd, waarop de leer van D a r win rust . Strijd om het
bestaan is ook een kweeker, maar veel wijzer en machtiger
dan de mensch . Zich aansluitend bij zijn beroemden land
genoot Malt h us, beweert Darwin, dat de kwistige natuur
van iedere snort telkens meer kiemen to voorschijn brengt
dan zij opvoeden kan . Enkel de kandidaten met voordeeligeafwijkingen hebben kans tot ontwikkeling to komen . Natuurkeus zal, als het klimaat kouder wordt, aan de rijker behaarde dieren, als het drooger wordt, aan de planten met
dieper gaande en meer vertakte wortels, een voorspron g
verschaffen . Het spreekt van zelf, dat die individuen van
een snort, welke in den strijd om het bestaan zich boven
andere door het bezit van eenige nuttige eigenschap onderscheiden, de meeste kans hebben om to overwinnen en
nakomeliugen to verwekken, op wie zij die nuttige eigenschappen doen overgaan . Zoo wordt er een steeds toenemende overeenstemming bereikt tusschen iedere snort van
levende wezens en de omstandigheden, waaronder zij to
leven heeft ; ten slotte is het type zoo ontwikkeld, dat
iedere groote afwijking verder een nadeel zou blijken . In
dat geval blijft de snort schier ouveranderd, zoolang n.l_
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de uitwendige voorwaarden van haar bestaan in hoofdzaak
dezelfde zijn . Een zoodanige toestand van relatieve bestendia heid schijnen die thane levende soorten bereikt to hebben,
bij welke men, hoe ver men ook in de geschiedenis van
ons geslacht teruggaat, steeds dezelfde karaktertrekken
vindt .
Het is de groote verdienste van D a r win, door zijn
pleidooi voor de veranderlijkheid der soorten, de afstammingsleer, die de heden levende typen ale nakroost van uitgestorven, maar ale fossielen nog bewaarde typen opvat, weder
inn twang to hebben gebracht . Een genealogische stamboom,
schoon vrucht der phantasie, is beter dan de onderste)ling,
dat God uit het leem der aarde na afloop van een zekere
periode telken s nieuwe vormen zou hebben gemaakt, een
geheel nieuw levee zou hebben ingeblazen . Zelfs last ik
mij niet wij s makers, dat de denkers van vroeger eeuw ooit aan
de eenheid van bet levee, welke reeds voor A r i s t o t e 1 e s een
axioms was, zouden getwijfeld hebben. De redelijke mensch
gevoelt behoefte aan samenhang. Last mij bier de aandacht
vragen voor een opmerkelijke maar vergeten uitspraak van
L e i b n i z, welke door R u d o l f E u c ken aan de „Nouveaux
Essais" ontleend wordt . „Peat-etre que dams quelque terns
on dans quelque lieu de l'univers lee especes des animaux
soot oil ttaient ou seront plus sujets a changer, qu'elles
ne sont presentement parmi noun, et plusieurs animaux
qui ont quelque chose du chat, comme le lion, le tigre et
le lynx pourraient avoir
d'une meme race et pourront
etre maintenant comme des sousdivisions nouvelles de l'ancienne espece des chats . Ainsi je reviens toujours a ce que
j'ai dit plus dune foil que nos determinations des especes
physiques soot provisionelles et proportionelles a nos
cone aissances" 1).
In de paganistisehe oudheid en ook in de christelijke
middeleeuwen was bet regel op de groote overeenkomst
'usschen de doelmatig ingerichte natuurvormen en kunstgewrochten van menschenhand to wijzen. Inderdaad kennen wij
1) R u d o l f E u c ken.
And. p . 200 .

Geistige Stromungen der Gegenwart, vierte
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inn de geheele ons omringende wereld, buiten do werken van :
kunstvaardige menschen, Diets, waarmede de wonderbaarlijke
doelmatigheid in den bouw en de verrichtigen der levende
wezens zich last vergelijken . Alleen is datgeue, wat de
natuur voortbrengt, zoo oneindig veel rijker en fijner dan ;
wat nit een menschelijke werkplaats voorkomt, dat men
geneigd is er een hoogeren oorsprong aan toe to kennen .
De groote H elm h o l t z wijst er op, dat men v66r
Darwin slechts op tweeerlei wijze de doelmatigheid in de
wereld der organismen zich moist to verklaren . Of men
stelde haar op rekening van een levenskracht of levensziel,
die de verrichtin.gen der levende wezens onafg ebroken bewaakte en in de goede barren hield ; of wel men Dam voor
iedere snort van levende wezens een nieuwe scheppingsdaad
aan . Vervolgens roemt H elm h o l t z dit als de groote ver
die nste van Darwin, dat hij de organische doelmatigheid,
zonder eenige inmenging van intelligentie, door het blinde
heerschen van een natuurwet last ontstaan 1) .
Veel lyrischer Dog uit zich D u b o is - R e y m o n d .
3 uichend roept hi j : „D a r win heeft, de sfinx der teleologie
gedwongen zich van haar rots in zee to storten" .
Een oogenblik later zegt hij : Voorshands is enkel
noodig, dat eenige, Diet juist alle doelmatige bewerktuiging
door blinde mechaniek verklaard worde . Dat natuurkeus
uitwerkt moat ze kan, valt Diet to betwijfelen . Het is
onmogelijk to bewijzen, dat zij alle doelmatigheid in do
wereld der levende wezens to voorschijn roept, maar hot
tegendeel is evenmin to bewij ten . Dit zij ons g enoeg~
Zonder die eenige reddingsplank gaan wij to gronde bij
onze poging om to begrij pen . „Die Zweckmassigkeit der
Natur vertragt sick nicht mit ihrer Begreiflichkeit ."
Reeds B a c o had de teleologie buiten het erf der weten1) „Darwin's Theorie enthalt einen wesentlich neuen whop
ferischen Gedanken . Bie zeigt, wie Zweckmassigkeit der Bildung in den
Organismen such ohne Einmischung von Intelligent durch das blinde
Walten vines Naturgesetzes entstehen kann ." Populare wissenschaftliche
Vortrage von H. H e l m h o l t z. Zweites Heft, p . 201 .
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schap gebannen . Bij hem heette zij eene aan God gewijde
maagd, maar die juist daarom onvruchtbaar is .
Het nieuwe ideaal van wetenschap, waarbij de mathernatische theorie der beweging eenig middel van verkiaring
zou zju, vindt ziju oorsprong bij den vromeo K e pI e r, die,
overtuigd van de geheel eenige waarde der niathesis, het
universum als een gewrocht van goddelijke reken- en meetkunst wilds beschouwd zien . Ook Gal ii e I was van oordeel,
dat er voor den natuurvorscher niets anders to kennen is
dan bewegirig . Proeven moeten dienen, om de saamgestelde
bewegingen, welke de ervaring oplevert, in hare elementen
to splitsen, deze to meters, zoo de grondwetten der beweging
vast to stellen . De wetten van het gesehieden zijn de wetten der beweging. i n den zelfden geest leert L e on a r d 0 :
voorwerp van kennis is wat gemeten kan worden . Want
slechts datgene verstaan wij, wat wij in onzen geest kunnen
opbouwen. Vandaar dat wij het waargenomene herleiden
moeten tot product van beweging der lichamen in de ruimte .
Ook bij C art e s i u s heette de math esis de eenige rationeele
wetenschap . Hij verklaarde de dieren principieel als machines to willen opvatten . Zoo hebben wij in onze dagen door
W i n k 1 e r den mensch een ,,bezielden automaat" hooren
noemen . Bet spreekt wel van zelf, dat een zoodanige methods niet met doelbegrippen kan werken . Met denkbeelden
als wereldbestuur en inwonende doeleinden last zich wel
een stichtelijke, maar gees aanschouwelijke, geen begrijpelijke natnurleer ontwerpen. Het is in strijd met de eischen
der mechanics aan de dingen een geestelijken oorsprong
toe to kennen. De hartstocht om to begrijpen doet zeggen :
alles is meetbare beweging, die zich onbedoeld voorplant .
Ook het levers ? Ook 's menschen denken en willen P Door
doelmatigheid van inrichting scheen het levers voorshands
velen toe zich aan den greep van het mechanisms to ontworstelen, omhoog to wljzen naar een macht, die doeleinden
nastreeft en middelen kiest . De stem van G a ii an i werd
telkens opniouw gehoordi) . Toen kwam Darwin en sprak
1) More llet vertelt, dat de abt G a l i a n i tot de materialisten van
zijn dagen zei : Wat spreekt ge van blinds natuurkraohten? Ale er met
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bet verlossende woord : ook in de levende wergild gaan d o
krachten doellooa haar weg ; het is mechanische uitverkiezing, welke met blinds noodzakelijkheid den schijn van
doelmatigheid to voorschijn brengt .
Vandaar de lof, die door Prof. W i 1 h e 1 m P r eye r
aan Darwin wordt toegezwaaid . „Abgesehen von einzelnen,
mehr beilaufigen Bemerkungen in Biichern and Abhandlungen, wo man sie am wenigsten suchen wurde, dachte
niemand an den Kampf um das Dasein als Konkurrenzprincip zur Erklarung der organischen Gestalten, niemand
an die Uebertragung der Zuchtungsmethode auf die freie
Natur, niemand an die mechanische Notwendigheit der
unbewuszten Entwicklun g des Zweckmaszigen, niemand an
die Variabilitat and Vererbung als Erklarungsgri nde fur
diese biologische Teleologie, niemand endlich an die Abstammung des Menschen von tierischen Vorfahren als sine
wissenschaftliche, mit den neu gewonnenen Einsichten and
Methoden losbare A.ufgabe . Das Alles hat D a r win erst
geschaffen . Und das Alles sired Leistungen ersten Ranges" 1).
Geleidelijke wijziging van een snort door opeenhooping
van uiterst geringe verschillen, welke alle dezelfde richting
uitgaan, wordt, althans in de vrije natuur, niet ontdekt .
Zij is een product van de phantasie van D a r w i n, die niet
er in geslaagd zou zijn een nieuwe leer to ontwerpen, indien
hij, verstoken van verbeeldingskracht, enkel uiterst gelukkig
verzamelaar van feiten ware geweest . Natuurlijk heeft men,
na eens van hem gehoord to hebben, dat het nuttige door
blind werkende noodzakelijkheid ontstaat, dat zoo het meer
volkomene door het minder volkomene wordt voortgebracht,
die stelling op het geheel onzer rijke en schoone wergild
trachten toe to passers . Ook op de dingen des geestes .
dobbelsteenen bijna telkens zessen geworpen worden, dare west ge immere
dat ze valsoh zijn? „Les des de la nature soot pipes ; it y a la haut un
grand fripon, qui se fait un jeu de vows attraper" . Reden v . D u b o i sReymond. le Folge. Darwin versus Galiani . 1886 .
1) „Geisteshelden" herausgegeben von A n t o n B e t t e l h e i m. 19
Band . Von W i l h e l m P r e y s r, Professor, Hofrat . Berlin . E r n s t H o fm a n n u . Co. p . 74.
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Men ken zich, zoo heette het weldra, den oorsprong
van wat het ook zij niet to bescheiden, niet to nederig voorstellen . De mensch leefde vroeger buiten eenig maatschappelijk verband ; hij zwierf als wilde, als hang sans-eulotte
; in de struiken weggedoken loerde
in de bossehen rood
hij op een dierlijke of menschelij ke proof ; zijn eenig wapen,
buiten zijn ijzeren vuist, was een knods of een steep . Alles
is geworden, alles is vrucht van strijd en ontwikkeling .
Het eerste ezemplaar van een snort heeft nooit bestaan ;
hoe zou het dus karakteristieke, alleen aan die snort toebehoorende eigenschappen, als retie, plichtbesef, godsdienstzin, gearticuleerde spraak, inn de wereld hebben gebracht ?
Dringen we ver door in het zwart verleden, dap is de
mensch nog geen mensch, maar dier, onredelijk dier ; steeds
nloeten we lager op denn trap ties levees dalen, om zijn
oorsprong aan to wijzen ; we komen wellicht bij den
amphioxus aan, een visch zonder kop, dier H a e eke 1 eens
in zijue kwartierstaten „den eerbiedwaardigen voorvader
van ons - geslacht" noeinde . Maar ook hier mogen we niet
stilstaan ; de theorie, die het wonder buitensluit, drijft ons
steeds verder terug, van het levende tot het levenlooze,
van het organische tot het anorganisehe. Missehien ontstaat het levee nog heden ten dag a in de onbereikbare
diepten tier zee . D u b o i s-R e y m o n d verzekert, dat de
overgang van het bewustelooze tot het bewuste, van beweging tot gevoel, ondenkbaar is ; daarin heeft hij stellig
gelij k ; m oeten we daarom zeg gee dat die overgang onmogelijk is? Het denkbeeld van een beweging, die zich verplaatst, is zeker moeilijk to verteren . Toch grijpt en overgang van beweging pleats, als de eene billardbal op den
anderen stoot . Alle werking is ten slotte mysterie . Onbegrijpelijk is het, hoe ieder stofdeel het aanlegt om beweging tier overige deelen near zich toe to veroorzaken .
We kunnen de versehij n selen tier zwaarte registreeren en
ze order een algemeene formule brengen ; maar die verschijnselen bevatten, dat gaat ons verstand to boven . Indien
ons de task werd opgelegd deze wereld en hare krachten
to scheppen, de hander zouden ons scheef staan. En flu
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zij gelukkig reeds voorhanden is, kunnen we haar in ons
bewustzijn niet eens volledig nascheppen . Wij moeten haar
nemen gelijk zij is, haar als een datum, als gegeven
besehouwen . P a s cal zei terecht : „Ce qui parse Ia geometrie noes surpasse".
Toch kunnen we met behulp van Darwin' s theorie
wel het een en ander ten deele begrijpen . Zoo verklaart de
wet der vijandige concurrentie, dat de menschen maatschappijen vormden . Ret ruwste gezelschap, een wilde stain,
het zwakste gouverrrement, is zooveel sterker dan de eenzaam levende mensch, dat, indien deze ooit bestaan heeft
en toch reeds op den naam van mensch kon aanspraak waken,
hij spoedig moet zijn uitgeroeid . Slechts door samenwerking
met anderen, kan ieder zich in den heeten strijd der levees
handhaven ; verstrooide iudividuen, Homerische cyclopen,
moesten worden overwonnen en vermoord, zoodra ze inn
botsing kwamen met een groep, die door eendracht overmacht bezat .
Diezelfde wet verklaart de taaiheid van het bijgeloof
aangaande wat een groep tot vloek of zegen strekt . Hier
geldt het dat men Been vleesch mag eten van dieren, die
op zekere wijze gevlekt zijn ; ginds dat men geen melk mag
koken ; elders dat het muildier om zijn nek een zekere
amulet moet dragen . Men kept de ontsteltenis, die de verminking der Hermesbeelden onder de Atheners teweeg bracht .
In Alexandria ward eens een Romeinsch soldaat door hat
woedende gepeupel verscheurd, omdat hij een kat gedood
had . Algemeen heerschende vooroordeelen zijn nuttig, want
zij zijn hat innerlijk cement, waardoor bij achterlijken staa,t
van beschaving de laden van een groep verhinderd worden
zich to verstrooien . Ze zijn hat snoer, dat de menschen aan
elkander strengelt, de sterke macht, welke alles, wat de
vereeniging met ontbinding dreigt, wilden hartstocht, wraakgierigheid, onstuimige hebzucht, in toom houdt .
Diezelfde wet verklaart dat de menschen in families
levee . Immers hat familieleven is een bron van kracht . Waar
geweld en dierlijke lust de twee seksen tijdelijk tot elkander brengen, de zonen niet weten wie hue vader is, dus
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ook niet van hun wader het gebruik der wapenen, evenmin
zelfbeheersching en tucht leeren, is de groep niet opgewassen
tegen een andere groep van gelij ke getalsterkte, die de
nuttige instelling van bet huwelijk aanvaard heeft . Zoodra
dus door een gezegend toeval dat laatstgenoemd instituut
ergens to voorschijn was getreden, moest bet, als zijnde
een bron van kracht, in den levensstrijd voortdurend weld
winner .
Dezelfde wet verklaart, dat allerlei heilzame instinkten,
zoodra zij eenmaal bij enkele bevoorrechte individuen eener
snort door een gelukkig toeval zijn ontstaan, in stand blijven en zich voortplanten . Zij verklaart, dat de geestelijke
vermogens van den mensch, welke in kiem reeds bij de dieren
worden aangetroffen, in den strijd met de elemen .ten der
natuur en ook met de wezens van zijn eigen snort, zich
geleidelijk ontwikkeld hebben tot de hoogte, waarop zij ten
huidigen loge staan . Zij verklaart, dat thans op de lippen
van ieder menschenkind de nuttigste en menschelijkste van
alle vragen leeft : waarom ?
Natuurkeus is almachtig . wear A ri s t o p h an e s met de
nieuwlichters van zijn tijd den draak steekt, zegt hi j : „Dus
niet Z e u s reg eert, maar de ronddraaiende aether" . Zoo is
blinde natuurkeus, toeval, door bet Darwinisme op den
wereldtroon genet .
II.
Toeval beet inn dit verband, gelijk van zelf spreekt,
noodzakelijkheid, dock van een bepaalde snort : niet-bedoeldenoodzakelijkheid, b .v. de afwezigheid van overhelling tot
een bepaalde richting bij bet tot stand brengen van individueele verschillen . Dear bet Darwinisme een zuiver mechanische verklaring van bet ontstaan der soorten belooft, moeten
de latente krachten, welke afwijkingen to voorschijn roepen,
in alle mogelijke richtingen kunnen werken . Zij moeten
nuttige, schadelijke, maar ook evenzeer voor bet individu
onversehillige varieties kunnen to voorschijn roepen . En
dat is niet bet eenige . Het vermogen om to veranderen
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moet onbegrensd zijn, dear van hetzelfde uitgangspunt tot
de meest divergeerende typen, volgens de theorie, de weg
open staat .
Hoe ken flu het levee bij zulke onderstellingen tot
hooger peil rijzen ? Laat het zijn, dat juist die gene van
tallooze kansen zich verwerkelijkt, welke een nuttige afwijking mag heeten, of wel een kleine schrede in de richtiug
van hooger organisatie . Zij moet door overerving worden
vastgelegd . Maar volgens Darwin zelf is overerving van
geringe verschillen, die bij enkele individuen eener snort zich
vertoonen, geen regel, en hebben we her met een feit to makers,
dat zich volgens zijn eigen woorden „uiterst grillig", nu eens
wel en dan weer niet, voordoet . Wanneer het samenkomen
van twee exemplaren van een verschillend geslacht voor de
overerving vereischt wordt, dan moeten niet alleen die beide
exemplaren dezelfde afwijking van het gemiddelde type vertoonen, maar tevens in denzelfden tijd en op dezelfde plek
aanwezig zijn . Hoe zouden ze elkander kunnen ontmoeten, wanneer ze in verschillende eeuwen of onder verschillende luchtstreken leefden ? Vervolgens moet de kleine afwij king bij
iedere nieuwe generatie zich niet alleen herhalen, maar
tevens toenemen, zal er ten slotte niet maar van een speling
bin.nen de grenzen der oude snort, dock van een werkelijk
nieuw type kunnen sprake zijn .
Doch er is meer. Onze uitmuntende landgenoot Prof.
H u g o d e V r i e s heeft in zijn reeds genoemd artikel drieerlei individueele afwijkingen onderscheiden : progressieve,
waarbij de oude eigenschappen met nieuwe en telkens
nieuwe vermeerderd worden, en dus de natuur opklimt van
het eenvoudige tot het samengestelde ; retrogressieve, waarbij
planters of dieren eigenschappen verliezen en er dus vereenvoudiging in de organisatie, achteruitgang pleats grijpt ;
zijdelingsche, degressieve afwijkingen, herhalingen als het
ware van een en hetzelfde theme bij planters of dieren,
welke in het systeem zoo ver mogelijk van elkander verwijderd zijn . De achteruitgang speelt in de natuur enkel
de tweede rol, maar daarom niet de minst belangrijke . De
tweede rol : omdat eigenschappen, zullen ze verloren gears,
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vooraf vErworven moesten worden . Toch sea uiterst belangrijke. „Geheele groote lijnen in den stamboom, zoowel
van het dierenrijk als van het plantenrijk, ontleenen hare
eigenaardigheden aan achterwaartsche ontwikkeling." Tot
den vormenrijkdom in de natuur draagt de achteruitgang
veel bij. Met talrijke voorbeelden toont d e V r i e s, dat de
verscheidenheid, waardoor de natuur voor ons een onuitputtelijke bron van genot is, vooral aan achteruitgang en
zijdelingsche afwijking to danken is .
De Darwinist heeft dus in de eerste plaats de progressie als een gewrocht van blinde natuurkrachten to verklaren. Daartoe heeft hij meer noodig dan werktuigelijke
natuurkeus . Drie factoren moeten op een bepaalde wij ze
samenwerken, zal het leven op een hooger peil komen to
staan . Waar slechts een factor, mechanisch werken de
natuurkeus, kan worden aangewezen en er geen feiten zijn,
die nopen om tevens constants overerving en veranderlijkheid in een bepaalde richtiug, in de richting omhoog, aan
to nemen, ontbreekt de vaste grond voor de theorie . Dit
is over het hoofd gezien door hen, die to vroeg juichten
over den ondergang van alle teleologie .
Om sen type, dat reeds bestaat, voor verbastering to
vrijwaren, is het noodig dat de sterkste, de gezondste, de
taaiste exemplaren de bests kan s hebben zich voort to
planten . Die bests kans bestaat voor hen . Bij de polygaam
levende bavianen worden de zwakste mannetjes in den
strijd om de wijfjes overwonnen en van de voortteling
uitgesloten . Zoo werkt de strijd om het bestaan veredelend .
Doch die werktuigelij k ziftende kracht kan haar invloed eerst
dan ten voile doen geiden, als zij een terrein vindt, dat niet
enkel door blinde wettelijkheid wordt beheerscht, maar een
levendigen organischen drang tot het voortbrengen van
nieuwe vormen vertoont . Aan de hedendaagsche soorten
beantwoorden geen soorttypen in de voorwereldlijke fauna
en flora. Van de deskundigen kan men hooren, dat het verschil,
b.v. tusschen visschen en amphibieen, steeds geringer wordt,
hoe verder men in de geologische perioden teruggaat . De
palaeontologische stamboom toont, dat er een hooger graad
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van bewerktuiging in den langen loop der eeuwen is be .
reikt . Doch die hooger greed van bewerktuiging behoeft
n.iet in ieder opzicht een voordeel to zijn . Een klok, die
enkel het uur aangeeft, is niet sterker dan een, die ook
minuten, phasen van de mean, loop der planeten enz, doet
zien. Ret fijne hersengestel van een geniaal man als
N i e t z s c h e raakt wellicht eerder over stuur dan het verstand van een os . Op een lagers trap staan die dieren, in
wie het levers zoo is vastgeroest, dat verloren ledematen
van zelf aangroeien . Strijd om het bestaan is geen ten
voile bevredigend beginsel van verklaring .
voorts wordt gevraagd of er niet meer dan gezonde
logica toelaat, op rekening van dien strijd wordt gesteld .
Vele planters zonder honig, die dus geen bezoek van insekten kunnen uitlokken, zijn getooid met prachtige bloemen .
Waarom dan die schitterende kleuren bij de wel-honigdragende planters aan de bevruchtende insekten, dus aan
den triomf van het nuttige, toegeschreven ? Het beet, dat
naden in den schedel bij jonge zoog dieren een voordeel
zijn, omdat zoo op het oogenblik der geboorte de beenderen
van den schedel gemakkelijk verschuif bear zijn . Intussehen
bestaan die naden ook, wear ze tot niets dienen, bij sommige vogels en reptielen, die enkel nit het ei hebben to
kruipen . Op Madera worden verschrompelde vleugels terecht
eenn voordeel voor sommige insekten geacht . Intusschen last
zich niet inzien, hoe die varieteit in den strijd om het
bestaan geleidelijk zou zijn to voorschijn gekomen nit insekten met steeds zwakker wordende vleugels, dus nit een
verderfelijken overgangstoestand, waarbij de diertjes steeds
minder tegen een windstoot bestand werden . Het eenige doelmatige ware her geweest, wanneer vliegende ouders kruipende kinderen hadden voortgebracht . Een dergelijke sprong
in de natuur past niet in het stelsel van den Darwinist,
zooals Prof. Wig a n d opmerkt.
Nu nog dit . Er is, zooals de kweekers tot burs spijt
dikwijls ondervinden, een geneigdheid tot terugslag in de
natuur ; de varieteit vertoont zich als een schommelende
beweging om eon zeker middelpunt ; hot oude type zege-
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viert, zoodra de omstandigheden het toelaten . Ook weten
de kweekers bij ervaring, dat de variabiliteit, die door hen
gebruikt wordt om bij kleine stag jes in een zekere richting
voort to gaan, niet onbeperkt is . Ondanks al hun moeite
slagen ze er niet in bessen to erlangen zoo groot als kalebassen. Het hoogst bereikbare suikergehalte heeft men bij
de bieten reeds verkregen . Hoe aanzienlijker de afwijking
van het oorspronkelij k type reeds is, des to moeilij ker haar
nog to doers toenemen . Weldra staat men aan de grens,
waar hoop op verder succes ijdel blijkt .
Tot de verdiensten van D a r w i n behoort, dat hij hot
eerst op de beteekenis van seksueele keus in de wereld der
levende wezens de aandacht heeft gevestigd . veel wordt
door hem op rekening van den schoonbeidszin der dieren
g eplaatst ; zoo meent hij, dat er bij de vrouwelij ke vogels
voorkeur voor goede zangers wordt aangetroffen . De mannelijke pauwen zouden hun mooie staart daaraan to danken
hebben, dat de wij fj es voor schitterende kleuren niet ong evoelig ziju . Op Werktuigelijke wijze zou dus veel, wat de
natuur bekoorlijk maakt, ziju ontstaan . Maar loopt men
Been groot gevaar den bal geheel mis to slaan, als men,
van het hoog menschelijk standpunt uit, zich aan gissingen
betreffende het zieleleven van vogels en insekten waagt
„Du gleichst dem Geist den du begreifst" . Ook is het
moeilijk eenig verband tusschen schoonheidszin en seksueel
verlangen to ontdekken . Als de drift zich onbewust richt
op wat in het belan .g der snort is, dan last zich vatten,
dat or voorkeur geschonken wordt aan exemplaren, die
gezond, vlug, sterk, lenig ziju . Daaruit vloeit niet voort,
dat alles in de natuur zoo mooi is als de omstandigheden
het toelaten . Hot principe van 1) a r win verbiedt primo aan
de teeldrift eon karakter van doelmatigheid toe to kennen,
dat haar oorspronkelij k eigen zou zij n . Secundo leidt dat
principe enkel tot den triumf van hot nuttige, niet tot
then van het fraaie . Hoe last zich tertio mechanisch verklaren, dat wat het eene geslacht voor hot andere aantrekkelijk maakt enkel door dat eerste geslacht, niet ook door
hot tweede wordt overgeerfd ?
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Het spreekt van zelf dat, indien de blinde natuur
schepselen met onderling strijdige eigenschappen voortbracht,
dieren b.v. met tijgerklauwen, maar met de verteringswerktuigen van een rund en met de instinkten van een hags,
zulke onharmonische wezens moesten verdwijnen . Dat heeft
reeds E m p e d o c l e s ingezien . Enkel het doelmatig ingerichte
kan zich op den duur handhaven . Verklaart het, dat het
doelmatige allerwege is ontstaan ? Verklaart het die bewonderenswaardige overeenstemming, waardoor de organismen
aan & nheid van plan doen denken ? Verklaart het dat,
als het gebit van een snort zich wijzigt, er een wet der
correlatie, der harmonische innerlijke ontwikkeling heerscht,
welke instinkten en ingewanden eene daarbij passende verandering doet ondergaan ?
Zeker, natuurkeus heeft hooge waarde, want zij elimineert de monsters, die het wonder der harmonie in de
natuur zouden verstoren . Doch eerst als die harmonie bestaat,
kan natuurkeus zich doen gelden om haar to handhaven .
Natuurlijk zijn niet alle individueele afwijkingen, welke
op rekening van D a r win 's variabiliteit to stellen zijn,
even belangrijk voor het leven der snort . Zoo zijn er, die
geen systematisch verschil to voorschijn roepen, daar zij
enkel kleur der huid, dikte van haar enz . betreffen. Verder
zijn er de monsterachtige afwijkingen, welke door kweekers
verkregen worden en meestal een woekereu van het vegetatieve leven ten koste van het seksueele vertegenwoordigen .
Bij deze kan niet gedacht worden aan omhoog stij gende
ontwikkeling, enkel aan neerzinken tot een lager peil . Ten
slotte is er ook de morphologische varieteit en op haar
komt het aan ter verklarin g van de thans bestaande soorten .
Laat ons nu, gelijk de Darwinist doet, stellen dat de
soorten langzaam en onmerkbaar voortdurend bezig zijn
to veranderen . Maar de soorten, waarvan overblij .fselen nit
de kisten der mummien, nit de puinhoopen der paalwoningen zijn to voorschijn gekomen, gelijken volkomen op de
soorten van den huidigen dag . her is dus in den loop
van tientallen van eeuwen door natuurkeus geen wijziging
bewerkt, welke door een scherpen waarnemer kan worden
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ontdekt . Voorts blij kt bet dat zekere wilde soorten van
planten en dieren, die stellig vd6r bet begin onzer jaartelling hare groote verspreiding hebben erlangd, overal
bet zelfde type vertoonen . Ofschoon de talrijke groei- en
verblijfplaatsen in verschillende werelddeelen gelegen zijn,
zoodat er aan kruising niet to denken valt, zijn die soorten
dus, trots de uiteenloopende omstandigheden, waaronder
zij to leven hebben, onveranderd gebleven . Zoo leert de
ervaring oogenschijnlijk de standvastigheid van soorten .
Daarom vraagt de Darwinist niet duizend of tweeduizend
jaren, maar veel en veel langere perioden voor kleine schier
onnaspeurlijke wijzigingen der soorten . „Maar als de organische natuur, zegt Prof. d e V r i e s, van den beginne of
met dien sl akkengan g zich ontwikkeld heeft, dan zijn er
bijna oneindige tijden, millia .rden van jaren vereischt, om
van de eerste levende wezens tot de hoogste thans levende
vormen to komen ." Noch de natuurkunde van onze aarde,
nosh de leer der afzetting van de geologische lag en, wettigt een dergelijke voorstelling . Uitgaande van verschillende
gegevens is menn tot hetzelfde resultaat gekomen, dat n.l.
hot leven bier op aarde niet veel ouder kan zijn dan omstreeks 24 millioen jaren .
De theorie der langzame, onafgebroken wijzigingen
houdt dus g een steek . Reeds in de dagen van L a m a r c k
word geleerd, dat nieuwe soorten met en slag ontstaa,nn
en niet geleidelijk, niet door opeenhooping van zulke kleine
veranderingen als waardoor de kweekers or in slagen de
door bun gewenschte varieteiten to erlangen .
In 1864 word die oude theorie door K o 11 i k e r op
grond van de merkwaardige verschijnselen der generatiewisseling weer op den voorgrond gesteld . Maar zijn stem
bleef die eons roependen in de woestijn . Sedert namen ook
G. Meiwart, F . Galton, Bateson, Korschinsky,
E i m e r en anderen partij voor de zoogenaamde „mutatieleer", welke eon schoksgewijzen oorsprong aan nieuwe soorten
toekent . F. G a 1 t o n neemt in zijn bekend work over
„Natural Inheritance" aan, dat de ontwikkeling in de
wereld der org anismen gedurende lange perioden stilstaat,
0 . E . TX 6

22

326

DARWIN' S EEUWFEEST .

maar soma, flu her, dan ginds, door tijdvakken wordt
g ekenmerkt, waarin er bij sprongen min of meer belangrijke veranderingen plaats grijpen . S. K o r s c h i n s k y wijst
op het feit, dat dikwijls door dierkweekers is waargenomen
onder de nakomelingen van normale ouders treden onverwacht individuen op, die zich van de overige door eigenaardigheden onderscheiden, welke bij den groei steeds toenemen en op hun kroost weder overgaan, zoodat er een
nieuw ras werd gevormd . Op die wijze ontstonden de ongehoornde Engelsche runderen en de A.nkonschapen met hun,
korte, kromme pooten. Men zoeke de oorzaak van zoodanigen
nieuwen vorm niet in uitwendige omstandigheden ; een
enkel individu is voldoen de om het nieuwe ras to doen
ontstaan ; van overgangsvormeu wordt niets bespeurd ; als
uitgangspunt van de ontwikkeling moet dus een innerlijke
verandering in de eicel worden aangenomen . Had men den
nieuwen vorm niet om zoo to zeggen onder zijn oogen zien
ontstaan, dan zou men de afwijking van het oorspronkelijke
type allicht met den naam van soon bestempelen. In plaats
vasn

to beweren,

dat de

strijd om het bestaan

nieuwe

levensvormen to voorschijn roept, schrijft K o r s c h i n sk y
daaraan een belemmerenden invloed toe, noemt hij hem
een voor de ontwikkeling vijandigen factor. Juist wanneer
er overvloed vann voedsel is, dus van scherpe concurrentie
geen sprake kan zijn, heeft het niouw gevormde ras, men
moge het dan varieteit of soon noemen, kans zijn plaats
onder de zon to behouden en haar steeds grooter to waken .
Ms E i m e r toonen wil, hoe zonder overgangsvormen
plotseliug varieteiten ontstaan, dann wijst hij op den invloed,
dien hitte en koude hebben op de poppen, welke al naar
gelang van de doorleefde temperatuur vlinders leveren van
versehillende teekening en kleur . Natuurkeus, zegt hij, is
niet in staat iets nieuws to scheppen ; zij kan slechts werken
met de eigenschappen, die op zich zelve reeds nuttig zijn
en deze tot hare voile ontwikkeling brengen.
Hier to lande heeft H u g o d e V r i e s door zijn experimenteel onderzoek de mutatietheorie het veld doen winuen .
Hij leert dat de nieuwe snort er plotseling is, zonder voor-
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bereiding, zonder overgang, uit de vroegere geboren wordt.
Ook bij de scherpste voortdurende selectie leidt de gewone
individ ueele of wij kin g niet tot hat overschrij den van de
grens der snort, veal minder tot hat ontstaan van nieuwe
blijvende soorten . D e V r i e s onderscheidt dus de variabiliteit,
die soorten vormt, van de geheel andere variabiliteit, waardoor twee individueu van dezelfde snort, twee bladeren van
denzelfden boom, nooit volkomen op elkander gelijken . Van
de laatste bodient zich de kweeker om de door hem gewenschte uitkomsten to bereiken . Dan ontstaat hat nieuwe
werkelijk door opeenhooping van zeer kleine verschillen .
Op grond van zijn waarnemingen bij hat geslacht Oenothera
Lamarckiana, nit hetwelk hij gelijktijdig verschillende nieuwe
soorten zag to voorsehijn komen, stelt D e V r i e s as regal
vast, dat de nieuwe typen plotseli ng ontstaan en dan blijven wat zij zijn, mits zij gelegenheid vinden zich to handhaven .
Dit geeft in menig opzicht een ander beeld van de ontwikkeling in de wereld der organismen dan men uit de
hand van den voortreftelijken D a r w i n had ontvangen .
Eon beeld veal meer in overeenstemming met de feiten .
Zeer large perioden van rust, waarin de soorten verkeeren,
worden van tijd tot tijd door korte perioden van bewegelijkheid afgewisseld, welke aan nieuwe vormen hat aanzijn
schenken . De nude vormen gaan daarbij niet verloren . Hat
zijn slechts enkele individueu, waarin de wijziging optreedt,
de overige blijven aan hat reeds lang bestaande type getrouw.
Op dezelfde plaats en to gelijker tijd kunnen flu verscheiden nieuwe soorten ontstaan, want hot eene exemplaar
blij kt in daze, hot andere in gene richting gewij zigd . Geen
wonder, want de oorzaak der veranderin g moot her niet
aan de uitwendige omstandigheden worden toegeschreven,
welke in hoofdzaak voor alto exemplaren gelijk zijn, maar
aan inwendige, erfelijke eigenschappou, ten gevolge van
welke kiemen der snort in een mutatieperiode verkeeren .
Nu verklaart hat zich, dat de soorten van dieren en planter,
to midden van welke wij thane levee, schier zonder uitzondering reedy in hot grijs verleden warden aangetrofen .
Immers waar de nieuwe snort optreedt, verdringt zij niet
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de oude en moet zij, dear zij slechts in enkele ezemplaren
to voorschijn komt, strijd voeren met den stamvader om
een plaatsj a onder de zon to beho uden . In veelheid van
types treedt het nieuwe to voorschijn, maar voorzoover dat
nieuwe niet beter dan, ten minste even goed as het oude
tot den levensstrijd is uitgerust, gaat het onherroepelijk
spoedig weer to gronde. Ook her geldt de lens : beati possidentes. Het feit, dat meer individuen worden geboren dan
er ten slotte kunnen leven, staat nu eenmaal vast, en de
zwakkeren moeten dus het onderspit delves . Maar her
wordt de strijd niet zoozeer tusschen de individuen als wel
tusschen de soorten gevoerd . „flier zijn de versehillen grooter en zal dus de uitslag meer beslissend zijn . Menige nieuwe
snort zal van den beginne of onbruikbaar blijken . In de
ontwikkelingsgeschiedenis rekent zij niet mede ; hare kansen
om als fossiel in geologische lagen bewaard to worden, zij n
zoo goed als nul . .Andere nieuwelingen zullen beter toegerust zijn, korter of langer, in kleiner of grooter aantal exemplaren naast den nudes vorm stand houden . Misschien zullen
er onder hen zijn, die bij veranderde levenstoestanden beter
blijken, dus den strijd winuen, zich vermenigvuldigen en
uitbreiden . Slechts zeer enkele zullen in den beginne of
zooveel beter georganiseerd zijn, of ten minste voor de gegeven omstandigheden zooveel beter geschikt, dat zij reeds
van hun eerste optreden of zegevierend den strijd tegen
hunne mededingers kunnen voeren ."
Ziedaar een aannemelijker theorie dan die, volgens
welke do geheele snort langzamerhand overgaat in een
nieuwe . De strijd om het leven, de natuurkeus van D a r win
blijft een belangrijke rol vervullen . Maar gees scheppende,,
enkel een ziftende rol . Zeer schoon heeft E d u a r d v o n
H art m a n n gezegd : De strijd om het bestaan en zoo de
geheele natuurkeus was slechts een handlanger in den dienst
van die geheimzinnige macht, welke het leven tot hooger
trap deed rij zen, een opperman, die bij het grootsche bouwWerk een lagere teak to verrichten kreeg . Wie met zulk
een mechanisch beginsel de ontwikkeling in de wereld der
organismen wil verklaren, begaat een dergelijke font als de
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daglooner, die door hat afbikken van steenen aan den
Keulschen Don meewerkte en zich later voor den bouwmeester uitgaf.
De wetenschap is aan Darwin dank verschuldigd,
daar hij met behulp van een rijk en grootendeels nieuw
materiaal van feiten de oude waarheid, dat hat meest passende de baste levenskans heeft, wader onder de aandacht
van zoologen en botanici heeft gebracht 1). Ook da irvoor
dat hij haar met ijzeren consequentie als sleutel heeft aangewend tot verklaring van de levensverschijnselen en zoo
voor de ongenoegzaamheid van hat beginsel de oogen van
natuurkundigen heeft geopend, onder wie velen een sterke
overhelling tot materialisme vertoonden .
D a r w i n was niet enkel een groot, maar tevens een
bescheiden danker 2), die er zich wel voor gewacht heeft zijn
verklaringsbeginsel hat eenige mogelijke to noemen . Hij
maakt telkens gebruik van de wet der correlatie, die in
zijn systeem eigenlij k niet past .
Zeer nadrukkelij k zegt H u g o d e V r i e s 3) : „de grootste
moeilijkheid voor de selectieleer ligt in hot fait, dat zij
alleen van nuttige eigenschappen een natuurlijke verklaring
geven kan . Wat nutteloos of wet schadelijk is, kan volgens
haar niet bestaan" . inderdaad eischt de theorie, dat de
natuurkeus dit geleidelijk zou doen verdwijnen . Dear hat
in den langen loop der tijden steeds om kleine voor- en
nadeelen to doen is, moat elk overtollig orgaan voor schadelijk gelden, al ware hat maar alleen omdat hat voedsel
1) ,,The fittest survives" is een formula, die door S p e n c e r hat
eerst gebruikt is en door D a r w i n overgenomen, daar hij haar als de
kernachtigste uitdrukking van zijn beginsel beschouwde .
2) Toen D a r w i n hat manuscript van zijn boek ,,over hat ontstaan
der soorten" aan J o h n hT u r r a y, den uitgever, stuurde, schreef hij : ,,Hat
kan misschien verbeelding zijn, maar ik geloof bepaald, dat hat theme hat
publiek belangstelling zal inboezemen en ik ban zeker, dat de in hat boek
meegedeelde beachouwingen oorspronkelijk zijn . Indian n er andera over
mocht denken, herhaal ik mijn verzoek, mijn werk eenvoudig terug to
zenden . Ik zal den wel een beetje teleurgesteld zijn, dock mij geenszins
beleedigd gevoelen" .
3) Onze Eeuw, Sept . 1902 bl . 355 .
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verbruikt . Toch zijn de nuttelooze function en organen in
de natuur zoo opvallend, dat Prof. W e n t met behulp van
die bouwstof een uiterst merkwaardige redevoering
over
de in de natuur heerschende ondoelmatigheid
heeft
kunnen houden.
Blijft hot nuttelooze raadselachtig, wat zullen we dan
an hot hooge, fijne, edele zeggen ? Het is zeer bedenkelijk
vooruitgang in bewerktuiging met versterking van levenskracht op ~~ne lijn to stellen . Aanmerk hot schepsel, dat
aan de spits der wezen~ staat en beschouw hem van zijn
geestelijke zijde, welke natuurlijk een materieele keerzijde
moot hebben . De mensch is een on rustig, een veeleischend
wezen, wiens gewone staat ontevredenheid is, daar hij steeds
naar jets anders, steeds naar moor hunkert. De vervulling
van iedere begeerte baart hem teleurstelling . De geheele
aarde kan zijn hart niet vullen . Ziedaar hot feit . Hoe kan
blinde natuurkeus dat feit verklaren ?
Guy d e M a u p a s s a n t, eon oneerbiedig denker der
vorige eeuw, eon vernuft fin de siecle, ziet in hot bedoelde
feit hot bewij s, dat de Godheid onbewust kiemen van lever
zaait, zooals een visch eieren legt . De Godheid schept, omdat
dit haar ambacht is, mais Dieu est ignorant de ce qu'il
fait, stupidement prolifique . Het denker van den mensch
is zijn ongeluk, maar dat denker is jets toevalligs, un accident local, passager, imprevu, condamn e a disparaitre avec
la terre . Het is zonder opzet voortgebracht door d e gistende, vruchtbare, stompzinnig scheppende natuurkracht . . . .
Ons denker is de reden, dat we ors ballingen op aarde
gevoelen . Enkel zij, die dicht bij de dieren staan, kunnen
tevreden en voldaan zijn . Maar de dichters, de droomers,
de onrustigen, de weetgierigen, de menschen met een fijn
besnaard gemoed, wee over hen!! Zij zijn de ongelukkige
slachtoffers van een dom scheppende natuurkracht ! !
In die sombere schildering is zeker veel overdrijving .
Ieder onzer wil hover een onrustig poeet, dan een tevreden
idioot zijn . Maar ook dat raadsel is met den sleutel, dien
Darwin ors in de hand gaf, moeilijk to ontcijferen .
(Slot volgt.)

DE HADJ1-POL1T1EK DER
INDISCHE REGEERING
DOOR

Prof. C . SNOUCK IIURGRONJE.

Wie ook reden moge hebben om zich to beklagen over
geniis aan belangstelling van de zijde onzer Parlementsleden, die aan de discussie over de koloniale begrooting
deelnemen, die hadji's zeker niet . Jaarlijks neemt minstens
den lid van eene der beide Kamers de tank op zich de
Regeering to vragen, of er flu eindelijk eens maatregelen

genomen zulten worden tot tegengang of althans tot be-

perking van de bedevaart der Inlanders naar Mekka, of
het waar is, dat ab enten van Nederlandsche stoomvaartmaatschappijen net Inlandsche hadjiwervers wedijveren in
het aanwakkeren der lief hebberij voor die reizen naar
Arabie, en dergelij ke vragen en bedenkingen meer .
ook in de Indische pers geeft het vertrek of de terugkeer van een schip met pelgrims telkens weer eens aanleiding
tot meestal niet vriendelij ke opmerkin gen aan het adres
der hadji's zelve, dergenen, die geld aan de bedevaart verdienen, en der autoriteiten, die tegenover het toenemen
van het kwaad ziende blind sohijnen . Volgens velen brengen
die tulbanddragers, die jaarlijks bij duizenden uit het heilige
land terugkeeren, behalve kiemen van besmettelijke ziekten,
eene bedenkelijke dosis fanatisme mede, of minstens de
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neiging tot uitzuiging hunner rasgenooten, op wier kosten
zij voortaan eon lever vann schijnheiligen lediggang zullen
leiden . Men ziet in hen voorts vijanden der Regeering, straks
gereed om, als de kans schoon is, actief verzet to prediken .
hot is dus riot overbodig, hot hadji-vraagstuk van
wat naderbij to bezien, na to gaan, in hoeverre er voor de
Regeerin g aanleiding en gelegenheid bestaat, zich met de
bedevaart to bemoeien, en of zij in de vervulling dezer
task inderdaad tekort geschoten is .
De bedevaart zelve met haar stet van voorgeschreven
plechtigheden en bijkomstige gebruiken is sedert eeuwen
door Mohammedaansche auteurs en later ook door Europeesche orientalisten en reizigers beschreven met alle uitvoerigheid, die men maar wenschen kan ; daarom is hot
ors thans niet to doer . Wij behoeven ors slechts to herinneren, dat de ceremonies, die de hadji's jaarlijks to Mekka
en in enkele moor Oostelijk gelegen plaatsen to verrichten
hebben, ongeveer eene week van de twaalfde maand (Doelhiddjah van hot Mohammedaansche maanjaar in beslag
semen ; dat verreweg de meeste pelgrims voor of na dies
hadj de weliswaar niet verplichte, maar toch stork aanbevolen rein naar Medina ondernemen om daar de oudste
moskee der wereld to bezoeken, waarin zich teven s de
graven van M o h a m m e d en van de eerste chaliefen bevinden,
met welke refs ongeveer eene maand gemoeid is ; dat bijzonder
vrome hadji's gaarne reeds de negende maand van hot jaar
hunner bedevaart, dat is de vastenmaand Ramadhan, to
Mekka doorbren gen, omdat hot vaster in de heilige stall
vole males verdienstelijker is das elders .
Vann de achtste maand van hot Hidjrah jaar of beginnon zich dus gaandoweg bedevaartgangers to Mekka to
vertoonen, enn dat reizen houdt drie, vier maanden aan ;
van 8 tot 13 Doel-hiddjah, welke feesttijd in onzen kalender
telken jare elf dagen naar voren verspringt, vertoeven alle
hadji's samen op de zelfde heilige plaatsen tot viering van
den eigenlijken hadj, om zich gedurende de beide volgende
maanden weder geleidelijk huiswaarts to verspreiden .
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De geschiedenis van dit Oud-Arabisehe feest en zijner
omzetting in eene Mohammedaansche godsdienstoefening
later wij thane eveneens rusten om alleen to constateeren,
dat bet eons in een menschenleven deelnemen aan den hadj
geworden is tot eene verplichting voor alle Mohammedanen,
die geene wettige verhindering hebben . De wettige verhinderingen zijn echter zoo vole, dat de plicht feitelijk slechts
voor eene kleine minderheid geldt . Zoo zijn vrouwen niet
tot den hadj verplicht, ja mogen dien zelfs riot verrichten,
wanneer hare echtg en ooten daartegen bezwaar makers, of
anders wanneer zij riot beschikken over een volge .ns de
strenge eischen der Moslimsche wet voeg zaam mannelijk
geleide . Niemand is tot de bedevaart gehouden, wanneer
hij riot volkomen gezond is en over de middelen beschikt,
die noodig zijn voor de been- en terugreis en voor de
goede verzorging van alien, die van hem afhangen, gedurende zijne afwezigheid . Levert de refs zelve nit welken
hoofde ook ernstig bezwaar of gevaar op, dan is hot gebod
der bedevaart niet van toepassing .
Men ziet due, dat vooral bij volken, die zoo ver van
Arabie worsen ale de Mohammedanen van bet Maleische
ras, velen zich gemakkelijk to goeder trouw van den hadjplicht ontslagen kunnen rekenen . Bovendien volgt men in
den Indischen Archipel eene (de Sjafi' itische) rechtsschool,
die zelfs aan hen, op wie bet hadj-voorschrift in alien deele
toepasselij k is, een onbepaald uitstel van de volbrenging
van dozen plicht toestaat, ook al bestaat hiervoor goon
enkel motief. Alleen moot van de nalatenschap van iemand,
die aldus zijn lever lang den hadj uitgesteld heeft, eon
bedrag worden afg ezonderd, dat voldoende is om ten behoove
van den doode eenen plaatsvervangenden pelgrim to huren .
In de oudste legenden over de invoering van den Islam
in Oost-Indie hooren wij reeds telkens van Mekka ale
middelpunt der Mohammedaansche wereld en van hadji's
ale ij verige predikers der boodschap van den Profeet . Van
de eerste tij den af, waarin Europeanen zich op doze eilandenn vestigden, gewagen burro berichten nu en dan van
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Inlanders, die naar Mekka reisden, van personen, die den
titel hadji voerden, van een zeker aanzien, dat aan lien
titel verbonden was . hit de zeventiende eeuw kennen wij,
om slecht~ enkele sprekende voorbeelden to noemen, in
Banters eenen Soeltan-Radji ; in Mataram eenen Soesoehoenan, die eon gezantschap met geschenken naar Mekka
wil zenden, en een tweeden, die zijne kwade luim lucht
geeft in de verklaring, dat hij straks, wanneer zijne vijanden
verslagen zijn, de rest van zijn levers maar liever to Mekka
zal gaan slijten, den troop overlatende aan zijnen zoon ~) .
Op Noord-Soematra komt in diezelfde periode een Mekkaansch gezantschap naar het hof van den Atjeh 2), en
verder boron wij daar 3) een Maleischen hadji-theoloog
kennen, wiens naam en werken zich door den Archipel
verbreidden en die ook onder de Javanen vermaard geworden
leerlingen telde .
Blijkt alzou de belangstelling in de bedevaart in dit
Verre oosten al even oud to zijn als de invoering van den
Islam, hot aantal der bedevaartgan gers was in die tijden
zeker veel geringer dap nu, geringer niet alleen in volstrekten zip, maar ook in verhouding tot de toenmalige
bevolkin g .
Nog in de eerste helft der negentiende eeuw waren de
moeielij kheden der refs groot genoeg om velen van het
ondernemen terug to houden . Ik heb bedaagde hadji's geken d, die zonder zich banger dap noodig was to Mekka of
to Medina op to houden drie jaren aan de heen- en terugreis besteed hadden en van wier reisgenooten verscheidene
onderweg door uitputtin g bezweken of wegens gebrek aan
middelen in dienstbaarheid in den vreemde achtergebleven
1) Zie Daghregister, Anno 1679, ed . Dr . F . d e H a a n (Ba,tavia,,1909),
bl. 543 . Mekka heet hier, met de in Europeesche werken niet zeldzame
vergiseing, de plants, waar M o ham m e d begraven ligt . Ook flu nog plegen
Inlandsche hoofden en voornamen hunne ontevredenheid over den loop van
gebeurtenissen of hunne levensmoeheid to uiten in den vorm van het
voornemen om naar Mekka to verhuizen .
2) Zie Bijdragen van hot Koninklijk Instituut voor de Taal-, Landen Volkenkunde van N. I ., jaarg. 1888, bl . 545 en volgg .
3) Zie „De Atjehers", Deel II, bl . 96 en volgg. en andere pll.
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warm. Toch verbeterde de reisgelegenheid ook in den tijd
der zeilvaart wel eenigszins, gelijk men o .a. hieruit mag
opmaken, dat in de jaren 1852-58 volgens ofcieele gegevens jaarlijks gemiddeld ongeveer 2000 personen nit
Nederlandsch-Indie ter bedevaart togen 1).
-A.tjeh was toes het gewone verzamelpunt, zooals flu
Tandjoeng Prioek of Singapoera . Van daar vertrokken de
zeilschepen, veelal volgepropt met pelgrims, maar karig
voorzienn van water en andere levensmiddelen . Onderweg
deden zij allerlei groote en kleine havens van de Straits,
Voor-Indie en Arabie aan, om vrachtgoederen to losses en
in to semen en de proviand aan to vullen . Niet zelden
leden zij schipbreuk, waarbij de reizigers, die het leven
eraf brachten, goederen en reispenningen verloren, en in
de haven, waar zij belandden, met werken of bedelen het
noodige bijeen moesten brengen om verder to koinen .
Inderdaad, er was wel iets meer dan alledaagsche energie
voor een en Islander noodig om zulk eene refs aan to
durum en vooral om haar tot een goed einde to brengen .
De motieven, die tot zulk eene moeitevolle refs drongen,
waresn natuurlijk oudtijds zoowel als flu van uiteenloopenden aard : godsdienstijver, eerzucht, teleurstelling in wereldsche taken en levenszatheid, de wensch om vreemde landenn
to ties, de begeerte one van een langer verblijf in Mekka
gebruik to makes tot het opdoen van meer kennis in de
vakken der Mohammedaan ache wetenschap dan men in
Oost-Indie kon vergaderen . De daareven genoemde Soematraansche geleerde studeerde tal van jaren in Arabie
alvoren s tick in Atj eh to vestiges om van daar nit zijn
licht to laten schijnen over den Archipel . Men mag aan1) Zie de considerans van Indisch Staatsblad 1859, No . 42 . Dat in
het jaar 1859 van de 12985 in de laatste zes jaren vertrokken hadji's nog
slechts 5594 teruggekeerd wares, was niet zoo tirerontrustend ale de auteur
van dit staatsblad wel dacht, daar velen hunner nog to Mekka of onderweg
naar huffs geweest moeten zijn . Om een juisten maatstaf to verkrijgen
had men de berekening over meer verleden jaren moeten uitstrekken .
Zelfs nu keeren velen niet in het jaar van vertrek terug ; hoeveel to meer
due in een tijd, toes nit- en thuisreis somtijds ieder een jaar of meer in
beslag names .
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nemen, dat reeds in de achttiende eeuw to Mekka eenigszins belangrijke groepen van Oost-Indische Mohammedanen
tijdelijk gevestigd waren . Allengs ontwikkelde zich daaruit
de thans zoo aanzienlijke kolonie der Djawa, zooals men
in A.rabie alle Mohammedanen van Maleisch ras noemt. Zij
bestaat uit Inlanders van alle deelen van den Archipel,
waar de Islam beleden wordt ; jongelieden, die eenige, soma
tientallen jaren her vertoeven our to studeeren, sours ook
our later hunne landgenooten to doceeren ; m annen, die
deelnemen aan de exploitatie der nit hun vaderland herwaarts komende pelgrims, of wel ouderen, die hier slechts
kwamen our hunne laatste levensjaren in vrome voorbereiding voor de refs naar de eeuwigheid to slijten in de
nabijheid van het Huis van Allah, de Ka'bah 1).
In de tweede helft der negentiende eeuw werden de
zeilschepen ook als vervoermiddelen van Mekkagangers
weldra door de stoomvaartuigen van de baan gedrongen .
De gevaren en moeielijkheden der rein naar lieu heilige
land verloren nu veel van hare beteekenis, en wie maar
lust had en over de noodige middelen beschikte, durfde lieu
thans wel aan : vrouwen en kinderen zelfs komen Binds
dien tijd in toenemenden getale onder de pelgrims voor .
De wegneming van de vroegere beletselen bewerkte
tevens, dat de zoogenaamde Djawa in verhoogde mate de
aandacht gingen trekken van die Mekkanen, die hun levensonderhoud onmiddellijk in de bezorging van lieu hadji-verkeer moeten zoeken en die dus steeds bedacht zijn op
middelen our lieu aantal gasten to vermeerderen . Die hadjisjeichs, ook moetawwifs of dalils genoemd, doen voor de bezoekers van Mekka zoo ongeveer hetgeen in een middelpunt vau Europeesch reisverkeer de gidsen, de hotel- en
pensionhouders en kamerverhuurders, de agenten van reisbureaux en de bankiers verrichten, maar bovendien moeten
zij op de hoogte zijn van al de godsdienstige plechtig heden
met bij behoorende formules, die de massa der ongeleerde
pelgrims eenvoudig op hunne aanwijzing verricht en na1) Uitvoerig is lieu leven dezer kolonie beschreven in lieu laatste
hoofdstuk van Deel II van mijn werk „Mekka" .
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spreekt . Natuurlijk is de manier van werken dezer lieden
erop aangelegd, zooveel mogelijk geld aan de bedevaart
to verdienen, en men kan zich licht denken, dat zij daarbij
vaak niet to scrupuleus to werk gaan, vooral niet tegenover zoo bijzonder onbeholpen reizigers als de meeste hadji's
uit den Indischen Archipel zijn .
Toch wordt hunne hebzucht belangrijk gebreideld door
hun verlangen om door de aanbeveling der klanten van
dit jaar in Pen volgend vale nieuwe to verkrijgen, en ook
door de zware con currentie . Daarbij bedenke men, dat de
Djawa-pelgrims voor hen in den regal wel zeer volgzame
en bescheiden, maar zelden gegoede klanten zijn ; rijkaards
als die nit Britsch-India en Turkije bijv . ten hadj plegen
to gaan, vindt men order hen niet . De gewone begrootin .g
van ongeveer 500 gulden per pelgrim als gemiddeld bedrag
van hetgeen de Oost-Tndische hadji's voor hunne bedevaart
besteden, zal niet ver van de waarheid zijn . Een groot gedeelte dezer som gaat naar de Engelsche en Nederlandsche
stoomvaartmaatschappijen, die de pelgrims nit hun vaderland naar Djeddah overvoeren . Trekt men flu van hat overblijvende of hetgeen noodig is voor huishuur, levees- en
vervoermiddel.en en kleine inkoopen van verschillenden
aard, dan is hat saldo waarlijk niet to groot als belooning
voor de verzorging gedurende eenige waken of maandeu
van zoo hulpelooze wezens als daze gasten nit hat Verre
Oosten meestal zijn . Toen ik 25 jaar geleden to Mekka
was, waken hat 180 van die pelgrimssjeichs, die met hun
geheelen nasleep van voor de uitoefening van hun bedrijf
onmisbare handlangers, bedienden enz . moe step levee van
de luttele, zooeven aangeduide voordeelen, die to behalen
vielen aan ongeveer 5000 Djawa-pelgrims . Zelfs de meest
bescheiden Europeesche ondernemer zou den news voornaam
hebben opgetrokken voor zbb schamele belooning van
inderdaad zoo zwaren arbeid .
In verband hiermede verdient een onderdeel van hat
bedrijf der hadji-sjeichs een oogenblik onze bijzondere aandacht, to meer omdat dienaangaande in Europeesche kringen

338

DE HADJI-POLITIES DER INDISCHE REGEPRING.

vaak op misverstand berustende oordeelen 1) vernomen
worden . Tk bedoel de geldschieterij .
Reiswissels en credietbrieven zijn den pelgrims ten
eenenmale onbekend ; to Djeddah en to Mekka zijn geene
bankagenturen, en papieren geld is in A .rabie niet gangbaar. Hetgeen de reiziger aan reispenningen medeneemt,
moet hij dus in goud of zilver bij zich dragen . Nu staan
de hadji's gedurende de geheele refs in hooge mate bloot
aan het gevaar our door onachtzaamheid, ongeval of diefstal jets van het hunne to verliezen . Liever dan veel gereed
geld aan deze kwade kans to wagen, maken daarom velen
gebruik van de geleg enheid our to Mekka naar behoefte
geld op to nemen, en dit kunnen zij meestal direct bij den
sjeich, of anders door diens bemiddeling bewerkstelligen .
Het ontbreekt den sjeich in den regel niet aan gegevens
ter beoordeeling van de mate der credietwaardigheid zijner
klan ten .
Zij, die aldus hunne reispenningen aanvullen, betalen
daarvoor eene rente, die den meesten onzer op het eerste
hooren exorbitant hoog schijnen zal : gemiddeld bedraagt
zij wel 50, sours 100 percent . Toch doet men onrecht door
naar aanleiding hiervan van schaamteloozen woeker to
gewagen .
Vooreerst zijn er verschillende economische oorzaken,
die denn normalen rentevoet in Oostersche landen veel
hooger maken dan ten onzent, zelfs waar men geld zonder
1) Zoo b.v . het even onkundige ale onbillijke over eene met name
genoemde firms uitgesproken oordeel van Mr . B o e k h o u d t in de „Samentrekking der a fdeelingsverslagen over de uitkomsten der onderzoekingen naar

bladz . 26 . Dit voorbeeld
verdient to meer aandacht, omdat daar een rechterlijk ambtenaar
aan het woord is . Wanneer zelfs zoo iemand naar aanleiding van den
to zijner kennis gekomen voorbeeld van een generiek economisch verschijnsel, dat zonder maatstaf gaat meten en veroordeelen, vergetende, dat
hij aan eene Inlandsche firms alvorens haar to veroordeelen en aa,n de
openbare minachting prijs to geven, eenzelfde onpartijdig onderzoek echuldig
is ale b .v, waar het de gestie van een Europeeschen rechter zou betreffen,
dan kan men denken wat men op dit gebied van bet groote publiek to
waehten heeft .
de economie der dela in de residentie Banten",
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belangrijk risico uitleent . Verder is bij doze leeningen hot
risico geenszins gering ; ears belangrijk deal der aangegane
schulden blijkt later oninbaar, bij een ander deal verloopt
veal tijd v66r de afdoening, en eischt de invordering, waaraan niet zelden advocates, deurwaarders en rechters to pas
komen, vole onkosten . Trouwens, ook op hot gebied dezer
geldschieterij is de mededinging zoo scherp, dat de mogelij kheid van winsten, die voor hot milieu, waarin de transacties plaats hebben, de maat to boven gays, al zeer
gering is . Men name ook dit in aan marking, dat de verdiensten van den sjeich aan de behandeling van den gewonen
Djawa-pelgrim, gelijk ors reeds bleak, uiterst klein worden .
Vaak moot de rente der credietverleening dit good makes,
en dient de sjeich-affaire hoofdzakelijk als middel om
klanten voor hot moor winstgevende bedrijf van geldschieter
to lokken.
Waar nabobs ontbreken, moeten de sjeichs hot hebben
van hot groote aantal der hadji's . Zij doers dus uit den
yard der zaak burs best om den toevloed der gasten nit de
Djawa-landenn op hot pail to houden, of liever nog to verhoogen .
.dvertentien of reclame door middel van andere
gedrukte stukken zouden de massy der Nederlandsch-Indische
Mohammedan en niet bereiken ; de werving van klanten
kan her alieen door mensehen plaats hebben . onjuist stelt
men zich die hadji-werving voor, wanneer men meant, dat
nit Mekka overkom en de sjeichs of sj eichsag enters daarbij

de hoofdrol spelen . Eerie enkele maal mag eon bij zonder
met de Islanders en hunne taal on zeden vertrouwd Mekkaan zoo iets beproeven, de sjeichs zijn veal to wereldwijs
om net to begrij pen, dat zij op goodkooper en doeltreffender wijze gebruik kunnenn maker van de overredingskracht
der Islanders zelve op hunne rasgenooten . De sjeich zoekt
zich dus order de meest intelligence klanten, die uit eerie
bepaalde streak tot hemm komen, vriendeu en belanghebbende
medewerkers . Voor elken hadji, dies zij hem toezenden,
worden zij door hem met eon geschonk of met eerie vaste
provisie beloond .
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Al de her aangestipte, deals vergemakkelijkende, deals
prikkelende omstandigheden, waarvan de werking door de
heerschappij der stoomvaart zeer bevorderd ward, hebben
ongetwijfeld tot vermeerdering van hat aantal der jaarlijks
nit Nederlandseh-India naar Mekka reizende pelgrims hat
hare bijgedragen . Trouwens, hetzelfde geldt van de overige
Mohammedaansche landen, die hunne hadji's over zee naar
Arabia zenden . Bovendien geven steeds meer pelgrims er
de voorkeur aan, een zoo groot mogelij k deal h unner refs
over zee to doers . De oude landkaravanen nit Syria, Egypte,
Zuid-Arabia en Bagdad hebben hare oorspronkelijke beteekenis bijna geheel verloren en worden slechts nit conservatieve
gehechtheid aan de traditie min of meer kunstmatig in
stand gehouden .
Voor eene nauwkeurige vergelijking der numerieke
beteekenis van de bedevaart vbor en na de verdringing der
zeilschepen door den stoom ontbreekt hat aan de noodige
statistische gegevens . Eerst in de laatste tientallenn jaren
beschikt men over min of meer betrouwbare cijfers betreffende de to Djeddah landende pelgrims . Pit dankt men aan
den zoogenaamden sanitairen dienst in de Roode Zee, die
under leiding en toezicht van den to Constantinopel gevestigden Internationalen gezondheidsraad werkt en ingesteld is
om Turkije en zoo geheel Europa to behoeden voor de
gevaren, waarmee de openbare gezondheid bedreigd wordt
door de na den hadji in alle richtingen zich verspreidende
bedevaartgangers . Imm.ers behalve hat bewustzijn, een godsdienstigen plicht to hebben volbracht, dragen daze niet
zelden een aanzienlijk quantum ziektekiemen met zich om .
Om onjniste indrukken to voorkomen moat ik her
dadelij k bij voegen, dat die pelgim sstatistiek hat ~enige mij
bekende nnttige effect is, hetwelk die caricatnur van een
gezondheidsdienst tot d usver heeft opgeleverd . Ofschoon
de belanghebbende Europeesche mogendheden in dien
Internationalen Gezondheidsraad vertegenwoordigd zijn, is
al hetgeen West-Arabia en de Roode Zee op dit gebied to
aanschonwen geven, eene bespotting van wat hat heat to zijn .
In de heilige steden zelve zou hat inderdaad vooralsnog
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op onoverkomelijke bezwaren afstuiten, met de middelen
der moderne wetenschap eene epidemie to voorkomen of to
bestrijden . Maar de quarantaine-inrichtingen, die men op
een pear onherbergzame eilanden in de Roode Zee als een
louterend vagevuur voor de komende pelgrims bestemd
heeft, zijn voor dezen eene ware hel, die zij ongezuiverd
en meestal minder gezond den zij er kwamen verlaten .
Noch de middelen van ontscheping, noch de lokalen, waarin
en de middelen, waarmee de ontsmetting geschiedt, noch
de verblijfplaatsen, noch de verzorging van zieken en gezonden
voldoen ook maar aan de meest primitieve eischen, die menn
zou kunnenn stellen . Materieel zoowel als personeel zijn er
in hoedanigheid zoowel als in hoeveelheid to eenen male
onvoldoende. Het eenige werk, dat met alle vereischte zorg
en bekwaamheid geschiedt, is de heffng van de quarantainerechten, en dear deze hoofdelijk per hadji voldaan moeten
worden, heeft de telling der over zee komende pelgrims
met nauwgezetheid pleats, en vormt dus deze statistiek in
de fraaie jaarlijks verschijnende gezondheidsrapporten het
eenige, dat de aandacht verdient van hen, die aan lokale
kennis eenig gezond verstand paren .
Voor eene juiste waardeering van de cijfers betreffende
de bedevaart gedurende de laatste dertig jaren is het noodig
het volgende in het oog to houden . A.llerlei omstandigheden van staatkundigen, maatschappelijken en economischen aard in de pelgrims-leverende landen en ook in
Arabie zelf hebben op de rijzing en daling van het jaarlijksche aantal hadji's invloed . Bijzonder groot wordt de
toeloop nit de meeste landen, en in het bijzonder nit den
Indischen Archipel, wanneer met waarschijnlijkheid verwacht wordt, dat de groote vergadering der pelgrims in
de vlakte van Arafat, de negende der hadj-maand, op
eenen Vrijdag zal vallen ; zeker weet men dit niet vooruit,
omdat het begin der feestmaanden volgens de Mohammedaansche wet door werkelijke waarneming der nieuwe mean,
en niet alleen door berekenin g vastgesteld m oet worden .
Near het populaire geloof is bij zulk eene gelegenheid een
veelvoudig hemelsch loon aan de bedevaart verbonden .
23
o. E . 1X 6
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Voorts heeft men nog to doer met aan alle berekening
ontsnappende factoren, aan welke de mate van ijver voor
zulke godsdienstige verrichtingen onderhevig is .
Het jaarlijksch totaal der in de laatste 29 jaren over
zee aangebrachte pelgrims nu beweegt zich tusschen ruim
36000 als minimum (in 1899) en 108000 als maximum (in
1907), terwijl hot gemiddeld 70000 heeft bedragen, alles in
rondo getallen . In de laatste twee jaren was hot aantal
bijzonder groot, maar overigens valt in de bedoelde periode
geene geregelde, geleidelijke toename to constateeren .
Van de som der over zee naar Djeddah reizende hadji's
makern die nit Nederlandsch-Indie gewoonlijk 10% nit . In
de laatste 20 jaren was hun kleinste aantal ruim 3100 (in
1889) en hun grootste ruim 11700 (in 1896) . Tn 1907 bedroeg hun aantal nog iets minder dan in 1880, maar laatstg enoemd jaar was er eon, waarin de negende der feestmaand op eenen Vrijdag viol . Het gemiddelde bedrag was
in de laatste 10 jaren ruim 7300 per jaar, in hot daaraan
voorafgaande decennium ruim 7000. Mag her dus van eene
kleine toename gesproken worden, doze houdt dan toch bij
large na geen gelijken trod met de toename der bevolking .
Sedert den invloed van de vervanging van de zeilvaart door
den stoom uitgewerkt heeft, mag men derhalve gerust zeggen, dat hot jaariijksch contingent aan pelgrims uit onzen
Archipel niet toegenomen is. Wel heeft editor Oost-Indie
in hot algemeen, van den tijd af, dat hot den weg naar
Mekka good heeft leeren kennen, in verhouding tot de
overige Mohammedanen der wereld steeds een belangrijk aandeel aan den hadj genomen ; dit geldt, wanneer men let op
hot toenmalige bevolkingscijfer, zelfs voor de tijden der
zeilvaart.
Dit verschijnsel heeft verschillende oorzaken . De gro ote
afstand der heilige plaatsen van hun vaderland schijnt voor
de A.rchipelbewoners de waarde en de beteekenis dier Lochten to verhoogen . Dan missen onze Inlanders vole der voor
de bewoners van andere larder bestaande aanleidingen om
zich to verplaatsen buiten de sfeer, waarin zij geboren en
getogen zijn . Over Mekka alleen staann hun betrouwbare
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i.nlichtingen ten dienste, zij reizen daarheen onder beproefd
geleide en in be kend gezelschap, en zij vinden er zeker
landgenooten, die de kaart van bet land al terdege kennen
en zich er geheel thuis voelen . Z66 thuis voelen dikwijls,
plat zij nooit last van heimwee hebben .
Noch heerendiensten noch zware belastingen komen
bier de rust van hem, die kalmpjes leven wil, verstoren .
Inlanders, die hunne crediteuren niet vergeten
hetgeen
bun ook to Mekka nu en dan overkomt
merken her
zoo goed als nooit jets van bet bestaan van besturende
machten, aithans niet tot bun ongenoegen of nadeel . In
deze uit allerlei elementen der Mohammedaansche wereld
samen gestelde maatschappij nemen de Dj awa hunne eigene
plaats in : eene beseheidene weliswaar
dat wenschen zij
niet anders
maar toch eene van vrije gelijkheid met
hunne medeburgers . Nooit hebben zij hier dat pijnlijke
gevoel van achteruitzetting, dat de meer ontwikkelden
onder hen thuis bekruipt in de vele gevallen, waarin zij
eraan herinnerd worden to behooren tot die snort van
ingezetenen, die onze administratie aanduidt als „Inlanders
en met hen gelijkgestelden" . Te ontkennen, dat deze en
dergelijke drangredenen evenveel bijdragen tot de levendige
deelname onzer Indonesiers aan den hadj ale overdreven
godsdienstijver, dat zou zijn de oogen moedwillig sluiten
voor de waarheid .
Van bijzondere belangstelling in de bedevaart als zoofidanig gaf de Indiache Regeering juist eene halve eeuw
geleden voor bet eerst blijk . Reeds voor dien tijd hadden
echter de teruggekeerde hadji's in zekere mate hare aandacht getrokken, en dat wel in eene hoedanigheid, die zij
niet bezaten . Men beschouwde deze teruggekeerde pelgrims
namelijk als eene snort van priestess .
Pat die beschouwing onjuist was, vloeit reeds hieruit
voort, dat de Islam geene priestess kept ; er zijn immers in
M o h a m m e d 's godsdienst geene sacramenten, welker nitdeelin g eene categoric van door wijding daartoe bevoegde
personen vereischt, en de zielzorg is uitdrukkelijk aan alle

344

DE HADJI-POLITIEK PER INDISCHE REGEERING .

geloovigen ten opzichte van elkander opgedragen . De vaste
bedienaren van den eeredienst kunn en desnoods ook gemist
worden ; hunne aanstelling is niets anders dan een maatregel van orde, en zij hebben niets, dat zweemt naar
geestelijk gezag . Zoo iets vindt men in den Islam slechts
bij twee klassen van personen . voore erst bij de schriftgeleerden, die door hunne meerdere kennis vanzelf de leeraren
en voorlichters van minder kundigen in hunne omgeving
worden . Ten tweede in die kringen, die in de mystiek een
hooger lieul zoeken dan de officieele godsdienst hue biedt,
bij hunne leidslieden op het pad naar die hood ere wij sheid .
Maar in dit laatste geval berust het geestelijk gezag ten
slotte alleen op de individueele, vrije keuze van hem, die
het erkent.
Hoe kwam het nu, dat de Regeering, en met Haar
een groot deel van het publiek, de hadji's, geloovigen dus,
die zich alleen door de vervulling van een voor de meesten
to bezwaarlijken godsdienstplicht van de massa onderscheidden, voor priestess heeft aangezien P Het is licht to verklaren, waar men flu eenmaal het bestaan van eenen
priesterstand ook in de Inlandsche maatschappij a priori
als vaststaande aannam . Zocht men dan b .v . op Java naar
categorieen van personen, op wie die benaming scheen to
passen, dan kwam men vanzelf terecht bij het moskeepersoneel, al ontbrak dezen lieden ook alle geestelijk gezag
of invloed op het godsdienstig levee van anderen ; vervolgens bij de beambten, die iets to waken hadden met de
handhaving der aan den godsdienst ontleende deelen van
het Inlandsche recht ; eindelijk bij de godsdienstleeraren,,
en ten slotte is het dan niet zoo bevreemdend, dat men
vooral in vroegeren tijd ook alle hadji's, van wie men
toen zoovelen onder de drie genoemd a klassen aantrof, biy
die onderstelde priesterschap indeelde .
Wel lag hierin eene verwarring van oorzaak en gevolg,
want hunne bemoeienis met godsdienstige zaken dankten
zij niet aan de bedevaart, maar veeleer waren zij, of liever
velen hunner, hadji's geworden omdat zij het met den
godsdienst ernstiger opnamen dan de groote massa . Dezelfde
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motieven, die hen near Mekka dreven, deden hen ook aan
zulke bezigheden de voorkeur ;even .
Meer den anderen werden zij door iedereen opgemerkt,
wegens de eigen kleederdracht, die zij na de bedevaart
bleven dragen en die het publiek this voor eene hadjiuniform ging aanzien, ofsehoon het dat niet is en zulk
eene uniform niet bestaat .
Te Mekka ziet men de bontste verzameling Mohammedaansche kleederdrachten bijeen, die men zich denken ken .
De gasten van Allah plegen hunne nationals kleeding to
behouden ; mast de Somali's en andere Afrikaansche stammen met niets den eene lap om de lenden en eene om de
schouders, merkt men er Koerden op met hunne omslachtige, bonte, grillig gedrapeerde gewaden en Turksche of
Egyptisehe efendi's in Europeesche jas en pantalon, met de
fes op het hoofd . Moge de Islam hier of dear eenigen invloed op de kleedij geoefend hebben, van nivelleering der
verschillen is geen sprake . Alleen toonen in vele Mohammedaansche landen de schriftgeleerden bijzondere voorkeur
voor het ouderwetsche, door de overlevering betrefl'ende
den Profeet gewijde hoofddeksel, den tulband .
De Mohammedanen van het Maleisehe ras plachten
vooral vroeger thuis eene kleeding to dragen, die zeker to
Mekka door hare achterlijkheid opzien gebaard zou hebben,
en zij missen de brutaliteit, die Somali's en anderen voor
het oordeel hunner omg suing onverschillig maakt . De
Djawa hebben zich dus gewend, zoodra zij in Arabie komen,
hunne kleeding near die der Mekkaansche middelklasse of
kleine burgerij to wij zigen . In hun vaderland tern ggekeerd,
bleven zij den ook verder eene heel of half Arabische
kleeding dragen, en legden zij vooral den tulband niet
weer af. Ook in onzen tijd van sterke wijziging der Inlandsche modes dragen wel vele hadji's Europeesche jassen met
Inlandsche lendenkleederen of zelfs met van boven door
sen hoog opgetrokken kleed gedekte Europeesche pantalons, maar behalve de meer zelf bewuste Atjehers, zijn het
uitzonderingen, die na hunne bedevaart bet hoofd met de
nationals mute of hoofddoek tooien . Dit teeken, gevoegd
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bij de omstandigheid, dat vroeger het meerendeel der toen
nog niet zoo talrijke hadji's bij moskeeen of godsdienstscholen terecht kwam, doet to gereeder begrijpen, dat men
in de hadji's eene bijzondere klasse van geestelijken of
priesters meende to zien .
Nu zijn volgens het Regeeringsreglement (Art . 124)
de priesters der Inlanders, die het Christendom niet belijden,
geplaatst onder het oppertoezicht der vorsten, regenten en
hoofden, voor zoover betreft den godsdienst, die elk hunner
belijdt . voor Java werd dit toezicht nader omschreven in
,Art. 17 der instructie voor de regenten, die in 1859 voor
het eerst in het Staatsblad verscheen, maar zeker ten deze
slechts als regel stelde, wat in hoofdzaak rinds lang in
twang geweest was . Daar wordt flu den regent vooral
aanbevolen to waken, dat niemand zich een geestelijken
titel aanmatige of dien voere, zonder dat hij daartoe gerechtigd
is. Het is zonneklaar, dat men daarmee den b ad j i-titel op
het cog had . Godsdienstleeraars hebben als zoodanig geene
titels en voor aanmatiging door onbevoegden van de titels
der door de regenten zelve benoemde moskeebeambten en
wat dies meer zij behoefde men niet to vreezen . Daarentegen
was de Regeering, zooals ons aanstonds nader blijken zal,
voor usurpatie van den hadji-titel wel beducht .
Ook bij het voorschrift, dat de regenten verplichtte
tot het aanhouden van registers der in hun reg entschap
aanwezige priesters heeft men blijkbaar bovenal aan de
hadji's gedacht, en inderdaad hebben de regenten met een
ijver, eener nuttiger zaak waardig, steeds boekgehouden
van alien, die ongedeerd met den tulband op het hoofd
uit A .rabie in hun regentschap terugkeerden .
Hoezeer men zich gewend had, den hadji-naam als een
geestelijken titel to beschouwen, en wel als een, die de
bijzondere aandacht der Regeering verdiende, ziet men het
duidelijkst in het eerste Staatsblad (1859 No . 42) waarin
regelen betreffende de bedevaart zelve verordend worden .
Tegen tweeerlei misbruik wil de Regeering daarbij waken
vooreerst tegen het ter bedevaart tijgen van Inlanders, die
hunne gezinnen onverzorgd achterlieten, hetgeen to erger
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was omdat, naar men meende to weten, zoovelen van die
pelgrims onderweg van kommer en gebrek stierven en dus
hunne n abestaanden aan ellende ten proof lieten ; en dan
verder tegen het bedrog van anderen, die wegens gebrek
aan reispenningen hun doel niet bereikten, en dan maar
zonder Mekka bezocht to hebben, terugkeerden en zich
onrechtmatig met den hadji-titel en den tulband tooideu .
De als aanleiding tot .Saar besluit door de Regeering
genoemde feiten waren niet door ernstige waarneming vastgesteld. Het spoorloos verdwijnen van vele hadji's werd op
grond van verkeerd begrepen cijfers aangenomen . En het
vermoeden, dat velen der teruggekeerden ten onrechte
beweerden to Mekka geweest to zijn, wordt door geen enkel
feit gestaafd en is in strijd met alle waarschijnlijkheid .
Het is mij nooit gelukt, eenen Inlander to vinden, wienn
zulk een geval ook maar bij gerucht bekend was ; trouwens
zulk bedrog zou bijna zeker na korten tijd ontmaskerd zijn
geworden .
Waarschijnlijk heeft de Regeering het in 1859 ova .
Hare eigen redenen nuttig geoordeeld, de toenemende bedevaarten naar Mekka wit to beperken, maar bij het zoeken
naar voor het Staatsblad geschikte argumenten heeft Zij
geen sn ug gere raadgevers gehad . Het bijna kluchtige slot
van de con sideran s : „dat deze toestan d, welke aan vele
regenten en hoofden en andere achtenswaardige Moha mmedanen ergernis geeft, dringend voorzienin g eischt" kin dezen
indruk niet verzwakken . .
W at werd er nu verordend om dezen imaginairen steer
des aanstoots weg to nemen ? De passer, die de Mekkagang ers ook vroeger voor hunne zeereis noodig hadd en, mochten voortaan niet verstrekt worden vo6rdat den regent
door onderzoek gebleken was, dat de aanvragers genoeg
middelen bezaten voor de heen- en terugreis en behoorlijk
hidden voorzien in het onderhoud der betrekkingen, die
zij achterlieten . Dwazer voorschrift is nauwelijks denkbaar,
en toch is eene practijk van meer dan veertig jaren noodi ;
geweest om der Regeering den moed to gevenn het bij Staatsblad 1905, No . 288 of to schaffen . In die ruim vier decennien
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hebben hadji's en ambtenaren zich als om strijd beij verd
om het ongerijmde van zulk een onderzoek aanschouwelijk
to vertoon.en . De aspirant-hadji's telden, zeg een maand
voordat zij nit de haven van afvaart vertrokken, aan kunnenn
regent 200 rijksdaalders voor, en dat gold als waarborg,
dat dat geld hun eigendom was niet alleen, maar ook, dat
zij het bij de afvaart- nog in handen zouden hebben . Toen
lange ervaring bj sommige scherpzinnige toepassers deter
voorschriften gegronden tw~jfel aan hare doelmatigheid had
doen rijzen, werd het onderzoek naar boord verplaatst, waar
dan een schout met zijne rakkers of een havenmeester
ondersteld werd to midden van eene opeengedrongen massy
van zes, zevenhonderd pelgrims snel to kunnen constateeren
dat ieder hunner 200 rijksdaalders in zijn zak had . Voor
het geval, dat met dit onderzoek een ernstig begin gemaakt
werd
tot een ernstig einde kwam het natuurlijk nooit
bevonden zich aan boord verhuurders van rijksdaalders ten
vertoon, tegen den matigeu huurprijs van een of twee dier
muntstukken, want om daar in het gedrang alles nit to
pakken en hun liefst verstopte geld nit to spreiden voor
het publiek, dat was inderdaad zelfs van Javaansche hadji's
wat veel gevergd. Gesteld echter eens, het onbereikbare
ware bereikt geworden en men had zich kunnen vergewissen, dat ieder hadji net minsten 500 gulden op zak de
refs aanvaardde, wat waarborg kon men dan daaraan ontleenen, dat die onbeholpen reiziger na eene lange zeereis
en een maan .denlang verblijf in A rabie nog in het bezit
zou zijn van het noodige voor passage huiswaarts ? Niet
de allerminste waarschijnlijkheid zelfs, en de hadji zelf
zou het daarop ook nooit hebben laten aankomen, maar
hij moist wel, dat hij to Mekka naar zijne waarde crediet
zou krijgen, en wij zagen al, dat dit peperdure crediet hem
in den regel liever was en nog is dan de groote kans van
zijn geld onderweg spoorloos to zien verdwijnen .
In den tijd toen men nog meende door een of ander
indirect dwangmiddel den geregelden terugkeer der hadji's
to kunnen bevorderen, heeft het wel eens een punt van
overweging uitgemaakt, of niet, waar elk onderzoek der
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reispenningen even bezwaarlijk als nutteloos bleek, het
verplichtstellen van het semen van retourbiljetten aanbevelin g verdiende . Vooral de betrokken stoomvaartmaatschappijen bevalen dies maatregel steeds warm aan ; zeer
begrijpelijk met het oog op hare belangen, daar zij dan
vooruit konden moeten, op hoevele passagiers hare voor het
terugvoeren van pelgrims to bestemmen schepen mochten
rekenen, terwi.jl zij zonder die retours van eene onzekere
concurrentie met andere voor de thuisreis zich aanbiedende
schepenn of hankelij k bleven . . Gelu kkig heeft de Regeerin g
zich door dien aandrang nooit laten overreden om tot zulk
een impopulairen dwang mede to werken . Zulk een dwangmaatregel kan immers geen onderseheid makers tusschen
reizigers, die zich voor jaren to Mekka willen vestiges, en
zulken, die vann plan zijn, na de bedevaart terug to keeren,
ja zelfs aan hen, die to Mekka worsen en van een bezoek
aan hors vaderland terugkeeren, moeten dan retourbiljetten
opgedrongen worden . De hadji's vinden zich bovendien in
de vrije keuze van een schip voor de thuisreis belemmerd ;
zij moeten wellicht wek.enlan.g to Djeddah wachten op
scheepsgelegenheid van de maatschappij, die hen vervoerde,
terwijl schepen van andere maatschappijen hun den news
voorbij naar huffs varen, enn zoo flog tal vann inconvenienten meer . Het zou eene dwaasheid zijn, wanneer de Regeering
zich moedwillig medeplichtig ging makers aan regeling en, die
tot zoo rechtmatige klachten aanleiding geven . En zulks to
meer, daar toch ook door retourbillettendwang geen enkel
hadji, die voornemens is lan g to Mekka to blij ven, zich
tot eene vervroegde thuisreis laat bewegen : hij verkoopt
zijn retourbiljet aan een ander, als er niet streng aan het
persoonlijk karakter der biljetten vastgehouden wordt, eene
strengheid, die voor de maatschappijen dikwijls even bezwaarlijk als onvoordeelig zou zijn ; of wel hij beschouwt
het zoogenoemde retourbiljet ale een biljet voor enkele
rein, dat hem order eene min juiste benaming moat dour
is berekend .
De Engelsche Regeering heeft zich voor enkele jaren
in een onbewaakt oogenblik tot het invoeren van dien
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onredelijken dwang voor hare pelgrims laten verleiden .
Daardoor hebben 66k de maatschappijen, die direct van
Java pelgrims vervoeren, haar doel bereikt, want nu viel
het haar gemakkelijk, zonder vrees, dat de hadji's haar
naar de Straits zouden ontvluchten, bij onderlinge afspraak
den retourdwang zonder medewerking der Regeering in to
voeren . De resultaten zijn geheel geweest, zooals zich liet
voorzien : groote ontevredenheid der hadji's, die nu echter
de Regeering niets kunnen verwijten ; maar Been enkel
gewenscht gevolg wat den terugkeer der pelgrims betreft .
Wie blijven wil, blijft, en wie wenscht terug to keeren,
keert terug, alien gelijkelijk verlangende naar den tijd,
wanneer hadji's uit het Verre Oosten door meer concurrentie in de vaart van den dwang der thane heerschende
trust weer vrij zullen zijn, naar wensch en behoefte biljetten
to koopen voor enkele refs of retour .
Nu wij toch met het vervoer der hadji's bezig zijn,
verdienen met een enkel woord vermeld to worden de
maatregelen, die na overleg tusschen de betrokken mogendheden zijn vastgesteld tot vermin dering van het gevaar
zoowel van het overbrengen van ziektekiemen door hadji's
naar Arabie ale van de verspreiding van ziekten door terugkeerende pelgrims . Ten aanzien der ruimte, die aan boord
der pelgrimsschepen voor iederen reiziger beschikbaar moet
zijn, der afzondering en behandeling van zieken, der verzekering van reinheid aan boord en van behoorlijke voeding
zijn een aantal voorschriften gegeven, die ale zij nauwgezet
nageleefa werden, zeker niet zonder nut zouden zijn . Daar
strikte naleving sours in strijd is met de belangen van
schippers en reeders, daar de hadji's zelve de energie misses
our de naleving to helpers verzekeren en zij ook het nut
van vele dier bepalingen niet begrijpen, terwijl de controle
meer das gebrekkig is, kan men zich voorstell en, wat
hiervan terechtkomt . Zelfs toes de bepalingen nog veel
minder streng wares, heb ik herhaaldelijk toestanden bijgewoond, die met al het voorgeschrevene openlijk den spot
dreven . Ik zie geese reden our daarbij to verzwijgen, dat
het publieke gerucht algemeen de Engelsche schippers
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aanduidt als de grootste zondaars in deze, hetgeen men
daaruit verklaart, dat bij de Engelsche autoriteiten, die
het toezicht oefenen, de belangen van Engelsche scheepvaart en handel zwaarder wegen dan die der internationals
gezondheid . Wat ik zelf zag, strekt tot bevestiging van
dit gerucht, en het is belangrijk, omdat Engeland zulk sen
groot aandeel heeft in het vervoer der pelgrims en nit zijn
Indisch gebied zoovele hadji's naar Mekka pleegt to zenden .
Het is sen felt, dat Mekka alleen gedurende de bedevaart flu en dan het tooneel pleegt to zijn van eene
ernstige epidemie, en volgens Mekkanen, die het weten
kunnen, beginners die ziekten zich meestal to openbaren
eenige dagen na aankomst der eerste pelgrims uit Bombay .
Dat de zoowel op deze hadji's als op die nit NederlandschIndie steeds toegepaste quarantaine in de Roods Zee daaraan niets verandert, zal na al hetgeen ik omtrent de inrichting van den Sanitairen Dienst mededeelde, niemand
verwonderen . In de jongste rapporten van dien dienst komt
het streven ears den dag our de telkens blijkende vruchteloosheid dien quarantaine deels toe to schrij ven aan de
onjuistheid der heerschende leer over de incubatie-tijdperken en dergelijken .
In Mekka zelf, op de bedevaartplaatsen ten Oosten
daarvan, en op de refs naar Medina woedt zulk eene epidemie
onbelemmerd voort . Kort na het vertrek der pelgrims pleegt
zij van zelve to eindigen . Hebben cholera en pest gedurende
den hadj bijzonder veel van zich doers spreken, dan neemt
men natuurlijk in de lenders, wear de terugkeerende hadji's
worden verwacht, maatregelen tegen het gevaar . Of die in
Nederlandsch-Indie voldoende zijn, mag ik niet beoordeelen ;
aan den goeden wil ontbreekt het er zeker niet .
Sours dreigt die wil zelfs het doel voorbij to streven .
Men west dat van onhengelijken tijd de Zemzem-bron to
Mekka als heilig gold, en dat M o ham m e d die heiligheid
bevestigd en de Mohammedaansche overlevering hear met behulp van sen verhaal betreffende Hag a r en I s m a e 1 voor
den Islam pasklaar gemaakt heeft. A.an het Zemzemwater
wordt allerlei wonderkracht toegeschreven . Het dient noch
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als drink- noch als waschwater, dock alleen als wondermiddel ;
gedurende hun verblijf to Mekka dnen de hadji's er zich
dagelijks aan to good . Bij hot aanvaarden der terugreis
nemenn velen hunner een fleschje of blikje van dit bronwater
mode om zich en de hunnen in zware ziekte en vooral op
hot sterf bed door besprenkeling of door bevochtiging der tong
met een paar druppels van hot gewijde vocht to sterken .
Het is zeer wel mogelij k, dat een grondig onderzoek
naar den oorsprong vann dit water leeren zal, dat hot verontreinigd zakwater is ; tot dusver kept men slechts de
samenstelling, en daaruit alleen is hot niet met zekerheid
op to waken l) . In hot allerongunstigste geval zal men
toch moeen toegeven, dat de gevaren, die de invoer van
Zemzem in de beschreven hoeveelheden, in verband met
hot gebruik, dat men ervan maakt, voor de algemeene gezondheid oplevert, goring zijn, vooral als men ze vergelijkt
met de honderden gevaren, waaraan de Inlanders dagelijks
in hun vaderland blootstaan tengevolge van hygienische
misstanden, die vergeefs om verbetering roepen . Men malt
hot dus in de Regeering waardeeren, dat zij goon gehoor
geeft aan de nu en dan vernomen stemmen van saniteitsfanatici, die den invoer van Zemzem willen verbieden . Zulk
een verbod zou olio zijn in hot vuur dergenen, die in de
Panislamitische pers en elders toch reeds de NederlandschIndische Regeering voorstellen als de grootste vij andin van
den Islam .
Keeren wij na doze uitweiding tot ons hadj-staatsblad
van 1859 terug. Behalve hot zooeven aan de kaak gestelde
voorschrift over de reispenningen bevatte hot nog een
ander, even ongerijmd van inhoud, maar dat toch ook zijn
veertigjarig jubileum heeft molten vieren . Men vond hot
niet genoeg, dat de hadji zijnen pas onderweg liet viseeren
door de Nederlandsche consulaire agenten, wier standplaatsen hij aandeed, en dit document dan bij thuiskomst aan
de bestuursautoriteiten in zijn vaderland vertoonde, maar
men stelde een egamen in, waaraan de teruggekeerde zich
1) Zie mijn „Mekka", Deel I, bladz . 5-6 en hot daar aangehaalde.
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moest onderwerpen, en eerst als hij dit met goed gevolg
had afgelegd, ontving hij het certificaat, dat hem recht
gaf op het voeren van den hadji-titel en op het dragen
van den tulband . Zijne antwoorden op de hem gestelde
vragen moesten aantoonen, dat hij inderdaad to Mekka
geweest was . Een ontwikkeld Inlander of Europeaan, die
eene der vele beschrijvingen van Mekka en de bedevaart
gelezen heeft, kan zich zonder eenig gevaar voor afwijzing
aan zoo'n examen onderwerpen ; daarentegen is van de
goeddeels ongeletterde schare, die jaarlijks ter bedevaart
trekt, zeker niet in staat, na behoorlijk afgelegden hadj,
aan de m atigste eischen van zulk een onderzoek to voldoen .
$et koddigst is, dat de president der examencommissie, de
regent, nooit persoonlijk met Mekka bekend was, het eenige
vaste medelid, de „priester" van het Staatsblad, vaak
evenmin, en dat volgens het voorschrift slechts „des geraden geacht" werd overgegaan tot het inroepen der hulp
„vann eenen achtingswaardigen hadji" .
Was dit voorschrift reeds bij zijne geboorte belachelijk,
het werd zuiks in nog hooger mate, sedert in 1872 een
beroepsconsul Nederland to Djeddah vertegenwoordigde .
Een pelgrim, die zijnen reispas door dezen consul had laten
viseeren en dan niet naar Mekka was gegaan, zou een
psychologisch raadsel zijn geweest . Het doel, dat met een
examen vergeefs werd nagestreefd, bereikte men met het
visum van het Consulaat vanzelf. Toch is het examen eerst
dertig jaren later (bij Staatsblad 1902, No . 318) afgeschaft .
Men was toen eindelijk tot de overtuiging gekomen, dat
zelfs het doel, dat men ermee beoogd had zonder het to
bereiken, niets waard was, dat de hadji-titel en de hadjikleeding de officieele bescherming niet verdienden, die men
hun in 1859 naar het heette wegens „de ergernis van vele
regenten, hoofden en an dere achtenswaardige Moham medanen" had opgedrongen .
Immers, vooral sedert de stoomvaart het jaarlijksche
aantal der hadji's nit den Archipel tot ongeveer 7000 had
opgevoerd, werd het ook voor niet ingewijden duidelijk,
dat zelfs al ware de Islam geen priesterlooze godsdienst,
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zeker de hadji's niet tot zijne priestess to rekenen zijn.
Sinds lang zijn alle rangen en standen der Inlandsche
maatschappij onder de hadji's vertegenwoordigd : eenvoudige
landbouwers en kooplieden, gepensioneerde ambtenaren en
zoons, die thuis niet deugen wilden, godsdienstig ijverigen
en lauwen of onversehilligen, ja wereldsgezinde pretmakers .
Hot oordeel van hen, die in de hadji's over hot algemeen woekeraars, afzetters, bedriegers zien, is dus even
ongegrond als dat der sneer welwillenden, die onder de
hadji's de braafste burgers en de trouwste onderdanen van
hot Gouvernement meeneu to vinden . Om hot even wet
hot praedicaat hadji in vroegere eeuwen beteekend moge
hebben, thans houdt hot omtrent de gezindheid, hot intellect,
de opvoeding, de ontwikkeling, den levensstandaard van
den drager niets hoegenaamd meer in, en beteekent hot
alleen, dat hij de heilige steden van Arable heeft bezocht .
Of hot dus meer beter ware, de bedevaart en de
hadji's als eons uit staatkundig oogpunt ouverschillige zaak
to laten voor hetgeen zij zijn, en er althans van Regeeringswege goon a aandacht meer aan to wij den ? Het zij verse
van mij, zoo lets to beweren .
Mekka is sedert de zeventiende eeuw hot punt, wear
hot geestelijk leven onder Oost-Indische Mohammedanen
gemeenschap oefent met dat der internationals Moslimsche
wereld . Sedert hot veldwinnen van Europeeschen invloed
in andere landen, is Mekka zelfs voor den geheelen Islam
meer en meer hot centrale toevluchtsoord geworden van de
conservatieve, middeleeuwsche rechtzinnigheid . De groote
masse der snel heen en weer reizende hadji's verdient de
aandacht alleen uit sen statistisch oogpunt, hun getal geeft
den warmte-index der algemeene belangstelling . Eene geheel
andere beteekenis heeft voor ons de sedert twee eeuwen to
Mekka gevormde kolonie der zoogenaamde Djawa, voor sen
good deel bestaande nit intellectueel boven de middenmaat
van hun yolk uitstekende mannen van jeugdigen en middelbaren leeftijd die hier al hunne scherpzinnigheid besteden
om in jaren van ingespannen arbeid thuis to raken in den
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cyclus der middeleeuwsche Mohammedaansche wetensehappen, en zich die veelzins bekrompen levensopvatting eigen
to maker, waaraan de Islam in zijne meest vooruitstrevende
belijders in Egypte en Turkije juist in onze dagen tracht
zich to ontworstelen . Bier vormen zich de later meest
gezochte godsdienstleeraren van hun yolk, die in de overtuiging, predikers der onfeilbare waarheid to zijn, hunne
leerlingen onvatbaar maker voor den invloed der hedendaagsche cultuur ; waar bij hen kiemen van onve -rdraagzaamheid en fanatisme aanwezig zijn, vinden zij in deze
omgeving gelegenbeid tot welige ontwikkeling .
Men versta mij niet verkeerd ; generaliseeren is ook
hier gevaarlijk . Er zijn Inlanders, die in weerwil van een
langdurig verblijf to Mekka de van huffs medegebrachte
tolerance beschouwing der dingen behouden, ja bij wie de
dagelijksche aauraking met leer en lever der zelfgenoegzame casuisten de waardeering der moderne samenleving
verhoogt . Maar hun is dan toch de studie in het centrum
van den antieken Islam niet ten zegen geweest, en den
meesten hunner landgenooten is deze veeleer ten vloek .
Zij leeren her het volksleven van hun vaderland verachten
in al zijne uitingen, die niet passer in het enge trader der
Moslimsche wet, de ruimere denkbeelden hunner vaderen
verwerpen, orndat zij onvereenigbaar schijnen met de Moslimsche dog matiek . Ben politieken toestand van hun geboorteland leeren zij onderwerpen aan eene zeer onwelwillende critiek, die niet ten doel heeft, het bestaande to
verbeteren, bestuurders en bestuurden nader tot elkaar to
brengen, maar die een mokkend verlangen wekt naar de
verwezenlijking van onmogelijke politieke idealen, die gevormd werden binnen muffe schoolmuren en die in de
practijk nooit iets anders gesticht hebben dan wanorde en
onrust .
Ook to dezen aanzien hoede men zich voor overdrijving
het is beslist onwaar, dat hadji's gewoonlijk de aanstokers
zijn van feitelijk verzet tegen het Nederlandsch gezag in
Oost-Indie . Wel waren de meeste leiders van den opstand
van Tjilegon in. 1888 hadji's, maar men vergete niet, dat
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in Banters nu eenmaal een belangrijk deel der bevolking
hadji is, en dat hadji's er dus in alle goede of slechte
bewegingen een hoofdrol spelen . Verder krijgt in eene zoo
intensief geIslamiseerde streek as Noord-Banters elke opstand, nit welke oorzaken ook ontstaan, vanzelf het karakter
van heiligen oorlog . Daar staan echter tal van opstanden
tegenover, waarbij, al bleven fanatisme en bijgeloof er niet
vreemd aan, hadji's geene of eene geheel ondergeschikte
rol speelden .
Bovendien, zooals ons reeds duidelijk werd, de hadji
als zoodanig vertoont in de Inlandsche maatschappij in
onzen tij d Been specifiek karakter meer ; opmerking zou
het alleen verdienen, wanneer onder de gewone opruiers
vooral zulke Inlanders behoorden, die een deel van hun
levers to Mekka gewoond hadderi . Pit flu is niet het geval ;
de meesten hunner zijn daartoe to wereldwijs, evenzeer as
de in Indie gevestigde Arabieren . Maar niet minder dan
deze laatsten oefenen vele gewezen leden der Mekkaansche
Djawa-kolonie op de landgenooten, onder wie zij terugkeeren, een nadeeligen invloed, nadeeliger zelfs in mijne
schatting in zijne langzame, maar zekere werking dan de
spoedig bedwongen, koortsachtige bewegin g, die een oproerstichter verwekt . Waar zij slagen, verliest de Inlandsche
maatschappij gaandeweg het fijne, aantrekkelijke, lenige,
geheel eigenaardige en toch voor invloed van buiten en
assimilatie zoo toegankelijke, dat haar anders kenmerkt .
Ook aan bepaald panislamitische invloeden staan
degenen, die Mekka voor eenigen tijd tot woonplaats kiezen,
in onderwijs en omgang bloot, en krijgen deze vat op hen,
dan komen zij vaak terug, vervuld van hoop op politieke
omwentelingen, die een einde zullen makers aan de slechts
tijdelijk als een noodzakelijk kwaad to dulden heerschappij
van andersg eloovigen, die immers zelf slechts een voorwaardelijk recht van bestaan in de wereld hebben . Zijn zij dan
niet wijs genoeg om zich de vervulling dier verwachting
voor to stellen als onaf hankelijk van hun eigen initiatief,
of komenn er bijzondere prikkels van wanbestuur of economische ellende bij, ja dan krijgt men tooneelen as die van
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Tjilegon . En dan ontleent de geest van verzet bijzondere
kracht aan het bewustzijn de citing to zijn van eene internationals gezindheid, die overal voorkomt, waar de Islam
beleden wordt .
Dit zijn de voornaamste gevolgen, niet van de bedevaart, maar van het geestelijk verkeer tusschen lndonesie
en Mekka, dat weliswaar in samenhang met de bedevaarten
ontstond en toenam, maar sedert lang van de hadji-beweging onaf hankelij k geworden is en met het aantal der
jaarlijks nit Indie vertrekkende Mekkagangers geenerlei
verband houdt .
De gewij zigde opvatting der Indische Regeering wat
betreft Hare task ten opzichte der bedevaart heeft natuurlijk hare gevolgen gehad voor den werkkring van het Consulaat to Dj eddah . Wel n eemt de passen-controls thans
nog evenals tevoren veel van des Consuls tijd in beslag,
maar die geschiedt niet meer ter beseherming van den
hadji-titel of om to voorkomen, dat straka sen of ander
Inlander thuis, zonder to Mekka geweest to zijn, den tulband zou gaann dragen, want de Regeering waardeert dies
titel en dat hoofddeksel thans niet hooger meer dan de
Inlandsehe maatschappij zelve zulks doet .
Meer dan vroeger daarentegen is de Consul voor de
hadji's geworden de vertegenwoordiger hunner Regeering,
die hen ook in het vreemde land, waar jaarlijks zoovelen
nit hunnen Archipel heenreizen en zoovelen ook zich vestiges, niet nit het oog verliest . De passen stellen hem in
staat, de algemeene hadji-statistiek van den Gezondheidsdienst aan to vullen met eene meer gedetailleerde betreffende
onze kolonien, en to weten, wie to Mekka het aantal der
tijdelijk of blijvend daar gevestigde Djawa helpt vergrooten .
De Islanders weten, dat de Consul tijdens hun verblijf
in Ara,bie voor hen de bestuurders en rechters, onder welke
zij thuis ressorteeren, vervangt, dat zij zich, wanneer zij
zich in moeielijkheden bevinden, tot hem molten wenden
om raad en hulp, niet minder dan de Algerijnen en Toenesiers in zulke omstandigheden molten rekenen op den Cono. E . 1 X 6
2 4
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sul van Frankrijk, de Indische hadji's en die nit de Straits
op den Consul van Groot-Brittannie . De Consul houdt de
Regeexing op de hoogte van hetgeen Zij noodig heeft to
weten betreftende Hare onderdanen, die ten hadj ga.an of
to Mekka studeeren en wonen, en hij wordt daarvoor ter
zijde gestaan door Inlandsch hulppersoneel, dat vrijelijk to
Mekka ken verkeeren . En die onderdanen weten, dat zij
ook dear blij ven onder Nederlandsch gezag en onder Nederlandsche hoede .
Maar is hot den niet to bejammeren, nit eon economisch oogpunt, dat, matig gerekend, jaarlijks gemiddeld
7000 meal 500, d .i . drie en een half millioen gulden Inlandsch
geld near Arabie gaan, al is hot wear, dat wel
daarvan
in de handen der Engelsche en Nederlandsche stoomvaartmaatschappijen komt ? Ook deze vraag wordt gesteld, en
de politieke tinnegieters, die steeds den mood vol hebben
van „ze moesten dit" en „ze moesten dat", verbazen zich,
dat de Regeering dit lijdelijk aanziet . Inderdaad, hot blijft
niet eons bij die drie a vier millioen, want bovendien worden
jaarlijks nog door vole hadji's geldsommen meegebracht
om plaatsvervangende bedevaarten voor overladen bloedverwanten nit to besteden, en hot meeste daarvan komt in
dezelfde Mekkaansche handen, die verdien en hetgeen de
stoomvaartmaatschappijen van de daareven genoemde millioenen overlaten . En den zijn or ook jets moor gegoede
hadj i's, die alleen of in vereeniging in de heilige stad
huizen koopen en daarvan stichtingen waken ten gerieve
van behoeftige landgenooten .
Nu wordt doze belangrijke wegstrooming van geld nit
den Archipel wel niet bevredigend, maar zij verschijnt toch
in eon eenigszins ander licht, wanneer wij daarnaast hot
oog even vestigen op de talrijker millioenen, the jaarlijks
door Europeesche ondernemingen aan den bodem van OostIndie ontwoekerd en buiten dat gebied verteerd worden .
Ook mogen wij in dit verband herinneren aan de groote
sommen, die bij v . door onze eigen landgenooten jaarlijks
aan reizen buitenslands ten koste worden gelegd . Dan blijft
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.als hoofdbezwaar, dat men zich er niet in kan vinden, dat
zulke sommen alleen dienen om jaarlijks eenige duizenden
inlanders to doers deelnemen aan een feest in het dorre
woestijnland, een feest bestaande nit heidensche plechtigheden, aan den .Islam geassimileerd met behulp van monotheIstische legenden . Het inzicht, waaraan d .it bezwaar
ontleend is, last zich echter niet aan anderen opdringen .
Hem, die tot het wezen der zaak doordringt, zal nog
het allermeest aan het hart gaan het geld, dat de Djawakolonie to Mekka verteert en dat ook zoo goed als geheel
nit den A.rchipel haar wordt toegezonden . Immers voor
dezen prijs, vermeerderd met veel kostelijken geestesarbeid,
koopt de Inlandsche maatschappij den geregelden invoer
van de meest bekrompen elementen der MohammedaanschArabische wereldbeschouwing.
Pit alles kan men betreuren, maar mocht er een middel
bestaan om de gezamenlijke bezitters van al dat volgens
velen verspilde of misbruikte geld to bewegen tot eene
nuttiger besteding, zeker bestaat dit niet in door de Regeering
toe to passersn maatregelen van dwang of in het uitdenken
van belemmeringen tegen eene sedert eeuwen zoo sterk
spreken de neiging, die steun vindt in den godsdienst . Nooit
zou men daarmee het doel bereiken, wel den lust tot het
verijdelen dier hinderpalen prikkelen en zich het verwijt
van schending van het beginsel der godsdienstvrijheid op
den hats balers .
vel heeft de Regeering een middel tot Hare beschikking,
maar een, dat vastberaden en krachtig moet worden toegediend, en dat dan langzaam en geleidelijk, maar zeker
werkt . Pit middel beet onderwijs en opvoeding der Inlanders .
De patienten vragen erom, in steeds ruimer kringen openbaart zich bij hen bet streven om zich to ontwikkelen in
de richtin g, die bet tegenwoordige levers eischt . Karig en
schroomvallig wordt bet medicament burs tot dusverre verstrekt, als ware men bang, dat bet hun niet goed bekomen
zou . Makers zij er op eigen hand gebruik van, dan treedt
vooralsnog een diep geworteld conservatisme der in vloedrijkste vertegenwoordigers van de Europeesche wereld hun
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in den weg en loochent a priori de mogelijkheid eener
gunstige uitwerking.
Pit moet en zal anders worden . Wij behooren de naar
geestelijke ontwikkeling hunkerende Inlanders met hartelij k
vertrouwen to steunen en to helper om hun doel to bereiken .
Zij zullen ons dan hunne onmisbare medewerking verleenen
om zooveel mogelijk van het verkregene tot gemeengoed
van hun yolk to maker, eene task, waartoe wij ons anders
zonder bedenkelij ke zelfoverschatting niet in staat kun nen
achten . Z66 mogen wij vertrouwen, dat de tijd komt waarin,
ja, nog wel schepen met hadji's uit den Archipel naar het
geestelijk en stoffelijk dorre Arabic varen zullen, maar
waarin geen ernstig man meer reden vindt om to vreezen,
dat kiemen van geestelijke bekrompenheid en fanatisme,,
uit Mekka naar den Archipel overgebracht, daar eeneru
bodem zouden vinden, geschikt voor Karen groei
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Lucht, water en rots. Geen menschen. Geen huizen,
of boerenwoningen waar menschen konden woven . Geen
levee . Geen beweging . Geen boomen . Geen vee. Af en
toe een groote zeevogel, die zacht klapwiekend een eind
de boot volgt . . .
Verder niets als lucht, water en rots .
Lucht ! Zoo s trak-helder, zoo frisch en rein !
zacht opklotsend tcgen de boot, doorEn 't water
schijneed, her en daar wit-schuimend, s oms zich verheffend
tot galven, die het dek van de boot naderen om ons to
herinneren dat ze hooren tot den grooten Oceaan, dien we
zelfs over een paar kleine eilanden als een onmetelijkheid
zien . . . En de rotsen
meestal kaal . Altijd spits getand.
Nooit bizond er hoog, in een eindelooze rij . . .
Overdag alles helder en frisch, kleurloos als bergkristal .
's Avonds, als de zon aan 't dalen gaat, een kleurenfeest, een symfonie met de heerlij_ kste overgangen, die geen
edelsteenen kunnen wedergeven . De vormen van de rotsen
schijnen nog grilliger en de hellingen blozen nog lang
onder de afscheidsgroeten van de zon, als die zelf reeds
~rerdwenen is . Ook het water schijnt hetzelfde water niet
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meer
of de bodem moest plotseling bedekt zijn met
wonderbloemen, of sprookj es-gedierten . . .
De wolken boven ons verplaatsen ons in een tooverwereld . . .
Ik vergis mij niet . . , daar komen ze aanstuiven de
machtige Troldkoningen op hun witte, vurige rossen
de lange, witte baarden waivers, de maven worden langer,
steeds langer . . , tot de paarden er zelf in verward raken . . .
Maar opeens zijn ze weg en er komen jonkvrouwen aanzweven in fijn, wit gewaad met waaiers van rote-roode
veeren . . . En kleine elfjes met licht violette sluiers dansend
en huppelend tot de zonnegod plotseling een scherm hat
vallen van louter goad, dat ons de oogen verblindt . . .
Een gedicht, een heerlijk lied is die zonsondergang
daar hoog in 't Noorden, de zon, die maar niet scheiden
kan, niet scheiden wil . . .
't Was of de rein dagen duurde . Ook nu flog heb ik
dat gevoel, terwijl ik er aan terugdenk . . . We verloren
alle begrip van tijd en duur . We lieten ons meevoeren -we genoten van de frissche, zuivere lucht . Van de kalmte
rondom het meest .
Toch was de refs niet lang van Trondhj em n aar Bodo,
de hoofdstad van Nordland aan den ingang van de Saltenfjord gelegen . Bodo heet een vrij belangrijke handelsplaats
to zijn . Men krijgt dien indruk niet als men er wat rondloopt, terwijl de boot goederen lost en laadt. Er lag
een drukkende stilte over 't stadje, 't was alsof iedereen
zwijgend deed wat hij doers moest en meer niet . We liepen
een wiukel binnen om tenminste eens een menschelijk
geluid to hooren. De winkeljuffrouw was spraakza.a m. We
werden das beloond . „Vreemdelingen ? Zeker Duitschers ?"
„Neen, Hollanders ." O i
dat trof bizonder . . . zij kende
ook Hollanders -- Prins Hen d r i k ! Ons vaderlandslievend
hart voelde zich gestreeld . . .
Daar hoorden we de bel van onze boot en we zetten
de rein voort naar de Lofoten .
De Lofoten hebben haar naam to danken aan het feit
dat zij in vorm doers denken aan den voet van eon lynx .
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Uit de verte schijnt de eilandengroep eon reusachtige
rotsmuur, zoo regelmatig van vorm, zoo vast van bouw
zijn de rotsen . Maar als men tusschen de eilanden door
stoomt, ziet men spoedig wat een chaos van wild-fantastische rotsen hat zijn, die dikwijls de wonderlijkste vormen
aannemen en vaak tot aan den top met een groan-violet
mos bedekt zijn . bog zijn ze niet, de hoogste is ongeveer
duizend meter, maar ze schijnen veal hooger omdat ze vlak
voor ons oog nit 't water opstijgen.
We waren op de Vestfj ord, die niet veal heef t van wat
men elders in Noorwegen een fjord noemt . Het is een reusachtige inham vann den Atlantischen Oceaan, even breed
als de Kristianiafjord lang is . Het kan er hevig spoken en
menige tragedie is er afgespeeld . „Verleden jaar sloeg er
hier een man overboord", vertelde de kapitein . „Hij was
„opvarter" (keliner) aan boord en kwam evenn op 't dek om
naar de schuimgolven to kijken . Hij bleef staan bij de dear
van de trap en hield zich stevig aan de leaning vast.
Maar toch
Oen golf, die over boord sloeg voerde here
mee . Hij was drie en twintig jaar oud en 't was zijn
.
aerate refs"
Wij hadden kalm weer . bog op en near ging wel do
boot, maar 't scheen een feestdans to midden van hat
schitterend rotsenlandschap dat ons omringde . De zon
straalde op hot doorschijnende water . Geen geluid dan hot
eentonig stampen van de machine en de korte, scherp
duidelijke bevelen van den kapitein . 't Was weer of we
„de eeuwigheid" tegemoet stoomden . Naar 't eon of ander
mystiek land waar altijd rust en frisch genot zon zijn . Ik
voelde mezelf week worden
een gevoel van goed willen
zijn voor iedereen kwam over me . 't Was of ook eigenlij k
alle menschen goed waren . Of ik 't nu eerst good zag.
Boosheid bestond niet ! Ook Been kleingeestigheid . De
kapitein sch~en me eon snort watergod, die ons naar dat
wonderland zon leiden . . .
Toch warden we vaak genoeg herinnerd aan 't fait
dat we nog in de gewone wereld waren . Onze boot deed
Svolvaer aan . We stapten aan wal om met een andere boot
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onzen tocht to vervolgen . We legden aan bij ears ontelbaar
aantal kleine plaatsjes, visschersdorpen natuurlijk . Overal
stood een nieuwsgierige, zwijgende menigte de boot op to
wachten . Overal hetzelfde schouwspel : een aanlegplaats,
waar de lading gereed lag. Lange rijen visschen die to
drogen hingen . Hier en daar een lage wooing . Sours in
de verte een torenspits . Even een drukte van lossen en
laden . Een doordringende vischlucht, zoodra 't ruim open
ging. De grootste lading bestond natuurlijk uit visch .
Versche, maar vooral gedroogde . Stapels gedroogde visch
warden or overal geladen. Sours was de lading nog niet
gereed, dit vooral waar hot versch gevangen visch gold .
Dan bleef de boot geduldig wachten tot de kisten gevuld
waren, met de stapels visschen en klompen ijs die aan de
kaai gereed lagers. Dan hadden de passagiers gelegenheid
eons even aan wal to gaan en een blik to werpen op de
streek . En altijd wear verbaasde ik er mij over hoe de
menschen daar levers konden . In zulk een afzondering, zoo
ver van alles wat zij behoefden our to levers . Toch was de
streek niet overal even kaai en woest als aan de kust .
her en daar lagers er ver achter de rotsen boeren woningen, ward mij verteld . Daar waren ook weiden, waar goiters
graasden en heel ver wag zelfs bosschen . Maar toch is de
vischvangst hot voornaamste middel van bestaan . Het vervoer le vert alleen groote m oeilij kheden op
hoe zeer de.
toestand ook verbeterd is sinds de stoombootdienst zooveel
beter is geregeld . ,A.f en toe kregen we ook nieuwe visscherssloepen aan boord, wat mij denken deed dat er du.s ook
aan scheepsbou w g edaan word .
Indian de boot op een plaatsje lang oponthoud had,
kwam zij natuurlijk op andere plaatsen veal to last aan .
Hierdoor krijgt men eon gevoel van nietigheid, niet tegenover de schepping
maar tegenover de visschen, die
de oorzaak waren van 't oponthoud . Hot kan hoogst onaangenaam zijn als men daardoor de aansluiting met eon
andere boot mist . Hot gebeurt ook wel dat een boot vroeger
vertrekt dan eerst word aangekondigd . Ik hoorde hoe twee
Duitschers to Digermulen gevangen zaten -- de boot was
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eerder tot vertrekken gereed den men eerst dacht, de Duitschers waren de wandeling gaan waken near bet uitzichtspunt dat hun Keizer zoozeer geroemd had . . . De boot
luidde, eenmaal, tweemaal, driemaal . ., wachtte, maar vertrok per slot zonder de Duitschers . Dear stonden ze, zonder
bagage en zoo goed als zonder geld . En dear bet drie
weken duurde voordat dezelfde boot bet plaatsje weer aan
deed, zaten zij drie weken lang op Digermulen gevangen .
Ret waren nogal arme muzikanten die met hun spel hun
brood moesten verdienen !
Het was avond en we gleden de Raftsun d door . Het
weer was den geheelen dag helder geweest en de zon had
geschitterd alsof er kristallen prisma's boven de golven
dreven . Ik werd voortdurend herinnerd aan. K i t t e 1 s e n,
dien grooten schilder, die de natuur van Nordland en de
Lofoten heeft weer gegeven zooals gees ander .
Het werd ties uur en de zon was aan 't ondergaan .
De passagiers lagen z wij gend in leuningstoelen op bet dek
van 't heerlijk schouwspel to genieten . . .
Onwillekeurig dacht ik aan een reisje op den Rijn ; wet
werd er toen gezongen en geklonken door de vroolij ke
Duitschers . Vat eenn leven heerschte er tot ver in den
nacht . . .
Aan een tocht over bet heerlij ke Vierwaldstadtermeer
met druk pratende Franschen . . .
Aan een zacht glijden over de blauwe wateren van
bet Lag o Maggiore, wear Italianen met drukke hand- en
armbewegingen steeds wezen op bet mooie en vertelden
van bet flog mooiere dat ons wachtte . . .
Plotseling maakt de boot een scherpen draai links en
we glijden den nauwen ingang binnen van de Troldfjord .
De fjord beet niet voor niets een „Trold"fjord, want al is
bet feitelijk slechts een kleine inham van de Raftsund, toch is
zij zbo diep dat zelfs de grootste touristschepen er in kunnen
gaan . De streek is onbewoond . Geen boot is gedwongen
er in to gaan, maar op verzoek van de passagiers getroost
de kapitein zich meestal gaarne dezen kleinen omweg. Het
was twaalf uur geworden en eon geheimzinnige schemering
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omhulde ons . Rechts hooge, steile, kale rotsen, waarachter
in de verte witte gletschers schitteren . Links gladde, met
mos bedekte hellingen . Het groene mos weerspiegelt zich
in het heldere water . Boven ons de hemel boot gekleurd
van de zon, die juist onder was . Het was een oogenblik
om nooit to vergeten . Plotseling een pistoolschot
het
gewone amusement
en we hooren de echo ver weg en
lang . . .
Achter de groene bergen ligt to midden van een volmaakte „Hojfjeldsnatuur", omgeven door hooge met gletschers bedekte bergtoppen, heel in de diepte een klein
bergmeer, waarin kolossale gletschers uitloopen en dat tot
niidden in den zomer gedeeltelijk met ijs bedekt is . Met
dat heerlijk doorschijnende blauw-groene ijs, dat we kennen
van andere meren hoop tusschen de bergen in het land
van de Middernacht-zon . . .
Maar de Middernacht-zon, daar waren we to last
voor, helaas ! Die tijd was voorbij. Ik vraag n e zelf of
hoe 't dan wel geweest zou zijn op de Vestfj ord en in
de Troldfj ord ?
We gleden het wondermeer uit en de boot vervolgde
haar vasten weg. Ms we de scheren al to veel naderden,
die overal nit hot water oprezen, vloog er soma een verschrikte zwerm zeevogels op, die we meestal niet eens
hadden zien zitten zoo Oen van kleur zijn ze met de scheren .
,,In 't voorjaar is her een heel interessant vogelleven," zeide
de kapitein . „Nu is dat voorbij ."
We kwamen weer in Svolvaer terug, waar we den tocht
begonnen waren. Uaar moesten we drie dagen blij ven, voordat de boot kwam, die ons naar Narvik brengen zou .
Svolvaer is eon bloeiend visschersdorp ; vergeleken bit
de andere visschersdorpen die wij aangedaan hadden, zouden
we het haast een klein stadj a kunnen noemen, want het
is een lang niet onbelangrijk handelsmiddenpunt . De huizen
liggen grootendeels onregelmatig verstrooid om het bassin
van een kleine haven. Er is zelfs eon rechte weg van den
eenen kant van hot dorp naar den andere, dien wij eon
straat zouden kunnen noemen, al is or van bestrating
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natuurlijk geen sprake . Hot plaatsje zelf, op drie eilanden
gelegen, is omringd door hale scheren en woeste, verweerde,
onregelmatige rotsen . Halverwege de grootste rots zitten
sinds eon jaar en dag eon pear geliefden dicht, heel dicht
naast elkaar . Doze „Kcerester" zijnn alom bekend in de streek
enn hun liefde schijnt even onwrikbaar als de steenen van
de rots, die hen gevormd hebben .
We stapten in Svolvaer of aan hot hotel, dat vlak bij
de aanlegplaats van de boot ligt . Het is ook hot bests wet
hot plaatsje bezit . De andere logeergelegenheden (Logic
for Rejsende) zagen er niet aanlokkelijk nit. Ons hotel
maakte de derde verdieping nit van een groot houten gebouw .
De twee eerste verdiepingen deden dienst voor kantorenn
vann de verschillende stoombootmaatschappijen . .A.lle booten
liggen to Svolvaer aan, vanwaar tevens de booten near de
kleinere zijlijnen uitgaan . Svolvaer komt daardoor moor in
aanraking met de „groote wereld van daarbuiten", den
andere plaatsen, wet ook spoedig to bemerken is . Wij ontmoetten er de eerste en eonige Hollanders . Dat was een
feest ! Hoe heerlijk alleen reeds om eons in je eigen teal
to kunnen brommen op 't weer, want 't goot en 't was
bitter koud ! Maar dit belette ons niet toch uit to geen .
Wij wilden zien wet or to zien was . Er waren groote winkels,
zelfs eon boekwinkel wear driemaal in de week kranten
uit de hoofdstad aankwamen . De inwoners waren stug,
alleen de kinderen warenn blijkbaar al op vreemdelingen
gedresseerd en duwden ons bloemen in de hand . Ik was
nalef genoeg om 't de eerste meal als eon echte spontane
vriendelijkheid to beschouwen, maar ik word gauw ontnuchterd toen de kleine, vuile jongen haastig zei, dear
hij mij geen mines zag waken near mijn zak : „Eg skal
ha' noko." (1k moot jets hebben .)
Wij bezochten o .a. eon pear van de bekende oude
„Rorboder", wear de visschers logeeren als or op de vischvangst in de Lofoten wordt uitgegaan . Die woningen zijn
hoogst armoedig en primitief ingericht . In eon vertrek van
't lags houten huffs dat uit eon verdieping bestaat, staat
in iederen hook eon houten bed voor twee personen en
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boven ieder bed hangt een ander bed, zoodat or zestien
manners kunnen slapen in dat lage hol. Er is ook nog jets
dat op eon kachel lijkt
maar verder is er niets to zien,
alleen nog een houten bank aan den kleinsten zijwand . Het
andere vertrek van de mooning werd bewoond door een
visschersvrouw met drie kinderen . Haar wman was op zee met
de „femboring" (een visscherssloep met vijf pear riemen) . Haar
kamer, die in tweeen verdeeld was en waarvan 't eene
deel ale keuken dienst deed, zag er wel armoedig, maar
toch zeer zindelijk nit . 't Oudste meisje was negen jaar
en leerde volgens de moeder bizonder goed . 1k kon niet
nalaten haar eene to examineeren
zij kende de hoofdsteden van al de landen van Europe, behalve van Spanje !
Haar blauwe oogen straalden van trots -- ik vond jets
aandoenlijks in dat kleine kind dat hoogst waarschijnlijk
zelfs nooit de hoofdstad van haar eigen land to zien zou
krij g en ! De afstand near Trondhj em was voor de bewoners
van die streken al zoo oneindig groot -- menigeen wien
ik vroeg of hij or geweest was antwoordde met eon zucht
„Zoo ver zal ik wel nooit komen ." Die menschen levers
dear hun eigen bizonder leventje. Ze hebben to strijden
met de elementen, hebben zorgen die wij niet kennen en zijn
tevreden ale zij hun dagelijksch brood maar krijgen . We
gingen ook het atelier zien van den jong gestorven Noorschen schilder G u n n a r Berg . Hot ligt op eon eilandje,
aan den overkant van de kaai. De familie heeft 't atelier
van den schilder in denzelfden staat gelaten ale deze hot
in. 1894 achterliet. Er waren veel schulderijen, grootendeels landschappenn en zeestukken van de natuur, die den
schilder omgaf.
Een dag besteedden wij aan eon wandeling naar Kabelvaag, eon visschersdorp in de buurt, dat B a e d e k e r zeer
aanprijst. De tocht er heen was geen pretje . Do bodem
was zoo week en zoo doornat van den hevigen regen, dat
we menigmaal dachten in de modder to zullen blijven steken .
We moesten door eon guano-fabriek, dat was de beste
weg, verzekerde een werkman one., dien we tegen waren
gekomen op den verder zoo eenzamen weg. De guano-fabriek
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hadden we reeds in de verte gezien, zonder to weten wat
voor fabriek 't was . We haddenn stapels zien liggen, die in
de verte op houtstapels leken . We hadden schepen gezien,
die er naar toe zeilden ook geladen met hoot, zooals we
dachten . Maar 't hoot bleek gedroogde kabelj auwskoppen
to zijn ; de fabriek maakte kunstmest nit overblijfselen van
visch . Hoe meer we de fabriek naderden, de$ to heviger
werd de lucht
't was bijna niet to harden en ik vraag
me of hoe er menschen in die atmosfeer leven kunnen
De directeur had er een mooi huffs gebouwd, met een groote
veranda en er liepen aardige, kleine kinderen.
road
Daarna werd de weg beter . We waren dan ook op den
zoogenaamden „Kongevej," en omringd door hooge rotsen
aan den een en kant waarvan de „Kongstinder" boven alle
uitstaken, en groene velden waar geiten en schapen weidden
aan den andere . Het regende niet meer en de lucht zag
blauw . Maar we begonnen honger to krijgen, we waren
eerst verkeerd geloopen, zoodat we al vier our over den
gewonen tijd van ons middagmaal been waren voor we
't aardige oude, houten kerkje van Kabelvaag in 't oog
kregen . Maar de kerk lag buiten 't dorp, we moesten
nog ruim een kwartier loopen voor we voor „bet" hotel
stonden . We liepen er binnen zonder iemand to zien .
A.lle deuren waren afgesloten . We belden herhaalde
malen . Eindelijk kwam er een meid . „Niets to krijgen ."
Op ons aandringen eindelijk „misschien een stukje brood ."
Ik was de dear al uit om zelf een bakkerswinkel ergens
to gaan bestormen, toen de dame des huizes verscheen
en beloofde to „doen wat zij kon ." En bet duurde werkelijk niet lang of we konden ons aan een warm maal
verkwikken . Daarna liepen we 't dorp eens rood, dat ons
weiuig aantrok . Alleen heeft men een heerlijk uitzicht op
de rotsen rondom . Wij roeiden naar Svo1Paer terug . Het
waaide en de golven sloegen over 't kleine bootje, dat
hevig been en wveer geslingerd werd, zoodat ik blij was
toen we ons hotel weer naderden .
Den volgenden morgen vertrokken wij met de boot
naar Narvik . We stonden al vroeg gereed, maar niemand.
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wilt met zekerheid to zeggen, wanneer de boot zou komen .
Hot had 's nachtss hevig gespookt en hot miste, zoodat men
op alles voorbereid moest zijn. De mooie tocht door de
Ofotenf j ord word vrij wel bedorven door een dikken mist .
Alleen toen wij Narvik naderden word hot beter . Ik zag
dat de rotseu minder grillig gevormd waren en ontwaardde
in de verte ook de karakteristieke Totta.
II.
Narvik ! Het eindpunt van de Noordelijkate spoorlijn
van de heele wereld ! Narvik, dat met hear wereldberoemde
laden, een voorbeeld is van de wonderen die de menschelijke geest in 't levee ken roepen ! Narvik, dat ons ontving
net zon en warmte !
Op de kade, wear de boot aanlegde, alweer een nieuwsgierig atarende menigte maar thans in Zondagskleeren .
Paarden, rijtuigen en wagons . En vier manners met gegalonneerde petten, die hue hotel aanbevalen . We waren
weer in de civilisatie . Hot „Grand Hotel", dat wij uitkozen lag ears den anderen uitkant van hot stadj e . Vrij
dicht bij hot station . Eon station . . . eon trein . . . 't Was
of ik or in eouwen niet van gehoord had . Hot gaf me eon
gevoel van veiligheid weer weg to kunnen, snel, zonder
of hankel ij k to zijn van weer, wind of visch . Wat kwam ' E
er op aan of ik nog steeds hoog boven den poolcirkel was
ads er tech eon trein was waarmee ik weg kon stoomen ?
Weg alle weekelij kheid
or kwam nieuwe kracht in
me op, eon geest van verzet, eon wensch om to toonen dat
de mensch boven den visch staat ! Alle menschen good ?
Onzin
waarom komt anders die man van 't hotel „Phoenix"
nog op ons of en overtuigt ons dat zijn hotel moor in 't
centrum ligt ? Waarom vliegen die twee jongens elkaar
dear in de heron ? Waarom zet die kruier dear een Engelschman of? Zeker omdat de wereld zoo good is ! En ik zelf
braaf zijn tegen iedereen ? Dank je wel - als or straks
iemand ,,per ongeluk" tegen me aanloopt, of op mijn teenen
trapt
krijgt hij eon flinken duw terug, of een por met mijn
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parapluie . Zeker, wiegelen op de baron is heerlijk
maar
dat er jets was dat nog heerlijker was, zou ik gauw ondervinden .
Narvik, vroeger Victoriahavn genoemd, was een ware
revelatie . Hot is eon bizonder aardig plaatsje, dat ruim
5000 inwoners telt.
Dicht bij ons hotel was eon boschj a van lage, schrale
dennetjes, waar een smal paadje naar een heuvel voert,
vanwaar men een heerlijk ruins uitzicht heeft . In de verte
hot blauwe water van de Ofotenfjord, dat zich aan den
horizont vereenigt met den even blauwen hemel . De zon
bleef schijnen en we hadden 't warm . Eindelijk weer eons
warm ! Nu merkte ik eerst hoe we in de Lofoten gerild
hadden, waar we er niet over dachten ons wintergoed of
to leggen . In Narvik was een bontenmantel een onding,
eon wollen blouse absoluut misplaatst . We kochten op de
markt een paar schrale bloemen en vruchten . Versche
vruchten ! Wanneer had ik die voor 't laatst geproefd ? Had ik
duizend jaar geslapen udsschien, als de prinses in 't sprookj e ?
In Narvik gebeurde wat ons nog nooit overkomen is
in Noorwegen
de portier trachtte ons of to zetten . Om
rechtvaardig tegenover de Noren to zijn, moot ik er das
ook bij voegen dat hij een Zweed was .
Meer da,n een halves dag besteedden wij aan 't bezichtigen
van de leaden, die alleen zijn aangelegd voor hot transport
van hot ijzererts uit de mijnen van Kiruna en Gellivara .
Ook uit Lulea worden er jaarlijks enorme hooveelheden
verzonden, voornamelijk naar Finland en Rusland, Berlijn
en Zuid-Europa . De Maatschappij genaamd : „Kiruna on
Luossavara" heeft to Narvik haar kantoren . Wij worden
zeer vriendelijk door den directeur ontvangen, die eon jong
ingenieur tot onze beschikking stelde om de kade to bezichtigen. Do aanleg van die kade alleen heeft ruim acht
millioenn kroneu gekost . In de maand Juli van dit jaar
zijn or 167 .292 ton = 167 millioen. 292 .000 kilo erts alleen
nit Narvik verzonden . Er komen dagelijks ongeveer acht
treinen, ieder van twintig wagons, uit Kiruna direct aan de
kade to Narvik aan . De wagons worden van onderen in 't
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midden geopend, bet erts valt in een snort enormen trechter,
letterlijk zak, bet Noorsche „lomme", die er onder staat en
van dear door de „renner", een snort ijzeren loopplank, in
de schepen, die voor bet transport van bet erts zijn ingericht . A.an bet eind van de „renner" staat een enorm
ijzeren schut om het wegspat,ten to verhinderen . Het is
een oorverdoovend lawaai als een boot geladen wordt . 4p
de kade zijn verscheidene van die enorme gates met trechters, zoodat meer den een boot tegelij k geladen ken worden .
We hoorden dat er jaarlijks groote hoeveelheden near
Rotterdam gezonden worden . De vracht van een trein van
Kiruna near Narvik wordt berekend op 5500 kronen = ongeveer 3850 gulden wij behoeven dus niet to vragen wet
de k osten wel bedragen eer de boot in Holland is !
Nu moesten we de mijnen zeif ook gaan zien, maar
we vonden bet jammer dadelijk door to stoomen near
Kiruna en niet even een kijkje in Lapland to semen . We
besloten in A.biskojokk of to stappen . De weg van Narvik
tot aan de „Riksgraensen" is slechts 39 K .M. lang, maar
stijgt gedurende die 39 K . M, ruim 500 Meter. De aanleg
van dat gedeelte van de spoorlijn alleen heeft negen millioen
kronen gekost . Dit gedeelte van den Lapland-expres is
bet mooiste dat ik ooit per trein in Europe heb afgelegd en
overtreft alles in grootschheid wet ik tot nu toe gezien b eb .
We gaan een menigte tunnels door
als ik mij niet
vergis 21
waarvan de grootste 876 Meter lang is . Wij
zijn to midden van de heerlijkste Hojfjeldsnatuur . Diepe
afgronden onder ons, hooge rotsen boven ons afgewisseld
door wild schuimende ri vieren, bruisende watervallen en
groote meren. Wij zijn nog steeds boven den poolcirkel
de kale vegetatie herinnert er ons overal aan . We gaan
over een viaduct, door een Hollandsche firms gebouwd,
dat een wonder van ingenieurswerk beet to zijn . A.an de
Riksgraensen (519 M. boven de oppervl . van de zee) zou de
bagage gevisiteerd werden . Dit ging al heel wonderlijk toe .
Wij moesten zeif in den goederenwagen onze ko fFers gaan
aanwijzen. Dat was al . Toes mochten we weer plaatsnemen
in onzen keurigen coupe. De Lapland-ezpres is sinds vijf
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jaar voor 't publiek geopend en ioopt geregeld driemaal
per week en brengt den reiziger in minder dan twee
maal vier en twintig urea van Narvik (twee graders
boven den poolcirkel) naar Stockholm, een afstand van
ruim 1600 Kilometers. De refs is, ais men die in een stuk
doet, betrekkelijk goedkoop door bet Zonentarief, dat in
Zweden op de staatsbauen is ingevoerd . IRetourbiljetten
zijn niet to krijgen . En bet beet dat de refs niet onderbroken niag worden . Maar als men de true kept gaat 't
toch wel . Wij hadden een biljet regelrecht van Narvik
naar Stockholm - maar overal waar wij uitstapten lieten
wij bet afteekenen, wat altijd zonder eenige moeite geschiedde .
Er is een uitstekende restauratiewagen en behalve een
rookwagen ook een salon . De slaapwagens zijn de comfortabeiste, waarmee ik ooit in Europa gereisd heb . 't was
wel heel dwaas den conducteur to hooren vragen, als men
zijn slaapplaats eenmaal duur betaald heeft, of men ook
,,Iakens en een sloop wenscht ." Pat is toch wel 't minste
wat men verwachten kan, zou ik denken . Maar voor die
,,luxe" moest nog een kroon per persoon extra betaald worden .
Deze dwaasheid is nu juist een paar weken geleden afgeschaft, maar bet tarief voor den slaapwagen is tevens
verhoogd, zoodat 't feiteiijk op 't zelfde neerkomt .
Na de Riksgrensen wordt de streek steeds woester. Er

is minder afwisseling . Thans komt de Kebnekaise, de hoogste berg van Zweden, in bet gezicht. Als we de zeventig
kilometer lange ,,Tornetnesk" in bet oog krijgen, weten we
dat we Abiskojokk naderen . De Tornetra3sk (trcesk beteekent
in 't Zweedsch poet, maar wordt bier in Lapland gebezigd
in de beteekenis van meer) is groen van kleur en onpeilbaar
van diepte . De golfjes die zoo kaim voortrolden en zoo
vroolijk in den zonneschijn schitterden, toen wij er langs
stoomden, kunnen zich sours plotseling tot hooge schuimende golven verheffen . Het is een verraderlijk meer, dat
evenals de lTestfjord vele tragedies op zijn bedding verborgen houdt . Aan den eenen never groeit er net, dat
een manshoogte bereikt evenals in de Pampa's van ZuidO .E .1X6
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Amerika . Aan den anderen never is de grond onvruchtbaar
al.s in hot hartje van Siberie .
Abiskojokk (jokk is Lapseh en beteekent beef) is niet
meer dan een halte. De „Svenska Turistforeningen" heeft
er een „Turisthytte" opgericht, die flu reeds bestaat uit
drie houten gebouwen, vroolijk geschilderd en netjes, maar
eenvoudig ingericht . Er is zelfs ook eon laboratorium
verrezen, want de plaats is zeer gezocht door geologen,
zoologen en botanici . De beleefdheid in 't hotel
wat
de „hytte" per slot van rekening toch is
liet zeer veel
to wenschen over. De directrice was gewoon onhebbelijk .
Ook daar trachtte men ons
aiweer vergeefs
of to
zetten . Om tijd en bediening to sparen wordt or voor de
maaltijden niet gedekt en 't eten wordt niet rood geboden .
Het gaat er toe zooals in . Noorwegen, waar de zoogenaamde (!)
„exprestreinen" geen restauratiewagens hebben, maar waar
op maaltijduren op bepaalde stations in de restauratiezaal
een geheel diner gereed staat, waarvau eon ieder zich naar
hartelust bedient . Ik heb nog nooit menschen zoo zien
„schrokken" als in Abiskojokk .
De natuur was geheel verschillend van alles wat we
tot daar aan toe gezien hadden . Abisko ligt ten Westen
van de groote Tornetraesk en de streek is er vruchtbaarder dan in het Oosten . volgens de geologen is dit to
dan ken aan den leiachtigen bodem .
Zoover hot nog reikt rotsen, de eene rij achter de
andere, als coulissen van een theater . In hot midden rechts,
die groote berg is de Lapp-porten, die een halven cirkel
vormt met de Tjuonatjakkos en de Nissoutjakkos, We
weten niet goed hoe we zullen gaan, de natuur is ten
woestenij . Ik stel voor de Abiskojokk to volgen . We
loopen op zacht mos, maar stooten voortdurend tegen
steenen . Plotseling staan we voor eon primitief bruggetje
en toen we er
dat was een teeken van beschaving
over gingen en nog even tusschen de chaos van bergen
door liepen, stonden we opeens op eon groene vlakte ! Het
was de dwergberk die er haar groen kleed had nit gespreid on haar sterken geur verspreidde .
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Denzelfden avond om half tien zagen wij plotseling
de geheele voorste rotsenrij in gloed - 't was een Alpengluhn op groote schaal . Hemel en rots stonden inn een
vuur
tot er groote, witte struisveeren kwamen aanzweven,
die het vuur uiteen j oegen . Maar zelfs de verspreidde vuurplekken weerkaatsten nog hun vlammen op de rotsen. Wij
konden bijna niet scheiden van dit verrukkelijk schouwspel . Daarbij was de avondlucht zoo koel en geurig en
het ruischen van het meer klonk als een mystieke muziek,
die ons aan banden legde . . .
Den volgenden dag wilden we naar Kaisepakte, waar
op eenig e kilometers afstand een Lappenkamp moest zijn .
We vingen aan het station van Abisko (het station Abisko
ligt op een kwartier afstand van Abisko] okk) een „malmtog" op
een trein die ij zererts uit Kiruna ping halen
en mochten in een gesloten goederenwagen plaatsnemen .
Na ruim een uur sporen kwamen we to Kaisepakte aan .
Kaisepakte is de naam van een geweldige rots, die loodrecht omhoog stijgt en glimmered vochtig is van 't afdruipende „fjail" water .
Op het perron liepen twee Lappen en een paar kinderen
en nauwelijks waren we onzen wagen uitgesprongen of de
man was al bij ons en vroeg ons in gebroken Zweedsch of
we het Lappenkamp wilden zien ? Dan zou hij er , ons heen
brengen . We informeerden eens bij den stationschef of die
Lap den trein afwachtte alleen op hoop van zegen, of dat
't toeval was :' Ik begon al bang to worden voor een Lappenkamp „voor vreemdelingen ingericht", zooals het eiland
Marken bij ons . . . En ik voelde mijn enthousiasme reeds
verminderen . Door een Lap er heen gebracht
dus geen
kwestie van zelf met moeite den weg vinden, neen, dat
vond ik niets aanlokkelijk. De stationschef antwoordde tot
mijn geruststellin g dat de Lap in de buurt aan 't houthakken was en nit louter nieuwsgierigheid met zijn twee
dochtertjes naar den trein was komen kijken .
We begaven ons op weg. De richting kenden wij . We
bestegen een smal paadje
de weg wees zich van zelf,
we begrepen niet hoe er eenige moeilijkheid zijn kon .
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't Paadj e werd na twintig minuten niet m eer dan een streep,
't stijgen werd steeds steiler, groote steenen maakten 't
loopen moeilijk . ., tot we op eens in een boschje stonden
waar 't pad ophield . We wierpen een blik naar de laagte
een kalen afgrond, overal groote steenen . . . Hoe nu ?
We konden rechts noch links . We moesten terug, of de
helling af. Maar dan ? Plotseling staat de oude Lap voor
ons, die ons onhoorbaar gevolgd most zijn . Zonder eenige
verklaring, of verbazing, zegt hij kortaf : „Ga maar Ynee ."
Voorzichtig gaat hij ons voor de helling af. Toen hij ziet
dat ik wat bedenkelijk kijk, steekt hij mij zijn bruins harde
hand toe . Geduldig volgen wij hem, bijna een uur lang.
We hadden den weg zeker nooit alleen gevonden . Twee
maal moesten we een beek over . Sours was de bodem zoo
moerassig, dat ik vreesde er in to blij ven steken . Verder
overal steenen . Steeds berg op en af. Dikwijls waren de
hellingen begroeid met lags, schrale berken . Menigmaal
brak de Lap een tak of our mij de passage gemakkelijk to
waken, schopte steenen weg en was altijd op 't juiste
oogenblik gereed met zijn hand . In den woord „aux petite
soins ." En dat een Lap, die zoo vies was, dat ik de vlooien
met permissie
over zijn gezicht zag springen ! Hij had
lang haar van een twijfelachtige kleur dat krullend op zijn
schouders hung en een dunnen, vrij grijzen baard . Kleine,
donkere, slimme oogen . Dunne lippen . Kleine news. Zijn
gelaatskleur was tanig geel, en zijn gezicht zat vol rimpels .
Zijn gestalts was tenger en klein . Zijn amen kort, zijn
beenen wager en niet geheel recht . Zijn voeten klein . Onhoorbaar en lenig bewoog hij zich, niettegenstaande zijnn
kleeren veel to zwaar waren voor dien warm en zomerdag .
Hij had een „rock" of „kj ortl" aan van rend iervel, die tot
over de knieen reikte en geboord was met hel rood en
geel getand galon . De kleeding der Lappen is het oudste
nationaal costuum van Zweden en Noorwegen . Het reflecteert
de kleeding der oude Vikingen . Terwijl overal in 't Scandinavisch schiereiland de „nationals" kleederdrachtenn in de
verschillende districten veranderd zijn, heeft de Lap zich
aan den oudsten vorm gehouden . Ook zijn mooning de
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„kata" (Zweedsch) of „gamme" (Noorsch) reflecteert den
alleroudst Germaanschen vorm, die reeds dateert van voor
de Romeinen . Doch ter take . Onze oude Lap had een
omgeslagen boord op zijn . „kjortl" van een roode, of bruine
kleur, die van vormn den teals bloot liet en ik zag hoe
verbrand en korsterig die was . Zijn beenen warm omwonden met eenn bruin weefsel, zijn schoenen reikten tot even
over den enkel en warm van renddier®el gemaakt en met
vuil rood en g eel galore afb ezet . Om het middel eenn
leeren gordel, waaraan een mes bengelde in een schede
uit rendierbeen gemaakt . Op zijn hoofd een hoofddeksel
vann wonderlij ken vorm, ook versierd met rood en geel galore .
Op eens blijft hij staan en steekt zijn hand in zijn borst -om to krabben, denk ik natuurlijk . Maar hij haalt een pak
to voorschijn in een viezen rooden doek gewikkeld, gaat op
den grond zitten en begint uit to pakken . Lepels, groot
en klein, messen, galore, rendierhoorns en wat al meer .
„ Koopen," beval hij . „Straks," zei ik . En geduldig pakte hij
zijn rommel weer in, bleef nog even op zijn hoofd krabbelen,
en op an dere deelen van zijn lichaam, en zette den weg
voort . Daar zie ik tusschen de boo men een vrouw in
Lappencostuum, we naderen dus het tramp . 1k loop vooruit
en wil de vrouw een hand geven, maar zij verdwijnt op
eens in haar tent en verwaardigt me met geen blik . Er
krioelen een paar kinderen buiten de tent, van alle kanten
beginners er honden to blaffen, 't was een oorverdoovend
lawaai . 1k zag drie Lenten voor me, ongeveer op 10 Meter
afstand van elkaar . Aan de takken van de half verlepte
berken hing g oed to drog en- De man verdween in dezelfde
tent die de vrouw binnen was gekropen . Hij wenkte ores
binnen to komen . De tent is rood en loopt van boven in een
punt uit . De opening is laag en nauw . De vrouw zit op een
gekleurde, lage kilt en wascht haar handers in een houten
bak en doet alsof wij niet bestaan . De man wijst ores een
zitplaats aan op twee andere lage, gekleurde kistjes . Zoodra
we zitten, giet de vrouw het bakje leeg (zoo maar op den
grond vlak voor haar) en steekt ores de hand toe . De man
doet 't zelfde . Later hoorde ik dat de Lappen-etiquette
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vereischt geen vreemdeling to groeten voor hij in de tent
is neergezeten. Ik kijk eens rood . 't Is vrij donkey in die
tent. In 't midden brandt een groot houtvuur . De rook
moet wegtrekken door 't kleine gaatj e boven in de tent,
maar 't vuur brandt niet goed zoodat de rook zich door
de tent verspreidt . De geheele grond is bedekt met takken
en mos . Wij zitten in een halven cirkel met ons vieren
om 't rookend vuur, en ik lean niet zeggen d at de conversatie bizonder vlot . A.an den anderen leant liggen twee
groote jongens op den grond to snurken . Liefst op klaarlichten dag ! Eon ontwaakt er even, wrijft zijn oogen uit,
ziet dat er vreemdelingen zijn en
trekt zijn rendiervel
weer over zich heen om door to slapen . Links van de vrouw,
zie ik plotseling iets wits . . . Ik kijk eens goed en ontdek
een kleine baby met een lief, blank gezichtje . Ret kind
past juist in de wieg, of liever in het houten omhulsel,
waarin het ligt . Zoo klein als 't is heeft 't toch al echte
Lappen-kleertj es aan . Ik zie een blauw mu tsj e met rood
galon, dat nauw om het lieve ronde bolletj e sluit en een
paar donkey blauwe armpjes en een dito hemdje . Wat had
ik dat kind graag eens in mijn armen genomen en bekeken !
Ret gezichtje zag zoo schoon en de bruine oogjes keken
zoo blij. 't goo onmogelijk een kind zijn vary die tanige,
rimpelige oude vrouw . Dat mensch zat voortdurend tegen
haar man to brommen en trok schampere gezichten . Zij
sprak alleen haar eigen taal, zoodat ik geen woord met
haar wisselen kon . Achter de vrouw stood een kist, waarop
eenige voorwerpen stonden voor huishoudelijk gebruik .
Ik onderscheidde een paar groote gebloemde koff ekoppen,
een blikken koffiekan en een paar blikken pannen . Rijkdom heerschte er zeker niet in deze familie, dacht ik
zoo . Ik zag dat de vrouw de koffiekan opnam en ik wist
dat als zij mij een kop koffie aanbood
die met zout
wordt bereid ik niet weigeren mocht, of zij zou heel
woedend worden . Ik vond 't daarom zaaks voor dien tijd
afscheid to nemen . We liepen eens om de andere Lenten
heen . Overal keken er nieuwsgierige gezichten door de
reten en openingen en 't was een helsch lawaai door 't
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hondengeblaf. Ook een paar zwarte geiten sprongen er
road en kleeren wuifden aan al de takken . In de verte
waren er nog meer Lenten - maar ik had er genoeg van .
Ondertusschen waren er twee groote j ongens op ons of
gekomen, die allerlei eigengemaakte lorren to troop aanboden . 1k had in de tent van den ouden man al 't een en
ander gekocht, maar durfde de j ongens niet geheel teleurstellen . 1k kocht een doosje van rendierhoorn, met het
traditioneele reedier er op geteekend = gekrast . Toen
ik goed en wel betaald had en er al mee weg was, loopt
de jongeu me achterna en trekt 't mij nit de handers .
,,Schaam j e", zeg ik in 't Zweedsch . En hij antwoordt in
gebroken Zweedsch : „flier weer terug - van u - wat
er in was van mij, touwtje !" En hij laat me een klein
stukje touw zien, dat in 't doosje zat . Die schat kon hij
niet laten gaan! Toen we ons voor den terugtocht gereed
makers komt de oude Lap weer op ons of en vertelt on s
in gebroken woorden hoe hij voor ons zijn werk in 't bosch
in den steek heeft gelaten en hoe wij hem nu die twee uur
loon vergoeden moeten! 't Heipt niet of we al beweren,
dat hij ons zeif gevolgd is, ik bee bang voor de honden
en fluister : ,,Laten we maar betalen ." Voordat we van zijn
vrouw iets kochten, hadden we hem eerst al een kroou
voor zijn hulp gegeven . Zoodoende werd 't een duur hezoek . De terugweg vonden we gemakkelijk . Na drie kwartier loopen waren we weer aan 't station en de eerste dien
we zien - is weer de oude Lap . We negeeren hem . Ondertusschen sterf ik van den dorst en de stationschef vraagt
ons heel vriendelijk om binnen to komen en iets to drinker
want van een hotel, of herberg is geen kwestie . Kaisepakte
is ook niet meer dan een halte . Er is geen meuschelijke
mooning to zien . Weidra komt de oude Lap ook ongevraagd
binnen . De Lappen loopen hier in en nit en vervelen mijn
vrouw en kinderen dikwijls," zeide de stationschef . Nu scheen
hij echter een geheime missie to hebben en staat to fluisteren met den chef . ,,Hij heeft een jongeu beer geschoten
en moil ii 't vel verkoopen," zeide de chef. ,,Is 't de moeite
waard P" zei ik . ,,En - zit 't niet vol ongedierte ?" ,,Ms u
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't g oedkoop krijgen kunt
seem 't," raadde de chef. Ik
wenkte den Lap, die me then mee naar buiten trok, waar hij
nit eon gesloten schu a rtj e de huid haalde vann ee m jongen
beer. Na lang of bieden word de huid voor zeven kronen
vijftig ore miju eigendom . Then ik thuis gekomen de huid
liet prepareeren bleep hot dat ik eon bizonder g oeden koop
gedaan had .
De s :ationschef vertelde ons, then de oude Lap eindelijk
uit hot gezicht was, dat we met den rijksten Lap nit hot
district to doern hidden gehad . Hij heette N i a N i a en
bezat eon kudde van tweeduizend rendieren en had bovendien nog veel geld in de bank . N i a N i a had mij gezegd
dat hij tusschen de twee- en driehonderd rendieren had .
De Lappen willen nooit precies zeggen hoe groot hun
kudde is . Voor ieder rendier moot vijftig ore belasting betaald
worden en de Lappen geven den . Zweedschen ambtenaren heel
wit to doeii . In eon betrekkelij k klein deel van Lapland
mogen de Lappen flu nog als nomaden lever en hunn rendieren later grazer . Dit gedeelte wordt steeds kleiner al
naa,rmate de civilisatie zich uitbreidt . De zoogenaamde
„skoglappar" zijn bijna reeds geheel verzweedscht . Ze
hebben hun n.omadenleven opg eg even en zich als „nybyggare" gevestigd in streken die vroeger geheel onbewoond
wares . Zij trouwen met Zweedsche vrouwen en lever als
Zweedsche landbouwers . De „fjalllappar" zijn nog nomaden,
evenals de „sjolappar," die voornamelijk in Noorwegen voorkomen . Lr zijnn op 't oogenblik ongeveer nog 34000 Lappen, waarvan er 21000 in Noorwegen rondtrekken, waar
ze dikwij is zeer zuidebj k afzakken. De eerste Lappenfamilie
zag ik in Grotli flog ver beneden Trondhjem . De Lappen
roomer zich zelf „sabme ." De Noren noemen hen Finner,
Fjeldfi.nner en Sjofinner . (Lappen die op de hoogvlakten
en aan de zee wonen .) diet woord Lap is Noorsch noch
Zweedsch de beteekenis is onduidelijk. De Lap zelf is niet
alleen eon ethnografische curiositeit, maar ook eon economische factor van lang gees geringe beteekenis .
Zijn rendier is zijn grootste rijkdom en eenig middel
van bestaan . Sinds de Lapland-ezpres hot land door kruist,
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worden er j aarlijks duizenden ran dieren door den train overreden . De dieren loopen hat gevaar tegemoet - evenals
hat paard de viammen in draaft . Dc Staat vergoedt ieder
gedood randier . Maar de Lap moot de ooren van hat gedoode
dier kunrien overleggen, our to bewijzen dat hat 't zijne is.
Dc rendieren worden namelijk aan de ooren gemerkt . Ret
spreekt van zeif dat de Lap, die van natuur heel slim is,
er steeds op uit is our den Staat to bedriegen .
Ret is verleidelijk udg vender over dit volkje nit to
weiden - maar ik mag niet to veal van hat geduld van
mijn lezers vergen . . .
VsTij bleveii nog eon paar dagen rondzwerven in de
omstreken van Abiskojokk en vertrokken toen near
Kiruna .
Kiruna is eon allermerkwaardigst plaatsje als men
bedenkt dat 't geheele stadje eerst ontstaan is Binds de geregede exploitatie den mijnen en dus niet ouder is den
ougeveer twintig jaar . V6or dien was 't een kale vlakte . Rat
is gelegen dieht bj den. never van do Luossajarvi tussehen
do twee groote ijzermijnen do Kirunavara en de Luossavara,
die beiden ongeveer 730 Meter bong zijn . Een tram voert near
do mijn, die op bepaalde siren voor hat publiek to zien is .
Aangezien wij een introductie hadden van den directeur uit
Narvik, mochten we de miju op een ander uur zien en kreg en .
we ecu arbeider mee our ons rood to leiden . Een bergbaan
bracht ons halverwege den berg . Vandaar bestegen wij dien
to voet . Sons moesten we kleine ladders op, sours een
primitief houten trap, ook wel niet sneer den eon schuine
plank . Van den top heeft men ecu heerlijk vergezicht . Aan
de mijn zelf vond ik bizonder weinig to zien . Al do ertsaderen lagen bloot . Rat arts Nerd er gewoon afgebikt,
juist als in ecu steengroeve. 1k dacht aan de zoutmijnen
in Silezie, aan de Belgische kolenmijnen - en was zeer
teleurgesteld . Er heerschte bovendien eon drukkende stilte,
slechts bier en dear was eon arbeider aan 't Nark . 1k
ban er niet achter kunnen komen Nat hiervan do oorzaak
was. Toen ik den vorigen dag in de verte do rookwolken
nit den berg had zion opstijgen en bet donderend gekual
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hoorde then men een gedeelte met dynamiet liet springen,
had ik mij geheel andere voorstellingen gemaakt .
Wat de jonge werkman, die ons vergezelde, mij vertelde, vond ik wel zoo interessant . Ret was een flinke
jonge vent, breed gebouwd maar met een eenigszins mat
bleek gezicht . „Jij zult wel flunk kunnen werken", zei ik .
„Je ziet er zoo sterk uit" . „'t Is maar de kwestie om de
meeste wagens to kunnen laden", zei de man, ,,we worden
betaald naar de wagens die we vullen . Ik ben wel sterk,
maar 't zal niet lang duren . 1k heb tuberculose
ik ben
acht en twintig jaar en
ik heb een vrouw met twee
kleine kinderen", voegde hij er weemoedig bij . 1k schrok
van die treurige bekentenis . Ik keek hem eens aan en hij
ving mijn blik op met zijn groote, donkere, ernstige oogen .
Then hield ik mijn „kom, dat zal wel beteren", in . . .
Rij vertelde ons veel . Er waren on geveer 1000 werklieden
aan de Maatschappij (Naamlooze Vennootschap) verbonden .
Op 't oogenblik worden er alleen Zweden aangenomen .
Finnen worden absoluut geweigerd „omdat ze zoo kwaadaardig" zijn en Lappen „omdat ze to lui zijn" en sinds
1905 de Noren ook . De Noren die er echter waren, zijn
gebleven . De Maatschappij bezit een aantai arbeiderswoningen, die tegen zeer geringen prijs aan de oudste
arbeiders verhuurd worden . Zulk een huisj e kost hun 7
kronen in de maand, terwijl zij aan andere eigenaars minstens
15 kronen moeten betalen . A cht siren wordt er daag s
gewerkt, van vier uur 's nachts tot twaalf uur 's middag s,
of van twaalf uur 's middags tot acht uur 's avonds . Sommige
van de vaste werklieden verdienen vier a zeven kronen per
dag, de meeste worden echter betaald per wagen dien zij
laden en krij gen voor iederen wagen ongeveer 35 cent .
Hoogstens . laden zij veertien wagens per dag . 's Winters
is de geheele Kirunaberg electrisch verlicht, wat van nit
de stad een hoogst betooverend gezicht is. De andere berg
de „Luossavara" is aan den Staat overgedaan en wordt op
't oogenblik zoo goed als niet geexploiteerd . Ret erts van
de Kirunavara bevat tot bijna 68% zuiver ij zer.
Ons hotel grensde aan het station . De eetzaal van het
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hotel was tevens de restauratiezaal daarvan . Ret was warm,
zoodat ik zonder hoed been en weer liep . Toen gebeurde
me wat me nog nooit gebeurd is : ik werd aangezien voor de
buffetju rouw, een beer bestelde mij een glas bier en een
„smorgas". Later beging ik zeif aan een ander station in
Zweden dezelfde vergissing . In plaats van in lachen nit to
barsten zooals ik gedaan had, antwoordde bet Zweedsche
meisje mij met een zeer beleedigden blik : ,,Jag serverar irate" .
Den volgenden dag namen we to Kiruna den trein
naar Gellivara . Weer 'hetzelfde landschap. Uitgestrekte
moerassen en lage berkenstruiken, beken en meren . Gellivara ligt aan den voet van den Gellivara-Dundret, die 823
meter boven de oppervlakte van de zee nitsteekt . Het landschap dat zich van den top van den berg gezien aan ons
voordoet schijnt ons niet zoo bizonder uitgestrekt en de
bergen dichtbij . Toch liggen de bergen over de 100 Kilometer van ons of en is 't landschap grooter dan geheel
Baden en Wurtemberg to zamen . diet meest op denn achtergrond weer de Kebnekaise . Gellivara is evenals Kiruna een
stadje dat plotseling nit de woestenij verrezen is, evenals
de steden ,,in the far West ." A.ls we bedenken dat er niet
voor op ongeveer twintig Kilometer afstand bout to vinden
is dat voor timmerhout to gebruiken is en er absoluut geen
middelen vann verkeer waren, krijgen we eenigszins eenn idee
van de moeiIYjkheden waartegen to strijden viel f
Van Gellivara gaan we thans inn een stuk door naar
Stockholm . De indrukken die men opdoet zijn overweldigend .
Rotsen, in oerassen, vroegere gletschers, watervallen, enorme
rivieren, groote meren en ontelbare beken . Wij passeeren
„Boden" „de sleutel van Norrland" genaamd, waar de treinn
naar Lulea afgaat . Even kunnen wij een blik slaan op de
schitterende Trehornungssjo . Dan volgen er groote bosschen,
pijnen en dennen, of louter berken . We gaan over de
groote brug van Forsmo, over de wild bruisende Angermanalf, een brug die 47 Meter hoog en 245 Meter lang is
enn nem en daar tevens afscheid van bet betooverende Norrlandsehe landschap. Dan wordt de streek minder belangrijk,
bijna eentonig . Lange uitgestrektheden waar de boom-
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stronken ons bewijzen dat er eens een groot woud geweest
is, dorre vlakten, schrale boomen, poelen en moerassen tot
er weer een reuzenrivier komt aanrollen en wat afwisseliug
brengt . wij passeeren Uppsala . Ik begroet de Carolina
Rediviva (de bibliotheek) in de verte als een oude bekende
en herken ook de torens van de Gothische domkerk . De
trein is bijna drie kwartier to last en voort gaat het in
woeste snelheid naar de hoofdstad . Naar Stockholm, de
schoonste der drie Scandinavische hoofdsteden . . . .
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„Fabrioando fabri fimus" .

Kom op het drukste van den dag nabij „Mansion House",
Munt en Bank aan het kruispunt van „Poultry" en ,,Princess,,street" in de Londensche „City" . Vier stroomen van voertuigen, onafgebrokenn aanrollend nit de vier windstreken,
moeten dien nauwen kruisweg door . Het zijn geen koetsen
van weelde, wier ingezetenen niet zien op eenig oponthoud,
wijl zij den tijd hebben ; het zijn sleeperskarren, „hansoms",
omnibussen, looter vervoermiddelen, kortom, voor lieden,
die gehaast zijn . Hier dreigt doorloopend botsing, van
wielen, niet alleen, ook van belangen . Elk zoo graag verder
rijden vlak voor een' ander langs . Ret doorloopend kluwen
kan alleen doorloopend zich ontwarren, naardien op eene
verhoogiug in het midden een man staat met het recht
om to bevelen, die beurtelings even halt gebiedt, nil aan de
stroomen van en naar den . „Tower", dan aan de stroomen
vann en naar de Theems . En zoo geschiedt ook inderdaad .
Geen keizer wordt meer op zijne wen ken gehoorzaamd, dan
die „policeman" daar in het hart van het gedrang, die of
en toe nog tijd vindt om, tusschen een paar commando's in,
een groepj e hulpeloozen
vreemdelingen licht
naar het
verhoogde voetpad aan den overkant to loodsen . Hij heft
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de hand op, en de stroom, die in beweging was, staat stil,
die stil stood, zet zich in beweging . Een volgend gebaar,
daar wisselen de rollen op nieuw . Het gaat als een uurwerk .
Geen geraas, geen getier ; een ieder voelt zijne mast, bewaart
zijn' afstand . Dat alles is aan „Hundedemut" even vreemd
als aan een zeker vrijgevochten „Schelen wat kan bet mij ?"
en „Ik doe bet lekker toch !" flier treedt een, in den loop
van veel geslachten verworven, instinct van zelf bestuur aan
bet licht, een tactvol maathouden in geven en in nemen, als
slechts de vrucht kan zijn van oefening in zich zelven opgelegde tucht . Menn gevoelt bet : wat deze menigte den vrede
en de regelmaat barer bewegingen verzekert, bet is niet
eigenlijk gehoorzaamheid jegens dien eenen man, bet is nog
minder ieders hechten aan eigen wil en inzicht ; bet is veeleer
~enparig buig en voor den aard der zaak, die alien bet offer
vergt van wederzijdsche inschikkelijkheid ; een aard der zaak,
die door de handbewegingen van den „bobby" slechts uit
de taal van afgetrokken algemeenheid in die van zeer
concrete eischen en toelatingen wordt vertolkt .
Voor hem, die van rechtswetenschap zijn werk maakt,
is wel to n auwer nood een schouwspel en l eerzamer en verkwikkender dan dit . Geen leerzamer . Want wat de zin is
wan eene rechtsorde, eene overheid, eene naleving der wetten,
gelijk zij hoort to zijn, een pakkender beeld dan bier hem
wordt geboden, kon bet hem moeilijk op bet hart binden .
then ook weldadiger. Want, als bet op juridische deugden
aankomt, welke is daaronder zoo centraal, als die men bier
in werking ziet : bet vrijwillig achterstellen van eigen wijsheid, lust en zinn bij de gelijke aanspraken des naasten,
-- bij levensvoorwaarden van de geheelheid ook, waarnaar elk inziet zich to moeten voegen, zoover als onpartijdige
tact bet verlangt. Men roemt wel vaak op dit gebied bet
Britsche volkskarakter nog om tai van andere gaven . Men
spreekt dan van zijn' eerbied voor bet verleden . Men prijst
zijn' haat aan iedere rechtsbeschouwing, die welken mensch
of welke groep van menschen bet zij, een recht geeft over
bet recht. Men looft zijn vast besluit om alle macht op
aarde, de allerhoogste incluis, aan bet recht ondergeschikt
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to houden . Men eert de ingetogenheid zijner regeering, die
door geen genootschappelijk levee zich last meesteren, maar
evenmin zulk levee meesteren wil . Dat alles is heel waar,
heel m.ooi. Maar zijn niet al de deugden, bier genoemd,
slechts uitstralingen dier terse, die daar op bet kruispunt
vOor 's Lord Mayor's huffs zoo treffend werd verzinnelijkt ?
Beyond zich flu ons peinzen over zulke dingen nog
altijd in de ban der romantiek, bet zou, aan bet eind
zijner ontleding van . Britschen denktrant, Britschen gevoelstoon, Britschen wilsaard zich nederleggen bij de trekken,
of den gron.dtrek, her genoemd, als bij een allereerste,
onherleidbare gegeven . Een tijd, intusschen, als de tegenwoordige, is daarmee niet tevreden . Het denkbeeld der
veroorzaking last hem geene rust . De kettingreeks, die
hem dat den kbeeid d.oet onderstellen achter iederen toestand,
ieder feit, bij wil haar in bet verledene terugvervolgen,
zoover bet hem mogelijk is . Zoo heeft bij ook niet lang
zich neergeleg d bij zekere zielshoedanigheden der Britten,
en met name hunner leiding gevende kringen, waaruit zich
net tierig levee hunner staatsinstellingen op haar' geboortegrond verklaren liet . Hij rustte niet, eer bij bepaalden
trekken in. Engeland's staatsgeschiedenis was op bet spoor
gekomen, waaruit zich de verklarende zielseigenschappen
van daareven lietenn verklaren op hare beurt .

flier is bet, dat Duitsche vlijt vooral haar graafwerk
heeft gedaan, bare lauweren geoogst . Haar wegbereider was
voornamelijk R u d o l p h G n e i s t . Zij vergenoegde zich
niet, als bare v6organ gers, met de drie spitsen op den
g evel aan to gapen en dan to gaan bespiegelen over de
stemming, die zoo'n stijl had doers verkiezen . Zij ging bet
staatsgebouw der Britten binnen, doorzocht bet van den
zolder tot den kelder, en legde er een getimmerte ten slotte
bloot, van welks beteekenis nog niemand, ook geen Engelsman, zich rekenschap gegeven had v6or haar . Dat was bet
Britsch systeem van plaatselijk zelf bestuur. In bet zelfbestuur vond zij de oorzaak, die haar bet eindelijk slagen
duidelijk maakte der latere zelfregeering door bet orgaan
des parlements,
de school, waarin, door toepassing van
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bet „al doende, leert men", de kroon van boven af, klasse voor
klasse, laag voor laag, het yolk heeft opgevoed tot rechtszin .
Wat dan den Britsehen trant van landsbestuur door
de eeuwen been had onderscheiden ? Waardoor bet in
staat geweest was, den volksbestauddeelen, die achtereen
geroepen werden tot medearbeid in zijn' dienst, een stenpel
op to drukken, als hadden zij den leergang afgeloopen in
eene tuchtschool tot staatswij sheid ? Het lag hieraan . In
Engelaud was van ouds de dagelijksche staatstaak met
iuachtneming der daarvoor gestelde regelen verricht, niet
door bezoldigde ambtenaren, maar door de onderdanen zel en,
zonder loon, naar de mate van elks draagkracht en op eene
wijze, die ieder, wien een doen of laten werd afgevergd,
zoo hij de oirbaarheid daarvan betwistte, eene rechtspraak
waarborgde tot vaststelling der grens tusschen bet bestuursgezag en zijne vrijheid .
Geen beter middel om den eigen aard dier Engelsche
bestuurs wij ze to kenschetsen, dan dat men haar doet uitkome.nn tegen die andere, die in alle opzichten haar contrast
mag heeten . Dat is „praefecten"-bewind : vervulling der overheidstaak door beroepsambtenaren . Het bestuursorgaan in
dat, aan Engelaud vreemde, stelsel is lid in eene hierarchic
met, aan hare spits, een hoofd, meestal onder den titel van
minister. Pat hoofd geldt voor den eigenlijken pleger van
alles, wat door zijne ondergeschikten wordt verricht . her
is dus de ambten aar de dienaar, bet oor, bet oog, de hand
van Zijue Excellentie . In alien deele, voor zijne bevordering
niet alleen, Been, zelfs voor bet behoud zijner betrekking,
is hij of hankelijk van zijn' hoogsten ,,chef", zijn' broodheer .
Hij zeilt op eigen kompas slechts, zoover deze bet hem
vergun t,
op dat zijns meesters, zoodra deze bet hem
beveelt . Kortom : in dat systeem is de ambtenaar, indien
al ooit, zich zelf alleen „par tolerance" en tot wederopzegging . Naar rechte is hij rad in eerie machine met den
minister aan de kruk.
Neem van dat alles bet tegendeel, en Ge hebt de bestuursmanier, op wier kenschetsing bet bier aankomt . Laat
haar Bog eene geteekend mog en worden naar bet zuiverst
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voorbeeld, dat in Nederland het openbare levee van hare
toepassing vertoon.t : den „raad an beroep" der wet op de
vermogensbelasting . Daar is een lichaam, tot zijne task geroepen, juist omdat het staat buiten elk verban d van ondergeschiktheid met opzicht tot het betrokken departement .
Zijne leden zijn vroede manner ., die binnen het gebied,
waarover hue gezag reikt, aan het ambt, dat zij bekleeden,
voor het minst zooveel gewicht en luister bijzetten uit
eigen hoofde, als zij eraan ontleen en . Ook is van eene
bevordering tot hoogeren rang voor hen Been sprake . Eene
herbenoeming na den omloop van hue' diensttijd kan, zeker,
achterwege blijven . Maar wat dan flog? O.ntheven van hue'
eerepost, bleven zij niettemin de manner, die zij warm .
Pus heeft dan goon minister hue lot in zijne hand . Instruction noch bevelen hebben zij uit eenig „cabinet", last staan
uit de „bureaux" to wachten . Geen wonder, trouwen s ; want
hue werk, schoon onderdeel van 's lands bestuur, draagt
tevens rechtsprekend karakter ; hot geding, dat zij tot eene
beslissing moeten bren gee, is wettelij k geregeld als een
burgerlijk , of strafproces . Zoo dan ontmoet men, waar dit
stelsel geldt, als ambtenaar, als orgaan van 's lands bestuur,
met den minister, noch Zijne Excellentie zelve, noch ook
een' dienstknecht, die niet seders is dan hot hoofd des
departements in nederiger gestaltenis . Neon, maar „notabe„len" ter plaatse, „vocalen" nit de streek, die zich gedragen
moeten naar de wet, o zonder twijfel, maar naar de wet,
gelijk zij zelven haar lezen en verstaan, en zonder zich to
moeten storm aan iemands voorschrift of bevel .
Welnu flog eons, de vondst, die Duitsche wetenschap
en wel, met name, Bud o 1 p h G n e i s t, op hot spoor kwam
bij hot onderzoek der vraag : waardoor hot Britsche staatswezen zoo deugdelijk is geworden en zoo hecht, ze is doze
van den beginne tot in hot hart der 19e eeuw heeft plaatselijk bestuur in Engeland zoo good als nooit hot aa,ngezicht
vertoond van een „praefecten"-bewind ; hot is steeds geweest
notabelen-bestuur in joist denzelfden trant als hot werk
der Nederlandsche radon-van-beroep . Men duide dit beweren
niet verkeerd. Er is hier sprake van hot plaatselijk staats0 .r.IX6
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vann achtbare manners, vreemd aan alle hierarchische
onzelfstandigheid, die, met inachtneming der vormen, aan
reehtspraak eigen, zich kwij ten, binnen afgeperkt ressort,
van dingen die des staats zijn . Gedacht wordt Diet aan
plaatselijke machten,
gemeente-overheden, landsehapsdie de eigene taken van haar' engeren kring
besturen
verzorgen in betrekkelijk-ruime vrijheid . Gewestelijk---, stedelijk eigenmeesterschap in die beteekenis heeft het land,
dat flu welhaast Binds negendehalve eeuw, een en ondeelbaar, volgens alom gelijk recht is geregeerd, tot kort
geleden nauwelijks gekend . In al hare levensuitingen naar
wettelijk v6orgeschreven regelen zich gedragend, was, zooals
M a i t land schrijft, de st dsgemeente zelfs der Britsche
middeleeuwen „te automatisch, our in waarheid autonoom
„te zijn". Van „souvereiniteit", derhalve, in kleineren kring
geen z weem . Ret Gemeenelan dsgebruik, dot trok van ouds
de lijnen, sours aangevuld, waar leemten openbleven, door
een statuut des konings, rechtzitting houdend in zijn' raad .
Slechts werd
dit geeft het Britsch verleden zijn bijzonhet dagelijksch staatsbedrijf in trouw aan
der stempel
„Common-" en aan ,,Statute-law" verricht van eeuwen her,
Diet door een lichaam van of hankelij ke beambten, maar, in
elk graafschap, door de aanzienlijksten der streek, in iedere
gemeente, door haar patriciaat, in ieder kerspel, op het
eind, door de voorzienigheden, de vraagbaken der buurt .
Hunne aanstelling mochten de voornaamsten dier bestuurders ontvangen van den koning, een loon ontvingen
zij uit zijne hand Diet ; dus bleef een iegelijk zijn eigen
heer . Zoo was het van ouds met Engeland's toerusting
tot aanval of verweer ; de „shire"-graaf, de „sheriff" riep,
desgevorderd, in des konings naam de wapenplichtigen
zijner graafschap op, en voerde hen naar het legerkamp van
zijn' en alley meester . Zoo was het, eerlang, ook met 's lands
politiezorg, dat woord genomen in zeer ruimen zin . Toen,
in de 14e eeuw, de ontreddering, die de pestziekte in alle
kringen bracht, Edward III en zijne raadslieden genoopt
had our recbtstreeks de behartiging zich aan to trekken van
ettelijke in gevaar verkeerende volksbelangen, toen kwam
bestuur,
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de uitvoering van 's konings maatregelen, de zorg, dat zijne
ambachts-, en zijne loonregelingen, zijne wetten tegen weelde
en woeker ook, getrouwelijk werden nageleefd, welhaast
uitsluitend to berusten bij het ongeloonde ambt der vrederechters, der „justices of the peace", dat juist omstreeks
den zelfden tijd was ingesteld . En als dan, nog een tweetal
eeuwen later, de welvaartsdienst der overheid zich moet gaan
uitstrekken over armenzorg en wegenonderhoud,
de
diensten, waarin tot dusver de, flu tot landskerk omgevormde, katholieke kerk voorzag,
dan zijn het ook thans
geene ambtenaren van beroep, dan zijn het weer manners
van beteekenis in hunne parochie, die, als ,,the overseeers
,,of the poor", of wel als ,,the surveyors of the highways",
of eindelijk, als zetters der parochie-heffing, met deze nieuwe
zorg zich zien belast . Men lette hierop wel : die opdrachten
verzuimden noon om rekening to houden, met het draagvermogen desgenen, die ze ontving . Tot de posters van
drukkend gewicht, die, waar de aansprakelijkheid het zwaarste
woog, werdenn van ouds de groote heeren alleen geroepen,
De lichtere werkzaamheden, sedert dien vereischt, schenen
ook voor de krachten van geringere landjonkers eene niet
overmatige task . De kleinste luyden, eindelijk, die nog
medededen, droegen het lichtste pak, vervulden ambten
binnen het engst omlijnd ressort . Steeds, evenwel, had alles
to geschieden in trou w jegens de regel en, die recht en wet
aan heel denn arbeid stelden . Eene trouw, wier stiptheid
op den duur al hechter werd gewaarborgd, naarmate het
beginsel veld won in overtuiging en praktijk, dat ieder
Engelsman, wien eene besturende overheid hetzij dan een'
persoonlij ken dienst oplegde, hetzij een vermogensoffer vroeg,
beroep moest hebben op een' rechter, die, de partijen gehoord,
zijne uitspraak gaf.
Die oefening in rechtszin door recht doers, het „Local
„Government" verschafte haar tenslotte niet maar aan
honderden, of zelfs aan duizenden, maar aan tienduizenden .
Zoo gebrekkig is de statistiek der 18e eeuw niet, of zij last
toe, bij benadering voor het minst, deze cijfers aan to nemen,
als betrouwbaar . Men vindt tegen het eind diet eeuw binnen
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Eugeland en Wales 3800 vrederechters in werkelijken dienst s
daaronder hertogen van koninklijken bloede en ettelijke
„Lords". Men treft er verder omstreeks tweernaal zooveel
„gentlemen" aan in het arnbt van „militie"-off cier, van
,,deputy-lieutenant" en van „sheriff". Men telt voorts 10 .000
gezworenen in de graafschapsgerichten en in de kwartaalzittingen de „justices". Wij ders verneemt men vann den
„constable", een wegenopzichter, twee kerkopzieners en twee
tot vier armvoogden, voor een jaar telkens benoemd in
ieder der 14000 E agelsche kerspelen . E a eindelij k ont-moet men wellicht een 100 .000 tal dorps- en wij k notablen,
die alleen de arbeid van belastingomslag in bet getouw
zet . Iran bet, met zulke cijfers voor oogen, iemand bevreemden,
dat die tienduizenden vertrouwd, gemeenzaam werden met
bet bestuur en met zijn recht ?
Hierboven heette bet de kroon, die in de school van
dat graafschappelij k en plaatselij k zelf bestuur bet Britsehe
yolk heeft opgevoed tot rechtszin . Daarmee
bet spreekt
van zelf
is niet bedoeld, dat W i l I e m van Norman d i e
of ook maar een van de . P 1 a n t a g e n e t s ooit met bewustheid op die opvoeding tot rechtszin zal hebbeu aangestuurd,
veel minder, dat zij eene dusdanige school, als middel tot
dat einde, kozen . Doch wel is met die woorden dit gezegd
d at zoo'n bestuur bij wege van ongeloonde, dagelij ksche
diensten, tot zelfs den machtigsten rijksgrooten opgelegd,
en dan door dezen to verrichten steeds onder toezicht en
bedwang van rechters en van raadslieden der kroon, dat .
zoo'n bestuur slechts kon gevestigd worden en gehandhaafd door een koningschap van ongemeene sterkte. Het
trof den spijker op den kop, dat woord, waarmede B u y a
in zijne reds over „Den strijd tusschen staat en maatschappij" den slag van Has tin g s en de verovering des
lands door den Normandier teekende : „eene voorbeeldelooze
„nationals ramp, (die) de kiem met zich bracht van weer„galoozen nationalen voorspoed ." En even gelukkig ging
hij daarna voort : „Zooals G u i z o t ergens zegt : in Enge„land is de staat de maatschappij v6orgeweest . Eer die
„maatschappij" (bier doelde kennelijk de spreker op de
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macht tot ontbinding, die ten Vastelande bet leenstelsel
oefende) „eer die maatschappij . ., overal scheiding (kon)
„brengen in plaats van de oorspronkelijke ~enheid, klonk
„op het Britsche eiland nit den mood eens vreemdelings
Ainsi soft fait ; le Poi le vent," en klonk bet met eene
„kracht en eene klem, voor welke de Germaansche maat„schappij moest buigen ." Zoo is bet . Had niet de bastaard
van Normandie in zijne Silenusgestalte eene Herculeskracht
gehuisvest, had hij niet kunstiglijk den tweespalt tussehenn
zijne strijdmakkers en zijne nieuwe onderdanen benut, om
op den Britschen groin d eene koningsmacht to stichten, die
de eeuwen zou trotseeren, bet stelsel van bestuur, geoefend
naar 's lands wetten, maar door de aanzienlijken ter plaatse,
ware eene onmogelijkheid geweest .
Doch n u, ter andere, de ironie der geschiedenis ! In
dat gewrocht van zijne oppermacht schiep tevens bet Normandische konin gschap bet middel, en dit wel zeker niet
slechts onbedoeld, neen lijnrecht tegen zijne bedoeling,
waardoor die oppermacht zou overbodig worden op den
duur . Want met de ontwikkeling van dit bestuurssysteem
heeft (bet is een feit, dat u in de oogen springt op bladzij na
bladzij van G n e i s t' s „Verfassungsgeschichte") door heel de
Britsche staatshistorie been de groei des parlements en zijner
kracht zoo zichtbaar steeds gelijken tred gehouden, dat
men gerustelijk, dat samengaan uit samenhang verklarend,
mag zeggen : aan zijne inrichting van plaatselijk bestuur
dankt Engeland de opkomst van zijn parlementsbewind .
Het bestek van dit vertoog gedoogt, natuurlijk, niet,
dat gelijk-op-gaan van den groei der parlementsmacht met
de verbreeding van bet bestuurswezen aan to toonen in
bijzonderheden . Een overzicht van beider geschiedenis, als
uit de vogelvlucht, is al, wat her eene plaats kan vinden .
Het wend zoo juist al to verstaan gegeven : in Engeland's
verleden zijn voor den opbouw van zijn plaatselijk bestuur
drie tijdperken vooral beteekenisvol geweest . Het v6orspel,
eerst, omvat den Angelsaksen-tijd, dan de verovering, als
keerpunt, en voorts, als slottooneel, de „Magna Charts" .
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Het tweede is de tijd van het avondgloren der dyn.astie
Plan tag e n e t, inzonderheid van de regeering der beide
groote E d wards, I en III ; het strekt zich uit over het
laatste kwartaal der 13e eeuw em de eerste drie der 14e .
Dan komt, als het derde en laatste, de eeuw der Tudors,
waarin weer de levenstijd van Hen r y VIII en van E 1 i z ab e t h de meeste aanspraak hebbeu op belangstelling. ''Pat
elk dier tijdperken beduidt voor het onderwerp, dat hie r
ons bezig houdt, het is dit : Aan het eind van het eerste
zijn het nog slechts de rijksgrooten, de machtigsten des
lands buiten den koning, ,,the lords of the realm", op wie
de last van het bestuur hoofdzakelijk n~erkomt . In elk der
volgende bedrijven zet nu, vooreerst, zich uit de kring der
landsbelangen, waarover de bestuurszorg waakt ; maar daarmee wordt
dat spreekt
dan telkenmale tevens wijder
de kring der onderdanen, wien de bestuurstaak komt to
rusten op de schouders . Nu is het punt, waarop het aankomt, dit : zoo dikwijls op die wijs eerst deze groep, dan
gene eene reeks van oefeningsjaren is vergund geweest in
de kaders van het rechtbedeelend „Local Government",
breekt telkens ook eerlang een proeftijd aan, een tijd van
onrust en beroering, die heel het lichaam der besturende
notabelen, en bovenal, van keer tot keer, zijn' laatstelijk
ingelijfden groepen, den buitensten (om zoo to zeggen) zijner
ringers, eene kans biedt om door daden to betoonen den
staatszin, in den staatsdienst aangeleerd . Is zulk eene vuurproef met gevolg doorstaan, dan weet zich ook wel het
vuurvast gebleken volksdeel, in het dringen van den nood
der tijden, het passend loon voor zijne diensten to verzekeren, een loon, altijd op nieuw bestaande in toelating
van zijne vertegenwoordigers tot 's konings „grooten raad"
het parlement . Ziedaar den „rhythmus", de „cadance" in
achtmaal honderd jaren, welgeteld, van Engeland's staatshistorie. Eerst meebesturen, dan pas meeregeeren : dat hebbeu
aanvankelijk de „Lords", daarna de leden van de „gentry"
met de patriciers der steden, en eindelijk de notabelen
binnen nog weer nauwere kringen achtereenvolgens in het
Britsche rijk gedaan .
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Men ga de hoofdlijnen van dien loop der din .gen maar
eens na . Eerst zijn het, dat werd al straks gezegd, eene
anderhalve eeuw fang, de groote heeren, de Normandische
baronnen, die bovenal in het „sheriff"-ambt de school doormaken van een' koningsdienst inn trouw aan „Common Law" .
.Een' „koningsdienst" . De politiek van den „Veroveraar"
heeft wel ervoor gezorgd, hen „dienaar" to doen blijven ;
elks leenbezit is uitgestrekt veelal, maar over ettelij ke
graafschappen versnipperd ; een' ieder hebben wel zijne
achterleenmannen den eed gezworen, dock ook den koning
zwoeren ze een' , en deze is de zwaarste. Toch altijd : dienst
,,in trouw aam het recht des lands" . De koning zelf heeft
onder de beschuttin g van dat recht zijn' eigen troop g eplaatst ;
en zoo gevoelen zich zijne kameraden uit den slag van Hastings niet ale speelgoed in zijne hand, dat zij zijne oogen.dienaars zouden wezen . De geest van dat begin werkt in
de eerstvolgende geslachten door . Daar biedt op eens het
wanbewind van koning J a n dien heeren eene bans om,
saamverbonden met de kooplieden der ,,London-city", in de
bedingen der beroemde „Magna Charts" een grootsch bewijs
to gev en van die g e matig dheid, dat zelf bed wang, die zorg
voor eigen recht, gepaard aan eerbied jegens het recht van
anderen, die echtenn staatszin waken . En zie : niet fang daarna
heeft zich de deelneming van dezen adel aann het „Magnum
„Consilium Regni", eene onverbindende gewoonte tot dusver, verdicht tot eene rechtsg eldige aanspraak .
: een paar eeuwen verder ! Het is de tijd der
Thane
E d w a r d s . De nood des yolks heeft voor de eerste maal in
Engeland het aanzijn geschonken aan wat men tegenwoordig
eene „sociale wetgeving" zou noemen, en eene, even omvangrijk, ale uitvoerig. Daarmee is voor het landsbestuur een
nieuw g ebied van werkzaamheid geopend . Na eenig taste.n
wordt het onlangs ingestelde vrederechtersambt voor dezen
arbeid het voornaamste orgaan . Wie zullen tot dat anabt worden
geroepen ? De grootsten in de graafschap zijn er niet to
goed v oor ; slechts heeft men, zonder meer, aan hen nog
niet gen oeg . Dus biedt zich thane ook lageren graafschapsridders en stadsnotabelenn ruimte van gelegenheid om
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in hat dagelijksch lever van den staat zich practisch in to
wijden . Welnu : die jonkers en patriciers plaatst, eer de
14e eeuw haar' loop nog heeft volbracht, de Caesarswaan
van koning Richard II op hunne beurt voor de keuze
tusschen 's lands recht, dat den koning veroordeelt, en den
koning, die 's lands recht miskent . Zij kiezen bet baste
deal . Zij scharen zich
hunne meerderheid voor hat
minst
rondom den wreker das rechts, Henry v a n
L a n c a s t e r . Maar nu ook vinden zij wear eerlang aanleiding
tot eer' gelijken schaakzet, als na de „Magna Charts" den
baronnen was gelukt . Tot H e n r y L a n c a s t e r, den
„upstart" op den troop, die „upstart" bleef, in weerwil van
zijne verdiensten voor 's lands recht, zagen zijne „right wise,
„right honourable, worthy and discreet communs" niet meer
omhoog met dat gevoel van deemoed, waarmee hunne
v66rgangers den Plant a g e n e t wares to voet gevallen ;
„Vos humbles pauvres communes", dus had hat destijds in de
hoftaal nog geheeten, „priest et suppliant pour Dieu et en
„oeuvre de charity . . . ." Dat is flu uit . De ,,declaratie"
van G l o u c e s t e r, kort na das konings troonsbestijging
uitgevaardigd, erkent hunne dagvaart tot den grooten raad
dusver, alweer, eer onverplicht gebruik
der kroon
voortaan als lichaam op zich zelf, vast lid in hat samenstel der rijksstenden . Zij eischen, als hun recht, dat gees
besluit hunner vergadering door de „Lords" zal worden
meegedeeld aan den koning, eer beide huizen daarover zich
hebben verstaan . En order H e n r y' s armen kleinzoon
stelt rechter Fortes cue in hat 18e hoofdstuk van zijn
„De laudibus legum Angliae" bereids den grooten regal :
dat „bills passed into law" nog slechts verbeterd, of herroepen kunnen worden ,,with the same consent and in the
„same manner, as they were at first enacted into law ."
Dan eindelijk komt de 17° eeuw. De kerkhervorming
van de T u d o r s heeft inmiddels twee bezigheden
armentoegevoegd
aan
de
breede
lijst
zorg en wegenonderhoud ---van wat hot plaatselijk landsbestuur alreeds zich aantrok .
verdiept is daarmee weir de laag der maatschappij, tot
waar de dagelijksche vertrouwdheid met die dingen hot
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Britsche yolk politisch heeft g eschoold . Tot de notabelen
in iedere parochie, tot de gezamenlij ke „vestries", de kerkekamer-autoriteiten des lands, dringt thane het waarnemen
van een' persoonlij ken dienstplicht in de werken des vredes,
de oefenin g mitsdien, die zulk een arbeid meebrengt, naar
beneden door . Doch daar beklimt de S t u a r t-dynastie den
troop : vier Italianen, mag men welhaast zeggen, zoo al
niet naar den bloede, toch zeker naar den geeet . Zij stuurden
voorbedachtelijk aan op eene terzijdestelling der rijksstenden,
gelijk zij hier en ginds ten Vastelande zoo kostelijk was geslaagd. Waar in hot cabinet van oudheden der Britsche staatsinrichting eon overblijfsel was, een „praecedent", dat voor
bewindvoering met koninklijke ordonnantien een houvast
bood., daar wend het benut . Zoo : het „scheepsgeld", dat
John Ham p d e n in het geweer bracht . Zoo : 's konings
recht tot dispensatie en tot ontslag-verleening aan ongevallig e rechters, de twee praerogativen, waarmee de laatste
uit het viertal zoo vrijmoedig omsprong . Het is allerminst
bewezen, dat de schare dien toeleg niet wel gaarne nag .
„Sociale" maatregelen, naar het voorbeeld van de politiek
der E d w a r d's, wonnen gereedelijk haar hart, met name
voor C h a r l e s I . De „orders" van zijn „Privy Council"
tot regeling van loonen en koornprijzen, of tot hot scheppen
van arbeidsgelegenheid, zij kunnenn evenmin hun doel hebben
gemist, als ooit zulke verdoovingsmiddelen der „tyrannis"
elders faalden . Zoo niettemin hot stre yen doodliep, het was
weer op de stugheid van het plaatselij k bestuur . De „gentry"
in de steden en op 't land, de „yeomen" en de kleine
burgers, die in de kerspel-samenkomst de lakens uitdeelden,
zij waren hot, door wie den S t u a r i s de voet werd dwars
genet. En ale dap nu, in de tine omwentelingen uit dien
bewogen tijd, het voor de tweede maal verbreede personeel
van hot plaatselijk bestuur weer door zijne trouw aan het
recht des lands zijne sporen heeft verdiend op zijn beurt,
dap mag het eindelijk rinds den „glorierijken ommekeer"
in 1688 van lieverlede dat „parlementaire stelsel" inwijden,
dat D e M o n t e s q u i e u zal roemen en de school van
Bent h a m op de spits drij yen, zonder van de historische
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voorwaarden tot zijue mogelijkheid een „iota" to verstaan .
Tot zoo ver : de beloofde teekening van bet gelijk
opgaan dezer twee : de eigenaardig-Britsche inrichting van
plaatselijk bestuur in Karen wasdom, en bet medezeggenschap des parlements over de taken der regeering in zij nen
groei . Wat echter geeft nu bet recht om nit dat samengaan tot samenhangen to besluiten ? Het antwoord zij eeue
wedervraag : Wat zou op de drie keerpunten van Engeland's staatsgeschiedenis
bij de geboorte der „Magna
,,Charts", bij de onttroning van R i c h a r d II, en bij den
strijd der S t u art 's met hun parlement
wat zou daar
telken male de loop der dingen hebben moeten zijn, ware
bet bestuur des lands niet in kenmerkend-Britschen trant
gevoerd, maar toevertrouwd geweest aan eeue, door bezoldiging of anderszins afhankelijke, beambtenwereld ? Weik
antwoord daarop past, is wel niet twijfelachtig . Zulk eeue
beambtenwereld zou, zoo ze al niet van den eersten tot den
laatsten man altijd de zij gekozen had der op een' ommekeer
beluste kroon, in elk geval door de partij van weerstand
steeds van een heulen met den broodheer zijn verdacht en
dus met al hare oefening en deskundigheid g ereg eld dier
partij en barer zaak
de zaak der vrijheid en des rechts
hebben ontbroken . Ook dan, zeer zeker, had, bij al die
botsingen, de goede zaak flog kunnen zegevieren, gelijk zij
bet flu gedaan heeft . Toen bet voor bet regeerin gsstelsel
der B o u r b o n s in de ure van gevaar op zijn of niet zijn
aankwarn, toen knapte hun bet werktuig
hcan raad met
zijue gedelegeerde „intendanten"
of bij de hand, gelijk
een net ; en zoo kon bet, even~ens, den S t u arts zijn vergaan, zelfs als een werktuig van derg elij k sam enstel hun
was ter hand geweest . Slechts zou dan de argwaan van bet
zegepralende verzet nit heel den schat van practische staatswijsheid, die sedert jaren dagelijksch doen alleen bet beambtencorps had kunnen leeren, geen nut hebben getrokken hoegenaamd . En de ontstentenis van ervaring aan die zijde
hadde, bij ieder nieuw conflict, de spanning gerekt, de
ontlading, in verband daarmee, doen toenemen in hevigheid,
de leiding van de zaak des yolks gelegd in onbesuisder
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handers, het, naar zijne grondslagen verbreed en in zijn
zelfgevoel bevestigd, parlement den kop op hol gebracht,
en dus het gevaar ontketend van weer nieuwe rechtsverkrachting, slechts voortaan door de meerderheid der volkskamer in plants van door het eenhoofdige gezag verricht .
Zoo, daarentegen, als de zaak flu stond, (men neme kortheidshalve slechts het S t u art s-tijdperk) gin g het in ieder
opzicht anders . Het meerendeel der ambtenaren van plaatselijk
bestuur moist door het sere-ambt, dat ze om godsloon bekleedden, zich n iet slechts vrij van oogendien st jegens de
kroon, neen bovendien zelfs tegen iedere verdenking van
zoodanige laagheid welbeschut . Pus konden zij van stonde
aan zich scharen aan de zijne vann het bedreigde recht des
lands . O zonder twijfel, vrederechters, en zelfs raadsheeren
in het „hof van 's konings bank" ontzetten nit hun ambt
dan kon d e S t u ar t doers . En toen, na het zegevieren van
de omwenteling, de soldatenheerschappij der „Rondhoofden"
den bodem van 's lands recht verzaakte op hare beurt, kon
ook weer C r o m w e 11, als in wedstrijd met den koning,
dien hij had onthoofd, belasting uitschrijven bij wege van
loutere „ordonnantie", de vroom verfoeide „Sterrekamer"
herstellen onder den naam van „hoop gerechtshof", en zelfs
de

,,provincials

gouvernementen"

scheppen, elk met sen'

generaal, van despotieke volmachten voorzien, aan zijne spits .
Maar moat noch Charles Stuart noch zelfs Cromwell
ooit vermocht, dat was : de „notable knights and squires",
waaruit nu eens de kern der plaatselijke bestuurders moest
worden aangevuld, verlagen tot de werktuigen zijner willekeur, hen zich doers buigen voor jets anders dan „het ge„meene- en het statutenrecht" . Pus dwong het plaatselijk
bestuur den overweldiger, die, last ons zeggen : eene hefting
uitschreef in onrechtmatigen „ordonnantie"-vorm, om de
gepleegde rechtsverkrachting to leggen voor de deur van
elken onderdaan, naardien hij er flu evenmin van tusschen
kon, zijn misdrijf to herhalen bij iedere daad van uitvoering,
waarin zijne averechtsche „wet" werd toegepast . En andererzijds ontbrak het, zoo doende, de zaak der vrijheid en des
rechts sinds den beginne nooit aan steun en leiding
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van een' aangewezen staf, welks practische vertrouwdheid
met het staatsbedrijf, had het daaraan gefaald, gewis niet
kon vergoed zijn noch door boekenkennis, noch door natuurlijke begaafdheid . Nu werd de spanning niet tot het uiterste
gerekt en d us de ontladin g ook niet heftiger dap noodig ;
want lang vbordat het kwam tot de beslissende worsteling,
werd door de stifle trouw van vrederechters en belastingschatters, die kalm ter zijde legden, wat, in strijd met het
recht, eene kroonverordening hun of orschreef, de kracht van
het weerspannig konin gschap geknakt. Nu behoefde er
geene onbesuisdheid to zijn in de leiding van het verzet ;
want aangewezen leiders waren juist de zelfde mannen van
ervaring en gezag in graafschap, stad en kerspel, wier kalme
weerstand het eerst den rechtsverkrachters op enn road den
troop gestrekt had tot eene waarschuwing. Nu ook werd,
zoo wij den overwinningsroes der Puriteinen onder
C r o m well uitzonderen,
het zegepralend parlement g enadiglijk bewaard voor allerlei leerstellige onuitvoerlijkheden ;
want toonaangevend in zijn midden waren zoo na als voor
alweer dezelfde mannen, die in den dagelijkschen dienst der
openbare zaak geleerd hadden, het uitvoerbare van het
onuitvoerlijke to schiften . Nu, eindelijk, bleef bezworen het
gevaar, dat enkel een veelhoofdige despoot voortaan verving
het eenhoofdig despotisme van weleer ; het gehandhaafd
eerambt toch had evenmin eene meerderheidspartij to ontzien in het van nu of machtig Lagerhuis, als indertijd den
eigenwilligen S t u art. Kortom : het echt-Britsche „Local
„Government" maakte gezonde ontplooiing van parlementsregeering mogelijk, omdat het, steeds in vormen van rechtsbedeelin g zich voltrekkend, het gevaar van tyrannie der
meerderheidsbelangen onderving, en bovendien, ja, bovenal,
omdat het dienst deed als eene practische school, eene
school, die heel de Britsche maatschappij, klasse voor klasse,
hoog en laag, dens kon does rijpen tot den vollen bloei van
al de geesteseigenschappen, waaraan wij vroeger dien
regeeringstrant op het nauwst verbonden zagen ; omdat
het, met een woord, opleidde tot eene staatswijze ingetogen-
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heid, die zelfs onder partijbewind nog vruchten droeg, een'
rechtstaat niet to zeer onwaardig.
Zoo jets, ten overvloede, als met eene proef op de som,
bet komt bevestigen, dat we in de levensvatbaarheid van
Britsche parlementsregeering ten slotte niet hebben to zien
eene uitkomst nit zulke onherleidbare gegevens als hetgeen
de taal der romantiek verstond onder des yolks „karakter",
maar eene vrucht veeleer van bet plaatselijk bestuur, gelijk
bet boven werd geschetst, dan is bet wel dit feit, dat, Binds
de kerkhervorming, de beide typen van bestuursinrichting,
bet „praefecten"- en bet eereambt-stelsel
in Engelaud
stonden naast elkaar . Er was sedert den T u d o r-tijd, behalve
bet vrederechterschap en wat al ambten voorts zich daarbij
aansloten, nog zoo jets als ,,the church of England" met
Karen torenbouw van geestelijke ambtenaren, uitloopend, als
in zijne spits, in de „suprematie" der kroon . De trappers in
dat bouwwerk zijn al dien tijd bezet geweest met Britsche
manners, den stempel dragend van bet Britsch karakter,
niet minder dan de „justices of the peace", de „judges of
,,the Kings Bench" en die der „Court of Common Pleas" .
Alleen : bier was bet Romeinsch systeem : ondergeschiktheid van den lageren rang aan den daarboven volgenden
; gehoorzaamheid, ten slotte, alley rangers jegens
den ~enen, zetelend aan den top ; bet Romeinsch systeem,
dat zoo den Tudors als den S t u a r t s to zeer in bet gevlei
kwam, dan dat bet niet nauwgezet door hen zou zijn gehandhaafd . Doch nu ook vergelijke men bet weerstandsvermogen
tegen koninklijke willekeur, dat „bet Britsch karakter",
in zoo's hierarchic geknecht, zelfs op een critisch keerpunt aan den dag lei, met hetgeen, onder gelijke omstandigheden, bet plaatselijk eerambt dorst bestaan ; men
stelle S a n c r o f t in zijn weifelend sollen met bet leerstuk der „passive resistentie" naast Ham p d en, P y m
en C r o m w e 11 . Kan bet helderder aan bet licht treden,
wat, zoo bet „praefecten"-stelsel de signatuur der Engelsche bestuursvoering geweest was, van parlementsbewind
zou zijn terecht gekomen,
wat dus bet laatstgenoemde
aan de andere bestuurswijs dankt ? In waarheid : de scherp-
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zinnigsten van hen, die in des konings „privy council"
hun' meester raadslagen in het oor bliezen van onbeperktemachts-verovering
een F ran c i s B a con onder Jam e s I,
een Thomas Wentworth onder James' zoon en opvolger
, zij moisten wel ter dege, wear de hinderpaal
tegen hun streven was to vinden, en hoe die hinderpaal
moest worden opgeruimd . Zij mikten rechtstreeks op het
plaatselijk bestuur, en dear wel in het bijzonder op den sluitsteen : het vermogen der gewone rechtbanken tot bet kennisnemen ook van zij ne geschillen . Ads B a c o n in een schrij ven
aan zijn' koning een lang vergeten „Writ de non proce„dendo Rege inconsulto" ophaalde nit de rommelkamer
van 's lands recht, met het doel „elk geding over Zijner
„Majesteits inkomsten of regeeringsgezag to onttrekken aan
„de rechterlij ke macht, en aan den kanselier to onderwerpen",
den wees hij slechts, gelukkig zonder vrucht ! den zelfden
weg, dice, veelszins onder de suggestie van geestelijke
leiding, of althans van het kerkelij k voorbeeld, het Fransche
koningschap sinds Phil i p s V, de Bourgondische monarchic
sinds K are 1 den S t o u t e met al to goed gevolg betreden
had . Was den maar eens yh.et „Local Government" van
zij ne hoogste rech terlij ke instantie losgemaakt en onder
den „Lord-C hen c e 11 or", als opperrechter voor bestuurszaken, geplaatst, den stonden ook al sedert Henry VIII
de „presidents" met hunne „councils" klaar, die, ieder
binnen zijn district, weerspannige vrederechters konden tot
rede brengen. En verder : ja den zou ten slotte de Kroon
over de wereldlijke helft van het levee harer onderdanen
den bass hebben gespeeld op juist dezelfde wij ze als zij
sinds kort het over de andere helft al deed . Maar n6g eens zij
de vraag gedaan : hoe denkt men zich, was deze sluipmoordaanslag op het plaatselijk bestuur gelukt, hoe denkt men
zich het vervolg : de „Bill of rights", de omwenteling van
1688, en het parlemeutsbewind onder de George' s ?
Gedachten, als her in de v66rgaande bladzijden ontwikkeld, zijn menigen zoon van dezen tijd alweer slechts
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matig naar den zin . 's Yolks zelfregeering door vertegenwoordigers : men moist immers niet beter, of zij was bet
„palladium" van den afgod onzer dagen : de „democratic"
Deed bet dan niet pijnlijk aan, to moeten vernemen, dat
bet orgaan dier zelfregeering to Westminster, „de moeder
„alley parlementen" was voortgekomen uit , dat die roemzichtige vergadering een vruchtbare arbeid aan hare zware
tack was mogelijk gemaakt door een, zacht gesproken, zoo
ondemocratiseh in stituut als plaatselij k bestuur van looter
„notable knights", landjonkers en patriciers en parochiale
grootheden, gevoerd om niet, g evoerd
dit bovenal !
in fiere onaf hankelij kheid met opzicht tot de talrij kste
partij in de vertegenwoordiging en tot hare zaakwaarnemers
het „cabinett" a Welbaast rinds den beginne heeft dan ook
de ontdekking, die de moeder onzer „democratische" staatsvormen eene of komst aanwees van zoo beschamende voornaamheid
„de vondst van G n e i s t", gelijk men haar
mag noemen
verlokt tot reader snuffelen rond haar'
stam.boom met bet doel, denn wensch voor bet minst, om
to bewijzen, hoe joist aan die voorname adscendentie wel
menig steekj e los was . Bleef ook al in haar vaderland de
ontdekking vele jaren onbetwist, in Groot-Brittannie zelf
en ook in 'rankrijk vermenigvuldigden zich de geschriften,
wier vervaardigers het kennelijk niet onaangenaam was in
B e n t h a m's tram tot de figuur van den classieken „British
„squire" een zoo groot mogelijk aantal trekken to kunnen
bij breng en van wein .ig stichtelijken aard . Aldus werd bet
geidealiseerde beeld, door G n e i s t geteekend, van lieverlede
eene caricatuur. Den laatsten tijd is ook door Duitsche
onderzoekers, en wel met name in het plotseling „vooruit„strevend" geworden Ogstenrij k recht grondig meegeholpen
aan dat werk. Het betoog van tot bier toe zoo daarom
blijkbaar zonder waarde zijn, werd daaraan niet eene poging
toegevoegd om thans ook de bewijskracht van die tegenvondsten met juistheid to bepalen . Laat dan nu allereerst
bet woord genomen worden door een' denkbeeldigen aanklager, die alley samenvat, moat van dies aard de schrijver
deter regelen heeft kunnen vinden .
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„Inderdaad", zoo hooren we in gedachte then aanklager
beginners, „de tekortkomingen van hot „Local Government"
„zijn in den loop van Engeland's verleden vole geweest .
„En vole ook de zonden van die „Lords" en „Commoners",
„die in en door hot eereambt zooveel „staatswijsheid" zullen
„hebben opgedaan . Om met den aanhef maar riot hooger
„op to klimmen dan tot den rozenoorlog : hoe talrijk waren
„destijds reeds de klachten over 's konings gunstelingen
„uit den adel, die hot gene profijtelijke ambt na hot andere
„zich lieten opdragen, zonder hot werk to doers, dat zelfs
„maar can een enkel was verbonden ! Een voorbeeld van
„verzuim, dat door geringere beambten gereedelijk werd
„gevolgd . Kort na dien burgerkrijg gaven de „Paston,,,,brieven" eene zwarte schildering van hoe door den
,,,,Privy Council" met rechtsbedeeling werd geleefd . Wie
,,in dien kroonraad maar een tweetal vrienden had, hij
„mocht dan rechter zijn, of ambtenaar, was, ook al pleegde
„hij de grofste willekeur, hot schreiendste geweld, van
„straffeloosheid zeker . En dan moot men to zelfder tijd den
„rechter Forte s c u e, den schrij ver, nog wel, van een work
,,over „Den lof der Britsche wetter", met opzicht tot dat
„hooge lichaam hooren ! „De leden", klaagt hij, „waren
,,,,meest to zeer vervuld van eigen zaken en belangen hunner
,,,,onderhoorigen, om op de dingen van den koning veel to
,,,,letters . Steekpennin gen deden ook in rechtsgedin g en .
,,,,wonderen . De radon van geringeren rang durfden n .iet
,,,,slechts hun' machtiger ambtgenooten nauwelijks weer,,,,streven ; dear hot geheim der stemming kwalijk word
,,,,bewaard, hadden zij ook de wrack van aanzienlijke buiten,,,,standers to duchten, wier eischen slap door hen waren
,,,,gesteund" . Wij later e enigen tijd voorbijgaan, en begeven .
„ors near de dagen van Elizabeth en de Stuarts .
„Dear slaan wij de verslagen op van de kwartaalzittingen
„der vrederechters in Devonshire, gedenkstukken, door
„H a m i 1 t o n ten jare 1878 in hot licht gezonden . Wat
„leeren zij ors van then magistraat, wiens gelijke Sir
„E d ward C o k e roemde, in heel de Christenheid vruchte„loos to hebben gezocht ? Ze doers hem kennen, als eon'
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„ijverig spitsbroeder der kroon bij hare gevaarlijke aanspraak
„op het recht our bindende verordeningen nit to vaardigen
,,,,praeter legem" . Nog verder, nadat de ommekeer van
„1688 die koninklijke aanspraak heeft gebroken, en voor
„goed, blijkt van weer andere misstanden . Het „Large
,,,,Parlement" had afgerekend met de „Sterrekamer", wier
„rechtspraak-zonder-beroep in taken van bestuur een wapen
„zonder weerga was geweest ten dienste van de machts„begeerte der S t u a r t s . Maar met het badwater was ook
„het kind verdwenen : het toezicht op de ambtsoefening
„der vrederechters, dat in dien arbeid orde en regel had
„gebracht. Nu deed daar, in die wereld van het eeramb v, een
„iegelijk, wat recht was in zijne oogen . En de onbescheiden„heid van de uitgevers der zittingsprotocollen verklapt ons,
„wat daarbij van het ambt terecht kwam . In „Bucks"
„betoonden zich de heeren vol van ij ver ; zij ringeloorden
„alien en alles ; de armen en hunne bedeeling, de bakkers en
„hunne broodprijzen, de arbeiders en hunne loonen . In Devon,
„daarentegen, lieten zij stil Gods water over Gods akker loopen .
„En luistert ook eene, weer eene halve eeuw later, naar den
„vermaarden schepper van „Tom Jones", naar H e n r y
„F i e 1 din g, floe snijdend heeft hij daar in ziju' „Squire
,,,,Western" het onsterfelijk spotbeeld ons geteekend van
„den landjonker-vrederechter uit den pruikentijd, bij beurten
„ruw gemeenzaam met Jan Alleman, en dan weer sours
„beleedigend nit de hoogte, onwaardig steeds en nuchter
,.nooit ! Nogtans : „dat is verdichting", kan men zeggen .
„Dock geen verdichting was het, neen, bittere ernst, toen
„deze zelfde F i e 1 d i n g, to zamen met zijn' broeder J o h n,
„zijne aanklacht indiende tegen het waubeheer der Londensche
„politie ; eene akte van beschuldiging, die haast op alle
„punter bevestigd werd bij nader onderzoek . Daar werd
„wel menigen vrederechter maar even dit ten latee gelegd
„dat hij zich niet alleen de hand liet stopper, dock zelfs
„wel zonder grond eene strafvervolging op het getouw zette,
„alleen our haar to later vallen tegen betaling door den
„zoogenaamd „Verdachte"!
O . E .TX6
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„Hoe kon hot ook anders ?" gaat de aanklacht voort .
„Zijne klasse was almachtig. Men stelle zich eons in de
„plaats van zulk eon' „squire" sedert de troonsbestijging
„der Hannoveranen . Hij was de koning op zijn good en in
„den omtrek. Hij heerschte or als de grondbezitter, ~n als
„militiecommandant en ,,magistrate" ; misschien ook was hij
„nog „patroon" bij de „collatie" der „praebende" in zijn
„kerspel . Zoo hij goon „pair" was, had hij voor hot minst
„te zeggen over wie zijn .,,borough" zou vertegenwoordigen
,,in hot Lagerhuis . Hij was van eon grof korrelig ras, door
„hot levers op hot land met louter onderhoorigen en buren
„al even weinig gepolijst, als, tijdens zijn verblijf zoo nu en
„dan to London, door hot voorbeeld van de eerste „gentlemen"
„des rijks, neem, onder moor, den grins-regent . Is hot vreemd
„dan, zoo men tegen hot bestuur van zulk eene klasse,
„tegen hot gebruik, met name, dat, onder de langdurige biding
„der W a l poles en der P e t ham s, de „Whiggish Gentry"
„dorst to maken van hare overmacht, bij handenvol de
„wichtigste bezwaren (let web ! zoovele brandmerken op „hot
,,,,eereambt) bijeen kan lezen nit de strijdschriften van hare
„tegenstanders, bij voorbeeld : B o b i n g b r o k e? Het was,
„kort gezegd, eon wanbewind . Gezwegen worde nog van zijne
„verzuimen op hot stuk van de gerechtskosten, hot straf„systeem, de volksgezondheid en hot volksonderwijs . Ge„waagd zij enkel van zijne stellige vergrijpen . Neem maar,
„om to beginners, hot „patronage"-recht : de bevoegdheid,
„Ferbonden met hot bezit van eon hoog ambt, om to be„noemen de hulpkrachten, jegons dat ambt ondergeschikt .
,, .Set word regelmatig gehanteerd als eon profijtelijk aan„hangsel der waardigheid, waarbij hot behoorde . Alsof dat
„echter niet genoeg ware, gaven nog bovendien gedienstige
„handboekschrij vers zich de moeite, in vollen ernst, hot
„met dat fraai karakter leerstellig toe to lichten ! Doch
„daarenboven en vooral : hoe wilt de „gentry", juist abs
„klasse, hare plaats aan hot roer zich ten nutte to maken
„voor de bevordering van haar gezamenbij k belang ! Eerst
„legde zij de hand op hot grootste deel des eilands door de
„verdeeling van de markegronden : eon' maatregel, waarbij
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,,altijd de machtige laudheer in de buurt wel zorgde bet
„best to varen.. Reeds in den tijd der T u d o r s had T h o m a s
,,M o r u s bitterlijk gezinspeeld op dien toeleg en op bet
„omzetten der bouwplaatsen in schapenweiden, met zijne
„bekende klacht over bet roofdier : schaap, dat bezig was
,,de eigenerfde boeren to verslinden . In de eerste helft der
,,18e eeuw ging bet lieve levee weer zijn' gang : een 335 .000
,,,,acres" zijn destijds onder rechthebbende geburen verdeeld
„(„enclosed"). Maar in de 80 jaar, die daarop volgden, ver„breidde zieb de deelingswoede over eene uitgestrektheid,
„20 maal zoo groot . Zoo kreeg men den beruchten toestand,
„die, Iichtelijk gewijzigd, duurt tot dezen dag : dat van.
,,'s lands oppervlakte eene gansche helft behoort aan nog
„niet 2300 eigenaars, die, een voor een, meer dan 2000
„hectaren bezitten, en nit onroerend goed alleen genieten
„een gemiddeld jaarinkomen van f 140 .000 . Waar oudtijds
„bet landschap was verlevendigd door tal van bouwhoeven
,,met woningen en hooiklampen en schuren, daar zond eer.,,lang over cane onafzienbaarheid van parken, jachtgrouden
„en weiden Been enkele schoorsteen meer zijn' rook omhoog .
,,Tat op hot dus ontvolkte platteland de „gentry" nog aan
„arbeidskrachten noodig had, verschafte zij zich op kosten
„der belastingschuldigen . Den 6en Mei toch van het jaar 1795
„n amen de vrederechters der graafschap Berkshire bet ver-

„maarde besluit van Speenhamland, dat sedert in h.aast
„alle verdere „counties" met bereidwilli gheid werd nagevolgd .
„bet held in, dat voortaan iedere behoeftige, tot arbeiden
„g eschikt of niet, gesteund zou worden volgens vast tarief,
„klimmend of dalend met den tarweprijs en met den kinder„zegen. Zooveel dat fraai besluit den ,,poor-rate" opdreef,
„en dat geschiedde in 1857 tot op een hoogtepunt van
,,f 8.50 Nederlandsch per hoofd der bevolking, zooveel ook
„zuinigde de landheer op zijne arbeidsloonen nit . Intusschen
„bier zelfs was bet einde niet. Nog onvoldaan met bet
„meerendeel van 's lands gebied to hebben ingepalmd op
„grond, dat, hij al rijker was dan zijne buren, en evenmin
,,bevredigd, sinds op de belastingschuldige medeburgers een
.,,deel gewenteld werd van bet door hem verschuldigd loon,
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„hield jaren nog met hand en tand dezelfde „squire" de
„graanrechten in wezen, die het brood der armen duurder
„maakten ten bate zijuer renters . Waarom ook niet ? Hij
,,had immers het koningschap op „non-activiteit" genet, de
,,,,Lords" op zijne hand, als de allerhoogsten zijuer klasse,
„en het „Lagerhuis", ja waarlijk, naar de letter van die
„spreekwijs, in zijn' zak . Overbekend is, hoe ten jars 1793
„sen 154 grondbezitters door hunue „pocket boroughs" be„schikten over juist tweemaal zooveel, immers 307, zegge
„driehonderd en zeven zetels. En zoo zou het in hoofd„zaak blijven tot 1832 .
„Dat jaar," aldus ooze aanklager ten slotte, „waarin
„voor het eerst de kring der kiesbevoegden werd verbreed
„en vooralsnog eene bescheiden opruiming gehouden onder
„de meest aanstootelijke „rotten boroughs", het luidde tevens
„voor de klasse-heerschappij der „gentry" het begin van
„het einde in . Maar wat noch toes, noch thane sen einde
„heeft genomen, het is haar klasse-geest . Zoo ze ooit eene
„eenige kans had om in daden de „staatswijsheid" aan den
„dag to leggen, die „het eerambt" heette haar to hebben
„bijgebracht, dan was het sinds de wet in het ongelijk
„duel van fabrikant en werkman begonnen was, de zwakkere
„partij eene schuchtere hand boven het hoofd to houden .
„flier stood de landjonker-vrederechter voor eene beslissende
„proef. Wat zou hij kiezen ? De zijne van de wet met haar'
„beschermeling : den arbeider ? of van de wederspann ige
„ondernemers, zijne klasse-, zoo al niet zijne standgenooten . ?
„Hij koos het slechte deel ; maatschappelijke keurverwa,nt„schap bleek de achting Toor de wet to sterk . Van de eerste
„schijn-bekeuringen, waardoor strafwetten tot bescherming
„van den arbeid eene doode letter werden, tot aanu het
„beruchte arrest der rechtsprekende „Lords" in het geding
„der Taff Vale-spoorwegmaatschappij tegen den vakbond
„harer stakende beambten heeft het „landed interest" zijne,
,,in het plaatselijk bestuur verworvene, „staatswijsheid
„slechts benut in dienst van klasse-rechtspra :ak."
In dien trant mag men de geharnaste „requisitoiren"
samenvatten, waarmede „democratische" geschiedschrij vin g
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den indruk poogt to verzwakken, aanvankelijk door „de
„vondst van Gneist" gewekt . Daar komt flu echter nog
jets anders bij . Zelfs afgezien van hot vraagpunt : of in
hot historiebeeld, dat Engelands parlement liet groeien uit
zijn plaatselijk bestuur, de waarde van hot laatste niet to
hoog word aangeslagen, is verder dit bezwaar gerezen : is
ter verklarin g van hot heden niet die geschiedbeschouwing
in elk g evil verouderd to achten ? „Gij blijft", zoo voert
men in die lijn ons to gemoet, „Gij blijft bij de voltooiing
„van hot „Local Government", bij de „Declaration of rights"
,,en bij haar doorwerken onder de G e o r g e's staan . Maar
„niet alzoo de Britten zelven . Welnu, dan moest Gij ook
„met hen zijn meegegaan . Het geeft geen pas, de oogen
„afgewend to houden van al, wat sedert drie kwart eeuw
„hot aangezicht der dingen in Groot-Brittannie veelszins
„heeft vernieuwd ;
geen pas, hot altijd door zoo voor
„te stellen, als ware nog hot „Local Government" hot
„systeem van eerambten, met in zijn middelpunt den vrede„rechter, gelijk hot dat was in hot eerste kwart der vdor„gaande eeuw ;
geen, pas, steeds dat systeem, als voor„school op to vijzelen van hot in zijn parlement vertegen„woordigd yolk . Het werk, met name, van den „justice",
„als besturende overheid, is zeer belangrijk ingekrompen .
„Hot word grootendeels verplaatst, gegeven aan bij keuze
„saamgestelde lichamen, aan graafschapsraden, ,,district,,,,boards" en parochie-vertoevingen, of liever nog : aan
„ettelijke commission nit hun midden, wien gansche staven
„van bezoldigde ambtenaren bij baron arbeid dienen van
„hunne hulp. Ja zelfs : bleef de oude „justice" al gehand„haafd, als rechter in bestuursgeschillen, daar evenmin
„heeft bij nog hot rijk alleen . Betaalde magistraatspersonen
„zijn met gelijke ambtsbevoegdheid somwijlen hem ter zij
„geplaatst . En heelemaal bezijden hot wit is wel eon kijk
„op hot Engeland onzer dagen, die voortgaat, samenhang to
„onderstellen tusschen deelneming aan hot bestuur en kies„bevoegdheid . Het werk der parlementshervorming is sedert
„1832 in twee tempo's voortgezet . Toen het in 1884 voor„loopig was volbracht, vonden geheele scharen kiezers zich
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„toegelaten tot de stembus, wier „opleiding tot staatszin"
,,in „hot ongeloonde eereambt" zoo weinig was voltooid,
„dat zelfs tot heden niemand eraan denkt haar flog to
„doers beginners . Heeft, onder die omstandigheden, hot
„verband van „parlements"- en , .Local Governments"-historie,
„
in hot
last hot dan voorheen er zijn geweest,
„gunstigste geval flog eenige belangrijkheid, tenzij sours
„voor een.' snuffelaar ?"
Wat flu to zeggen van de trefkracht dier bedenkingen . ?
Zal hot veel verder brengen, ze eon voor Len op de weegschaal to leggen en dan de keeren ears to teekenen, dat
hot werkelijk gewicht beneden hot schij abare blijft ? Geheel
ondankbaar zou dat work niet wezen . Ja, meer dan Len
dier werptuigen blijkt reeds bij wegin .g op de hand can
puur carton . Zoo : al terstond de grieven, na den rozenoorlog ingebracht tegen den „privy council" . Want de herinnering aan die grieven voert terug juist naar een' tijd,
toen de eerste T u d o r s poogden, en voor eene wijl met
vrucht,

den

gang

der

taken to doers afbuigen van de

eigenaardig Britsche naar de Fransch-Bourgondische lijn,
immers hun' staatsraad voor een good deel seam to stellen
nit leden, die, wet zij waren, hun geheel hadden to danker .
Even weinig bewijzend zijn de onthullingen, die Ham i 1 t o n
ors bracht nopens de volgzaamheid der vrederechters van
Devonshire onder E l i s a b 0th en do S t u a r t s . Zulke
onthullingen versterken onto waardeering van hot
Britsche „Local Government" in pleats van haar to schokken .
Dear toch bevestigt zich, wet trouwens wel mocht worden
ondersteld, dat de veroordeeling van hot regeerbeleid der
Stuart s pas langzaam aan begonnen zijn zal, onder de
„gentry" tamelijk algemeen to worden . Zij was hot onder
Charles I flog niet. Zij was hot veel moor eon veertig
jaren later onder zijn' tweeden zoon . Welnu : men vergelijke
met elkaar hot karakter der beroering, die den vader op
hot schavot bracht, en
, die later den Loon zijn' troop
kostte . Beiden gemeen is de achtergrond van geloofsverdeeldheld. Beiden gemeen ook dit, dat de omwenteling
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gesehiedde onder de leuze van verdediging der oude rechtsorde tegen een' „revolutionairen" koning . Naast die gelijkenis echter een niet to miskennen verschil . In de
Puritein ache beweging, ontstaan en doorgezet ten tijde dat
het oordeel der „gentry" over 's konings cabinetsregeering
nog was verdeeld, en wel bijzonder na de zegepraal der
„rondhoofden", onloochenbaar een trek van zekere leerstellige onbesuisdheid, die niet kon missen, bij een yolk
als het Britsche, to struikelen over de eig en voeten . Veertig
jaar later, daarentegen, toen in de leidende kringen veel meer
eenparigheid heerschte, een koning, die onttroond
, een
ander, die in zijne plaits gesteld werd, als gold het slechts
„a question of dry law" . Wordt daardoor niet g estaafd
inplaats van ondervangen de lof, hierboven aan het plaatselijk
bestuur van Eugeland toegebracht, dat het, hoe meer den
van zin, des to doeltreffender, de onvermij dbare beroeringen
des openbaren levens bewaarde voor die overijlde leerstelligheid, die steeds in zulke tijdsgewrichten de leiding neemt,
naarmate onder de vborgangers ervaring van regeeringszaken
ontbreekt ?
Zoo kon men voortgaan . Doch waartoe P daar immers
tegen heel de acte vann beschuldiging, straks van de overzij
vernomen, eene grief op het stuk hirer methode mag worden aangevoerd, die vrij wit zwaarder weegt, din alle tegenwerping op bijzonderheden P Zou men, die aanklachten tegen
„het eereambt" hoorend, niet in den waau komen, aIs ware
dezerzijds aan de ongeloonde diensten in het „Local Government" eene snort ran wondermacht toegesehreven om alien,
die daaraan zich wijden., to herscheppen in lelieblanke engelen,
even smetteloos wit als versch gevallen sneeuw ? Voor het
minst om hen to zamen ontoegankelijk to maker voor verleidinge.n, waartegen ors geslacht in doorsnee tot dusver
zich nooit bestand getoond heeft ? Men geve toch, met name,
hierop acht : De hoofdmacht der verwijten, die daareven
kortelijk werden saamgevat, betreft een tijdperk -- de anderhalve eeuw tusschen „de roemvolle omwenteling" en de
eerste parlementshervorming,
waarin de klassen, wien de
opleiding tot rechtszin in het „Local Government" wel bij
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uitnemendheid ten goede was gekomen,
de „Lords," de
„gentry" en het stedelijk patriciaat
een overwicht bezaten,
door gee .n tegenwicht geremd . ,,Men stelle zich", dus listen
wij den beschuldiger spreken, „men stelle zich in de plaats
„van zulk een' „squire" . Inderdaad men doe het ; men denke
zelf zich zoo'n landjonker uit de dagen, toen, volgens
D i s ra e l i s woord, „de ongenade van den dorpsheer doode„delijk was" . En daarna steke men de hand in eigen boezem
met de gewetensvraag, wat dat voor tegenwerkende motieven
moesten zijn geweest, die eene regeerende klasse in dien
toestand voor het misbruik waken van eene plaats zoo vol
verzoeking geheel konden hebben bewaard . Het onmogelijke
hierop wag men gerust zijn
het onmogelijke wordt
dezerzijds niet geleerd. Zij, door wie gaarne op de waarde
van. „het eereambt" wordt afgedongen in den naam
der „democratic", dat is : van het ongebreideld overwicht
dier klasse, die het getal heeft in haar voordeel, zij hebben
niet to duchten, dat van dezen kant de waan gekoesterd
wordt, als ware het opvoedend vermogen eener bestuursinrichting op Britsche leest ooit sterk genoeg, om tegen
de gevaren eener teugellooze klasse-heerschappij zich opge:
,,democratic"
wassen to betoonen . ,,Aristocratic" of
voor de
euvelen van het eene en het andere dier twee vorm en van
wanbewind heeft „het eereambt" middelen tot verzachti.ng,
zek.er, maar tot verwijdering niet .
Neen : wil men weten, of er deugden zijn, en, zoo ja,
welke ? die het nergens elders dus gebouwd bestuurssysteem
hem, wien daaraan zijn deel gegeven was, kan hebben ingeprent, dan is de weg gewezen . Niet : bij elkander schrapen
alle getuigenissen ten bewijze, dat onder „sheriffs," vrederechters, armverzorgers, wegenopzichters en zetters der
parochiebelasting zoo goed als elders zwarte schapen nooit
ontbraken ! Nog minder : den „notable squires" van anderhalve of driek wart eeu w voor dezen ver wijten, dat zij to
kort schoten, zoo men hen meet met den maatstaf van ons
staathuishoudkundig oordeel over invoerrechten op levensmiddelen en van ons gevoel voor „socials rechtvaardig„heid" ! Daarmee kan slechts zijn pleit gewonnen achten,
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wie teg en windmolens vecht . Wat her to doen staat,
het is : dien „squire" met al zijne landelijke ruwheid,
zijn' zin voor boksers, hanengevechten ., „ale" en „claret",
to later staan in het kader van zijn' tijd, en dan daar
nevens hem to plaatsen den gemiddelden edelman ergens op
het vaste land, waar „Local Government" naar Britsche
wijze eene onbekende grootheid was : den „privil~gie", bijvoorbeeld, van het ,, kneien Regime" der B o u r b o n s, hoezeer bij hem „squire western" mocht afsteken in hoofschheid enn verf jning . En dan mag men, zooveel men wil,
opd iepen nit he t zondenregister van dien gesmaden Britschen
dorpsdespoot . Het zij waar van A tot Z . Het worde alles
grif erkend . Alleen : deze enkele kleinigheid zij daarbij
nimmer toch vergeten : het parlement, waarin die dorpsdespoot den toon aangaf met zijne kornuiten, en dat juist
in den zelfden tjjd bij toeneming de teugels nit de handers
ram des konings, dat parlement heeft Engeland groot
gemaakt . Het heeft in de hoogst critieke halve eeuw, die,
last ous zeggen, inzette met Saratoga en eindigde met
Waterloo, het zijn vaderland in het algemeen niet later
ontbreken noch aan de stuurlieden, die op de hoogte waren
hunner task, noch aan de „guineas", die het noodig had .
Het heeft dat gedaan, terwij 1 he t den burger vrij liet in
eene mate, die onze bandeloosheid erg benepen mope voorkomen, dock dan toch maar eene heilige jaloerschheid wekte
bij zulk een' denker als D e M o n t e s q u i e u . Het heeft dat
gedaan, dank zij een' geest van mildheid, van toegankelijkheid zijner „nobility" en „gentry" jegens den „homo
„novus" van talent, waaraan voor onze opkomelingen een
on uitstaanbare geur mag wezen van n ederbuig ende genade,
maar die dan toch, door het voortdurende naar binnen
later van frisch bloed de jeugd des Britschen adels steeds
vernieuwend, dien jongsten adel van Europa tot dezen dag
den €enigenn heeft doen blijven van politische gezindheid
en beteekenis . Het heeft dat gedaan in trouw aan dezen
vaster stelregel op het Stuk van rechtstreeksche staatshefngen : de lasten voor de schouders van de sterken, de
ontheffingen voor onvermogenden alleen : een' regel, waar-
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over de ;,vooruitstreoende" staathuishoudkundige onzer
dagen vrij moge meesmuilen, als hij aan de graanrechten
denkt, maar die dan toch, kort na bet uitbreken der
revolutie to Parij s, ears Fran sch gehoor, then bet ervan
vernam, klonk om to watertanden. „Wij hebben", dus
sprak destij ds A r t h u r You n g, to gast in Frankrij k, voor
eene samenkomst van Franschen : „wij hebben vela belas„tingen in Engeland, die Gij her niet kept ; maar de kleine
„luyden zijn er vrij van. Zij drukken op de rijken . Wij
„betalen voor ieder venster ; maar wie niet meer dan zes
„vensters aan zijne mooning heeft, betaalt geen' penning .
„Ears groot beer met een landgoed brengt „vingtiemes" en
,,,,tailles" op, maar de eigenaar van een tuintje blijft
„onbelast. De rijke wordt aangeslagen voor zijne paarden,
„zijne rijtuigen, zijne bedienden en zelfs voor bet recht om
„zijne eigene patrijzen to schieten ; de minder welgestelde
„pachter heeft van dien aanslag geen' hinder. Wat meer
,,is : wij hebben in Engeland eene heffing, die de rijken
„betalen, om de armen to helpers" .
Gewis ! die dingen alle w 1ren voor de achttiendeeeuwsche
Franschen om van to watertanden . Hoe had kiln add,
sinds hij nagenoeg geheel van werkelijke bestuursverrichting
was ontheven, op ieder der genoemde punters zich betoond !
Wat was daar van politischen zin in die N o a ill a s', die
R o h a n's, die S a i n t S i m o n's, sinds hen de koning uit
bun erfelijk goad had opontboden naar zijn „phalanstere"
to Versailles, om hem to dienen met een schijnbestaan van
ijdelheid en leegte ! Ja, zelfs niet uitgezonderd een' man
van gaven alb D e S a i n t S i m on . Hij wilt van den
berooiden staat das lands ; hij had een voorgevoel van bet
onweer, dat aanstaande was ; op menige bladzij van zijne
„Gedenkschriften" schijnt hij profeet . Doch vergelijk met
dat besef van bet euvel de geneesmi«delen, die hij aanprijst !
,,Aux Brands maux les petits remedes" ! Eene vernederende
les aan de „presidents i mortier" der parlementen, erkennin g
van bet recht der „pairs" om in diagonals richting to
mogen heenloopen over bet parket der groote zittingzaal
in bet justitiepaleis, herroeping van den voorrang, toegekend

DE BRITSCHE TUCHTSCHOOL .

415

in de „pairie" cars 's konings bastaarden, en flog ears pa:ar
verschikkingen van rangorde, ziedaar waartoe in zijne geschriften bepaald blijft het hervormingsprogram, dat hun'
begaafden schrijver vermag warm to makers ! Zoo wreekte
zich de opgedrongen ledigheid van hat hofieven aan dezen
adel, dien zijne koningen flog enkel zulk een levers gunden .
M6esten zijne handers dan niet deerlijk scheef stann, toen
de regent, P h iii p s v a n O r 1 e a n s, die korte proeve nam
de laatste, waar voor de omwenteling ons de geschiedenis van vertelt
- our hem, den eersten stand, wear op
to nemen in den koninklijken raad ?
Waar v6orrang niet meer is gewettigd door diensten,
die zijne bezitters bij uitstek zich in staat gevoelen den
laude to bewijzen, kweekt hij bij dezen kaste-geest . Genieten
zij hun.ue onderseheidingen niet langer our hetgeen zij boven
de anderen doer, zij willen dan haar flog behouden our wie
zij boven de anderen zich inbeelden to zijn. Dat is hat woord
op hat raadsel, waarom de Fransche edelman, juist rinds
hij zijne hooge plaa,ts niet meer verdiende, to diaper nederzag op de „roture", to minder eerbied had voor hare vrijheid,
to grager haar „den afstan.d" voelen deed . Denkt men zich
maar eon oogenblik de Britsche „gentry", de wachtzaal
vullende van een' minister, our door Zijne Excellentie zich
„lettres de cachet" to doers verkwanselen ,,in blanco", tot
vastzetting vann dozen of genen kleinen burger, die bij gelegenheid eens lastig worden kon ? Of omgekeerd : denkt
men zich de „pairie" in Frankrijk, gestaag hare rijen openend
voor nieuwe manners van talent en geestkracht, gelijk de
„peerage" hat deed? Die open deur met toeg an g tot den
Britschen adel zelven worde toch niet verward met de
opene „salon"-deur, waardoor, toen „les lumieres" in den
smack waters gekomen to Parijs, een hertog of eene markiezin met „ruimere begrippen" sours een' geleerde, eon'
fijnen geest van naam naar binnen noodde in den vriendenkring, bij wijze van een' uitgelezen schotel, den anderen
gasten opgedischt . Zelfs d' A 1 ember t op hat toppunt van
zijn' roam, ward wel eens, naar C h a m p fort verhaalt, in
zoo'n gezelschap wreed er aan herinnerd, dat hij toch niet
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als de anderen was . En niets maakt zoo begrijpelijk den
heat aan de bev6orrechten, dies bij geheel de burgerij de
omwenteling deed opvlammen in lichte laaie, als de onderstelling van de veelvuldigheid, ja, de algemeenheid zelfs,
der adellijke vlegelmanieren, waarvan, bijvoorbeeld, eene
herinnering uit Barn aye' s jeugd ons zulk een sprekend
staaltj e heeft bewaard . De „gou verneur" van Dauphin e,
die 's jongskens moeder met geweld joeg uit hare „loge"
in den schouwburg to Grenoble, was, kennelijk, een uit
velen .
Wet echter ooit den Franschen achttiendeeeuwer verlokken mocht om zijnen buren over zee hunne „peerage"
en hunne „gentry" to beuijden, niets zeker meer, den het
verrassend nieuws, dat You n g zijn' hoorders meedeelde .
Dat was wet anders, den de ervaring, die T u r got Been
15 jeer to voren in hun land had opgedaan . Zijn bloote
v6orslag om de boeren to ontheffen van een deel der lasten,
die enkel op hunne schouders drukten, door overwenteling
op de vrijgestelden van dusver, was hem to staan gekomen
op een' storm van tegenspraak . Vooraan het Parijs'sche
parlement . Wel rack was de eigenhandige kantteekening
des konings ter zijde van een schriftstuk, hem door T u rg o t overgelegd : „Mijne parlementen plegen alles toe to staan,
„wet men hun vraagt ten laste van den kleinen man in elks
„ressort . . . . Zij plegen alles of to wij zen en zich to laten
„verbanneu, als men van hen eene heffing vergt die neer„komt in hunne eigen beurs ." Maar hoe gelukkiger Zijne
Maj esteit, dus schrij vend den spij ker, raakte op den kop,
to scherper treedt den ook het contrast near voren tusschen
de Fransche „privilegies" en de graafschapsnotabelen in
Engeland, wier gedragslijn op het stuk van rechtstreeksche
belastingen A r t h u r You n g zij ne lofspraak in den mood
gaf. Zoodat nu deze slotsom wel gerechtvaardigd schijnt
mite men den Britschen „squire", den kweekeling van het
„eereambt", maar pleat se naast eene met hem vergelij kbare
grootheid, een' edelman bijvoorbeeld nit den zelfden tijd,
maar van een ander land en dear aan de oefening in plaatselijk bestuur near Engelsche manier gespeend gebleven, komt
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hij volstrekt zoo zwart met voor den dag, als men ter eere
der democratic getracht heeft hem to waken .
„Maar dan de stifle onwil, waarm ee „bet eereambt"
„jaren fang de wetten ter bescherming van den arbeid ver„ijdelde, de lage boeten, die de overtreders uitlokten tot
„herhalin g !" De feiten, her bedoeld, laten zich niet ontkennen . Zelfs dit zij toegegeven : juist omdat de bedieners
van , .bet eereambt" slechts nit eene bepaalde vermogensklasse werden gerecruteerd, had bet van den aanvang zijn
bezwaar, bun bet oordeel op to dragen wegens vergrijpen,
waar in den regel buns gelijken de beschuldigden waren .
Voor bet handhaven der oudere politiewetgeving was hunne
rechtspraak ongevaarlijk, eene nieuwere, als de kinderwetten
van 1802 en 1819 inwijdden, verlangde nieuwe rechters .
Daarover dus geen strijd . Er is echter jets anders .
Dit vooreerst : Men hoede zich ervoor, die „ongehoor„zaamheid des rechters jegens de wet" to meten met den
Vastelandschen maatstaf. Zoo mmn als de Engelsche „judge"
is zijn broeder-in-Themis, de „justice", een „syllogismen"smid, die „bet geval" slechts heeft to „subsumeeren" onder
den wetstekst, en daarmee nit . Het is geene zeldzaamheid,
dat een Britsch rechter uit zijn' verheven zetel de vervaardigers eener hem ongevallige wet danig to pakken neemt,
en niet minder vrijmoedig betoont zich sours ,,the country„m agistrate" .
Nu zie men verder niet voorbij, hoe fang, zelfs na bet op
gang raken der Britsche arbeidswetgeving, nog bet eenpariglijk-waardeerend oordeel uitbleef, dat thane daarover wordt
geveld . Ettelij ke „vrienden der armen" : een William C o bbett, een Richard Cobden, een John Bright, ja zelfs
de man, die later zou worden opgehemeld ale ,,the people's
„own W ill i am"
G lads t o n e zij hadden fangen
tijd slechts schimp enn spotternijen over voor den gravenzoon, Lord A s h 1 e y, toen deze vooraanstond onder de
pleiters voor inkorting-bij-de-wet der werkuren van vrouwen
en jongelieden . Nog m eer ! Naast menigen jonkerlijken
„justice" en meer dan een, ale „radicaal" geprezen, yolks-

418

DE BRITSCHE TUCHTSCHOOL .

leider zien wij, als „derde in bet bondgenootschap" tegen
de arbeidswetgeving, veal jaren lang zich weren . ., een goad
deal der arbeiders . Toornde niet reeds M i c h a e 1 Thorn a s
" a die r in de rede tot toelichting van zijn tien-urea-ontwerp tegen „de ouders, die hunne eigen traagheid kochten
„voor bet tweet hunner kinderen en in verspilling en
„ondeugd verdeden, wat bun kroost ten koste van gezond„heid, geluk en leven had verdiend" ? Nog ten jare 1894
uitte zich de arbeidsinspecteur to Birmingham in deter voege
„Hat groote en wellicht bet gansche kwaad schuilt in de
„onverschilligheid der werklieden" . Werpt niet dat een
en ander op den „onwil" der „justices" een eenigszins verschoonend licht ?
Er is ook dit : Het is altij d zaak, niet om eene massa
kromme boomen bet bosch voorbij to zien . Wel hoog
moat men de arbeidswettenn stellen, om hare matte toepassing zoo tragisch op to semen als men doet . Nu echter
zij de vraag gedaan : van welken hoek der Britsche samenleving is de victorie voor die zaak begonnen ? Niet van
de arbeiders . Het plait voor dazes vorm van staatszorg
was beslist eer D i s r a e Ii ' s parlementshervorming in 1867
den gezeten werkman kiesrecht schonk . En tot dies tijd
is van eene stuwkracht das yolks achter de kiezers in deze
richting luttel sprake. Een uitzondering zij bier vermeld .
Gedurende den 15jarigen strijd, die door Lord .AA s h 1 e y
sedert 1832 ward gevoerd om den ties-uren-dag voor
vrouwen en jongelieden, vond hij in de arbeiderswereld
trouwen steun . Maar dat was alles . Met name wilde bet
n ooit recht vlotten tusschen den edelen „lord" en de vakvereenigingen, die na eene zwakke jeugd allengs begonnen
nan to sterken . Het duurde, zoo men slechts de mijnwerkers
niet meetelt, tot 1870 ongeveer, eer zelfs voor bet denkbeeld van beschutting tegen ongevallen en tegen schadenan-de-gezondheid de ,,trade-unions" standvastig in bet
geweer kwamen . Het wanbegrip van de plichtmatige staatsonthouding, doorzijpelend in de laag der werklieden, oefende
er een' verlammenden invloed.
Hoe meer men deze dingen nagaat, to ear moat men
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den socialist E u g e n e F o urn i e r e toestemmen, dat hot
juist de „gentry" is geweest, de klasse dus, die men our
hare slappe toepassing der arbeidswetten hard valt, „qui a
„su, en s'interposant entre l'ouvrier et le capitaliste, . . . faire
„utilement contrepoids a la bourgeoisie" . Is hot eigenlijk
wel toeval, dat de man, wiens woord en daad in dezen de
zwaarste slag en dede :nn n eerkomen op hot „radicale" „last
„begaan", eon edelman moest wezen P Opzettelijk of niet,
hot komt tegenwoordig voor, dat in geschriften over dit
onderwerp de nobele A s h l e y met zijn adelspra,edicaat
wordt doodgezwegen . Tusschen de „democratiseh" klinkende
namen van 0 a s t 1 e r en van . S a d 1 e r valt sours zijn naam
nit . De socialist, straks aangehaald, zag juister . Hot word
voor lang reeds opgemerkt door G n e i s t : over de kringen,
die, door hot eereambt tot hunne task bereid, achtereenvolgens werden toegelaten in hot parlement, hebben van
ouds de graafschapsjonkers zekere meerderheid geoefend .
In aantal mocht er hot patriciaat der steden 6verwegen,
inn gehalte deden hot steeds de ,,country-gentlemen" ; zij
namen de rest in zich op en vervormden haar naar hun beeld .
Dat opslorpin gsvermog en flu der „gentry" word door de
eerste parlementshervorming
van 1832 -- op eene zware
proof gesteid. Wie sedert dien hot steedsch bevolkingsdeel
afvaardigde naar de „Commons", hot warm niet moor enkel
dragers van patricisehe namen, hot warm bij toeneming
opkomelin g en der n j verheid-in -hot-groot . Zouden ook dezen
op den duur zich schikken onder de leiding der staatswijze landedellieden ? Aanvankelijk leek hot or niet naar .
Hot overprikkeld zelfgevoel Bier Zondagskinderen, gisteren
fabrieksarbeiders, heden fabriekskoningen, leefde geruimen
tijd zich nit in orgieen van overdaad en overmoed, waardoor toenadering van on tot de wereld der „gentlemen"
kortweg onmogelijk word gemaakt . Eon staat van taken,
die zij ie politische uitdrukking von .d in de warmte, waarmee
de nijverheidsmagnaten den „bond tegen de korenwetten"
steunden, en ook niet minder in de bittere verguizing, zoo
menigmaal den v6orman der tien-urea-beweging, juist als
toekomstig landheer, aangedaan . Gesteld nu eons : de
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„landed gentry" van destijds had niets bezeten van die
oefening in ruim gevoelen en ver zien, tot wier verwerving
dienst in plaatselijk bestuur hear eeuwenlang behulpzaam
was geweest . Dan had zij licht zich ingesponnen in de
gehechtheden en de vooroordeelen harer klasse . Zij was vermoedelij k doof gebleven voor de overtuigingswaarde der
pleidooien, waarmede B r i g h t en C o b den hun' strijd
rechtvaardigden tegen de graanrechten . En wet hear' kijk
betrof op de misstanden van het fabriekswezen, de kans
was groot geweest, dat zij, als bij eene gelijksoortige gelegenheid De M o n t a 1 e m b e r t in de Fransche kamer der
„pairs", uit een romantisch terughunkeren near de aartsvaderlijkheid van het verleden, zich had verkneukeld in
mokken zonder vrucht tegen het groot-bedrijf „tout court" .
Nu echter kon dat an.ders zijn . Het dagelijksch werk in
dienst van 's lands bestuur had, voor het minst, den
beaten onder de landjonkers een' zin voor feitelijke
waarheid ingeprent, die hen tegen de romantiek der „lauda„tores temporis peracti" niet minder pantserde den tegenkoppig staan op eigen voordeel . Van dear de onovertroffen
zorg, waarmede destijds al rinds jaren het Britsche parlement tot iedere beslissing van gewicht zich vborbereidde
door eene verzameling der factische gegevens . Ret was dat
meesterschap over ,,the facts of the case", wet aan Lord
.AA s h 1 e y's woord alreeds in 1842, bij het indienen van zijn
ontwerp reopens vrouwen- en kinder-arbeid in de mijnen,
de zeggingskracht verleen de, waaraan zelfs Rich a r d
C o b d e n zich gewonnen gaf . Het was eerbied voor dezelfde
„facts", wet hem, twee jaar daarna, in zijn pleidooi voor
den tien-uren-dag een woord der verzoening deed richten
tot den fabrikantenstand . Het was n bg een s eerlij ke aanvaarding van het onloochenbare, wet, weder een jaar later,
hem, bij het ter tafel brengen zijner drukkerij-wet, den
eersten twijfel afdwong aan het goed recht der ,,Corn-laws" .
Het was eindelij k dezelfde onbevan genheid, wet 's jaars
daarop de kern der ,,Tories" noopte, de zwenking mee to
waken van Sir R o b e r t P e e l en hem hunne stem to geven
voor de afschaff.n g der graanrechten . Die zwenking kostte
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P eel zijne plaats aan hat roar . Maar zij beteekende herneming door de „gentry" van hat leiderschap, dat zij tot
32 over hat meeregeerend volksdeel had geoefend . Dank
zij de staatswijsheid der besten nit haar midden, had zij
op nieuw na 13 jaren „interregnum" die rol verdiend .
Maatschappelijk en politisch schikten zich voortaan in hare
leiding de koningen der nij verheid met hunne trawanten,
gelijk weleer hat stedelij k patriciaat . Welaan, last hat
dan waar zijn, dat een deal der vrederechters, inzonderheid
een aantal fabrikanten, met dat ambt bekleed, zich merkbaar lauw betoonden in hat straffen van overtreding der
nieuwe arbeidswetten . Mits maar daarnevens onvergeten
blijve hat aandeel, dat tegelijk de keur der kiasse, waaruit
de dragers van dat ambt warden genomen, aan hat totstandbren gen der zelfde wetten heeft gehad .
Nog bleef hat laatste punt in de aanklacht van hierboven onafgedaan : hat beroep op de vernieuwing van hat
plaatselijk bestuur, die, allengs stuksgewijs tot stand gebracht
sinds de „reform" van 32, geheel hat „Local Government"
heeft omgewenteld, hat om niet vervulde eerambt achteruitgedrongen, vooraan geplaatst verkozen lichamen met angora
commission nit hun midden, en, in verband tot de vermeerdering-in-twee-tempo's van hat kiesgerechtigd deal das yolks,
geheel verbroken, zoo hat al immer had bestaau, hat hooggeroemd verband tusschen bestuursplichten en recht op
meeregeeren . Wat tot dat punt to zeggen ?
Zoomin als vroeger zal op de aangevoerde feiten jets
worden afgedongen . Slechts zij alweer met das to grooter
klem herinnerd aan hat een en ander bovendien, waarover
men in dit verband maar liever zwijgt . En wel met name
aan den onovertroffen „tact", dien juist in hat stuksgewijs
herscheppen der bestuursinrichting de leiding gevende kiasse
heeft betoond .
Hat probleem, dat daar to ontwarren vial, her is hat
Van oudsher was, wij zagen dat, "voor de oefening van hat
dagelijksch staatsbedrijf, hat rijk gesplitst in graafschappen,
die een voor den wear kleinere districten in zich sloten,
0 . E. IX s
28
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terwijl zelfstandig naast die landelijke bestuurskringen de
meeste steden waren toegerust met eigen recht . Sedert de
T u d o r s was, als engste ruimtelijke bevoegdheidssfeer, dear
nog het kerspel bijgekomen, in steden van een ander samenstel darn op het platteland . Nu lien zich op den langen weg
steeds minder dit ontkennen : met de opkomst van de
nij verheid-in-het-groot en hare saamgepakte menschenmassa's
kwam 's lands bestuur to staan voor plichten en voor
vragen, die in zijn oude trader op geene manier bevredigend
vielen op to lossen . De openbare leniging der armoede kon
voortaan niet gebonden blijven aan de wetten waarin de
raadslieden van koningin E l i z a b e t h, voor hun' tijd zeer
verdienstelijk, hear regelen hadden gesteld . Sinds eeuwen,
voorts, was in het „Local Government" de vooze plek geweest de inrichting der stedelij ke besturen : echte familieregeeringen, gansch buiten bet toezicht van de openbare
meenin g hear werk verrichtende in het donkey ; dear zeker
was voorziening dringend noodig . Wat echter minder den
jets anders zich op den duur liet afwijzen als tak van overheidsbemoeienis, dat was de dienst der openbare gezondheid ;
het herhaalde woeden van de cholera drong den onwilligste+
het inzicht op : zonder onafgebroken strijd tegen vervuiling,
die machtige bondgenoote van ziekte en dood, was heel de
arnienzorg een ijdel pogen . En hoeveel andere nooden nog,
die o n gelijke hulp van boven vroegen ! Daar waren de
veel hoogere eischen, die nieuwe middelen van vervoer,
terwijl ze op heel wet grooter schaal den vroeger zoo goederen
als menschen her- en derwaarts sleepten, thans kwamen
stellen aan onderhoud en aanleg van verkeerswegen . Niet
to vergeten ook : het onderwij s der yolks, waarvoor zoo velen
rinds het eind der 18e eeuw met warmte gingen ijveren .
Dus ging een tal van nieuwe vergezichten open voor staatsbemoeiing met de oorzaken van algemeene ellende of welvaart, veel min afzienbaar den die tot nog toe de aandacht
der bestuurders hadden ge vergd .
Van de onderwerpen, hier vermeld, waren het de drie
eerstgenoemde : armenzorg, stadsbeheer, gezondheidswezen,
wear, voor andere, de wetgeving, verj ongd door de „reform"
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van 32, eene nieuwe eenvormige orde schiep . Die drie
aanvankelijke pogingen waren niet onverdeeld gelukkig .
Hot best geslaagd mocht nog de tweede heeten : de regeling
van hot bestuur der stedelijke gemeenten . Zij kwam tot
stand onder den d iepen indruk der onthullingen van wanbeheer, die hot in 1835 overgelegd verslag eener koninklijke
commissie van onderzoek op blad na blad bevatte . Dank
zij de stemming, die dat staatsstuk had gewekt, kostte hot
geringe moeite, hot Lagerhuis to winnen voor eon ontwerp,
dat de gesloten vroedschappen van weleer verving door op
gezette tijden gekozen radon . De werkkring van die licham.en
zou editor strict blijven bepaald tot laden van beheer ; aan
hot rechterambt der „justices" word niet geraakt . Een
oogenblik ontstond gevaar, dat hot Hoogerhuis, zwichtend
voor de bezwaren, die „Lord" L y n d h u r s t inbracht tegen
de vernietiging der oude handvesten, nog de hervorming
zou doen stranden . Toen trail (eon voorspel-in-hot-klein
vann wat ruim tiern jaar later geschieden zou bij de afschafng
der graanrechten) Sir R o b e r t P e 01, de leider van de
minderheid der „Commons", als middellaar op, en de staatswij sheid der verlichtsten nit de „gentry" deed, tegen rechtsgeleerde afg oderij met lang „verkregen rechten" in, hot
goede plan gelukkeu . Eene noodige verbetering was verWorven, zonder to ziju ontadeld tot partijzaak.
In minder goede aarde vielen de twee andere maatregelen
van Wetgevin g, waarop hierboven word gedoeld : de ,,poor,,law" van 1833 en de „public health-act" van 1848 . Vooral hot
doordrij ven der eerste was voor haar' geestelijken vader Edwin
C h a d w i c k eene echte Pyrrhus-overwinning . Waarom data
Technisch, „wetenschappelijk" zou C h a d w i c k's meester
Bent h a m, hebben gezegd, zat de armenwet uitstekend in
elkaar . Gemeten aan des meesters maatstaf van „maximisa,,tion of pleasure above pain", beduidde zij naast hare verouderde voorgangster eene reuzenschrede in de goede richting.
En toch . . . ! De font lag hieraan, dat hot work eon „radi„cale" maatregel in de lijn van Bent ham' s „Constitu„tional Code", dus door on door on-Engelsch was . Hot
brak gelijkelijk met den Britschen eerbied voor historie en
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met de Britsche onderordening alley bestuursorganen onder
de rechterlijke macht . Zonder het minste ontzag voor
hunne eeuwenheugende groepeering vonden zich de oude
kerspelen alleen op gronden van doelmatigheid bij~engevoegd
tot nieuwe kringen : „Unions" . In elk van daze zetelde, ala
hoofdorgaan voor dit deal der bestuurstaak, ears gekozen
armenraad, terzijgestaan voor heel hat bijzonder werk van
onderzoek en van bedeeliag door loontrekkende beambten to
zijner keuze. En eindelijk ward hat geheel bekroond door
eene centrale Londensche commissie . Dat lichaam, dat geen
toetsing zijner daden to duchten had van eenige recbtbank,
zou naar believers bindende verordeningen mogen uitvaardigen, waardoor de tekst der wet verduidelij kt ward, of
aangevuld . Het had door een' staf van welbezoldigde inspecteurs zich to doers inlichten aangaande de uitvoering, door
de armenraden aan de wet en zijne voorschriften gegeven,
en was bevoegd, de plaatselijke, beambten, al had hat dezen
niet benoemd, naar welgevallen to ontslaan . In waarheid
zulk eene regaling was inn artikel voor artikel eene hulde
aan B e n t h a m' s „Constitutional Code", maar ook . . , een
hoop aan Engeland's „Common Law".
Nauw was de wet in werking, of zij lokte eene stortbui van protester nit . Hat regende bezwaren tegen de
willekeur der „drie pacha's" van ,,Somerset-Rouse", hat
bevallige paleisje aan de Theems-kade, waar de ,,poor-law,,commissioners" burs werk verrichtten . Intusschen ward een
man als C h a d w i c k door al hat misbaar over zijne ,,Turk„sche" eigendunkelijkheid geenszins nit hat veld geslagen .
Niet slechts bleef hij de ziel der armenwetscommissie ; hij
wijdde daarenboven heel de werkkracht, die hij overhield,,
aan hat voorbereiden eener onontbeerlij ke gezondheidswet .
Wat hem, als penvoerder van de rijksarmvoogden, maar
onder de oogen kwam op hat stuk van wantoestanden., die
hat lichamelijk welzijn das Britschen yolks bedreigden, dat
zamelde hij op, om hat eindelijk openbaar to makers in een
ten jare 42 uitgebracht verslag . Nog had hij heel wat
onwil to overwinnen . Ten slotte vond zijne doorzettingskracht haar loon . In 48 kreeg hat „cabinett" de handers
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vrij voor hot tot stand brengen van eene regeling deter
stoffe, in hoofdzaak naar de aanwijzingen, door hem gegeven .
Die „Public-Health-act" was veel minder bar dan 15 jaar
to v oren de armors-wet geweest was. De plaatselijke gezondhei dscommissien, die nit de hoofdstad de rijks-„Board of
„Health" in steden en in stedelijke districten, desgevraagd,
sours ook, bij hooge sterftecijfers, ongevraagd,
mocht
instellen, behielden voile vrijheid our goon' vinger uit to
; nosh dwangmaatregelen, noch zelfs opzichters stonstokers
den den „Board" ten dienste, our eene commissie-in-verzuim to bren gen tot haar' plicht . Maar niettemin : her
trad alweder een besturend lichaam op, als
in den trant
der oude „Sterrekamer" de allerhoogste bediller van plaatselijke grootheden, die den gezondheidsdienst in hunne woonplaats zich wilden aantrekken . Dat was den ouderwetschen
Engelschman genoeg our hens de gal to doen overloopen . Er
was daaraan eene lijkengeur van Fransch „praefecten"-bewind,
eene geur, denn rechtgeaarden Brit destijds nog to ondraaglij ker, omdat hij juist toevallig in die dagen word aangegrepen door een romantiek gedweep met „oud-Germaansche
„vrijheid .", en met de koniugen A e 1 f r e d en Edward d e n
B e 1 ij d e r, wier wetten dat Germaansche erfgoed heetten
to hebben bezegeld . De opgewonden T o u 1 m i n S mi t hli
vooral gaf aan dat dwepen inhoud, stoomde hot tot hartstocht op . Voor dien orkaan moest Chadwick eerlang wijken .
Tot hot in gang brengen van een' wagon kan de zweep
hare waarde hebben ; heeft doze evenwel haar' dienst gedaan, tiers tegen een, dat hot dan verder beter zijn zal,
haar met rust to laten en slechts den teugel nog zijn work
to laten doen . C h a d w i c k flu was de zweep geweest
dat teekent zijne verdienste en de gepastheid van zijn
aftreden meteen . Men doet hem niets to kort, zoo men, bij
alle erkenning der drijfkracht, die van zijne leerstelligheid
is nitgeg aan, n ogtans in heel dit hoofdstuk der Britsche wetgevingsgeschiedenis de schoonste bladzijden niet die acht,
waarop hij zijn stempel heeft gezet, maar de andere veeleer,
waaruit juist omgekeerd volkomen vrijdom van leerstellige
eenvormigheid ons tegen komt . De eischen, ook de wegen
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en de middelen der takken van overheidsbemoeiing, die
thane voor vroegere in de plaats kwamen, zij konden van
to voren worden geduid met evenveel en even weinig recht
op zeer verschillende wijzen . Per richtige behartigiug van
den belang mocht eene gebiedscorporatie van dezen omvang,
deze samenstelling de aangewezene zijn, terwijl het district,
waarin het passendst voor een der verdere onderwerpen
van staatsbemoeienis werd zorg gedragen, licht een heel
ander was . Eene breeds speelruimte voor plaatselijke verscheidenheid was due voorshands in beide opzichten gebod en .
Doch ook daarnaast eene zekere mate althan s van toezicht
en van leiding nit het middelpunt . Hoe werden nu die
vorderingen van weerszijden bevredigd met inachtneming
der juiste grenzen ? De weg, door C h a d w i c k met zijne
armenwet betreden, lokte allerminst tot navolging op
andere velden uit ; die lisp, zoo protesteerden velen, ten
slotte dood in willekeur van een centraal bureau . Maar
alles overlaten aan de wijsheid
of onwijsheid
van
stads- en dorpsnotabelen ging evenmin . Nu darn : de nitweg, die, in het algemeen, door de regeerders van tusschen
45 en 75 uit dat „dilemma" werd gekozen, heet „wetgeving
„op proef". Misschien was het toeval, dat zij dien weg
namen . Best mogelijk, dat de strijd over de graanrechteu
en den tien-uren-dag aanvankelijk de gemoederen to z~er
vervulde, om tijd en aandacht vrij to laten voor plannen
tot een' stelselmatiger bouw. Genoeg : de feitelijk gevolgde
methods was het experiment . Vruchtbare proeven flu ter
zake van beet bestuur over 's lands deelen werden in het
algemeen op tweeerlei manier genomen .
Vooreerst aldus : Er waren reeds voor lang onder de organen van het „Local Government" verscheidene geweest, die een
of meer der onderwerpen van nieuwerwetsche overheidszorg
zich hadden aangetrokken : z6b, hier en daar den toevoer
van drinkwater, elders de levering van lichtgas ; weer
elders aanleg en verzorging eener begraafplaats . Geene echter van die vroeger ongewone beslommeringen had tot
zoover een plaatselij k bestuur op zijne schouders m ogee
nemen, tenzij uit krachte van een' dusgenaamden „local
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„act" des konings-in-zijn-parlement : een' omweg, even duur
als lang, die menig welgezind college afschrikte . Ten
einde dat bezwaar wat to ondervangen, wend sedert 1846
een begin gemaakt met zoogenaamde „grants in aid"
regeeringstoelagen ter g edeeltelijke bestrijding van uitgaven,
waarop voorzienin g in een' nieuwen dienst to algemeenen
nutte eene plaatselijke kas to staan kwam ; zij warden hat
eerst verleend voor onderwijs en geneeskundige verpleging
vann onvermogenden . Nog beter trof een maatregel hat
doel, waarmee het jaar daarna eene proef genomen werd
de vaststelling van wat men noemde „adoptive acts" .
Onder dien naam werd eene regeling verstaan, die de lijnen
aangaf, waarlangs eene plaatselijke overheid zich voortaan
moest bewegen, indien zij overging tot het waarnemen van
dat publiek belang, hetwelk de „act" op hat oog had ;
zeg : straatverlichting of besproeiin .g, eene leeszaal, een
gemeente-badhuis, wat niet al P De lichamen, waarvoor
die vriendenwenken in reglementsvorm warmn bestemd,
bleven vrij om voor de zaak, die het gold, niets to gevoelen .
Maar namen ze haar tar hand, hat mocht slechts zijn onder
„adoptie" der bepalingen in den desbetreffenden „act",
waarin omzichtig was bijeengelezen, wat in de „local acts"
to deter take het baste had voldaan . Intusschen warm
die van boven of ter overweging aangeboden handleiding en
game wetten van Meden en Perzen . Toonde zich een plaatselijk bestuur tot het aanvaarden der omschreven task
genegen., maar bewees hat, dat en waarom hare vervulling
her onder daze gereglementeerde voorwaarden niet ging,
dan kon nog altijd eene bijzondere wet voor dit district
eene eigen regeling geven, die van de „norms" jet of wat
versehilde . Ret voordeel echter der „adoptive acts" bleef
dit : wie zulk een' „act" aanvaardde, had niet meer, als
voorheen, den omslag noodig van eene wet „ad hoc" .
Bat was de eene vorm van wetgeving-op-proef : tastende
uitverkiezing van denn voortreffelijkst gebleken „modus quo" .
Nu de andere ; die last zich kenschetsen ale eene gelijke
selectie van hat tar verzorging al dier nieuwe diensten ten
voor den doeltreffendst bevonden district . Zij vloeide voort

428

DE BRITSCHE TUCHTSCHOOL .

nit de instelling van het departement voor plaatselijk bestuur
,,the Local Government-Board". Het was in de dagen van
het eerste parlement na de totstandkoming der tweede
,,reform" : die van D i s r a e 1 i. Het verj ongde „Lagerhuis"
(men weet het : nieuwe bezems vegen schoon) lokte de schepping nit eener „Royal Sanitary Commission" met de opdracht,
onderzoek to doers naar hetgeen de wet van Chad wick
op den openbaren gezondheidsdienst en hare jongere aanvnllingen al hadden uitgewerkt . Het bericht, drie jaren later
door dat lichaam ingeleverd, schonk klaren wijn ; de commissie betoonde zich dankbaar slechts met mate, maar onvoldaan op menig punt : onvoldaan met de versnippering
van krachten, die de stuksgewijs getroffen maatregelen van
zelf hadden teweeggebracht ; onvoldaan met de kerspelnotabelen, wier keuze nit een' to engen kring vaak min
gelukkig uitviel ; onvoldaan met de vergunning tot stil zitten,
al to vrijgevig door de wet den plaatselijken grootheden
gelaten ; onvoldaan, bovenal, wegens de ontstentenis van
een tot toezicht en dwang gerechtigd lichaam in hot middelpunt des rijks . Gelijk de laatstgenoemde leemte het krachtigst
werd gegispt, werd ook in haar het eerst voorzien . Hetzelfde
jaar nog zag de stichting van het departement, zoo straks
genoemd.
Onder de bevoegdheden, nu, waarmee" die „Board" werd
toegerust, was eene der belangrijkste deze : zijn recht om
langs den weg van dusgenaamde „provisional orders" alle
redelooze oneffenheden to verhelpen in de afgrenzing der
bestuursdistricten. Onder voorbehoud van betwisting zijner
maatregelen door het parlement, was de „Board" gemachtigd
oat voor den ~enen diensttak zoo, voor den anderen verschillend, parochien to voegen bij, of los to makers nit
bestaande „Unions", gelijk (hot beeld is van Hat s c h e k)
eon dominospeler zijne steenen aan en van elkaar schuift .
Het vervolg wees uit, dat die, in wilde handers licht gevaarlijke, bevoegdheid in zijne handers veilig was . Anders dan
C h a d w i c k met zijne armenwet gedaan had, ontzag hot
nien.we ministerie bij hot schikken en verschikken met zorg
hot zwak van den gemiddelden Engelschman voor de onge-
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deerdheid zijner oude graafschap . Intusschen schroomde
hot, onder dat vborbehoud, toch ook weer niet om door to
tasters, waar hot moest . Zoo bleek weer d-it praerogatief,
omzichtig gehanteerd, een treffelijk middel om to toetsen,
of zekere verbauden doze bestuurstaak en gene konden dragon,
ja, dan neon ; kortom eene practische „selection of the fittest" .
Na eenigen tijd was dit de slotsom, dat de palm in den
gehouden wedkamp was verdiend, zoover de steden aanging,
door hare ten jare 1835 ingestelde radon ; voor hot platteland, behouden s de baldadige verknipping der graafschappen,
door de „boards of guardians" in C h a d w i c k's ,,poor,,law-unions" . Die slotsom wend dan ook in 1875 getrokken
door de wet tot herregelin g van hot openbare gezondheidswezen . Gevolg gevend aan vrijwel alle eischen in hot
commissieverslag van 71, omkleedde zij, onder hot saamvattende begrip „hygienische vbbrzorg", de 2 genoemde
org anon met hot meerendeel der rechten, die de nooden des
nieuwen tijds voor de plaatselijke overheden verlangden .
Nog bleef., ook na die wet, een punt van groot verschil
tusschen den rechtstoestand op hot land en in de stad
voor de steden had de „municipal act" van 1835 hot eigenlijk besturen losgemaakt van rechtspraak in bestuursgeschillen ; hot eerste was er opgedragen aan den raad ; de laatstealleen den „justices" verbleven . Die scheiding kende hot
plattelaud nog niet . Daar was altijd de vrederechter, behalve voor de rechtspraak in bestuurszaken, ook voor een
good deel der bestuurstaak zelve de aangewezen man . .Inmiddels klopten in ,,the country" steeds moor belangen bij
de overheid om vborzorg aa .n ; men inocht or de oploiding
tot velerhand bedrijf, vooral tot landbouw, niot zoo maar
overlaten aan haar lot ; ook woningstoestanden verlangden
naar voorziening . Met hot oog op die noodzakolijke verbreeding van de werklijst, was hot eerlang slechts eene
vraag van tijd, de straks genoemde scheiding door to trekken
tot hot platteland. Behal ve die gelij kmaking van stad en
lande, legde ook eene regeling der „grants in aid", als
eisch des tijds, zich op . En eindelijk sprak al luider de
behoefte aan eene verlichting van hot toezicht, dat in de
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hoofdstad hot nieuwe departement op alle plaatselijke besturen oefende ; daartoe nu scheen goon middel deugdelij ker,
dan dat de Londensche „bureaux" in hoogsten aanleg wel
een oog in hot zeil hielden, maar hun . een eigen read voor
ieder graafschap, zoover hot de plaatselijke overheden binnen
zijn gebied betrof, hot rechtstreeksch opzicht afnam . Ook
die drieledige hervorming kreeg, in twee tempo's, hear
beslag door de wetten van 88 en 94 . Daarmee was, onder
samenwerking der beide staatspartijen, de ombouwing van
hot „Local Government", die C h a d w i c k overhaast had
ears den gang gebracht, al tastend, al probeerend, eindelijk
voltooid.
Het is dat tastend voortgaan, waarvoor de hier gegeven
schets van hot ingewikkeldst hoofd stuk der Britsche rechtsgeschiedenis wel bovenal de aandacht vraagt . Daaraan
inzonderheid dankt hot nieuwe stelsel zijn lenig aanpas: Voorsingsvermogen . Men lotto nog eons op drie punters
eerst op hot onderseheid, dat, zeer terecht, de Britsche wet,
bij hot toemeten hunner bevoegdheden eau de ,,districts„raden", maakt tusschen stedelijke en landelijke districten .
Op hot stuk, bij voorbeeld, van de rioleering, of hot verplichte opruimen van most, behoeven in eene wereld van
dorpjes en verspreide hoeven de rechten der overheid niet
dezelfde to zijn als in eene dicht bevolkte stall ; desgelijks
ter zake van bouwpolitie, parkaanleg, of oprichting van
bad- en slachthuizen . Met die verschillen tusschen stall en
land is dan ook rekening gehouden . Maar tevens is eon
landelijk district, zoover hot allengs zich bewust wordt, eon
steedsch karakter to verkrijgen, de kans geopend om in
de gewenschte mate dan ook den werkkring zijns bestuurs
to zien verwijd ; eene kans, die dikwijls wordt benuttigd .
Het tweede punt, waarop hier zij gewezen, is hot „joint
„committee" . Eon stalls- of graafschapsraad is niet slechts
onvoorwaardelijk vrij om hot dagelijksch work toe to vertrouwen aan en to verdeelen over zoovele blij ven de of
bijzondere commission nit zijn midden, als hij er zelf verkiest ; elk van die radon mag nog bovendien near zijn
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believer zich met elken anderen verstaan nopens de instelling van een „joint committee" : een lichaam van gemachtigden der partijen tot gezamenlijke waarneming van gemeene belangen . Neem aan : eene rivier stroomt door twee,
drie graafschappen, en alle oeverbewoners hebben er belting
bij, dat haar loop met vereende krachten worde genormaliseerd ; of wel : een paar aaneengelegen landelijke districten
zouden, botj e bij botj e leggend, een flunk ziekenhuis, eene
goede ambachtschool kunnen bezitten, waartoe de krachten
van elk afzonderlijk to kort schieten ; de vrijheid tot het
scheppen eener gemeenschappelijke commissie wijst dan
den weg om met ineengeslagen harden to werken voor
het saambeoogde doe, zonder eenig bijzonder ingrijpen
van regeering, of parlement . En ook weer deze weg wordt
druk gebruikt. Ten slotte dit : zulk glad van zelf loopen
der raderen in de onderdeelen maakt, dat verstaat zich, overbodig elk straf gemaatregel van boven ; het veroorlooft tegen
„radicaal" verlangen naar een „praefecten"-bewind op
Fransche leest de oud-Engelsche gedachte hoog to houden,
die plaatselijke besturen eert als „overheden krachtens eigen
„recht" . Nooit neemt dan ook de nieuwe „Board" to Londen,
gelij k dat C h a d w i c k's rij ksarmvoogden deden, eene daad
van „Local Government" in eigen harden ; hem ko mt
slechts toe „inspection and advice" . Op het verslag van een'
der toezicht houdende ambtenaren een plaatselij k bestuurscollege-in-verzuim krachtdadig to herinneren aan zijn' plicht,
staat het ministerie vrij, maar niet : zich op den stoel to
zetten des nalatigen . Eene kans tot het oefenen van middellijken dwang verschaffen het, dat spreekt, de „grants in
„aid" . Waar deze zijn aanvaard, daar kan de „Board" de
voorwaarden eraan verbinden, dat hij zal hebben me to
spreken bij inrichting en samenstelling van den beambteustaf. Steeds echter blijft de inmenging gebonden aan het
beding, dat door het bestuur ter plaatse de toelage uit
's lands kas in vrijheid aangenomen zij .
Dat alles mag wel worden overwogen, als men ten
onzent, wat somtijds gebeurt, den lof zingt van de Nederlandsche wetter op dit stuk, order meer andere redenen
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ook our deze, wijl bet voorbeeldig Engeland, naar bet beet,
vdor kort zijn plaatselijk bestuur vernieuwd heeft in den stijl,
dien bier to lands de provincials- en de gemeente-inrichting
Binds ruim eene halve eeuw hebben vertoond . Aanvankelijk
schijnt de vergelijking in ons voordeel : dat Britsche tasters
heeft iets stumperigs ; veel magistraler lijkt bet werk van
T h o r b e c k e, zijn doel na grondige voorbereiding vast treffend met sen' enkelen wore . Nu : aan zijn meesterstuk zal
niet worden geknaagd. Slechts zij bet geoorloofd, sen goed
woord to doers ook voor de Britsche werkwijs . Blijft daar
de indruk van sen stumperig tasters nog als men let op de
uitkomsten ? Het is waar : men heeft aan de overzij der zee
den nieuwen weg pas voetje voor voetje betreden . Uit goedgeslaagde en mislukte proeven maakte men er op, hoe bet
werk bet bests ging en voorts, welk deelverband voor deze
of die task al
en welk er niet voor deugde . Maar nu
marcheert bet ding dan ook. „De verst uit~enloopende
„eischen, die men kan stellen aan bet bestuur, zij worden
„er" (dus schrijft sen man, die bet west, als R e d 1 i c h)
„dank zij de gladde aanpasbaarheid van bet stelsel, bevre-

„digd, zonder dat men noodig heeft bijzondere inrichtingen
„te scheppen, slechts door gebruikmaking van de eens voor al
„bestaande . . ." Terwijl bij ons . . . Gaat bet her niet veelal
juist den omgekeerden weg ? Meestal beginners wij met
nieuwe diensten plichtmatig op to vorderen voor „de koste„lij ke eigenwerkzaamheid der autonome d eelen", zoo'n „deel"
beets „Amsterdam" of „Maarn" . Doch als dan, wat bij zoo
~envormige bejegening van ongelijke dingen wel kwalijk
anders stood to wachten, de proeve hier en daar maar pover
slaagt, dan hoort Ge al spoedig, dat bet deelverband bet
werk niet aan kan, zoodat bet geheel, de staat, bet maar w~er
op most nemen . Blijft, zoo beschouwd, nog wel ons land bet
vooraand vends - en Groot-Brittannie bet achternahinkende
paard ? Of hebben wij niet veeleer her bet verschil tusechen
bet ,,Aus einem Gusz" van knap geleerden-werk en bet
„haast U langzaam" van, al doende, opgedane ervaring ?
„Het ding marcheert" in Engeland. Gewis, niet overal
op onberispelijke wijze . Ooze ooren tuiten sours van de
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protester, daarginder opgaand flu en dan tegen het gemeentelijk maker van bedrijven, die voorheen bijzonderen maatschappijen al of niet een zoet winstje leverden . En inderdaad : wanneer men leest, dat enkele jaren geleden in dat
spel een kapitaal was vastgelegd van meer dan een milliard- .
Nederlandsch, waarvan een klein milliard door leering was
gevonden, en voorts verneemt, hoe de gezamenlijke lichamen,
die zich deze weelde hadden gegund, na aftrek van ells
kosten enn renter, voor schulddelging zeer weinig overhielden en voor kapitaalafschrijving een bagatel, dan komt
een rekenaar licht tot de slotsom, dat de niet op geld
waardeerbare zegeningen van het „municipals socialisme"
wel overvloedig mogen zijn, om op to wegen tegen de
bezwaren van zulk eene boekhouding . Dan, het is wear
rekenen doet thane nog slechts „de kapitalist" in minder
kapitaalkrachtig a landen ; en dear joist rekent men meer
liever niet met hem . In het rijke Engeland daarentegen
ken hij mild zijn . Wat echter niemand vermag goed to
praten, zijn toestanden in groote steden, wear het besturend
lichaam zich de wet most later stellen door raddraaiers
van volksdeelen, wien iedere verspilling welkom is, omdat
hunne leden daaraan altijd meer verdienen dan betalen .
En ale (wet insgelijks schijnt voor to komen) de onervarenheid dier vroede vaderen van nieuw model ten slotte alles
overlaat aan den betaalden ,,town-clerk", alzoo in harden
van dier man eene macht leggend, niet minder dan van
den gesmaden „dorpsdespoot" der 18e ceuw, ontbreekt op
zulke plaatsen zeker al heel weinig aan den noodlottigen
staat van taken, dier G n e i s t reeds waarschuwend aan
het eind der nieuwe wegen tag verrijzen .
Intusschen, hierin geeft de loop der dingen aan de
zwaartillendheid des Duitschers ongelijk : die toestanden
zijn de uitzondering. Regel is, dat in zijne nieuwerwetsche
vormen het plaatselijk bestuur gevoerd wordt na zuiver
zakelijke overweging telkens van het zuiver zakelijk voor
en tegen, kortom : ,,on business-lines" . Het doorslaande
bewijs dier stelling wordt wel geleverd door dit felt : gelijk
aan het parlementsdebat over de maatregelen, waarmee de
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nieuwe ordening is voltooid, alle partijzucht steeds is vreemd
gebleven, zoo blijft zij regelmatig ook gesloten buiten de
vergaderzaal van graafschaps- en gemeenteraden, ja, zelfs
buiten het stemlokaal, waar de verkiezing plaats vindt van
hunne leden . En niemand minder weer dan de zeer ,,demo„cratisch" aangelegde R e d l i c h vindt n auw verband tusschen
dat heuglijke verschijnsel en dit andere, dat heel de ommekeer in den bouw van het „Local Government", gelijk hij
is verricht onder de leiding van het sinds eeuwen in bestuur
geoefend volksdeel, die klasse in hoofdzaak heeft gelaten
aanu de spits . Een toestand, trouwens, geenszins eigen aan
het plaatselijk bestuur alleen ; veeleer op groote schaal
terug to vinden, zelfs na de driemaal doorgezette toekenning
van hot kiesrecht aan altijd breeder scliaren, in de praktijk
van hot gemeen elandsbewind.
Hier valt ten slotte wel op de acte van beschuldiging,
die vroeger tegen „het eereambt" werd vernomen, het
treffendste bescheid to vinden ; treffender dan alle tegenvertoogen van dus ver, omdat het niet op verleden dingen
wijst, maar op het heden, dat voor alley oogen ligt . Gij
pluizers (mag men zeggen) in protocollen en boekerijen,
Gij moogt erin geslaagd zijn, nog zooveel bezwarende getuigenissen op to delven tegen de kweekelingen van hot Britsche
eereambt, de „nobility" en. „gentry", de „jury", die hier
het oordeel had to vellen, heeft Uwe beklaagden vrijgesproken
en met glares, het Britsche yolk gaat voort met in zijne
daden dit to toonen, dat het Uwe klachtenlijst niet onderschrijft. Indien hot voor allemansbewind, om to bestaan,
genoeg is, dat slechts eene kleine, ganschelijk onbevoegde
minderheid geweerd blijft van de stembus, dan heeft, sinds
1884, het vereenigd koninkrijk zulk eon bewind . Want, dat
de klasse der „pairs", der leden van hot Hoogerhuis, niet
in het stemlokaal wordt toegelaten, die uitsluiting der
hoogsten zal aan het „democratisch" stempel van hot
Britsch regeerbestel wel niet to kort doen . Welnu dan
sinds in Groot Brittannie Jan Alleman met het kiesrecht
werd begiftigd, za hem gelegenheid geboden, ja, is hij
aan gezocht om eindelijk of to schudden de voogdij, die
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graafschapsjonkers en notabelen uit de steden tot dusver
hadden geoefend en allerminst bereid waren, natuurlijk,
om prij s to geven zonder dwang . Siechts heeft hij de hem
toegedachte ontvoogding-in-dien-trant na korte weifeling
versmaad .
Dat is de zin geweest van den bekenden „Caucus" .
In hot eerste deel zijner bewonderenswaardige studio „La
„Democratic et 1'organisation des partis politiques" heeft
o s t r o g o r ski, een begaafde Pool, die bladzijde uit Brittannie's staatsgeschiedenis met kenn.is en talent ontcijferd .
Hij teekent er den „Caucus"
in de nieuwere gedaante,
welke, sinds 1873, dat ding to Birmingham hot eerst dankte aan
de wapenbroederschap van C h a m b e r l a i n en S c h ti a dh o r s t, al s eene geweldige poging om de vrij zinnige partij
to geven een nieuw steunpunt . Zij zou niet langer hangers aan
hare spits, maar rusten op hear grondvlak . Tot nog toe, onder
schijn van medezeggensehap der schare, in gang gebracht
van boven a.f nit hot hoofdkwartier der heeren leiders,
moest zij voortaan door eerie beweging uit de kiezers zich
laten omzetten in een genootschap, dat zijne parolen kreeg
van onderen op. Kori~om : hot ging aan op eene herschepping in „democratischen." zin . Daartoe alleenlijk strekten
de uitvoerende „comites", in elke stadswijk een ; den voorts
de hoofd-commission, een iegelijk, uit afgevaardigden der
lagere saamgesteld, hot partijleven besturend in hare stad ;
en eindelijk de verbinding van die groepen altegader tot
de eene „National Liberal Federation" . Een' tijd lang scheen
hot to gaazi ; de zegepraal van G 1 a d s ton e in 1880 word
door vriend en vijand aan den „Caucus" toegeschreven .
De indruk was zoo diep, dat R a n d o 1 p h C h u r chill

zijne „conservative" geestverwanten bezwoer, zoo zij niet
wil.den ondergaan, hot Birminghamsche voorbeeld na to
bootsen. Doch zie, dear kwam bij de overwinnaars de
twistappel near binnen : „Home Rule" voor Ierland, of
goon „Home Rule" . Hot was nog lets moor, den hot
parlement to Dublin, wet op hot spel stood ; hot gold ook, ja
bovenal, de vraag, die met de vorming van den „Caucus"
was gesteld : bij wie de leidin g der vrij zinnige partij zou
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wezen : bij de velen, de touwtjestrekkers in de grondvergaderingen en de wijkbesturen P of bij de weinigen, de
heeren op hunne buitens en hunne kantoren, als vanouds ?
Lang bleef het een schipperen zonder einde . Tenslotte
echter was de zege aan het beproefd gebruik . De leiding
komt voor de vrijzinnigen nu weer van boven . Wat de
anderen betreft, dear had men C h u r c h ill van den aanyang laten praten .
Wij hebben hier to doen met een verschijnsel zonder
w~erga in het hedendaagsche openbare levee van ons
wereiddeel. Nog afgezien van het Hoogerhuis, dat vast
er niet near uitziet, of het spoedig voor het geschal der
„democratische" bazuinen zal bezwijken, blijven, zoo na ale
voor de kieswetten van 67 en 84, de „Commons" krachtens
vrijen wil des yolks nit „gentlemen" gevormd, door ,,gent„lemen" geleid. Het evenwicht, waarnaar men elders zoekt,
her is het van zelf gegeven in eene minderheid, gekozen
door de velen, waaraan zij leiding geeft . Want, gelijk
eenerzijds maatschappelijk zelfbehoud haar steeds bedacht
doet zijn op eigene belangen, gebiedt haar, andererzijds, de
zorg voor het handhaven van haar politis.ch overwicht,
daarnaast zorgvuldiglijk to letten op het welvaren van de
overgroote masse harer kiezers. Wel mocht hierboven
dit worden getuigd, dat het vonnis, der Britsche natie, als
eene groote „jury", afgevraagd,, ja, in den mood gegeven
door de beschuldigers harer „ruling few", al metterdaad
gestreken is en het oordeel vrijspraak is geweest . Hoe
den die vrijspraak to verklaren ? De aanklagers zijn er kennelijk verlegen me. Zij pratenn hare bewijskracht weg,
door met m ewarigen glimlach de Britten to beschrij yen
als een bij uitstek „onderdanig" yolk . Zij zetten voorts
inzonderheid zijn hechten aan ,,the peerage" op rekening
van zeker „snobbism", een' trek, die elken kruidenier in
de verzoeking brengt, to droomen van een „pair"-schap
voor zijn' zoon ach .ter de toonbank . Het zij zoo ; maar
den rijst ook voor die dingen weer de vraag : „van wear ?"
Van wear die „deferential mood" ? Van wear dat ,,snob„bism" ? Vanwaar die trekken bij een yolk, welks zonen
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het daarnaast aan dnrf en zelfgevoel toch waarlijk niet
ontbreekt ? En nog eene dringt zich, onafwijsbaar, de
gedachte op, hoe ears dit „unicum" in het heden een
ander in het verleden is voorafgeg aan ; en voor de hand
ligt tevens het leggen van verband tusschen die twee, de
erkentenis, dat we in den ouden graafschapsridder, near
eisch van recht bestuur voerend over zijne buren, den
vader m oeten zien des hedendaagschen land] onkers, dien
zijne buren vrijelijk hebben afgevaardigd tot het oefenen
van regeeringsrechten in ,,Parliament-house" .
„Maar is den", aldus klinkt van de overzij de laatste
twijfelin g, ,,is door de nieuwe wetgeving het oude
„ „Local Government" niet dermate gehavend, dat het zoo
„goed als alles heeft verloren van hetgeen het vroeger
„waarde gaf, als practische vboroefening der wetgevers-in„hope P" O zeker, moet daarop het antwoord luiden ; slechts
bleef, daartegenover, voor den wetgever-in-het-ambt eene
andere oefenschool behouden, die, ook al weer uitsluitend
Engelsch, het verlies nog grootendeels vergoedt . Dat is
de stille arbeid van het parlement op het stuk der „private
„bills" . Daarop to hebben klem gelegd is eene onder de
deugden van het jongste groote werk, wear van het Britsehe
staatsrecht wordt gehandeld : het boek van Hats c h e k .
Het is wel vaak door Britten zelfs beweerd men denke
aan John Austin en aan Walter Bagehot
dat
parlementsbewind ,,in summa" neerkomt op dit eene : het
opperst staatsgezag gelegd in handers eener groep van manners,
die het vertrouwen genieten, de inzichten weergeven der
meerderheid in het Lagerhuis . Dat is eene dwaling . De
vastelandspractijk, het is wear, heeft zoo jets van het parlementsbewind gemaakt . Near Engelsche overlevering,
daarentegen, ligt het zwaartepunt van dies bewindsvorm
elders ; to weten : hierin, dat het parlement daadwerkelijk
steeds meebestuurt . Het doet dat allereerst in dezen vorm,
dat veel meer den ten Vastenlande de jaarlijksche begrooting
van uitgaven in Engeland de slotsom is van eene maandenlange, tot in bijzonderheden afdalende samenwerking tusO_ E_ 1 X 6
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schen hot Lagerhuis, vormeloos vergaderd ,,in committee"
(gelijk dat beet), en de aansprakelijke ,,cabinett"-ministers .
Maar het doet dat bovenal op doze wij ze, dat bet, wel verre
van in bet voorbereiden en vaststellen der ,,statute-laws"
zijne hoofdbezigheid to vinden, haar zoekt in rechtspleging
over bestuurszaken door middel van de zoogenaamde ,,private,,bills" . Reeds werd in bet voorbijgaan eene bijzondere snort
dier maatregelen vermeld . Hot was de groep derzulken,
waardoor aan eon bepaald district van plaatselijk bestuur
de waarneming werd toegestaan van nieuwe openbare
diensten, of wel van reeds bekende
, maar in nieuwe
vormen . Intusschen is dat niet de eenige snort . Bij „pri„vate-bills" kan hot ook erom to doen zijn, aan de overheid in zeker deelverband haar recht tot hot uitvaardigen
van politieverordeningen om plaatselijke redenenn wet ruimer
toe to m oten dan aan dezelfdo overheden elders . Eene
andere groep betreft onteigeningen . Weer andere regelen
concession . Tot hot voorbereiden der besluiten, in elken
tak van „private-bill"-uitvaardiging to vellen, strekt eene
afzonderlijke waste commissie . Nu echter komt de hoofdzaak. Die voorbereiding wordt, en dat met reden, steeds
verricht als de instructie van eon twistgeding tusschen
gelijkelijk vernemenswaardige belangen ; in hot kort : als
rechtspraak . Wat zeggen wil niet slechts, dat zij geschiedt
onder inachtneming van hot gebiedend „boor en wederhoor",
maar bovendien, dat bij de samenstelling der commission
steeds wordt gestreefd near eene gelijke verdeeling der zetels
tusschen beide staatspartijen . Zou men niet in die school
der rechtspraak, die „Lords" en „Commons" jaar op jaar
gedurende sen wool grooter aantal urea in touw houdt dan
gelieel bun verder ambtswerk, zou men niet dear eon laatsto
antwoord vinden op de gestelde vraag, waarom hot Britsche
yolk is rijp gebleken voor eon' regeeringsvorm, als elders
zooveol minder heeft voldaan P
,, .Rrijp gebleken" : inderdaad 1 Het moest toch eigenlijk
goon breed vertoog behoeven, dat onder volkeren, als onder
menschen, behoorlij k zelf bestuur waarachtig niet van zelf
eon iedors zaak kan wezen . Het jongst verleden, blind voor
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de beteekenis van karakter, zag die vanzelfheid licht voorbij .
Zoodra maar bier of ginds een „parlement" bijeenkwam,
wear men tot dun ver bet buiten zoo'n lichaam had gesteld,
scheen bet land gored en alien voor hot vervolg in orde,
zelfs in de stad den grooten Turks . Nu men allengs van
die langdurige onderschatting der karakters begint terug
to komen, ontwaakt de hoop, dat ook nog dit niet lang
sneer blijft miskend : dear, wear in bet levee van een yolk
voorbij is (om met B age hot to spreken) ,,the age of nation
„making" en aangelicht ,,the age of discussion", dear is dat
yolk voor allerlei beroering slechts veilig op den duur onder
onmisbare voorwaarden van beslist ethisch gehalte . En bij
die voorwaarden is zeker geene gebiedender den doze : eene
zekere mate althans van algemeene verstandhouding, eenparigheid in overtuigingen aangaande recht en onrecht,
good en kwaad . De aanwezigheid van zulk eene ongedwongen overeenstemmiug tusschen alle rangen, zij is ten
slotte bet geheim dier „rijpheid", straks den Britten toegeschreven . .A.liergelukkigst trof nu zeven jaar geleden in
eene rode to Haddington de schrandere A r t h u r J a m e s
B a I f o u r den spijker op den kop, toen bij bet Britsch
partijwezen vooral om doze reden zoo lenig noemde en zoo
gezond, omdat „de oneenigheden tusschen partij en partij,
„schoon wezenlijk, niet tot de fundamenten reiken, niet de
„kern der taken betreffen, noch ook over zoo krasse 6m„keeringsplannen loopen, dat zij maatschappelijke klassen
,,of groepen van geestverwanten uiteenscheuren in hopelooze
„vervreemding ." Zoo is bet. Laar gelooft nu werkelijk iemand,
dat ooit eon yolk zoodanige eenheid in hot noodige ken
verwerven, zonder dat zijne leiders voor bet minst de tuchtschool doorgaan van die oefening in onbevangenheid, die
slechts practij k van rechtspleging ken schen ken ? Wig dat
ook gelooven moge, B a 1 four zelf denkt anders . Getuige
bet zijn alarmkreet in de Lagerhuisvergadering van 5 Juli
1905 . Na eene kenschetsende lofrede op ,,party-spirit", ,,the
„very breath of our nostrils" (!), voegde bij plotseling de
onthutsende verklaring daaraan toe : ,,But I am sorry to say,
,,that such information as has reached me about the working
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,,of Grand-Committees-upstairs shows that the party-spirit
has penetrated even into those regions ."
Is dat niet teekenend ? Die „gentleman", die all es, wat
hij is, to danken heeft aan het partijwezen, de noodklok
luidend op het vermoeden, dat „(this) very breath of our
„nostrils" poogt door to dringen in de bovenvertrekken van
,,Westminster-palace", waar Engeland's feitelijke regeerders
het overgroote deel verrichten van hun werk ? Die zorg
van den partijman, om, nu het oude sterkwerkende middel
tot tempering van den partijgeest (het rechtbedeelend.
graafschapsbestuur vas den „justice") ten halve is ontzield,,
althans het parlement nog zelf to handhaven bij zijn eerwaard karakter, als het graafschapsgericht der gansche
„communitas regni", en aldus zboveel voor het minst to
redden van het tegengif, dat in het verleden het eerambt
zijn' bekleeder, hij mocht dan „Tory" zijn, of „Whig", had
ingeent ? Wordt hier niet door den fijnsten geest onder de
levende kenners van Britsche staatspraktijk bevestigd, wat
boven over dit deel van 's parlement's verrichtingen, als .
„school der rechtspraak", werd gezegd ? Partijwezen maginderdaad ,,de adem" in Engeland's „neu sgaten" genoemd
worden in dezen zin, dat aan het bestaan zijner twee hoofdpartijen geheel zijne parlementsregeering hangt . Maar dan
ook moeten die partij en zoodanige zijn en blij yen, die
elkaar kunnen afwisselen aan het roer zonder eene breuke
der gestadigheid, zonder een knappen van den draad, zoodanige, kortom, als haar de H a d d i n g t o n' e r toespraak
schilderde . Zij mogen niet een' tramp voere n op leven en
dood over hopeloos verdeelende geloofs- en wereldproblemen,
of alles bedreigende omwentelingsplannen ; zij moeten altijd
in elkaars bestrijding mast houden, als mannen van goeden
huize en van zaakkennis, als rechtsgenooten, wien het, trods
hunne temperamentsverschillen, een punt van eer blijft,
nooit den vasten bodem to verlaten van hetgeen practijk
hun als bereikbaar heeft getoond. Die nergens zoo terug
to vinden partij-„courtoisie" last zich wel zeker niet verklaren nit onaandoenlijkheid des yolks voor de allerhoogste
levensvragen, noch uit het ontbreken van brandstof voor
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fellen klassenhaat. Zij heeft, veeleer, van oudsher moeten
overwinnen, zij most dat nog altijd, een' sterken nationalen
trek naar godgeleerd krakeel, eene scherp verbitterende
macht, daarbij, van tegenstellingen tusschen weelde en jammer,
als elders zelden zich zoo schrijnend voordoen . Wat gaf
haar tot dat overwinnen kracht ? Wie op die vraag een
beter antwoord west, dan de hierv6orgaande bladzijden
aannemelijk zochten to waken, hij most het maar zeggen .

MARCO ENRICO BOSSI
DOOR

Dr . J.

DE JONG .

Dit is het jaar der herinneringsfeesten . Wel is het
tijdig gebleken dat Chop i n daarvoor nog een jaar moet
wachten, maar na Mendelssohn zijn Handel en Haydn
overgebleven . Het was 14 April 150 jaar geleden dat de
eerste stierf, en 31 Mei zal de honderdste sterfdag van den
tweede worden herdacht . De lezer moge er geen gebrek

aan waardeering in zien, zoo ik beide groote dooden met
een eerbiedigen groet voorbijga, om bij een levenden toonzetter stil to staan . De levenden worden wel wet vaak
verwaarloosd voor de dooden ; het is wear : zij hebben in
den regel dit op de dooden voor, dat zij levend zijn . Ik
zeg in den regel, want er zijn er die slechts doodgeboren
werken ter wereld brengen en die dus eigenlijk dooder
zijn den de dooden, wier werken nog levee .

De levende, dien ik op het oog heb, vertoefde niet lang
geleden in ons midden ; dat moge, zoo noodig, mijn keuze
verklaren en rechty aardigen . Bovendien kwam hij nit een
land dat ons wel dikwijls vokalisten en instrumentalisten
zond, maar zelden een componist .

Het gaat met Italie min of meer zooals het met
Frankrijk is gegaan . Beiden telden heel lang muzikaal
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alleen op opera-gebied mede . Na G o u n o d en met S a i n tS a e n s, maar vooral toen C e s a r F ran c k tot zijn recht
begon to komen, is dat anders geworden . Vele Fransche
componisten schrijven thans bij voorkeur symphonieen,
koorwerken en kamermuziek en de tijd is voorbij, dat men,
om in Frankrijk naam to waken, bij de Opera of OperaComique most aankloppen . In Italie hadden wel is wear
S g a m b a t i en Mart u c c i allang de zuivere instrumentals
muziek beoefend, maar hun werken vonden geen algemeene
verbreiding zooals bijv . die van S a i n t- S a e n s en C s a r
Franc k, en zij bleven vrijwel uitzonderingen to midden
van sen aantal opera-componisten . Want toen met den
dood van P o n c h i ell i de Italiaansche Opera schijnbaar
verweesd bleef, kwam M a s c a g n i die in nieuwe barren
leiden en sedert dien is de opera-productie in . Italie zoo
welig als ooit .
Toch is dear in den laatsten tijd sen kentering wear to
semen, waartoe de voorliefde voor Duitsche muziek van
Koningin Mar g h a r e t a zeker veel heeft bijgedragen . Het
publiek bezoekt meer den vroeger concerten . B a c h en
Beethoven, Schumann en Brahms vinden meer enn
meer waardeering ; Duitsche dirigenten (ook onze Men g e 1b e r g) worden or met open armen ontvangen, zooals voorheen Italiaansche prima donnas in Duitschlan .d. Kortom,
ook in Italie heeft de alleenheerschappij van de opera hear
lan gsten tij d gedu urd.
Vraagt men intusschen wie op dit oogenblik de beroemdste componist van Italie is, den most men dien nog
zoeken op het terrein der opera ; vooralsnog is P u c c i n I
Diet alleen al zijn mededingers de bass, maar zijn naam is
nog meer denn die van Per o si buiten de grenzen van hot
land bekend geworden . Met P e r o s i zijn het Wolf
F e r r a r i en B o s s i, die van de moderns Italianen het
meest genoemd worden, wear Diet uitsluitend aan de opera
wordt gedacht . Wolf--F e r r a r i heeft wel zijn grootste
succes to danken aan de opera Le .Domes Curiose, maar in
zijn „oeuvre" zijn koor- en kamermuziek overwegend . wet
B o s s i aangaat is dat nog meer het geval en onder zijn
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honderd en dertig werken vindt men slechts drie muzikaaldramatische.
lI a r c o E n r i c o B o s s i werd 25 April 1861 geboren
to Salo, aan het Garda-meer . Hij stamt of van een muzikale
familie . Zijn overgrootvader, zijn grootvader, zijn vader
was organist . P i e t r o B o s s i was de eerste muziekonderwijzer van zijn zoos, die vervolgens twee jaren (1872-'74)
k1 avier studeerde aan het Liceo Musicale to Bologna, studies
die hij aan het conservatorium to Milaan bij S an gall i
voortzette . .an deze instelling genoot hij ook het onderwij s inn de compositie van den beroemden P o n c h i e 11 i,
den maker van Gioconda, en in het orgelspel dat van
F u m a gall i (geboren 1880, gestorven 1901) . Nog als
leerling van het Conservatorium had hij gelegenheid zich
naar Londen to begeven voor een aantal klavierconcerten .
Dat was van Juli tot October 1879, en gedurende zijn verblijf
aldaar hoorde hij de beste Engelsche organisten van zijn
tijd . Daar was bijv . John S t a i n e r, toen nog niet : sir
J o h n en professor in de muziek to O x f o r d, maar leeraar
in het orgelspel en de harmonie aan de National Training
School for Music (de latere Royal College of Music), en organist van de St . Paul's Church . W ill jam T h o m a s Best,
een orgelvirtuoos van beteekenis, het grootste deel van
zijn leven to Liverpool werkzaam en bekend ook door
zijn uitgaven van klassieke en moderne orgelstukken . Verder
W a l t e r P a r r a t t, organist to Windsor, later Master
of the Music of the King, orgelleeraar aan het Royal College
of Music. De kennismaking met deze meesters deed B o s s i
eerst recht gevoelen hoeveel er toen in Italie aan de beoefening van het orgel ontbrak, en hem de wenschelijkheid
inzien aan hot orgelspel in zijn land een nieu we richting
to geven en er de goede orgelmuziek to verbreiden . Natuurlijk bracht hem dit, bij zijn terugkeer in Italie, in botsing
met het bestaande onderwijsprogramma toen het tot hot
eindexamen kwam en B o s s i gaat or wel eon beet] a trotsch
op, dat hij zijnn bekwaamheid en naam als organist grootendeels aan zich zelf verschuldigd is .
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Einde 1881 verliet hij hot Conservatorium to Milaan,
bekroond voor eon opera in 1 acte Paqutita, en, getrouw aan
de traditie in zijn familie, werd hij organist (ook een oom
was dat en zijn brooder A d o 1 f o is thane eerste organist
van de kathedraal to Milaan) . Hot was to Como, dat hij
zijn studie van den koning der instrumenten kon voltooien, de orgels naar de moderne wijze liet inrichten en
met ij ver wierp hij zich op de studie der klassieken, vooral
van B a c h . Van Como ping B o s s i in 1890 naar Napels,
waar hij aan hot Conservatorium ale leeraar in de theorie
werd aangesteld en belast met hot inrichten van eon orgelschool . Hij had inmiddels eon Metodo di studio per l'organo
moderno samengesteld, hot belangrijkste work dat in dit genre
in Italie hot licht zag en dat thane in de voornaamste
Conservatoriums en muziekscholen van hot land gebruikt
wordt . Hij deed dat in sa,menwerking met G . T o bald i n i,
een man wien s naam in den allerlaatsten tij d ook bij one
veel genoemd is geworden, weshalve ik mij her een kleine
a,fwijking van mijn onderwerp veroorloof.
G i o v a n n i T e b a l d i n i werd in 1864 to Brescia geboren, studeerde evenals B o s s i to Milaan bij P o n c h i e 11 i,
daarna bij den bekenden H a b e r 1 to Regensburg . Na to
Venetie en to Padua werkzaam to zijn geweest word hij

directeur van hot Conservatorium to Parma . Hij is ale

componist en schrijver over muziek bekend, o .a. ale modeworker van de Rivista Musicale Italiana . In dat tijdschrift
nu verseheen onlangs een opstel van zijn hand, waarin
hij met eon aantal notenvoorbeelden de buitengewone overovereenkomst poogde to bewijzen tuaschen hot jongste work
van Richard S t r a u s s, Electra, en een in 1905 to Bologna
opgevoerde opera van eon jongon Italiaanschen componist
V i t t o r i o G n o c c hi, etitold Cassandra . Hoe wel T e b a 1d i n i zich zorgvuldig onthield van een beschuldiging van
plagiaat en alleen van Telepatia musicale (aldus betitelde
hij zijn opstel) spra,k, was zijn bedoeling duidelijk genoeg,
to moor omdat hot vast stood dat S t ran s e hot work van
G n e c c h i kende. Op hot oogenblik dat ik dit schrijf
is hot nog niet mogelijk met zekerheid to zeggen wat
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er van de zaak is. T e b a 1 din i gaf zijn voorbeelden nit
de klavieruittreksels en er zijn er die zijn nauwkeurigheid
in twijfel trekken . S t r a u s s heeft nit de hoogte verklaard
dat hij er niet aan denkt zich to verdedigen .
Maar last ik tot B o s s i terugkeeren . Wij vinden hemp
na 1895 als directeur van het beroemde Liceo Musicale Benedetto Marcello to Venetie, speciaal belast met het onderwijs
in compositie en orgelspel. Hij verwisselde die betrekking
in 1902 met die van directeur en leeraar in de compositie
aan het niet minder beroemde Liceo Musicale to Bologna,
dezelfde instelling, waar hij dertig jaar to voren als leerling
was begonnen, en hij vervult die nog heden 1). Hit de
benoemingen to Venetie en Bologna blijkt voldoende hoe
hoog B o s e i reeds op betrekkelij k nog jeugdigen leeftij d in
zijn land aangeschreven stond 2). Dat hij juist in die jaren,
die voor den kunstenaar het meest tellen, to Venetie en
Bologna vertoefde, is zeker niet zonder invloed op zijn ontwikkeling gebleven . Venetie en Bologna zijn de Italiaansche
Wagner-steden . Wagner vertoefde meermalen to Venetie .
$ij schreef daar een deel van zijn Tristan and Isolde . Het
was in het Liceo Benedetto .Marcello dat W a g n e r onder
zijn leiding de symphonic liet uitvoeren, die hij op 19 jarigen
leeftijd had gecomponeerd 3). En het was to Venetie dat
Wagner stierf. De herinnering aan „R i c h a r d o W a gn e r" is er zeer levendig gebleven . Zij is dat niet minder
to Bologna, dat zich er op beroemt het eerst Wag n e r
to hebben n aar waarde geschat. De eerste Italiaansche
Lohengrin-opvoering had to Bologna plaats, (in 1871 4), en
de indruk was zoo groot, dat de Raad der Stad Wag n e r
het eereburgerschap aanbood . Ongetwijfeld heeft B o s s i
1) Hot was Wolf-Ferrari die hem to Venetie opvolgde .
2) Was hij het niet ook, die bij het huwelijk of de kroning van
Koning H u m b e r t de opdraeht kreeg feestmuziek to componeeren ?
3) Zij is ook eenmaal in one land ten gehoore gebraeht en wel in
hot Kurhaus to Scheveningen . Het was mij toen ale hooge gunet vergund
bij eon repetitie een afschrift van de partituur to volgen, nadat ik tevoren
pleehtig had beloofd ze onmiddellijk na de repetitie to zullen afgeven .
4) H a n s v o n B u l o w berichtte or uitvoerig over in de Leipziger
Signale .
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dear Wagner leeren lief hebben, zoo hij hem niet reeds
to voren aann het hart had gesloten . Dat hij voor het
overige ook andere invloeden onderging, ligt voor de hand .
Van het orgel uitgegaan en daardoor onderscheidt hij
zich van de meeste zijner componeerende landgenooten
voor wie de opera het uitgangspunt was voerde zijn
gaandeweg klimmende naam als organist hem meermalen
over de grenzen van Italie . Hij gaf orgelconcerten to Dortmun d, Neurenberg, Augsburg, Mannheim, Leipzig en Berlijn ; hij deed zich hooren to Londen en Cambridge, to Innsbruck en Pest, to Vevey en Bern, to Warschau en Moskou,
ja zelfs to Helsingfors, Abo en W iborg, overal triumfen
behalend . En ook in ons land heeft hij kort geleden als
organist lauweren verworven. Wat hij her op het kleine
orgel van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
verrichtte, wekte algemeene verbazing en bewondering .
De naam B o s s i had bij ons reeds lang to voren een
goeden klank, dank zij vooral de uitvoering van zijn Cantieum Canticorum . Vergis ik mij niet, den was het de Haagsche
afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst,
die het eerst dit werk in ons land op het programme
bracht. Dat was in Januari 1902 . Sedert dien deed het
werk de ronde door Holland . Te Rotterdam is een tweeds
koorwerk van B o s s i uitgevoerd, 11 Paradiso perduto . Het
Concertgebouw-orkest en het Residentie-orkest verrijkten
hun repertoire met B o s s i' s Intermezzi C oldoniani voor
strijkorkest, het eerstgenoemde speelde ook zijn Tema con
Variazioni voor groot orkest . Verder kept men van hem
bij ons eenn klaviertrio, een pear sonates voor klavier en
viool, eenige composities voor orgel, en kleinere stukken
voor de viool en voor het klavier . Dat is alles to zamen
nog slechts een klein deel van zijn „oeuvre", waartoe ook
drie opera's behooren (een er van Ii Viandante, Der Wanderer, is ook to Mannheim, Altenburg, Lubeck en Frankfort opgevoerd), verder een koorwerk met groot orkest en
tenorsolo Ii Cieco (De blinds) ; een Mis voor twee tenoren,
bas en orgel, het Kyrie en Glorie van een groote Mis en
een vierstemmig Requiem (nog in manuscript), een groot

448

MARCO ENRICO BOSSI .

aantal liederen. Toch is hot genoeg our zich althans een
denkbeeld to kunnen vormen van B o s s i' s talent . Eigenlijk
zou hot Canticum Ca-nticorum alleen reeds voldoende zijn
our den Italiaanschen meester to doers kennen : Italiaansch
in zijn melodieen, door de dankbare manier waarop hij
voor de stemmen schrijft, door de kleur en den gloed zijner
orkestratie ; volkomen vertrouwd met den ouden stijl, hot
a cappella-gezang en met B a c h ; daarbij modern in zijn
behandeling van den tekst door hot gebruiken van leidmotieven (eon Christus-thema, eon dat de kerk caracteriseert)
en door hot zich los m aken van de oude verdeeling in arias
en koren .
Men heeft B o s s i verweten, dat hij in zijn Canticum
de eenheid van stijl niet wiet to bewaren, dramatische
elementen bracht in de kerkmuziek on sours al to wereldsch
nit den hook kwam . Men verweet indertijd dat zelfde aan
M o z art en H a y d n, die stork onder Italiaanschen invloed
stonden, en a an V e r d i na zijn Requiem en zijn Pezzi Sacri .
Om rechtvaardig to zijn jegons Italiaansche kerkmuziek,
moot men zich doordringen van hot feit dat de kinderen
vann hot Zuiden, ook wanneer zij aan de kerk denken,
anders gevoelen en zich bijgevolg anders uiten dan wij . Zij
zijn ook in den omgang levendiger, gebaren drukker, gebruiken eer superlatieven ; dat alles weerspiegelt zich in
hun muziek, die wij daarom allicht geneigd zijn als to
weinig vroom, to zinnelij k to gispen . Te ontkennen flu is
hot niet, dat or bij B o s s i , al is hot niet juist in hot Canticum, veel vluchtigs doorloopt, veel dat voor onze ooren
tot hot overdreven-pathetische, zoo niet tot hot banale
nadert . Pat komt omdat hij zeer gemakkelijk schrijft, misschien ook niet, althans in zijn vroegere werken, strong
genoeg was voor zich zelf. Aan den anderen kant heeft zijn
muziek daardoor iota natuurlijks on gezonds, dat men vaak
bij zijn tijdgenooten mist . Men is or zeker van, zelfs in zijn
kleine workers, in den regel lets to vinden, dat door winding,

door harmoniseering, of rhythmus boeit en bekoort . „Kleinkunst" zoo men wil, maar die hot slechts weinigen gegeven
is aldus to scheppen . Ook G r i e g schreef veel „kleinkunst"
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en hij is er ons niet minder lief em geworden . Tot de
„kleinkunst" behooren ook de Intermezzi (oldoniani voor
strijkorkest : tusschenspelen bestemd voor opvoeringen van
blij spelen van G old i n i, den Italiaanschen M o l i e r e. Slechts
vier er van zijn bij ons ten gehoore gebracht ; ware kabinetstukjes, pikant, bevallig en daarbij zoo vloeiend geschreven, dat men zou meenen dat zij den componist in het
geheel geen moeite hebben gekost . Inzonderheid is het
Minuetto van een onnavolgbare gratie . Deze muziek leeft en
dat geldt van bijna alles wet B o s s i heeft geschreven ; ook
in zijn senates is, bij alle finesses van den bekwamen contrapun tiker en den near het bij zondere in harm oniseering
strevenden kunstenaar, levee en passie . Meestal is wet hij
schrijft ook zonder veel inspanning to genieten en near
den bouw gemakkelijk to overzien, al is aan den vorm
niet angstvallig vastgehouden . Maar men zal zijn Terra
con Variazioni voor greet orkest meermalen moeten hooren,
om het to kunnen begrij pen . Iffier, zoo komt het mij
voor, is B o s s i meer denn tevoren verzeild geraakt in
het kamp der ultra-modernen . En teen ik hierop zinspeelde,
ken ik nit B o s s i s antwoord wel opmaken, dat hij j gist
in die richting verder wilde gaan . I3et meet den ook voor
iemand zoo vaardig en vindingrijk als B O s s i wel verlokkend zijn veer greet orkest to schrijven in den trant
van S t r a u s s, alle troepen in het voor brengend en spelend
met zijn materiaal . Ik hoop dat B o s s i met dat al zijn
nationaliteit niet zal verloochenen, dat hij in de allereerste
pleats Italiaan zal blij ven . Wagner was een gevaarlijk
voorbeeld voor de jengere Franschen, S t r a u e S zou dat
kunnen worden voor de jongere Italianen . En joist in onze
dagen hebben wij behoefte aan lucht en licht in de muziek,
aan eenvoud en gratie, aan klaarheid en schoonheid . . . .
iiet was to Amsterdam in het begin an April, dat
B o s s i voor het eerst in zijn levee B a c h's Matthaus Passion
hoorde „eseguita dalle prodigiose masse guidata magicamente
da Men gel b e r g" en hij heeft nu beloofd veer het
Concertgebouw-orkest en de Amsterdamsche Teonkunst-
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afdeeling een oratorium to componeeren . Tevoren evenwel
wil hij een opera echrijven, waartoe R e n a t o S i m o n i hem
den tekst leverde . Deze is geput uit den roman Malombra
van den beroemden Italiaanschen schrij ver F o g a z z a r o .
Mogen oratorium en opera den naam van den begaafden
en temperamentvollen kunstenaar helpen bevestigen ! Hij
veroorlove mij daarbij den wensch uit to spreken, dat deze
werken van langeren adem hem nog tijd genoeg zullen laten
om de wereld nu en dan to verblijden met „kleinkunst"
als de Intermezzi, als zijn Visions en Elatterie voor viool, als
zijn Jugend-album voor klavier.

VERZEN
DOOR

U . E . V~

THUISKOMST.
Aan 't stille water van de duisterende graehten
Staat ordelijk gerijd

Het lan ggesteelde l icht, dat bevend op hot zachte
Gerimpel nederglijdt
Van 't zwak bewogen water en met rustig schijnen
Glans in hot duister brengt,
Waar 't welbehagelijk tot lichtend breede lijnen
Zich uitstrekt en verlengt .

Maar op de brug

van lampen, die bewegen,

En licht, dat stille staat,
Slaat mij zoo feestelijk een schijnsel tegen
Tilt de

overvolle straat,

Waar 't nit de deuren en verlichte winkelruiten
Alom to voorschij n straalt

En rustig uit de hooge, stille lampen buiten
Van boven nederdaalt,

Dat ik

voor mijn ontvangst zoo schitterend in orde
Scheen mij mijn goede stad --Wel vergenoegd om zooveel stralend licht moest worden,
Als men ontstoken had.

VERZEN
DOOR

JOHN. SNELLEN.

LENTE IN STAD .
Nu weven als in teere toekomstdroomen
v66r de dof purpren staat'ge huizenrij
een roodend gouden sluier de iepeboomen,
tooiend de gracht in lichte feestkleedij .
Nu is de Lente eindelijk gekomen !
Der kindren blonde Karen wappren blij
in wind en zonneglans ; en fijne aromen
vervullen de ijle lucht in dit getij .
Maar met een blauwen nevel is omtogen
een wags, alsof een waan ons heeft bedrogen
het Rijksmuseum, als in schemering .
Wij kunnen nauw gelooven 't schoone heden
Tot weemoed is getemperd in de steden
wat buiten is een blijde jubeling .
April 1909.

VOX POESIS .
Ik heb gehoord een stemme, klaar en diep
nit verre verte en toch heel dichtebij .
Toen ik haar eenmaal hoorde, was het mij,
of ze altijd meer en altijd luider riep ;
alsof ik lang in donkre droomen sliep
en was gewekt door wondre melodij ;
of 'k nit bang kamerduister, eindlijk vrij
in zonnig land, vol zomerblijheid liep .
als near een sprookje 't kind .
Ik luisterde
Daarna gemoette ik haar op al mijn wegen
Zij klonk nee nit woud en zee en hemel tegen,
uit kiagend loof en 't weenen van den wind .
„Volg mij, die ge overal
of nergens vindt,"
zoo sprak die Stem . A.lle andre stemmen zwegen .

B UITENLAND .
Toen wij de vorige maal ears weinig spotters met de ijverige
studio van sultan A b doe 1 H amid in de Turksche constitutie,
geschieddo dat in de overtuiging, dat hij nog wel eons een middel
zou vinden om die studio voorgoed op zij to zetten . En hij heeft
gedaan, wat ook de Jong-Turken to Saloniki, verbaasd en niet
weinig ongerust over eene bekeering, die to anal was om geheel
oprecht to zijn, reeds lang gevreesd hadden ; zij hadden dan ook
de vrijheid genomen voor alle gebeurlijkheden to Saloniki burs kruit
droog to houdon. Do Sultan, de kracht zijner tegenstanders onderschattend - wat altijd eene leelijke font is -- heeft gemeend met
zijn geld en zijn invloed op hot lager en op de orthodoxe leeraren
van den godsdienst, die van de vrijzinnige Jong-Turken niet veal
goods verwachtten, thans zijn slag to kunnen slaan . Zijne berekening is falicant uitgekomen . Wel is hot hem aanvankelijk
gelukt to Constantinopel een aantal Jong-Turksche officieren,
en nieuwgekozen afgevaardigden om hot levee to doers brengen of
to doers vluchten en aftreden ; wel gelukte hot hem al to lastige
grootviziers on andere ministers op zij to zetten ; wel liepen zijne
hodzja's to hoop om de „sjeriat" zoogenaamd to handhaven tegen
de mohammedaansche on christelijke nieuwlichters ; maar hot einde
was eon jammerlijk fiasco, waarop das Sultans gunstelingen allesbehalve gerekend hadden . Onder biding van S j e f ke t-pasj a, van
A c h m e d R i z a en andere uitnemende manners stelden de JongTurken geweld togenover geweld, rukten snel van Saloniki op naar
de hoofdstad, omsingelden die en vervolgens hot stork bezette
sultanspaleis, on slaagden erin door voortreffelijk gekozen strategische maatregelen den bier on daar nog geboden tegenstand geheel
to ovorwinnen . De bloedig© tragedie is nog niet geheel geeindigd ;
nog dagelijks hebben executies plaats van bij hot verzet betrokken
personen ; enkele hoofdaanleggers, onder wie das sultans meest geliefdo
zoon, hielden zich nog wat schuil on de mogelijkheid van eon nieuwen
opstand in Klein-Azie of Albania is ook nu nog niet uitgesloten, maar de
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ij verige student zelf zit welbewaard to Saloniki, omringd door ears
aantal beminde aanbidsters en lang niet zeker, dat hij zijn langs
allerlei verdachte wegen verzameld vermogen kan behouden . Smadelijk afgezet en in zijn ongeluk op onwaardige wijze vreezend voor zijn
kostbaar levee en . zijn onrechtvaardig verkregen eigendom, heeft hij
al den tijd om to trachten bet bloed to wassehen van zijn verre
van smettelooze handers, terwijl op zijn ontluisterden troop zijn
broader M o h a m m e d V alles doet, wat de Jong-Turken van hem
begeeren . Maar . . . . zooals gezegd, daze laatsten mogen zich nog
op allerlei gebeurlijkheden voorbereid houden, want zij hebben to
rekenen met een gemakkelijk in beweging to brengen bevolking,
walker godsdienstige meeningen zij m .oeten leeren to ontzien, misschien ook met dien „grooten en machtigen onbekende", wises
briefwisseling met den afgezetten sultan in Jildis gevonden is . . .
Al hat bewonderenswaardige talent, dat zij hebben ontwikkeld,
hebben zij noodig om den toestand meester to blijven .
Sympathie is hue van Europa uit overvloedig geworden, niet
hat minst van de zijde van Engeland, dat nooit met den moordenaar
der Armeniers, met den vrien d van Duitschland gedweept heeft
en als bondgenoot voor de moderngezinde Jong-Turken is opgekomen, zich openlijk verheugend, zoo niet meer, over hue eerste
optreden en over hue j ongste succes, terwij 1 andere groote mogendheden daarbij een zuurzoet gezicht zetten . Ook bier is de tegenstelling tusschen de beide driebonden duidelijk zichtbaar, al ziet men
genoeg wat de samenstellende elementen van elkander schijnt to
scheiden en is hot by . hoogst twijfelachtig, of Rusland de verandering to Constantinopel vwel heel genoegelijk vindt en of Engeland
bet Russische ingrijpen in Perzie, waar de Sj ah ook al hardleersch
blijkt op constitutioneel gebied, wel goedkeurt, al is er een overeenkomst getroffen over de scheiding der Engelsche en Russische
machtsferen in Perzie .
Engeland is zenuwachtig geworden, zoo niet de regeering dap
toch bet yolk . Een snort van militaire koorts is over bet antimilitaire yolk gekomen, dat altijd maar door droomt van een
Duitschen inval, van „Dreadnoughts" en „Zeppelins", van plundering
van ,,An Englishman's home" door de „barbaarsche borders" van
den overkant der Noordzee. De tingeltangels zijn er vol van, bet
loopt storm in de schouwburgen, waar men den belachelijken draak
van dien veelbelovenden naam vertoont en men zwaait met de
nationals vlag als in de dagen van den Boerenoorlog, toen een
.handvol scherpschutters bet Britsche wereldrijk deed schudden op
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zijn grondvesten . Men wil altijd meer zeemonsters, altijd meer
landstorm, altijd meer kustverdediging, flu de Duitsehe vloot in de
laatste jaren zoo toeneemt . De liberale regeering zelve houdt nog
stand, al moot zij wel wat doers om de beweging riot tegen haarzelve to zien richten, waarop conservatieven en unionisten bet
hebben toegelegd en wat door slimme of dwaze geestenzieners
wordt aangewakkerd .
Onze Zuid-Afrikaansche brooders mogen wel zorgen, dat zij
burs verschillen bij tij ds bij loggers, want eene regeeringsveranderingin Engeland zou niet voordeelig zijn voor de gemaakte Unieplannen,
die in Zuid-Afrika zelf nog altijd tot gekibbel aanleiding geven
maar thane tot eon goad einde schijnen to naderen . Met levendigebelangstelling wordt bier to lande op den afloop dier debatten gelot,
met levendige belangstelling maar tevens met onthouding van
advies . Heeft de rein van dr . K i e w i e t d e J o n g e daarheen
met ten voile bevestigd, wat nog onlangs in wat alto starkers vorm
misschien in dit tijdschrift door Prof . G ode e M o 1 s b erg e n is
verkondigd: dat de Zuid-Afrikaner zelf moeten en zullen waters wat
good voor hen is? en dat wij, Nederlanders, good zullen doers alleen
die hulp to verleenen, die men ors vraagt ? Voorloopig is daar op
hat gebied van ondorwijs en taal genoeg voor ors to doers en dienen
wij onze spreekwoordelijke „parmantigheid" ernstig to betoomen .
In Duitschland is men druk bezig met de hervorming der rijksfinaneien, waaraan B u 10 w zijne kanseliersportefeuille schijnt to
willen wagon. Zijne vijanden hopen nog altijd op de hernieuwing
der verkoelende verschillen van hat najaar tussehen hem en zijn
Keizer, die intusschen -- dat most gezegd worden - op bewonderenswaardige wijze sedert dier rumoerigen en gevaarlijken tijd aile
bedenking tegen zijn persoonlijk optreden wilt to vermijden . De
rijkspartijen zijn in groote verlegenheid : de agrariers en de Katholieken van hot centrum zouden B u 1 o w gaarne kwij t zijn, maar hot
„vivat sequens" wil hun toch nog riot goad over de lippen .
„Vivat sequens" dat was ook hot fijngevoelde woord, waarmede
vole teorhartige Duitschers de blijde gebeurtenis ten onzent begroetten . Als wij letters op den indruk, dier doze gebeurtenis
buitenaf heeft gemaakt, dan moot ors, naast de onmiskenbare verliehting in hot voor Duitschers invloed ten onzent bevreesde Engelan.d, de gemoedelijke sympathie van vole Duitschers naast den
honigzoeten toon der Pangermanen treffen . Ja, eon kansje minder,
rnijno heeren ! Proficiat ! In ieder geval, wij verheugen ors van
ganseher harte on knikken geruststellend tot hot maar half tevreden
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Frankrijk, walks toongevende blades blijkhaar al vreezen voor
hat huwelijk der jonge princes Julia n a . Dat heeft gelukkig nog
den tijd! Maar al die belangstelling moat ons in ieder gavel weldadig aandoen . . . . Wij zijn er nog! Wij tellers nog merle, vrienden!
P i u s X heeft Fransch gesproken, 't gees hem niet elken dag
overkomt, hat Pransehe vaandel gekust under geestdriftigen bijval
eener schare van 50000 aanwezigen, ears grout deal Franschen die
near Rome wares gesneld om de ,,beatifieatie" van J e an n e d'r c
bij to worsen. 'fat de pans daarbij niet na heeft gelaten strange
woorden to does hooren tegen een regeering die de waarheid en
hat heiligste in den rnenseh aanrandt, is evenzeer vanzelf sprekend
als dat die regeering tracht de beteekenis der betooging to verkleinen, ja de gewone jaarlijksehe feestviering to Orleans tar eere
der Maagd mill of meer zal belemmeren : de katholieke ,,zalige" is
hear al evenmin sympathiek als de vaderlandsche heldin . TJit dat
.apes blijkt echter wel dat hat een illusie is to meenen, dat de
radikaal-socialistische politiek de volkseenheid ken scheppen, terwiji
hoogstens een enkele hiniienlandsche ,,Emigr" (ik dank natuurlijk
ann den roman van Bo u r g e t) als snel verdwijnend overblijfsel
nog leeft! meer den ooit is wear wet P a u 1 S e i p p e I voor een
pear jaar in een geruchtmakend boek schreef : er zijn ,,deux Frances" .
Hoe zou hat anders kunnen bij een regeering die den godsdienst
bestrijdt en de maatschappelijke orde ondermijnt?
Er is iets eentonigs in, Sit telkens wear aan to toonen, toch
is hat aangelegen in de demokratisehe ontreddering der Fransehe
maatschappij als in een spiegel to zien wet de uitkomst is van
theories en praktijken ook bij ons niet meer vreemd .
In de twee meanders, die sedert onze vorige kroniek verloopen
zijn, hebben zich wear ernstige storingen voorgedaan, zoowel in den
dienst van post en telegrafie als bij de stakingen in hat departement
Oise, waarbij zelfs villa's van patroons door ,,grevistes" zijn geplunderd . Het eigenaardige van een regeering, die niet regeert,
blijkt sedert jaren to liggen in de tegenstrijdigheid tussehen woorden
en daden en in hat niet ten einde brengen van de loopende zaken.
Wat hat eerste betreft : telkens doers ministers, vooral C 1 e m e n c e a u,
de teal hooren van ,,hommes de gouvernement", verzekerend hat
gezag to zullen hoog houden en do orde to handhaven, maar in do
praktijk doers zij hot tegendeel . Woorden zijn goedkoop : hot bleak
nog onlangs to Nice, wear met zwier hat standbeeld van U a m b o t t a ward onthuld en C 1 em e n c e a u den man verheerlijkte,
dies hij bij zijn levers fel had bestreden .
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Jets tot een goed einde brengen vermag een gouvernement
dat alleen verkiezingspolitiek drijft al evenmin . De ruineuse wet
der inkomstenbelasting van C a ill a u x is in de kamer aangenomen,
schoon openlijk gezegd wordt dat bij geheime stemming eon groote
meerderhoid hear zou verworpen hebben ; de senaat heeft een aan
den maatregel vijandige commissie van rapporteurs benoemd ; -welken uitslag zal de „hoogere" (d.i . de verkiezings-) politick opleveren ? De nieuwe minister van marine P i c a r d, die zoo kloek
was begonnen aan zijn reorganisatiewerk, heeft al vrij wet van zijn
eischen laten vallen ; en nu zoekt men reeds hat kwaad niet bij de
stakende en oproerige vakvereenigingen, maar bij de groot-industrie s
de maatschappij „du Creusot" tot nog toe boven verdenking verheven . In de staking der post- en telegraafambtenaren heeft de
regeering eon zoo halfslachtige houding aangenomen, dat de ques tie
nog steeds dreigend is . En de near men zegt 10000 ambtenaren
en arbeiders, die begin April in 't Hippodrome bijeen waren, maakten
al aanstalten om een geheim comite van werkstaking in beide takken
to benoemen. En zoo kunnen buitenlandsche illustraties hat portret
van den opruier P a t a u d als vrij wel dat van den dictator van
Parij s geven.
Middelerwijl houden de ministers redevocringen ; 't brcedst en
diepst B r i a n d, de man der toekomst misschieri, die de lij nen
tracht to trekken waarlangs de ontwikkeling loopt ; terwij 1 de beruchte bewindsman V i v i a n i met koddig optimisme over de plunderingen, sabotage, staking bij publieken dienst enz . decreteert
„c'est la democratic qui bouillonno ."
Aardig koken, voorwaar ! Er is ells reden om aan to nemen,
dat hot kooksel bet ministerie minder aangenaam is, hot ministerie,
dat . . . zijn trekken thuis krijgt en in zijn binnenste binnenkamer
wel sans denken zal aan de oudo spreuk van de geesten, die men
tar kwadcr use heeft opgeroepen . Hat zijn de gevolgen van hat spelen
met hot vuur der democratic, dat tot nog too altijd verbrand heeft
wie hot heoft aangestoken .
Inmiddols lijdt ook de maatschappij ernstig schade . Hoevelen
zullen niet met angstigo bezorgdheid dag aan dag lezen dat do
alg~meene werkstaking is afgekondigd, mislukt, zich uitbreidt, is
afgewimpeld ; zonder dat iemand west aan wie hot laatste woord
zal blijven, al zijn de laatste berichten niet gunstig voor de zoo
goed als mislukte staking.
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Charles B o i s s e v am . Tropisch Nederland . Indrukken saner rein door Nederlandsch India . Haarlem, H . D .
Tjeenk Willink en Zoon, 1907 .
Daar zijn menschen die, ondanks bet klimmen hunner jaren,
betrekkelijk jong blijven naar lichaam en geest ; die niet tegen
vermoeienissen opzien, en een optimisme behouden dat weldadig
aan doet.
Onder die menschen behoort ook de beer B o i s s e v a i n . Iemand
die hem persoonlijk niet kende, zei ons, na bet hierboven genoemde boek to hebben gelezen : wat is dat voor dwaasheid dat
de schrij ver zijn boek wij dt aan z ij ne kleinkinderen ; bet is toch
onmogelijk juist, dat zoo'n man al zes en zestig jaar oud zou zijn!
Inderdaad, - aan Tropisch Nederland zou men dat zeker niet
zeggen . Wat een frisehheid van gedachten, van opmerkingen !
Men kan zich zoo begrijpen dat de beer B o i s s e v a i n bet sans
is met de aanhaling op blz . XIII : ,,J'aime la vie ; je l'aime et je
la cultive .• j'en jouis daps mon en farce, daps ma jeunesse, daps mon

age mur,

j'en jouis encore, avec douceur et reconnaissance"

.

Het is, zouden wij zeggen, vooral daze levensopvatting, die
hot boek zoo aangenaam to lezen maakt . Tal van bladzij den geven
letterkundig genot . . . maar de genieting is er to grooter om,
als niet een „aftuiger", maar een „opbouwer" aan bet woord is .
Men heeft bet meermalen in B o i s s e v a i n' s dagblad kunnen
lezen : ,,wij, j ournalisten mogen nooit vergeten dat sane groote
verantwoordelijkheid op ons rust ; „noes aeons charge d'arnes" . Dat
gevoel van verantwoordelijkheid drukt ook zijn stempel op den
thans besproken arbeid . De schrijver -- hij heeft er zich in de
Indische dagbladpers gear vrienden mee gemaakt ! -- wijst zijne
Indische lezers op hunne tekortkomingen, op hunne ongegronde
ontevredenheid, op bet kwaad dat zij stichten door bun eeuwig afkeuren van toestanden en bestuursdaden ; hij toornt tegen hen die,
onvoldoend voorgelicht, overhaast in bun oordeel of door walks
oorzaak ook, in bet koor der Indische mopperaars medezingen . . .
Hij doet daarmede eon edel werk, ten bate van moederland en
kolonie beide !
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Daar hebben we b .v. de haven van Sabang . Toen die in
opkomst was en er voorstellen aanhangig waren om haar door
onze mailsehepen to laten aandoen, zeide men in Indie tot elkaar
,,wat ears nonsens" ; men sprak van een kostbare ,,grit" van een
groot man (v a n H e u t s z), enz . Daar is een Indisch flegma, dat
ook de besten niet steeds onaangetast last ; tegen elks verbetering
van hat bestaande is, uit den eenen of anderen hook, krachtige
oppositie ; men denke b .v. aan den strijd tegen hat pachtstelsel,
aan de haven van Batavia, aan de belasting op Sumatra's Westkust, aan onze politiek ten opzichte der Buitenbezittingen -- aan
wat niet al .
Men ziet tegen soesah op ; gedeeltelijk misschien tengevolge
van hat klimaat, meer nog door de omstandigheid dat er voortdurende afwisseling is van personeel . Onbewust missehien last
menigeen de soesak maar liever over aan zijn opvolger . . . . Men
doet ongetwijfeld een goad werk, als men dergelijke verslapte
naturen wijst op hat vela goede dat gedaan Iran worden ten bate
van land en yolk, op hat vela goede ook dat gedaan wordt en
gedaan is, op de goede gevolgen van die daden !
Wij spraken over de haven van Sabang ; in 1903 heette hat
plan van den maildienst tussehen Nederland en Indie over die
haven in den mood van een der baste publicisten van Indie slechts,
zooals wij opmerkten, ,,de gril van een groot man" . Nu reeds is
dit oordeel door de ervaring gelogenstraft ! Van de haven-zelve
zegt B o i s s e v a i n (bl . 41) : . . . „'t Is alles onverwacht, schoon,
overweldigend, vruchtbaar, onstuimig van groei . . . 't is al groan
en goud in hat oerwoud en rein ochtendlicht in 't kristal van hat
bergrneer . . . hat is al gedisciplineerd werk en wetenschappelijk
geleid havenleven rondom hat donkere water vol schepen !"
En verder (bl . 45), na sane korte beschrijving ;van land en zee
„Dit alles gaf de natuur ! En nu heeft Nederlandsche geestkracht
er gebruik van gemaakt . Er is jets grootsch gedaan in Sabang !
Aan de Nederlandsche Handelmaatschappij komt de ear toe . Zij
heeft een modelhaven gemaakt voor anal steenkool-innemen . Niets
derge1 jks zag ik in de Britsche havens ! En dan hat drinkwater !
Aan boord wordt de pup gebracht . Een kraan wordt geopend en
daar stroomt kristalrein, volkomen zuiver drinkwater als een
lichtende straal hat donkere schip in. Volstrekt rain ! Onverbeterlijk !
Al de schepen naar Oost-Indie moeten hier voorbij . Een droogdok
ligt in de diepe haven, die sans de krater was van eon verzonken
vulkaan . Met golf brokers kan men extrahavens, reparatiewerven y
wat men wil, makers.
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,,Ik ban verrukt over liefelijk schoon Sabang" . . .
Iilinkt dit niet opwekkender dan de klaagtonen van hen die
,,eeu`vig jeremieeren, en dikwijls redeneeren als kippen zonder kop" ?
Wij slaan een aantal bladzijden over en lezen aandachtig wet
de schrijver ons mededeelt over de Javasuikercultuur ; hoe hij wijst
op de algemeen (behalve veelal, helaas, door onze Regeering !)
erkende diensten, door eenige „merkwaardige mannen" in tijden
van flood en daarna aan dien tak van nijverheid bewezen ; hoe hij ;
zeer terecht, zich ergert wanneer ,onwijze beschermers der inlandsche
bevolking" schetteren over den slechten invloed der suikerfabriek
op hear omgeving, en klaagt over ,,eenzijdigheid en partijdigheid
voor de zoogenaamde belangen der bevolking" ; , .hoeveel noodelooze
belemmeringen de particuliere landbouwnijverbeid in India to overwinn.en heeft ."
Zen beseft maar niet voldoende dat ,,de voorspoed van Java
afhankelijk is van Europeesche ondernemingskracht" en dat, wie deze
tegenwerkt, den inlander nadeel doet . De peutercultuur der Javanen
zelve zou hen n.ooit tot welvaart brengen ! :Hat hoofdstuk, over
dit onder warp handelend, moge door menigeen gelezen worden .
Men zal dan misschien gaandeweg inzien dat de inlander flu j uist
geen rijst behoeft to planters om aan den kost to komen . De bodem
van ons vaderland brengt immers ook niet genoeg gratin voort
om alle bewoners van dien bodem t e voeden, maar wet flood,
wanneer er op andere wij ze maar geld verdiend wordt ? .,Wear
geld is, dear is rijst", zoo schreef een Gouverneur-Generaal reeds
voor 30 jaren, maar deze economische waarheid is, vreezen wij, flog
niet tot alle hersenen doorgedrongen . Als wij zien dat in 1907, op
124 suikerondernemingen, uitsluitend berustende op overeenkomsten
met de inlandsche bevolking, met een bruto aanplant van 115328
bouws, (36 .688 .688 aan islanders ward betaald, d .i . f 318 per bouw,
dan is hat ons een raadsel hoe men, boven de suikercultuur, aan
de teelt van z .g . inlandsche gewassen - rijst, mail, peulvruchten -de voorkeur ken geven . Welke inlander zal daarmede f 1010 per
bouw verdienen ? En men bedenke daarbij dat d e economisch flog
zwakke inlander niet bestand is tegen misoogsten ; dat hij bij eigen
cultuur alle risico draagt !
Wederom slaan wij een aantal bladzijden over, om de aandacht
to vestiges op hat „onheil" der rasvermenging (bl . 263) ; op hat
frame hoofdstuk over de oudheden op Java (bl . 299-327), en
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vooral op hat uitvoerig verhaal van hat verzet op Sumatra's Westkust tegen (veal to lang uitgestelde !) regeeringsmaatregelen (bl .
349) . Hat kwaad, daarbij door eene kwalijk ingelichte en oppervlakkig oordeelende dagbladpers gesticht, geeft den heer B o i s s ev a in, zelf sedert maar dan 40 jaren journalist, aanleiding tot de
vraag (bi . 427) : ,,Of Europeesche vrijheid van drukpers, in walker
gezegende en versterkende kracht ik onvoorwaardelijk geloof, kan
gehandhaafd worden in India, als ears kwaadaardige pers misbruik
maakt van hare straffeloosheid" ?
Wat ons betreft, - wij zien dikwij is ook de uitwerkin g der
„Europeesche" pers met bezorgdheid . Aan walks pers was de
oorlog der Engelsehen tegen de Zuid-Afrikaansche republieken to
wijten ? Welke pers stookt Binds jaren hat vuur der verwijdering
tussehen Engeland en Duitsehland aan ?
0 zeker, de dagbladpers kan veal nut stichten ; niemand zou
hear gaarne missen, - maar met dat al, zij kan onmetelijk veal
kwaad doers ! Vooral in cone kolonie, wear de overgroote meerderheid van andere of komst, godsdienst, teal, zeden en gewoonten
is dan de personen, geroepen tot besturen . Men maakt, tot eigen
schade, de regeertaak ten slotte zooveel moeilijker . . . . Moot
dat zoo voortgaan ; moat maar steeds aan de inlandsche bevolking
verkondigd worden dat de hoogsten in den lands bij voorkeur alles
verkeerd doers? Men begrijpe toch eindelijk, dat hat einde den last
zal dragon !
Wij deden slechts hier en dear een grasp in hat mooie book

over Tropisch Nederland, volstrekt onvoldoende om eenigszins een

beeld to geven van den rijken inhoud . Maar elks boekaankondiging heeft grenzen . Laat ons dus eindigen met to herhalen wet
een staatkundig tegenstander (De Standaard van 10 Mei) schreef
„de heer B o i s s e v a i n verstaat de kunst van zeer nauwgezet
opmerken als weinigen" . . . „er zij n in Tropisch Nederland overschoone bladzijden bij tientallen" . . . „indien or niet veal schoons,
veal goads, veal voortreffelijks ware to vinden in dit book, zouden
we er ons niet gemakkelijker met een enkele waardeerende zinsnede hebben afgemaakt ?"
Tropisch Nederland is en uit eon letterkundig, en uit een
een practisch oogpunt, eon arbeid van blijvende waarde .
E. B. K.
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De Goddelijke komedie van D a n t e All i g h i e r i . Hot
Paradijs . Vertaald door J . K . R e n sb u r g . Amsterdam .
Vennootsehap Letteren en Kunst.
Niet vole maanden nadat de Heer R e n s b u r g de vertaling
van D a n t e 's Inferno en Purgatorio in dat licht heeft gegeven, van
welke wij in den vorigen j aargang van 0 . E . (1908 . II. p . 460
v.v .) hebben getracht de eigenaardige beteekenis to schetsen, verschijnt thane van zi;;ne hand de overzetting van hot derde deel
der Commedia. Wie onder hot geleide van den Nederlandschen
overzetter en commentator den grooten dichter ook op dozen laatsten
tocht door de zeven hemelen tot in hot Empyreum volgt, zal
erkennen dat R e n s b u r g zich tot aan hot einde toe in zorgvuldigheid van vertaling en eerbiedige toewijding gelijk is gebleven .
De beginselen, die hem bij zijne overzetting der twee voorafgaande deelen hebben geleid, volgt hij ook hier . Hij streeft er
met ernst naar den bouw en den rhyt,hmus van D a n t e's strofen
zooveel dat mogelijk is to bewaren ; vooral in hot verseinde en in
de handhaving der klankengelijkheid van die rijmen, die ale
„Leitmotivs" op bepaalde plaatsen van hot poeem terugkeeren ;
ja hij doet dit met eons angstvalligheid die hem er niet zelden
toe brengt zinswendingen of woorden to kiezen, die hij zeker
anders zou hebben verworpen ale onjuist of onwelluidend . Zou hij
anders - o m sen enkel voorbeeld to noemen -- ooit D a n t e
hebben laten zeggen dat hij zijne oogen tot Beatrice list opsnellen
(Par . I . 64)
Beatrix vestte 'op d'eeuw'ge wentelgangen
Der rad'ren de'oogen ; 'k lief de mijne opsnellen
Ver van daarbove' en aan de Karen hangers .

Men moons niet, dat steeds de verzen der vertaling zoozeer
ale doze ontdaan zij n van den glans die over 't oorspronkelij ke
ligt : vooral in de eenvoudig verhalende, moor historische gedeelten
is R e n s b u r g's vertaling vloeiender en welluidender, en hot is
niet j uist altij d eon bezwaar, dat men herhaaldelij k om de constructie
zijner zinnen good to begrijpen hot origineel er bij moot opslaan .
Blij kbaar is dat de wijze van lezen die de vertaler heeft bedoeld ;
en wie zoo den Paradiso zal lezen, zal veel van R e n s b u r g's
vertaling kunnen leeren .
Ook van den commentaar ? Zeker, de commentaar is met uitgebreide belezenheid, en met ontzagwekkend geduld geschreven .
De uitvoerige astronomische en syinbolisehe uiteenzettingen o .a .
vermeld ik met eerbied, al ontbreekt mij de bevoegdheid om hare
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waarde of hare zelfstandigheid to beoordeelen . Natuurlij k is in
iederen commentaar op hot gedicht van D a n to, den alwetende,
een menigte opmerkingen die de eene commentator aan den anderen
ontleent. Maar controle is hier plicht, en hot ontneemt aan den
den commentaar van den Heer R e n s b u r g goon goring deel van
zijn betrouwbaarheid, dat hij op historisch en mythologisch gebied
zich niet beter heeft laten inlichten . Men wordt al een beetje
onrustig als men ziet dat hij E u a n d e r s zoon P all a s, iederen
lezer van de Aeneis bekend, „P a 11 a n t i s" noemt, en A e n e a s
zelven A e n a e a s, als men leest van P h a r s a l i a in plaats van
Pharsalus, van Pretreius in plaats van Petrejus ; men kan
er niet zoo heel good in berusten dat hij J a s o n, in 001 c h is, de
tanden last zaaien van den draak door Cadmus gedood, men trekt
de wenkbrauwen op als hij verhaalt dat de Parnaseus twee toppers
had, Cirra en Nisa. Maar als wij daarna over J u s t i n i a n u s de
volgende mededeeling lezen : ,,J u s t i n i a n u s Westersche veroveringen vallen in 536 . Volgens B . Latin i word de zetel des
keizers van Rome naar Byzantium overgebracht in 533 ." . . . wat
dan ? Is hot gevaar dan denkbeeldig, dat wij ook bij andere, theologische of philosofische aanteekeningen zekerheidshalve nog eons
grijpen naar een der talrijke Duitsehe commentaren of ons maar
hover to vreden stellen met de eenvoudige Italiaansche noten van
Bianchi?
K. K.
M . H. v a n C a m p e n. Opstellen . Bussum . C. A . J. v a n
Dishoeck, 1908 .
Even groot genot hot is den genialen, gevoelvollen schrij ver

van Bikoerim in dit bundeltje als literair criticus aan den arbeid

to zien, even groote teleurstelling wekt hot dozen voortreffelijken
criticus daarop to zien abdiceeren voor den socialist, als zoodanig
misschien in nog hooger mate voortreffelijk, dock in dezelfde mate
ook missende de vereisehte onbevangenheid van den criticus .
De geachte schrij ver zal natuurlij k dit laatste dwaasheid
vinden . In zijn belangrijke bespreking van T e i rim n c k's De
Wonderbare Wereld betoogt hij dat hot mooie, door den kunstenaar
gezien en of gebeeld, „niet was 't levee, dat hij of beeldde, maar zien
eigen traaie zielsbeweging, waarinede hij dat levers zoo doorvoelde, dat
hij 't icon herscheppen in zijn Icunst" zoodat de kunstenaarsziel „zich-

zelve om eigen schoonheid zeer lief heeft" (bl . 5 ; v. C . cursiveert),
terwiji dan de criticus de mensch is met „bewonderings-beatitude",
die aan doze „supreme emotie" de kunst herkent . Dit is volkomen
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waar als kunst enkel vormgeving is ; misleidend echter als kunst zich
heeft to houden aan hat axioms der eenheid van vorm en inhoud .
Waar de kunstenaar, in casu de criticus-kunstenaar, dit vergeet, kan
hat gebeuren dat zijn stark gevoel ongemerkt een loopje met hem
neemt .
Dit overkomt b .v . den schrijver, waar hij, als socialist dwepende met Jantj e Solidair, diens lof last zingers door - door P o tg i e t e r, die als Jan en Jannetj es kleinzoon en Messias der rnenschheid Jantj e Solidair komt gelukwenschen op zijn verj aardag den
le Mei, en meteen Jan Rap promoveert tot Jan Zwoeger,
alsook T r e u b, H a h n, R o 1 a n d H o 1 s t enz . verheerlij kt. Is nu
zulke dwaasheid mooi geworden, eenvoudig omdat de schrijver ze
als mooi gevoelde
Nag een voorbeeld . Als de schrijver (bl . 113) zegt : ik bars „m arxistisch sociaal-democraat en may als zoodanig natuurlijk, natuuriijk,
natuurlijk niet aan bovenzinnelijke invloeden gelooven" dan kunnen
we hem beklagen om de tirannie deter zgn, vrijheid, dock we gelooven
hem op zijn woord . Doch als wij hem dan van wijlen P . L . T a k
hooren verklaren : „Wel heeft de Hemel zich tot hem geneigd en
in zijn hart en hoofd gelegd veal van hat baste, dat zij de nlenschheid ooit heeft gegeven" (bl . XI), dan mogen we dit een gelukkige inconsequentie noemen, maar dit neemt niet wag dat of de
eerste of de laatste bewaring een bij smack van rhetoriek krij gt .
Doch met daze opmerking wil ik niet de waarde van 's schrij vers
socialisme of literaire kritiek verkleinen, dock alleen vragen of
hat niet beter ware dat ieder op eigen terrain bleef ?
G .F.H.
Anna d e S a v o r n i n L o h m a n . Uit de sfeer gerukt .
Amsterdam . L . J . V e e n . z . j .
Hat eerste en grootste van daze verhalen, waarnaar de bundel
genoemd is, geeft ons hat beeld to aanschouwen van een Haagsch
j ong meisj e, dat haar geld verloren heeft en nu to Amsterdam op
de Rijksverzekeringsbank werkt ; zij is dus ,,uit haar sfeer gerukt"
en voor haar bestaat de verleiding, wear in haar „sfeer" terug to
komen door een jongen man to trouwen, die geld heeft en dien zij
nu j a, wel lij den mag dock niet lief heeft . Doch dit is haar Loch
to machtig en zij verbreekt hat kortstondig engagement . Van dit
geval was wel wat to makers geweest, maar de heele geschiedenis
had dan toch in een anderen toon moeten zijn geschreven . Volgens de visie van daze schrijfster bestaat de Haagsche „sfeer"
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barer heldin nit een kring van bekrompen menschen, meest bureaucraten, die laagheden zouden begaan om met een „j onkheer" gezien
to worden . De hoofdstad, waarheen de arms heldin zich verbannen
ziet, levert bet beeld van een metropool, waarin kaaiwerkers en
drukdoende kantoormenschen iedereen van de kleine steentj es afloopen en waarin gij telkens de zwartste ellende der groote stad
als een verschrikking voor u ziet opdoemen . Enfin, dat zij zoo ;
ieder heeft flu eenmaal zijn eigen kijk op de dingen . Maar mijn
hemel, als ik S u s y was, zou ik dan toch nog liever in dat Amsterdam als Rij ksbank j uffie dan in dat den Haag als j ong mevrouwtj e
wonen . Het zou mij gemakkelijker vallen in die eerste sfeer gelukkig to zijn dan in die tweeds . Doch S u s y wordt haast verlokt door de mooie japonnen en de groote hoeden en bet prachtige
boat en door alles wat een „rijk huwelijk" haar bezorgen kan .
Maar omdat bet eigenlijk alleen daarom gaat - om bet bezit van
al die heerlij kheden of om bet geniis daarvan - en omdat S u s y
zoo'n heel laag-bij-de-grondsche opvatting heeft van wat haar geluk
zal moeten uitmaken en zoo heelegaar met bereft hoe zij haar geluk
most zoeken en ook zeker kan vinden in de bescheiden Amsterdamsche „sfeer" waarin bet lot haar geplaatst heeft ; -- daarom
last bet ons heel erg koud of zij flu eigenlijk dien meneer van
wien zij niet houdt, zal semen of niet . Wij zeggen zoo bij ons
zelf dat dit aan allerlei uiterlij kheden en ij delheden hangende
schepseltj a in die Haagsche „sfeer" wel goed op haar plaats zou
zijn geweest . En na dat gezegd to hebben, groeten we S u s y voor
goed omdat ze ons niet interesseert .
In bet tweeds der grootere verhalen : „Van kleine levees"
ontmoeten we dan zoo's mevrouwtje, die een man om zijn geld
heeft genomen . Och arms, hoe boet ze ! Maar wat voor een
„bougre" is dit beer dan ook ! De schrijfster spaart ons bier al
heel weinig ; met minder wares we ook al content geweest . . . .
Enfin, de ontgoochelde jonge mevrouw zou bijna door haar geflirt
een ontluikende liefde in haar omgeving vermoord hebben, maar
zij trekt zich gelukkig nog terug, daarbij zich diep rampzalig voelend,
zij, geketend aan den man aan wien zij zich heeft verkocht . . .
Zoo had S u s y nit bet eerste verhaal kunnen eindigen, hoewel haar
gemankeerde echtgenoot toch een fatsoenlijk man was .
Er volgen in dezen bundel nog drie schetsen, die -- korter een verademing zijn ook al omdat daarin nu sees einenlijk niet
gehandeld wordt over die zich verkoopende jonge meisj es, waarover bet zoo goed uitweiden is en wier bedrijf zich zoo goed leent
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tot de phrases waarin de schrijfster een groot behagen schijnt to
scheppen . 0 j a, we weten hat nu allemaal wel en we zouden flu
wel eons jets anders willen hooren dan dit reeds oude geluid.
H. S.
H e r m . Heyermans Jr . Een wereldstad . Berlijnsche
impressies en schetsen . Amsterdam . H . J . W . Becht, 1908 .
Falkland in Berlijn . Heyermans, in Berlijn wonend,
heeft in hat „Berliner Tageblatt" „journalistieke impressies en
schetsen" gepubliceerd en geeft die flu vertaald aan de Hollandsche
lezers . Hot is F a 1 k 1 a n d , die door Berlijn wandelt en daar graag
den zelf karat der samenleving opzoekt, in eon nachtasyl met een
vriend al de akeligheden van een toevlucht voor onbehuisden meemaakt om ze na to vertellen, later wear eon der „flours du pave"
aan bet praten brengt en dat ook vertelt, verder road spiedt op
eon vroege-ochtend-bloemenmarkt, een „reuze-banket" beschrijft en
zoo allerlei van Berlijn meedeelt, dat gij en ik daar zoo gewoonlijk
niet zien . „Journalistieke impressies on schetsen'', de kenschetsing
van den auteur zelf is wel j uist voor dit snort work .
H . S.
D r . L . H . W a g e n a a r, Van strijd en overwinning . De
groote Synode van 1618 op '19 on wat aan haar voorafging .
Voor hot Christelij k Voik beschreven . Utrecht . R u y s, 1909 .
In eon kloek deal van 415 blz . met 29 blz . bijlagen beschrijft
de bewerker van dit book de kerkelijke gebeurtenissen to Dordt .
De aanwijzing „voor hat christelijk yolk beschreven" geeft in ons thans,
helaas, niet vreemde bewoordingen - op walker j uistbeid uit eon
christelijk oogpunt veal valt of to dingen zoolang men niet gelooft,
dat hot monopolie van hot Christendom niet bij eon bepaald kerkgenootschap berust - voldoende to kennen, wat de geest van dit geschrift is . Toch dient erkend to worden, dat de toon van dit work
niet hatelijk on zelfs in den regal voor andersdenkenden niet hinderlijk is : daartoe is de schrijver genoeg met historische beschouwing vertrouwd, zooals ook zijn „Willem Lodewijk" heeft bewezen . A r m j n i u s on U y t t e n b o g a e r t hebben natuurlijk hot
grootste ongelijk, ( o m a r u s on Bog e r man hot grootste gelijk ; dat
was to verwachten, maar A r m i n i u s hoot toch, on terecht ,,00n
godsdienstig man „en" zijn levee was onopsprakelijk (sic!) Minder
good komen Uyttenbogaert enEpiscopius eraf maarookhier

468

ONZE LEESTAFEL .

worden sterke termen vermeden . Hat boek is sen bewijs, dot ook
in de kringen van hat Neo-Calvinisme bij alle verschil van meaning
de eerbied voor den tegenstander en zij n meaning veld wint
waarover wij ons zeer mogen verheugen . De voorstelling der taken
is over hat algemeen niet onjuist, afgezien van de beoordeeling der
twistpunten ; de taal wat erg bijzonder sours .
P .J.B .
Voorts z-it door de redactie tar aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken
Eenzaam, drama in drie bedrij van, door F a b r i c i u s . Bussum . J. A .
Sleeswijk .
C r e u s e s o l . De Khimono . Semarang--Soerabaja--'s-Gravenhage .
G. C . T . van Dorp&Co .
J . Z e e h a n d e 1 a a r . Het spiritisme en zijne gevaren . Levensvragen,
III, 142 . Baarn . Hollandia Drukkerij .
Dr . A. H . H a e n t j e n s. De persoonlijkheid van Jezus Christus .
Levensvragen III, 1 en 2 . Baarn . Hollandia Drukkerij .
Ds . A. H, d e H a r t o g . V. Hartmann. Groote denkers 3 . Baarn .
Hollandia Drukkerij .
Kerk en Sects II No . 9 . M. Linden born . Hot Reform-Katholicisme.
Uit Simon s' Wereldbibliotheek
Shake spear es Othello door Dr . E. B . Ko5tor .
C . L a r n e n . De Biecht der vrouw, door Betsy N o r t .
B. S h a w . Mevr . Warrens bedrijf, door J . A . S i m o n s- ;\Z e e s.
Levensvragen : De ontwikkelingsgeschiedenis van den godsdienst,
door Dr. J . R u t g e r s ; De persoonlijkheid van Jezus Christus, door Dr .
A. H. H a e n t j e n s, No . 2-9 .
Bijgeloof uit alle Tijden : De Duivel en Satansdienst, door F . S .
K nips cheer, No . 1 en 2 . Baarn . Hollandia Drukkerij .
E . R ij p m a . De Nederlandsche Taal. Een studie- en repetitieboek
voor candidaat-hoofdonderwijzers . Groningen . J. B, W o l t e r s, 1908 .
Dr . O t t o Hen n e a m R h ij n . Prostitutie en Meiojeshandel uit hat
Duitsch door W . A . V roe g o p. .Baarn . Hollandia Drukkerij, 1908 .
Dr . H . Cannegieter Fz, en Dr. D. Snoeck Henkemans . Aan
onto Jonge Mannen . Baarn . Hollandia Drukkerij, 1908 .
M y r i a m Harry . De verovering van Jeruzalem . Vertaling van K . B.
Zalt-Bommel . H . J, van d e G a r d e& Co .
K r e d e B e n H e i k. Hot Book voor de Geloovigen . 40 vragen en
antwoorden over de leer van „Hersteld Oostersch Israel" . Rotterdam .
W. L, en J . B r u s s e, 1908 .
Nederlandsche Bibliotheek under biding van L . Simon s : J o o s t
van den V o n del . Adam in Ballingschap met inleiding van L . S ; G. van
H u 1 z e n . De ontredderden . 1e en 2e bundel ; W. B . Sprookjes van Gebr.
Grimm. Vertal. Mevr, v a n E e d e n-v a n V 10 t e n. Derde ver yameling .
O t t o E. E h l e r s . In hot Zadel door Indo-China . Vert . W . B e u k e r s ;
A. . D. H a g e d o o r n . In den Ban der Vulkanen . Uitgeg. voor „Kosmos"
door J. C . D a l m e y e r . Amsterdam .

U\ ZE ETEUW
MAANDSCHRIFT VOOR
STAATKUNDE, LETTEREN, WETENSCHAP
EN KUNST

ONDER REDAOTIE VAN

P. J. 1LOK * P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE * G. F. HASPELS
E. B. KIELSTRA * S. KUIPER * Ja$ . H. SMISSAERT
W. VAN DER VLUGT sa Jaa . B. H . C. K. VAN DER WIJOK

9' JAARGANG
DERDE DEEL

HAARLEM - DE LRVEN F . BORN

ONZE LEUW
MAANDSCH RIFT VOOR
STAATKUNDEJ LETTEREN, WETENSCHAP
EN KUNST

ONDER REDACTIE VAN

P. J. BLOK * P . D . OHANTEPIE DE LA SAUSSAYE * U . F. HASPELS
E. B. KIELSTRA * K . KUIPER * Jrn . H . SMISSAERT
W. VAN DER VLUUT

N JHR. B. H . C. K. VAN DER WIJCK

*

9 . JAARGAMG
DERDE DEEL

HAARLEM

DE ERVEN F. BOHN

INHOUD.
The Star of Holland, door DAVID JAYNE HILL .
„Guillepon Freres" (I), door GERARD VAN ECKEREN
Darwin's Eeuwfeest (slot), door Jhr. Prof. Dr . B. H. C. K.

Blz .

l_

4
vAN

DER WIJCS

Opgravingen in Palaestina, door Prof . Dr. G . WILDEBOER .
Blok's geschiedenis van het Nederlandsche yolk, door Dr . W .
W. VAN DER MEULEN
Een schuldvordering omstreeks 1640, door Dr. A. I3: . GARRER .
Economische Kroniek, door H. S
Onze Leestafel
Herinneringen van Mevrouw J o s e p h i n e E . B u t t e r, 157 .
„Guillepon Freres" (II), door GERARD VAN ECKEREN . . . .
De ondergang van het Djambische rijk en de gevolgen daarvan, door Dr. E . B . KIELSTRA
De vertelling van de priores . (Uit Chaucer's Canterbury Tales),
door A . J . BARNOUW
De geschiedbeschouwing van Herodotus, door Prof . Dr . K.
KUIPER

Llederen, door GEERTEN GOSSAERT
Verzen, door RENE DE CLERCQ
Buitenland
Economische Kroniek, door H. S
Onze Leestafel
H . E . B . SCHMALHAUSEN, Over Java en de J avanen, 301 .
PERCY
B . SHELLY, De Cenci, 303 . - Dr. K. H. E . DE JONGF, Das antieke
Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethnologischer and
psychologischer Beleuchtung, 305 . - Goethe's Iphigeneia in
Tauris, 307 . - E. C . VAN HOOQELANDE, Verzonken Geluiden, 309 .

48
69
109
127

143
157
161
207
224
243
275
277

283
287
301

Blz .

„Guillepon Freres" (III), door GERARD VAN ECLEREN . . . . 313
Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe, door G .
J. HOOGEWERFF
360
Alexander Vinet en zijn letterkundige kritiek, door Dr . P . SMIT 413
Naar het Zuiderstrand van Besoeki, door C . M . VISSERING .
441
Vertalingen, door U. E . V
469
472
Buitenland
Onze Leestafel
478
Dr. J . F . BEERENS, De casuistiek en Pascal, 478 .
D. J . D .
KESTELL en D . E. VAN VELDEN, De vredesenderhandelingen
(Z .-Afr. Republieken en Britsche Regeering), 479 .

THE STAR OF HOLLAND
DOOR

DAVID J .A YNE HILL .

Land of the opal skies, and sea-lashed dunes
That hedge thy verdant pastures from the wave,
Whereon thy sturdy sons in peace and war
Have wrought their mighty miracles of toil,
Tow steadfastly, these many weary moons,
Have waited on the sovereign boon they crave
The eager watchers for the rising star,
The seall of Heaven on happy Holland's soil !
March piped the Northwind's blatant tempest-horn
With that stern music of the troubled main
Which roared when Tromp once swept the narrow seas
And sounded oft through Ruyter's flowing sails ;
Still to this challenge thus so rudely borne
No answer came, and long delay again
Left the mute watchers on their patient knees
Till March had blown his breath away in gales !
Then April wept, and smiling through her tears
Spread her bright blossoms on the radiant field,
Rewards of patience, proving that the good
We cannot force from Nature's careful hand
Will come in her own way, despite our fears ;
For every sower must await the yield
Of Nature's prudent bounty, and her mood
Is coy and maidenlike in every land .
O .r .IX7
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So, not from blustering wind and darkening cloud,
Nor from afar, as from some distant sphere,
But from the soil, a tribute of the deep,
Blooms the fair flower of dear Holland's fate .
While April's blossoms all the fields enshroud,
And beauty's vernal wreath is woven here,
Wakes smiling, as from some mysterious sleep,
An Orange Blossom,
fairest flower's mate !
'T is not in some far constellation's blaze
That men must seek the guerdon of their hopes,
But in the land itself, in home-born strength,
The flower and fruitage of a fertile past .
Each people, in its God-appointed ways,
Moves on its upward or its downward slopes
Propelled by aspirations which at length
Shape the decrees by which its fate is cast .
Serene among the nations, Holland smiles,

A land of flowers, fair sister of the Sea!

Her orange-tree still green, and blooming still,
New grafted from a venerable stock .
And yet no summer dalliance beguiles
The spirit of the wise, where'er they be ;
And here a race of yet unconquered will
gas learned to build against an ocean's shock .
Thrice happy art thou, Holland, in thy star !
Which sends no warrior panoplied in arms
To counsel doubtful ventures for the State ;
Yet all incarnate is the nation's life,
Not poised upon the cruel chance of war
Nor charged with less bewildering alarms,
But regal still in loveliness so great
That all must bow without a thought of strife !
Land of the freeborn soul ! where conscience spoke
In the dark days wheyn reason's voice was stilled,
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Here for the first unfettered human thought
Found an asylum from unhallowed might .
The darkness vanished with the tyrant's yoke
Where states were born because the people willed
And nations gather where the truth was sought
To seek for justice in a land of light !
Long may the throne of love and law endure,
Protected by the glad consent of all,
While mothers watch and fathers toil amain
To sweeten life with industry and care .
..And thus at last may human weal procure
Its full security, and nothing fall
Of all that time has won and won again
To make for man the troubled world more fair .
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„GUILLEPON FR~RES"
DOOR

GERARD VAN ECKEREN.

EERSTE HOOFDSTUK .
I.
„Dus juffrouw, ik ken er vast op rekenen dat ik ze
vanavond nog thuis krijg ?" . . .
De gehandschoende hand der vraagster dwaalde al near
den deurknop, werd echter door een vlugge beweging van
't verkoopstertje voorkomen, wier arm zich slange-lenig
onder den arm der dame door bong en met twee rekkende
vingers aan de klink rinkel-trok, dat de glasdeur openzwaaide .
Dan lichtjes buigend hear gewoonte-buiginkje, terwijl
het straatleven voor eon oogenblik in helle kleur-geluiding op hear aanroesde : een tram, het rood-groen Rijsseldamsche wapenschild opzij, gonsde juist langs . . . sprak
ze nog even, bleekjes, een pear snelle woordjes als een
antwoord op het hear gedane vraag-bevel : „Secuur mevrouw,
de zwarte dus en den de twee blauwe en morgen vroeg om
antwoord halen laten . ., u kunt or op rekenen, mevrouw . . ."
De dikke Indische, al op hot trottoir, knikte nog
even, genadig, near hot winkelj ufj a om ; stev ende den het
asphalt over, near de andere zijde der straat, wear de
kleuren-gloeiing lokte van een confiserie .
E m m a, de deur weer sluitend, ademde ruimer op . Als
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een wolk van muse had de Indische achtergelaten, die nog
zwaar, loom-bedwelmend om haar hing ; haar oogen overzagen den rommel op de toonbank : handschoenen, blouses,
zijden sokken . . , alles had bet mensch met haar hak-opde-takkerig vragen haar laten uithalen . . . erg dan viol haar
blik in den grooten staanden spiegel tegenover :haar en
zag ze zich wat bleek, kleintjes, in haar vaal-zwart japonnetje met tegen haar schoot de stalige glimstreep van haar
aan een zwart veterband afhangende schaar .
Zenuwachtig begonnen toen haar vingers den boel op
to redderen . W acht, eerst afzonderlijk leggen wat P i e t
vanavond in de Baanstraat bezorgen moest . . . bier -.-'t papiertj e met bet adres zou ze voor alle veiligheid er
maar opspelden . . .
llandigj es zocht ze dan alles bij elkaar, streek de blouses zorgvuldig nit en plooide ze weer luchtig in de winkelkast . ., de blauwe bier tegen bet fond van grijs satin de
lame
ndat
. . . kleurde beter dan die rooie . . . die rooie detonneerde eigenlijk in de heele etalage . . , maar opbergen . . .
wacht, bier, doze creme met dat opengewerkte stuk . . .
eigenlijk nog wat to zomerachtig voor in de kast . . .
Zij bong zich neer en plooide ; in de fletse weerkaatsing
der spiegelruit zag ze zich doen en daarachter de straat
de Lage Vliestraat . . . bet bruin-glim mig asphalt, de winkels
aan den overkant, haastige menschen met parapluies . Een
beer bleef voor de etalage stilstaan, volgde haar bewegingen,
tikte even met den knop van zijn wandelstok tegen de ruit .
Zij zag niet op ; hare vingers plooiden haastiger ; ze voelde
bet blood naar haar wangen stijgen .
Weer achter de toonbank borg ze flu vlug ook de rest,
de handschoelien volgens de nummers in de doozen, kleur
bij kleur : paille, patte de canard, gris-perle . . . Dan bet
laddertj e op en de doozen op de planken, netj es gelij k de cijfers,
anders m opperde straks juffrouw S c h e 11 e m a us wear . . .
M'n hemel, wat was ze moo, zoo loom in haar beenen van
een heelers middag staan ; ze had zoo'n gevoel om haar
oogen dicht to doen en zich maar zoo van bet laddertje
naar bon odors to laten vallen . . .
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Naast haar en aan de toonbank aan de overzij : de afdeeling japonstoffen
waren de anderen haastig-bedrijvig
nog met helpen bezig, beleefdjes zich naar de dames overbuigend, veel knikkend, met lievige glimlachjes op de
gezichten . In 't grauwe middag-licht dat, dear de vensters
door de hooge etalage-kasten waren afgesloten, zich als
pijnlijk door de nauwe glasdeur binnen kneep, zag zij ze
onophoudelijk heen en wee"r gaan, stommelend met doozen
en pakken : Mien, Betsie Ressink, Dora en Marie .
Juffrouw B ever s, hot bocheltj e, was aan de kleine achtertoonbank bezig in eon stalenboek to bladeren, waarvan ze
de monsters telkens met eon lapje dat ze in haar hand
hield vergeleek. Eon pear meal had ze al met haar piepigdunne stemmetje naar den hook van juffrouw S c h e 11 em a n s heen geklaagd, dat hot zoo donkey word her achterin ;
dat ze goon blauw van groen moor onderscheiden kon ;
maar S c hello mans had goon antwoord gegeven ; was
atuursch blijven cijferen in haar klad journaal .
„De geit bleat weer !" had Marie t e r H o r s t tamelijk
mid gezegd, nu joist de laatste klant was uitgelaten, en
W i 11 e m i e n H o ut a n, die pas leerling-coupeuse was geworden, dock nu, om de drukte, voor eon oogenblik boneden
geholpen had
had gegiecheld, met schuinschen blik naar
„de Schellevisch" : of die 't wel good merkte . B e v e r s had
Marie en Mien gek-smeekend aangezien en was met haar
stalenpak naar de dour gesjouwd, wear ze weer aan 't vergelijken ging, omslaande bled na bled, telkens haar lapje
tegen de monsters nit hot book houdend .
Eindelijk klirde van boven de telefoon om licht to
waken, en hot was moons als eon illuminatie . Langs de beschotten sprongen als vuurbloemen open, spiegelen d in hot
wit-verlakt . In de etalage, wear E m m a nog even eon blouse
had bij gelegd, kropen de vurige slap gotj es van alle kanten
tusschen de stoffen to voorschijn ; rozige kelkjes gluurden
nit mantelmou wen, plekken van warm-roode gloeiing schaduwend over de fiuweel en zij . Ginds, wear eon stuk spiegelfluweel lag uitgegolfd in breede banen, goten eonn pear
groene kelkjes ziekelige glansplasj es uit op hot bleekige
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bruin ; een was-pop droeg een lichtje in 't geglacede handje
nuchter-biedend naar bet straatpubliek, een paar jongens,
dienstmeisjes ook, die bleek hun hoofden tegen de ruit aandrukten, even naar E m m a riepen : ze verstond niet wat . . .
Een oogenblik later stood ze weer achter haar toonbank verder den boel op to ruimen, tot de telefoon weer
klirde en S c h e 11 e m a n s haar een weak gaf even to hooren .
Met een benepen gevoelentj a om haar m aag, al s altij d
wanneer zij telefoneeren moest, repte zij zich naar bet
telefoon-hokj e, bi, na struikelend over een paar kartonnen
doozen die er slingerden, en : „Hallo ! . . . . G u ill e p o n
f rer e.
s jawel mevrouw . . . , hoe zegt u ? . . . . juufrouw
H a a n t j e s . . , de coupeuse . . , jawel mevrouw . . . 'n oogenblikje als 't u blieft
"
E m m a verbond met boven ; goddank zij was er of ;
ze hield niets van telefoneeren, 't was haar werk ook niet
en ze verstond meest maar half .
Naar haar plaats teruggaande liet ze haar oog oog
eens door 't winkelruim waren ; gek zooals dat licht opeens
leven in de duffe saaiheid van al die winkeldingen bracht .
Daar wipte Mien de trap op ; je zag haar in den spiegel . . .
adieu ! wuifde zij . Leuk kind, die Mien, en daar ging
G r e e t met 'r dikke patapoef van 't Wagendonckplein de
andere trap af ; hoe dikwijls dat mensch non al niet kwam
voor dien & nen mantel !
't Was anders leeg nu op dit oogenblik ; bij zessen
ook al ; zou wel niet veel meer komen . Op haar plaatsje
terug dacht zij hoe bij toch wel chic was, hun winkel, met
even een gevoel van tevredenheid dat ze juist bier gekomen
was : bij G u ill e p o n f r e r e s, een groote en bekende zaak
in Rijsseldam . . . . Haar oog dwaalde langs bet wit-verlakt
van kasten en rekken, bet beschilderd plafond met de
kroontj es dof-verguld . En achterin de trappen naar boven
ook verguld, met bloemig traliewerk en een roode looper,
alles verdubbelend in de groote spiegels . Boven vooral ook
was bet chic met de nieuw ingerichte groote paskamers en
al die hokjes van mekaar gescheiden met .schermpjes van
chineesche zij . 't Was daar lang zoo roezig niet als bier
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beneden ; leuk voor Mien en G r e e t en S o phi e, die
altijd boven waren.
Een van de eerste malen dot ze boven kwam was ze
in beast tegen een van de groote spiegels opgebotst, toen
ze meneer R e n e meende rechts to zien staan praten met
een der jufirouwen, terwijl 't in werkelijkheid links was .
Hoe hij gelachen had, de chef, en de juffrouwen me ; ze
had zich dood geschaamd . 't Was zoo vreemd ook geweest
z66 van huffs opeens in zoo'n grooten winkel . . . .
„E m ma, meisje, soes je weer ?. . . ."
Zij schrok op ; hear schaar, van de beweging, rammelde
even, tegen hear knie . Marie, aan de kleine toonbank
onder de trap met B e v e r s bezig handschoenen to sorteeren,
zag op en giechelde.
„Er is anders nog genoeg to doen . . . . je hoeft wezenlijk niet werkeloos to blij ven . . . . " ging juifrouw S c hell em a n s voort met hear scherp-bijterige stem, hear wijde
klenrlooze oogen op E m m a gevestigd . „Dear leggen die
fijne zakdoekjes voor mevrouw S o e t e rs op den Hoogeweg
nog ; die mot Hen d r i k vanavond maar meenemen als hij
near huffs goat ; bet ligt heelemaal buiten zijn loop . En
denn dear, in den hoek, staan die nieuwe gekleurde blousedassen, die motten geprijsd en nog maar zoo long weggezet
met dit hondenweer denkt nog geen schepsel aan voorjaarsgoed . Begrepen ? . . . . "
.E m m a pakte de zakdoekjes in voor mevrouw S o e t e r s .
Ze voelde zich ineens weer moe, loom ; ze had pijn in hear
been.en van bet lange staan en hear amen waren zoo zwaar,
als gevuld met lood . Tersluiks keek ze op hear horlogetje .
Ach . . . . even half zeven pas ; hoe zou ze bet nog uithouden
tot negen. Gelukkig was bet gauw zomer ; den sloten ze om
acht . . . .
Een tijdje werkten zij allen zwijgend voort . In de duffe
winkel-stilte kraste nijdig d e pen van juffrouw S c hell em a n s, die hear kasboek bijwerkte . Van tijd tot tijd krieuwelden de stemmen op van juffrouw B e v e r s en Marie,
Marie hard, onverschillig-smalend, zooals dot hear gewoonte
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was, juifrouw B e v e r s gedempt-klagerig, op een toon van
verongelijking.
„Die dons hbort daar niet, da's no . 38E die daar hoort ;
die witte dons h6drt daar niet ; die moat een plank lager
.."
Marie stood op hat laddertje en wurmde een to groote
door tusschen de andere . Ze trappelde van ongeduld . „Lam
ding," schold ze, met haar vuist tegen de door ~laande,
die nog bleef uitsteken.
„Die dons h66rt daar ook niet, meisje ; daze hoort
daar" . . . . klaagde hat bocheltje .
„Hoort daar niet, boom daar niet, mij-n 'n zorg, hij zal
er tusschen" . . . .
Toch eindigde Marie met de dons terug to trekken
en haar, deerlij k g eknauwd, een plank lager to plaatsen .
Toen was er wear eenigenn tijd een zwijgen . E m m a
was aan de dassen begonnen . De winkelbel doorklankte
de stilts ; hat was een livreiknecht, die om manchetknoopen
voor de freule op zicht kwam en of hij ze maar me kon
krijgen .
Het B e v e r t j e hielp hem, zocht zenuwachtig
met haar poetelige handjes in verschillende doozen, legde
de kaartj es waarop de knoopen als kostbaarheidj es fonkelden voor den knecht near op hat glas van de toonbank,
en de man, terwijl ze nog zocht, bekeek ze een voor een
heel pierlepuntig .
„Dit is Russisch zilver, dat wordt heel veal genomen
moat u maar aan de freule zeggen", recommandeerde zij .
De knecht aarzelde, list zijn stomps witte-handschoenvingers over de kaartjes gaan, niet goad wetend walks hij
flu mee nemen moss . „wordt dat niet geel ?" vroeg hij
achterdochtig . „Mijn vrouws zwager hat ook 's zulke
spullen gehad, fij n goedj e, maar je kon hat na een paar
waken niet meer aankijken, zoo geel als 't geworden was .
Ze kunnen je met zulke dingen leelij k to pakken nemen ."
„Maar dit is zilver ; dit blijft altijd mooi", preen hat
menschj e op haar vlakken toon, hat verhaal van den knecht
met de onwillekeurige grof heid g elaten slikkend en de
knoopen wat oppoetsend aan haar moues.
De man scheen toch nog niet overtuigd ; wantrouwig
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draaide hij het kaartje om en om ; en opeens, zijn blauw
geschoren gezicht met een grinnik near het juffertje : „En
kan er ook de mot niet inkomen ?" vroeg hij grappig .
„Het is zilver", herhaalde juifrouw B e v e r s geduldig,
na de grofheid gedwee de geestigheid slikkend en haastig
n u de kaartj es to zamen inpakkend .
,,Alstublieft" . . .
„Morgen breng ik antwoord", zei de man nog en
vertrok, den nagrinnik over zijn aardigheid nog om
den breeders mood . -- Stilte.
Pengekras van S c h e 11 e
mans.
In den winkel hing een geur van bier .
Marie, op het laddertj e, siste tusschen de tenders van
de Boeren die overwonnen hebben, tot S c hell em an S
hear verzocht op to houden : ze kon hear hoofd niet bij
hear werk houden .
„Je mag ook niks hier !" vond Marie luid, op een
toon van oproer.
„Dat moet je den maar ears de heeren boven geen
zeggen," bitste S c hell e m a n s . E m m a moist : de eerste
juffrouw held niet van Marie, die hear to ruw en to
opstandig was, to veel ,,in de contramine" en nooit 'n goede
winkel] uffrouw worden zou, zooals S c hello man s nit den
treure voorspelde.
M a r i e was het „factotum" van de zaak . Dames helpers
mocht ze alleen zoo 's morgens wel als or geen deftig
publiek was ; daarvoor was ze to nonchalant, al wilt ze ook
tegenover de dames zich tamelijk goed voor to doers . Hear
vader was de boekho uder van de zaak ; anders zou Marie
wel nooit hier gekomen zijn ; nu werd ze door S c h e 11 em a n s gebruikt voor allerlei werkjes, waarvoor de anderen
geen tijd hadden . En zoo was langzamerhand M a r i e met
'r „schijntje salaris", die zich daarom liefst maar „volontair"
noemde, al even onmisbaar geworden als hear vader „boven
in de hanebalken van 't huffs"
dear niemand zoo good
als zij den weg moist in den doolhof van gangen en gangetjes,
kasten en bergplaatsen van het groote achtermagazijn, zoodat hot bepaald voor een ramp gold als zij eens ziek was
of met „winkel-pijn" thuis bleef, waardoor S c h e 11 e m a n s
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nog verder nit haar humour placht to raken dan gewoonlijk. Herhaardeliik stonden de j uffrouwen dan voor niet op
to lossen raadsels, als daar was : dat men een bepaald snort
weirs ig-gevraagde han.dschoenen, waarvan juifrouw S c hell em a n s toch zeker moist dat nog een rest] a moest over zijn,
maar niet kon terugvinden ;
raadsels welker oplossing
dan steeds maar word opgeschorst met de verzuchting : als
Mar i e terug is er haar maar dadelijk naar vragen ; zij zal
ze wel opschommelen . . .
Mar i e, zich de duvelstoej ager wetend van de heele
zaak, verdroeg haar lot met 'n 't-k .an-me-niet-bommenlijdzaamheid, waarin zij die Mar i e good kenden (en slechts
wein .igen achtten dit de moeite waard) niets anders dan
een zekeren, bijna kinderlijken trots op hare onmisbaarheid
to zien vermochten, dien M a r i e als een troetelkindje diepweg in zich koesterde en doodsbenauwd verborgen hield
achter haar ruwe geliefkoosde zegswijze van „maling to
hebben aan de heele zaak . . ."
E m m a, in een hook van den winkel, nam den voor
een de nieuwe dassen uit de doozen, sorteerde ze in de
andere doozen, bij de restjes van verleden jaar .
0, die
loomheid . . , en dan, hoe gek, dat ze nog maar altijd dat
bier ruiken moest . . . van dien man . . . hot was net of zich
de geur ervan om haar hoofd samentrok . . , ze kreeg een wee
gevoel in haar keel, of ze stikken moest . . . Ze zag weer op
haar horlogetje . Zeven uur ! . . . pas een half uur om sinds
straks . . . Ach lieve hemel, nog tw& heele uren . . .
Juffrouw S c h e 11 e m an s was door de telefoon even
boven geroepen.
„He, ha! . . . " verzuchtte M a r i e op haar trapje ; toen
begon ze luidruchtig to zingers
Hup Cato, hup Cato, bij one gaat alles zoo . . .

„Hood je mood toch ; meneer moil niet hebben dat er
in den winkel gezongen wordt, en er moest eons iemand
binnen komen . . . " smeekte juffrouw B e v e r s benepen .
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„Die binne binne binne binne en die buiten binne
blij ven buiten", grapte Mar i e .
Er werd even zachtjes gefloten, en Will a mien s fijn
g ezichtj a met de lachende bruine oogen kwam over de
balustrade van de trap kijken .

,,Is ze weg . . . de Schellevisch? . . . Bij de bass
geroepen ? . . . " vroeg ze nieuwsgierig . „H a a n t j e s is er 66k
heen. Zeg, weten juilie : er schijnt wat gebeurd to zijn . . .
vanmiddag om twee uur heb ik effen aan de deur van
't kantoortj a geluisterd . . . ik geloof dat ze allebei een uit-

brander krijgen van comme-ca . . . De S c h e 11 e v i s c h schijnt
een order verkeerd to hebben opgegeven en H a a n t j e s
zich op den koop toe nog to hebben verknipt . . . Enfin,
mij 'n zorg. Ik kwam 's even zien hoe 't bier gesteld staat ;
druk geweest vanmiddag he ; gek met zulk weer ; maar
't lijkt wel of de menschen zoo's winkel als paraplu
gebruihen . . . "
Zij gaapte ongegeneerd ; rekte zich uit . Zooals ze daar
stood in haar donkey blauw japonnetje, dat nauw om hare
vormen sloot, had ze iets van de lenigheid eener jonge,
zich rekkende tijgerin . Ze was klein van stuk, een donkey
intelligent gezichtje met roode vochtige lippen onder een
wat zwierig-hoog opgemaakt kapsel . Naast haar was M a r i e
plomp en grof, met to groote handers en voeten .
„Zeg D o o r ! hoor eens . . ."
„Wat is t'r ?" informeerde D o r a die door een reet der
etalagekast naar buiten gluurde . Mar i e, op haar laddertje
zich met en voet balanceerend, zwaaide een blouse als een
vlag heen en weer

Hup Cato, hup Cato, bij ons gaat alles zoo . . .

„Non, kom dan hier als je 't hooren wil . . ."

Will e-

mien wierp een zij-blik op het bocheltje, terwijl D o r a
zich omdraaide en ook Marie van het laddertje of kwam .
De drie meisjes fluisterden giechelend .
„Gut, wilar zeg . . . en wat zee-d-i ?"
,,In de Rijsselsche veerstraat . . . ik stood bij 'n banketbakker to kijken en toen . . ."

„G CJILLEPON FRERES".

13

Gegiechel .
„In je hals ?. . ." vroeg Door .
Gehuister.
E m m a verstond slechts hot eerste godeelte der zinnen, die telkens verfluisterden . Ze had zich
dieper over hare doozen gebogen en bezag de kleurige
dassen tot op den naad . Haar slapen bonsden ; ze voelde
hoe een gulp blood haar naar de wangen steeg . Een
gewaarwording van schaamte en van een vaag, vreemd verlangen tegelijk bemeesterde haar, en even
zonder opzet
had ze gekucht.
De meisj es schrikten op . „Jekkie, daar he-j a die ook,"
zei M a r i e ; toen plagerig : „Niet zoo hard praten dan ook,
Mien . ., en jij niet zoo kijken E m ma. . . dat is nog niet
voor kinderen !. . ."
Maar op de trap klonken voetstappen, en juifrouw
S c h e 11 e m a n e' vogelverschrikkerig gezicht kook over de
leaning.
„Jij weer beneden . ., wat hok je daar toch als je er
niet noodig heb . Marsch, vort, naar boven i Een ieder op
zijn eigen terrein . . ." bit~te ze .
W ill e mien, al half de andere trap opgestoven,
maakte een buiging .
„Ik heb de eer juffrouw S c hell e v i s ch . ., eee. . .
Sche 11 e m a n s wil ik zeggen . . ."
Proestend verdween zij .
II.
Eindelij k was zij buiten . D o r a, M i e n en een meisj e
uit eon magazijn in de buurt heron rechts afgeslagen den
kant uit van de Koestraat, en zij, links gaande, spoedde
zich de Lage Vliestraat verder of naar hot Rij sseler Plein .
Het was koud en nattig ; met klammige spatjes regende
; huiverend sloeg ze haar dunnen regenmantel wat
hot
dichter om zich heen. Toch deed de frissche buitenlucht
haar good, na de dompige winkel-atmosfeer ; ze voelde jets
van de loomheid van zich afzakken ; de pijn week uit haar
beenen weg en in haar hoofd word hot koeler, klaarder,
zoodat ze geregelder denken kon .
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In de Vliestraat was bet nog tamelijk druk, de meeste
winkels nog niet gesloten . Een roezen de menigte wringend
en opduwend, slifferend over hot natte asfalt, stilstaand
voor de winkelramen vanwaaruit een gloeiwarme lampestraling hen besproeide . Kantoorheeren, nog in hun winterjassen, kraag op, handers in zakken, gingen achter opgedrild a madammetj es van 't snort-met-'n-luchtj e, moist E m m a
wel . Pauwig stapten ze over de trottoirs, bong hear rokken
op, coquetj es manoeuvreerend met 'r paraplu's tusschen de
menigte. Dienst- en fabrieksmeiden in grauwe slobbermantels, waaronder burs katoenen japonnen n uchter uitbleekten,
sommigen nog met een gekleurd-wollen doek achteloos
over de schouders gesjord, klisten in troepjes, lawaaierig
gichel-pretend . Eon pear straatslonzen, door jongens nagezeten, slierden brutaal de menschen opzij, telkens aangehitst door een schel vinger-fluiten .
E m m a, vlug-reppend, hear rokken in den schichtigen
greep van hear klamme vingers, haastte zich door de
menschenmassa been, snakkend iaar thuis-zijn . Struwzwart omgulpte hear 't avond-donkey van 't Rijsseler
Plein., na de belle licht-uitstraliug van de Lage Vliestraat .
Ze vond zich vreemd-verloren i . een wijdheid opeens,
terwijl ze zich voorthaastte langs de massale blokking van
't Stadhuis en hear oogen droomerig hingen aan de
kleurige wissel-glijdingen der elecbrische tram-schijnsels . De
menschen aan tafeltj es bewegend achter de ruiten van eon
licht-schaterend Cafe leken hear iets oneigenlijks, als nit
een tooverwereld, z66 als hear eens de visschen geschen en
hadden in 't aquarium van den Dierentuin, zoo droomgeluidloos woelend en duikend to midden van een groei
van vreemde planters .
Maar dear heell nuchter tegen in weifelde ze een
oogenblik of ze eon tram zou nemen ; 't was zoo ver, de
van Buerenstraat, en die motregen maakte zoo net . Maar
't was in bet laatst van de maand en zij moest zuinig
zijn . Dus maar gauw de Varkensmarkt over en den de
Velhorststraat
dat was de kortste weg . . .
Lu do Velhorststraat ontmoette zij eon pear meisjes
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nit andere winkels met D o o r en Will e m i e n, die dus
niet near huffs waren gegaan, maar snel hadden moeten
omloopen.
„Dear he-j e n-'et kind!" stiet Will e m i e n in 't
langskomen D o r a aan . D o r a en een van de andere
m.eisjes grinnikten .
Haastig liep E m m a hun voorbij zonder opzien . Thuis
to zijn, op hear kamertje, dat was ha,ar eenige gedachte .
Ads in een Broom ging de m~nigte met hear gonzing van
geluiden lang s hear been . Een pear meal voelde zij zich
bij den arm grijpen, dock zij rukte zich los ; versnelde hear
pas. Eerst toen zij den hoek der van Buerenstraat was
omgeslagen ademde ze ruimer op.
Juffrouw M u t s e r s trok van boven of de deur open
bij 't licht van 't petroleumlampje Bat , ze in de hand held
zag E m m a, hoe hear tante van over hear bril hear achterdochtig aanzag.
„Je bent last", zei ze enkel . Toen, terwijl E m m a de
trap opklom : „Ik zou me perreplu maar in bet turf hok
zetten, den ken-d-i uitdruipen . . . . gauw, gauw den meid . . .
je mask me heele trap net met Bat vieze ding . . ."
E n1 m a, boven, bracht gedwee hear paraplu near bet
turfhok . In bet keukentje, wear tante bet lampje nu
inmiddels weer had opgehangen, doezelde een benauwde
dwalm van petroleum en chloor . Op de tafel lag boven
een open geslagen kraut taste's brillehuis .
„Ik ben maar bier gaan zitten inplaats van in 't achterkamertj e," legde juffrouw M u t s e r s nit, hear bril afnemend
en de glazes schoon vegend met een tip van hear
schort .
„G e r r i t is niet thuia vanavond en bet is . goedkooper
nou, met die duurte van de petrol . Wi'-je nog een boterham. . ., en een koppie ko e ?"
Het meisj e bedankte ; wenschte goeden nacht .
Boven, op hear zolderkamertje, zat zij langen tijd beweegloos op den rend van hear bed . Het schijnsel der kaars
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wierp haar schaduw mal-gerekt tegen den witten muur, als
van een spookgedaante . Hot was een eng, ongezellig kamertje
onder de pennon ; een boaters beschot, dat zijwand en plafond tegelijk was, liep met een schuinen hook near boven
op. Aan den steenmuur stood haar l tafel met de portretten barer ouders, zusters en broers, en enkele vas sj es
souvenirs flog van vroeger thuis . Tegen den wand had ze
eenige platen geplakt, geknipt nit oude tijdschriften, alleen
maar om de kaalheid wet to broken : kinderen die met een
hoed speelden ; een jager die eel glas bier aannam uit de
hand van een glimlachend meisj a . . .
Heel stil zat zij, met groote oogen starend near bet
door een onmerkbaren tocht of en toe heen en weer bewogen kaarsvlammetje . Even dacht zij hoe bet toch wel een
maar 't
armoedig hokje was dat ze bier had bij tame
bovenhuis was klein en ze gunde G err i t graag de grootste
kamer
omdat de jongen
eigenlijk voor haar bestemd
's avonds flog werkte voor een examen, terwijl zij, de enkele
melon dat zij eons eon heelers avond thuis was, of bet uurtje
dat overschoot als zij van do zaak kwam, bij tame beneden
kon zitten. En 't volgend jaar gin g tante verhuizen en zou
ze 't dus wel wet ruimer krij gen . . .
Zij dacht aan de zaak, aan M i e n en Marie en D o r a
en B e t s i e ; ze zag de gezichten flog voor zich van dames
die zij dien middag geholpen had : mevrouw H e y l i g e r s
die haar weer „lieve kind" had genoemd, en freule D e yn a e r t s die zoo ongeduldig met haar lippen gesmakt had,
then ze die ceintuurs niet dalijk kon vinden . . . Hot roesde
flog alles in haar hoofd : bet gonzen van de electrische
trams en bet felle gebel, telkens als de wiukeldeur openging en bet levers-op-street als een vlaag den winkel kwam
binnenwaaien ; de lack van meneer R e n e eons boven op
den overloop en een an der oogenblik meneer Paul die
met zijn geplakte baron vlak langs haar gegaan was om
freule d e S pin a d a nit to laten . . . Gek, dat ze aan dat
beneden tame
alles flu denken moest, terwijl ze her zat
over bet portaaltj a hoorde heen en wear loopen en de
kaars zachtjes knetterde ; en, gek, dat ze zich niet moo
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ineer voelde nu, niets geen slaap had . . . mean juist omgekeerd een behoefte om to denken . . . to denken aan thuis . . .
't Was of een navel wegtrok uit haar hoofd, of een
wondere helderheid er to liehten ging, zooals ze vroeger
voor 't raam van haar kamertje de ochtendzon zag glauzen
tegen den ouden, grijzen kerkmuur - die dan lang zoo
oud en zoo grijs en zoo zwaar niet meer scheen . . Sun huffs
lag op hat kerkpleintje onder de linden, tegenover de kerk,
die je bijna van uit iedere kamer zien kon . ., hat aerate
waar haar oog op vial als ze 's morgens wakker ward, hat
laatste ook waarop haar blik to rusten piacht voor zij
's avonds insliep. Ze herinnerde zich hoe ze als kind die
kerk zoowat als een mensch beschouwd had, ais een lid
van hun huisgezin, aau wie ze, zonder woorden, haar verdriet en haar vreugd srertelde, door een enkelen blik naar
die bekende verweerde steenen .
Later, toen zij ouder ward, was de kerk in haar denken
vauzeff wat meer op den achtergrond gedrongen, maar toch
was ze immer - en voor hen alien - een deal van hat
gezin gebieven, zj 't dan ook onbewust . Zij leefden volgens
de kiok van den ouden toren : dat was voor hen de tijd,
wat ook de overige klokken van 't stadje beweren mochten . . .
Beneden, met twee ramen uitziend op hat pleintje, de gezellige huiskamer . Moeder op haar gewone

plaatsje aan

hat rechter venster, op haar schoot een berg van maaswerk. ,,IP i e t en E v e r t slijten zoo verschrikkelijk! . . ." Wat
kon ze hat lief-vergoeiijkend zeggen, dat moedertje - en
toch warden haar oogen langzaam door dat maaswerk verzwakt ; toch kon om haar mood vaak een moede trek liggen,
vooral als vader en de anderen er niet bij waxen . . .
Zij, ze hielp haar moeder zooveel ze kon ; op haar
dreef eigeniijk hat heele huishouden . N e 11 i e en G e e r t
waxen bereidwillig genoeg ; maar ze waxen beiden onderwijzeres aan de groote stadsschool ; zi5 hadden hun eigen werk .
En 't was toch ook daarom dat zij, E m m a, niet evenals
haar zusters voor examens had gewerkt ; zij, „hat kleintje" zoo
als haar vader haar altijd noemde ,,leerde een goede huisvrouw
to worden," en dat was even nuttig als exam ens-doen .
O.E .TX7

2
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Wat gezellig kon die huiskamer zijn als ze alien bijeen
zaten aan de koffie, of 's avonds our de tafel met de lamp .
E v e r t en Pie t maakten hun huiswerk of kibbelden een
deuntje our een penhouder of liniaal . N e 1 hielp ze dikwijls
aan hun sommen . ., als vader er niet bij was, want die
wou nooit van helpen hooren . G e e r t zat meestal verdiept
in heel geleerde boeken ; die studeerde voor haar hoofdacte, en. N e 11 i e corrigeerde de schriften van haar kinderen .
Vader, in zijn rieten leunstoel bij de kachel of 's zomers
voor het open raam, las de courant, of uit zijn gelief koosd
boek over Paedagogie, waarover hij dan sours met N e 1
kon disputeeren, uren achtereen . En zij zat maar stil
naast moeder to glimlachen en zich gelukkig to voelen ;
zij naaide of verstelde goesd voor de jongens, terwijl moeder
thee schonk .
Ja, ze waren heerlijk, die avonden ; 't was eigenlijk
alles heerlijk geweest : de morgens waarop ze voor 't eten
had to zorgen, de large middagen dat ze in 't prieeltje
zat van hun tuin met een boek en naar de vogels keek
die in en uit den kerktoren viogen, kleine zwarte stipj es
tegen de blauwe lucht . Bevend en dof sloeg de klok dann
de halve uren : het was net de stem van een heel oud man,
had ze dikwijls gedacht . . .
Toen was N e 11 i e getrouwd met een onderwijzer in C. . .;
G e e r t had haar examen gedaan en was in IL . . geplaatst .
In datzelfde jaar was zij tweemaal ten huwelijk gevraagd
en had zij tweemaal geweigerd . Ze was toen achttien jaar
geweest . Den eersten keer was 't een onderwijzer van
haar vaders school, dien ze wel op avondj es bij hen
aan huffs ontmoet had ; hij keek wat scheel en had
hooge schouders en ze kende hem eigenlijk in. 't
geheel niet .
De tweede, L e o Jan s en, was een oud vriend nit
haar jeugd, met wien ze als kind nog door de weiden our
't kleine stadje geravot had. Ze had wel van hem gehouden
vroeger . . . maar ze hadden elkaar een tijdlang uit het oog
verloren en daarna had zij gemeend dat zij toch eigenlijk
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niet van hem held en hem geweigerd.

Maar den halven
nacht had zij geschreid . . .
Toen was er een jaar van droefheid en verlatenheid
gevolgd : haar moedertje was gestorven . En vader
behalve de smart die hij had our moeders dood
was aan
't tobben gegaan over wat tussehen haar en L e o Jan s e n
was gebeurd . vroeger was bet altijd zoo opgeruimd
geweest : „O, ons kleintje daar hebben wij geen zorg voor",
en met een zucht vaak : „die zullen we gauw genoeg moeten
missen, vrees ik . . . ." ondanks de oudere zusters, die
beweerden dat het kind op zoo'n manier veel to veel verbeelding van zich zelf kreeg. Maar sedert moeders dood
kon vader haar sours zoo zorgvol aanzien, dat zij nog
treuriger zich voelde worden dan z' al was . 0, hoe kit
en somber was dat jaar geweest na moeders dood ! Op
een avond, dat de zusters uit en de jongens naar bed
waren, had vader haar naar zich toegetrokken en lang
en ernstig met haar gesproken . Of ze wel eens aan de
mogelijkheid gedacht had dat hij van haar zou worden
weggeno nen en wat ze dan zou doers, zijn kindje, als ze
zoo alleen op de wereld achterbleef a ,,We zijn niet rijk
kind, je west : mijn tractement is niet groot ; je zusters
hebben beiden examens moeten doers, en je moeder en ik,
we hebben altijd moeiee gehad fatsoenlijk rood to komen .
loch is bet gelukt
door Gods goedheid
je allen met
sere groot to brengen : P i e t op de Zeevaartschool en
E v e r t op bet Handelsinstituut, ze zullen bun weg wel
vinden . . , alleen . . , o kindje, jij bezwaart me zoo . .."
Ze had hem aangezien, verschrikt, nu hij een mooglijkheid voor haar had opengelegd, die bij haar zelve nog niet
dan vaag slechts was opgekomen . En op dat oogenblik had
ze 't plotseling bemerkt hoe oud hij in dat laatste jaar
geworden was .
Zij had haar hand op zijn mood gelegd en gesmeekt
dat hij zoo niet spreken moest, z66 niet . . , en dat ze zich
wel door 't levers zou moeten been to slaan, o, hij zou zien ! . . .
Heel stil zat zij op den rand van haar bed en staarde
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in de kaarsvlam . Spokig-onbewegelijk, reusachtig groot,
teekende zich haar schaduw of op den witten muur . Hoe
vreemd . . . murmelde ze ; het was haar thans, dit oogenblik van alleenheid op haar kille kamertje, of haar vade .r
nog naast haar zat ; of ze nog den druk van zijn arm voelde
om haar heen, en of zijn stem
die lieve, teedere stem
nog juist zoo klonk
met diezelfde woorden en zinswendingen
als ze eens, dien onvergetelijken avond nu eenn
jaar bijna geleden, tot haar was doorgedrongen .
Een vochtig waas trok langzaam heen over haar blik ;
een prikkeling brandde achter haar oogleden als zou ze
dadelijk in onbedwingbaar schreien moeten uitbarsten ;
een vreemd gevoel van leegte, van verlatenheid was inn
haar borst . Haar gedachten verwarden zich ; het was
niet fielder en klaar sneer in haar hoofd als eerst . Als
een duizelende wielin g werd het, steeds speller, steeds
s.neller . Achter 't waas voor haar blik scheen de kaarsvlam nit to bollen tot een menschengezicht : het gezicht
van Mar i e t e r Hors t . Eu plotseling overweldigd vann
een in haar borst opstormend wee, had zij zich n eergeg ooid
op fief bed . . . en gesnikt . . . gesnikt . . .

Met eenn schrik ontwaakte zij . „Ben je op, E m mm a ?"
vroeg buiten de deur een stem en knokkels stompeldenn op
haar deur . Het was G e r r i t, haar neef, die haar opriep,
als iederen morgen .
„Ja . . . ja . . . " antwoordde zij haastig, verward .
G e r r i t bommelde de trap af.
,,God . . . wat was dat . . . " Zij betastte zich, zag om
zich heen . Ze lag onuitgekleed op haar bed, op de deken .s . . .
was fief avond of was het morgen P . . . Maar de ochtend
grauwde vaal-wit door 't dakvenster in haar kamertj e
en opeens herinnerde zij zich alles van dien vorigen avond .
Daar stood haar blaker nog op haar beddetafeltj e ; de kaars
was heelemaal opgebrand ; zou tame knorren, maar dat lief
haar onverschillig . . . Lief alles haar eigenlijk niet onver
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schillig, zelfs of ze to laat kwam bij G u ill e p0 n freres? . . .
Was 't eigenlijk maar niet hat baste zoo to blijven liggen,
zonder j e to roeren dwars over j e bed . . . tot j e dood
was? . . .
Toch richtte zij zich eindelijk langzaam op, waschte
zich, schoot haastig een andere japon aan . De vrees van
to laat to zullen komen heving hear flu toch wear . 't Was
immers onzin : liggen bljven als je toch niet ziek was . 't Was kwart voor acht : flog maar Brie kwartier had
ze dus.
Beneden in 't achterkamertje naast de keuken vond ze
hear onthijt voor hear klaar staan : een half broodje, een
klontje boter en een witte theepot, gedekt op een half
servetje . Tante scheen flog met bij de hand . Naast
hear bord stond een reeds gebruikt, als iederen morgen
gelig bemorst krummel-bord met eierdopje : van G err it,
die al om acht uur op zijn kantoor moest zijn .
IE[aastig propte ze hear brood near binnen, met moeite,
ais thong het huilerig gevoel in hear keel hat telkens wear
terug . Ecu vjf minuten later was ze op straat .
Ze kwam joist flog op tijd aan den winkel . Meneer
Paul, die altijd stipt acht uur present was en tegen half
nag en geregeld even beneden kwam rondscharrelen, om to
kij ken of de j uffrouwen wel ailemaal op tijd waren, .veneer P a ii 1 had even vluchtig near hear omgekeken nit
den hock van de lakenstoffen wear hij bezig was . M a r i e
kwam een enkele meal wel een pear minuten over tijd, dock
liet de uitbranders in haar comisch-plompe onverschulligheid
over zich heen gaan zorider dat die hear veal to deren schenen .
,,Wat kon 't hr males . ; ze was Loch volontair ; als ze weggezonden ward zoo d'r pa hair wel in die porceleinzaak van
K r a a y en d e V r i e s iu de Velhorststraat weten to krijgen,
wear-i 's avonds de boeken held ; toch 'n lemma zaak bier . . .
Alleen B e t s i e Be s sin k, die er nooit flog was als de
chef ziju rondgarig deed, scheen to last to kunnen komen
zonder dat meneer P a u 1 - in den loop van den dag, als
hij toevallig fangs hear }peen ging - veal anders zei den :
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„Quoi done B e t s y . . . van morgen verslapen zeg ? een
volgende keer wat vroeger n'est-ce pas P • . . " Maar 't werd
den volgenden keer nooit vroeger ; ja, ze moisten 't allemaal
wel dat Bets een wit voetj e had bij den bans !
Door 't magazijn donsde de kachel een lekkere warmte,
en dat gaf haar, na de kilheid van de grauwige ochtend
straten, voor een oogenblik een prettig-warm gevoel van
huiselijkheid ; ze begon haar werk met opgewektheid . Als
de jongste moest ze eerst stof afnemen en Mar i e helpers
met alles op zijn plaats to zetten moat nog overhoop lab
van den vorigen dag ; dan kwamen er al gauw klanten
nog niet veel chic ; meest dienstmeisj es die handschoen en
op zicht vroegen voor haar mevrouwen, er maar even op
wachten zouden, of eenvoudige jufjes die naar goedkoope
bloesj es vroegen . Dat was een eigenaardigheid van hun
zaak : die goedkoope prullen . Will e m i en, die het weten
kon omdat ze van boven kwam en alles moist van juffrouw
H a a n t j e s, had dikwij is verteld hoe aan die bloesj es, die
op de confectie in den slappen tij d bij dozij n en werden ,,in
elkaar gegooid", zooals de term hier luidde
alleen our
de zaak werk to geven -- het meest verdiend werd, omdat
ze contant of „op maand" geleverd werden, terwijl je op
het geld van den rijkdom sours jaren wachten moest, als
je or tenminste niet heelem ial naar kon fluiten .
Doch dit was het geheim van hun „deftige" zaak : de
voorname clientele moist van dien goedkoopen rommel niets
er werd nooit geetaleerd dan de duurdere stoffen ; het goedkoopja lag in bepaalde doozen geborgen voor de vaste
klantj es . Ieder voor- en naj aar, vertelde Mien verder, werden or prospectussen verzonden volgens een bepaalde lij st,
meest aan menschen in de nieuwe buurten : onderwij zersgezinnen met veel dochters, leeraars-vrouwen, apothekeressen
die dan meest 's morgens kwamen, zich eigenlijk schamende voor hun koopjes . En langzamerhand waren die blouses
onder de nieuwe-buurten-bevolking z66 in trek gekomen,
dat de voorraad telkens was uitgeput, or ook inn elkaar gegooid moesten worden in den drukken tijd, zoodat „G u i 11 ep o n f r e r e s" den roep had hot langst to laten werken
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van de heele stad ; er al eens artikelen tegenn waren geschreven in de kraut . Maar daarvan hadden zullie in het
magazijn Been last. 'loch ging het nu alles door E m m a' s
hoofd, terwijl ze dien morgen haar klanten hielp, zenuwachtiggejaagd achter de toonbank, omdat de win.kel zoo vol
stood .
„En juifrouw, heeft u dam nog satinet als de kleur van
dit monster, maar 't mag er heelemaal niet van afwijken . . . "
Het bleekneuzig, bedeesde meisje, een kinder] uffrouwpas-in.-betrekking stelde E m m a vast, wachtte geduldig,
terwijl zij wear snell op haar laddertje klom . Ze kon hat
gevraagde niet dadelijk vinden, trok onhandig aan een la,
die niet open woo joist nu ze voelde dat meneer P a u 1
haar op de vingers keek . Ach gunst, dear hadt je 't al . . .
jammerde hat in E m m a. „Juffrouw . . , trek u maar niet
zoo aan die la . . . dat • satinet vindt u dear toch niet ; u
moest weten dat die tegenwoordig in 107 aan den overkant
ligt . . ." hoorde ze zijn strange stem, die altijd goad Hollandsch sprak als hij stand] es uitdeelde . Ze voelde zich rood
worden van schaamte tegenover hat meisje dat zij hielp ;
wet moest die denken . Die vervelende man waarom ging
hij niet near boven van ochtend . . . Schi chtig had zij even
near hem omgezien, hem zien staan in zijn grijze pak, zijn
zwarte oogen onder zijn zwart-gladde haar haar volgen.d in
al hare bewegingen . Gelukkig had ze hat satinet
een
incourant snort, die kleur
toen gauw gevonden en was
hij near boven gegaan, den heelers dag niet mer beneden
gekomen .
De verdere morgen was vlug toen omgegaan . Ze had
prat gehad in M a r i e, den halven ochtend bezig met een
dikke zwaar-tillende leeraars-vrouw vol vijven en zessen .
Marl e had haar grove stem tot een koddige gedweeheid
gedwongen, die half beleefd en half voor-de-gek-houderig
klonk. Hoe durft ze toch, dacht E m m a even . Zelf was ze
met haar dames spoedig klaar, had een oogenblik van verademing, waarin ze dean boel kon opruimen . Wel had ze
zich even geergerd over W i l le m i e n, die aan de kleine
toonbank een hear aan handschoenen had geholpen . Voor
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han.dsehoenen verdwaalde bier wel eens een enkele meal
eeuu beer, die gehaast was en, geen tijd zich gunnend om
near een m agazij a van Heeren-artikelen to zoeken, zich niet
afschrikken list door de gouden blokletters op de beide
vensters : Confection de dames .
„Dus juifrouw, heel veel keuze hebt u niet, zie ik . . ."
E m m a, bukkend over hear doozen, zag M i en ' s fij ne
gezichtj e onder bet hooge kapsel koket-lachend zich near
hem opheffen . „O, maar 't is bier ook eigenlijk een dimeszaak, m sneer."
De beer bleef nog toeven, vroeg near de mancbet-knoopen, waarvan hij, near hij zei, in de courant had gelezen
dat G u ii 1 e p o n- f r e r e s den alleenverkoop had . Onderwijl bleef hij- bet winkeljufje onafgebroken van terzijde aanzien. Ze vinden M i e n toch allemaal aardig, dacht E m m a,
en een gewaarwording van alleenheid en jaloezie bekroop hear .
Maar er kwam weer een dame binnen, en dadelijk
bedienend
voelde zij die even-schrijnende gewaarwording
als verdronken worden in de roezing van de zaak.
Om half een, terwijl ze, nu eindelijk een oogenblik
rust, op hear lags stoeltje achter S c h ell e m an s' kantoortje
hear meeg ebrachte boterhammen nit de kran.t wikkelde,
had ze weer dat moee, dof'e gevoel in hear hoofd en een
pijnlij ke stiff heid in hear leden van 't lan ge steers . In de
drukte was deze morgen gauw voorbijgegaan, maar niet
ells dag en. was bet zoo
en nog een eindelooze reeks van
urean had ze voor de borst . Maar den gelukkig ook een
dag vrij, een dag rust
want morgen was bet Zondag !
Terwijl zij, zonder smack, hear oudbakken brood to
kieskauwen zat
de bakker kwam zoo last 's morgens
en ze had niet altijd geld om in een winkel wet kadetjes
of krentenbroodjes to koopen was dit even jets glanzendmoois om can to denken : morgen Zondag ; eerst lang nitslapen en den
. ach nee, maar niet near de kerk, liever
maar dadelijk er op nit als 't goed weer was en den den
heelers middag ook, lekker ver in d'r eentje buiten de stall,
of. . . o maar dat was wear : M a r i e had hear gevraagd of
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ze morgen middag meging ; wet vervelend nu ook wer!
hoeweL . . NI a r i e was wel een leuk kind, en zoo goedig . Maar
toch was ze liever alleen gegaan ; kon j e beter genieten . . .
Dc meid van boven kwam hear ecu kop koffie brengen,
store d, praatziek, nog een oogenblik om .hear heen to draaien .
,,Wat de juffrouw nou zoo dacht van liet wer morgen".
E m m a, met ecu bleek lachje, zei dat ze 't niet wise,
waarop de meid, gezond-rood in hear helder katoenen
japon, hear oogen hebberig rondglensterend over de handschoen-kasten op de kleine toonbank, met hear rumoerigharde keukenstem vervolgde : van dat zj mocht lijen dat
bet goed bleef ; d'r galant die bj de infanterie to Akkerdam
lag, kwam voor een dagje over, kepraal was-i nou, en 't
volgend jar kon-die er nit, nit de heele soldatenrommel ;
dare zou-die ecu zakie beginnen en konden ze trouwen .
,,Fijne spullen Loch, he juifrouw, die glaces ; zal d'r Tin u s
toch 's op aanspreken morgen ; ecu mensch mot toch 's
wit fijns 's Zondags an zijn Iijf hebben . . ."
Dc meid eindelijk verdwenen, kieskauwde zj verder
haar brood met de lauwe slappe koffie, vereenzaamd zittend
in den grooten, flu vai menschen leegen winkel, dome van
stilte. Juifrouw S c h e 11 e m a u s dronk altijd boven koffie
bij j uifrouw Blaantj es op de coupeurskamer, en Marie,
B e t s i e, D o r a en 't B e v e r t j e waren near huffs om to
eten . Pat was zoo ecu regaling : dat zij vieren elk de zoogenaamde ,,week" badden . Die de week had bleef op 't
magazijn zijn boterham eten en op den winkel passer,
terwiji de anderen van twaalf tot half twee near b .uis
ginger om to eten . Zij had de week eigenlijk niet op het
oogenblik, maar voor vandaag met B e t si e omgeruild ; ze
moest nu op haar broodjes teren tot 's middags half zes,
wanneer ze tot zeven near huffs mocht . leder vond het
even akelig ,,de week" to hebben - met z'n tweeen, als
vroeger, zou nog wet anders zijn geweest ; maar rinds een
pear ju .ff'rouwen eens tusschen den middag door meneer
Pa u I op krijgertje spelen waren betrapt, was dat met z'n
tweeen overblijven ook ineens uit geweest.
Dezen middag had Em m a maar een klant to helper
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gehad, en die nog op den troop toe verdwaald bleek : een
Burgerschool-j oggie dat schuchter naar boordfron is gevraagd
had - en nu zij haar boterham naar binnen had gewerkt,
de vettige courant verfrommeld in de voddenmand geworpen,
kreeg ze van uit de la onder de toonbank haar boek, een
huurboek uit een leesbibliotheek en zocht op wear ze
gebleven was . Maar ze kon de pleats niet terugvinden ; 't
was al zoo lang geleden dat ze er 't laatst in gelezen had
en 't boek interesseerde haar ook eigenlijk maar half : 't was
zoo vreemd-griezelig, zoo onnatuurlijk leek bet alles ; zoo
heel anders als de boeken die ze thuis las, in 't gezellig
prieeltje in hun ouden tuin onder de kerk .
Het boek in haar schoot naast haar schaar aan 't zwarte
veterband, haar vingers nog tusschen de bladen, staarde
zij voor zich been in de winkelruimte, wear in 't achtervak
de doozen gerijd stonden op de planken met overal waterige lichtglansjes op 't geglaceerd carton . Suf en strak hing
bier en dear op een staander een japon-lijf, met toch iets
als van een levende gestalte ; alleen leken de beenen malsamengegroeid tot bet zwarte voetstuk en bet hoofd
En bet werd
misvormd tot een zwart-harden glim-bol .
haar, hoe langer ze dear zat en staarde, of bet werkelijk
levende vrouwen waren, griezelig-vreemd, die star naar haar
heenzagen, en of al bet levenlooze in den winkel, die vol
gevloeid lag van een tragen, zonloozen middagschijn, al de
doozen met de zwarte nummers, flu als zoovele oogen zich op
En
haar hoekje richtten in star-koude onbeweeglijkheid .
achter haar lag de roezige, zenuwachtig-jachtende morgen flu
als een obsessie, die nog n adrukte in haar doffe hoofd, haar
pijnlijke ledematen, en vb6r haar de lange, vale middag die
niet door to komen scheen en, na morgen, de Maandag,
de Dinsdag, een eindelooze reeks van kleurlooze dagen,
die ze doormoest, alleen, naar een onbekende toekomst .
Hear ouderlijk huffs . . . haar moedertje, vadertje . . . de
broers en zusters . . . de zonnige jaren van liefde en saamzijn . . . wet leek bet nu ver in 't verleden . . . weg, voor
altijd verloren . Zou den haar verder levee kil en eenzaam
blijven ; zou ze den voortaan gaan moeten zonder liefde en
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zonder warmte, temidden van koude, onverschillige men when ?
Zij was nog zoo jong, dat jets in haar in opstand kwam
tegen de gedachte vann bier, in doze zaak, haar dagen door
to sleuren in eentonig dagwerk, als begraven tusschen doze
muffe winkeldingen, waarin ze zich of moest jachten van
den morgen tot den avond, terwijl hot buiten licht en
zonnig was .
Ret levers wilde zij, maar dit was levered
dood-zijn ! . . .
Stil zat zij, haar handen in den schoot zee uwachtig
knippend de schaar open en dicht, terwijl haar oog en . zich
langzaam met tranen vulden . Was bet niet of zij, als
gisteren avond op haar kamertje, den ernstigen blik van
haar vader op zich gericht zag en die zachte liefdestem
hoorde zooals hij dien avond gesproken had tot „zijn
kleintj e", dat zoo heerlijk-gerust met haar hoofd had aangelegen tegen zijn breede borst P • • •
Maar de winkeldeur rammelde open, tegelijk met eon
gulp van buitenkou . Hot was de livrei-knecht van gisteren
avond, die de manchetknoopen terugbracht . „Complement
van de freule en dat de freule or niets had uitgehouden,
maar dat de freule later zeif wel eons aann zou komen ;
dag juifrouw . . . "
Iv.
Zij was dien volgenden morgen toch maar naar de kerk
gegaan . Zo was wakker geworden met zon ; dat had haar
eon onbestemd dankbaar gevoel gegeven, en met schrik
had zij bedacht hoe lang bet nu al geleden was dat zij hot
laatst was gegaan . Tante noemde al die vromigheid onzin,
maar zij, o, ze moist maar al to good hoe hot haar ouders
bedroefd zou hebben, hadden zij haar levee van die laatste
maanden gekend . Toch had zij or niet verder over gedacht
vbdr zij eenmaal in de kerk zat en den psalm in haar
boekje had opgezocht en mee met hot orgel was ingevallen :
4p Uw woord o levee an one levee
Werpen wij bet doodekleed af. . .
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Toen was 't als vroeger thuis geweest ; 't was werkelijk of het kille kleed van eenzaamheid van haar was afgevallen, en ze had zich diep, diep geschaamd over haar
lauwheid, haar lakschheid van die la atste meanders .
Met de beste voornemens had zij 't kerkgebouw verlaten . . .
„En kind, wet ga je zoo vanmiddag doers ?"
Tante, in haar paarse japon met de kralen borstgarneersels, goed-gemutst omdat hot Zondag was en ze dien
middag visite wachtte, schonk behoedzaam de kopj es in nit
de mooie ken, telkens een dun bruin plietserend straaltje,
eerst in den grooten kop van. G e r r i t en den in de twee
kleinere voor haar en E m .
Zij zaten om de tafel in 't achterkamertj e ; buiten
g oudelde
wonder na dien regendag van gisteren
de
zon lang s de muren den overkant-huizen, en na tantes vraag
zag G- e r r i t door zijn doffe brille-oogenn haar tersluiks evenn
aan, als in schuchtere smeeking.
E m m a begreep best ; dat was de laatste weken nou
telkens, eon grit van zoo'n jongen : verliefd op haar to
worden en haar overal na to loopen ; ze had nedelijden met
den stakkerd ; hij had ook al niet veel daar op dat droge
kantoor ; zij kon er voor voelen ; hot moest haast nog akeliger
zijn as bij G u ill e p o n ; maar uit medelijden alleen kon
ze van dien jonen
gtoch niet gears houd .en.. Hij was doodgoed, maar daarmee had je ook alles g ezegd .
En tegen haar zin wat plagerig, zich direct wreed en
gevoelloos noemend, omdat ze begreep dat het dien goeierd
pijn moest doers, antwoordde zij tante
„TAI a ri e t e r H o r st komt me balers om half twee ; ik
moet toch itmand hebben om me to wandelen, flu G e r r i t
me nooit als een galante ridden zijn geleide eens aanbiedt ."
Weer zagen de brille-oogen haar grappig-smeekend aan .
„Je weet wel E m mm a, dat bet niet wear is wet je
daar zeg t ; ik heb je toch bij herhaling gezegd dat . . . "
E m m a schaterde bet uit . Ze moist niet moat hot was
vandaag, maar die jongen werkte ook zoo onovertroffen-
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comisch op haar zenuwen, en wat een stadhuiszin ; 't was
our to gieren gewoon! Ze geloofde dat dat let was, wat
haar zoo uitgelaten stemde : let vooruitzicht van een lange
wandeling tussehen de velden of fangs den Rijssel, heerlijk
op zoo'n dag dat 't vroege voorjaar al in de lueht zat ; je
van zoo'n week bij G u ill e p o n
kon dan al die stiff
eens uit je leden wandelen, of ,,tippelen" zooals ltd a r i e
zou zeggen ; dat kind had van die eenig-leuke uitdrukkingen sours.
Zij spraken flu niet veel meer ; aten zwijgend hun painde-luxe met koek, de gewone zondags-tractatie ; tame had
haast our gauw den boel op to ruimen voor de visite, en
G e r r it, de goeierd, was ontmoedigd in zjjn scheip teruggekropen ; las flu nit een krantje let Gemeenteraads-verslag ;
toch zielig, zoo'n jongen . . .
Al spoedig werd er flu gebeld en kwam Mar ie . Ze
braeht een stroom frissehe lueht nee in haar kleeren en
een bins van gezoudheid op haar wangen .
„Gut, gut, zijn we mooi !" sloeg tame de handen ineen .
,,Nou kind, feet zit er in bij jou, hoor! Gaat dat alles van
je salarissie af of mot je pa daarvoor opdokken P"
M a r ie bezag zichzelve geringsehattend, in al haar ruwheid toch wat verlegen onder die bewondering .
,,Och wat, die mantel heb ik op een koopie uit de
zaak natuurlijk ."
,,IIn die rok en die hoed !" sloeg tame nogeens haar
han den .
,,Nou, die rok natuurlijk 66k nit de zaak weg en die
hoed van bij P i e t e r m a n op de Hooimarkt, als u let dan
weten wil ; de veren bennen al geknakt met die femme wind ."
,,Wel j uffrouw Marie, wet spreek j e fijn van ,,bennen"
en ,,lam" ; doet „u we" dat 6ok als u de clique kianten
heipt ?" grappigde G e r r it, nit zijn slof sdhietend, in de
hoop dat E mm a hem wat minder een saaien kantoorpiet
zou gaan vinden, zooals ze hem eens in drift had genoemd .
Mar i e, bruusk, zag hem aan, met een onversehilligheid van o-ben-jij-dear-dok .
,,Aeh wet, dat mooie spreken, last dat maar aan de
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nheid over ; we blij ven t6ch maar burgerkinderen, die
den godganschen dag in zoo'n zaak sj ouwen moeten, wat
P„
jij E m
E m m a, voor den spiegel haar hoed vastspeldend, antwoordde niet ; zij ergerde zich, aan tante, aan G err it, aan
Marie, zij wilt niet aan wie bet meest .
Zij voelde eensklaps weer, als bijna dagelijks, hoe ze eigenlijk boven deze
menschen stood, zooals haar moeder, dat lief-bescheiden,
zachte moedertje, gestaan had boven haar schreeuwerige
jongste zuster, bij wie ze nu bijna al een jaar in huffs was ;
zooals haar broers, flinke jongens beiden, de een op een
handelskantoor, de ander op zee, stonden boven een uitgepieterd klerkj a als zoo'n G e r r i t
en haar vadertj e, die toch
maar een eenvoudige onderwij zer aan een bij zoo dere school
was geweest, gestaan moest hebben boven zijn zwager, bet
kleine kruideniertje-in-goeie-doen, wiens afschuwelijk bakkebaardj es-portret voor hing in 't kleine salonnetj e . Neen,
't was ellendig dat tante Bert h a zich zoo verburgerlijkte ;
zij schaamde zich met haar over straat to gaan .
„Ben je haas' klaar ?" vroeg M a r i e ongeduldig, als
een huzaar met haar mooien veerhoed door 't kamertje
rondstappend .
Ja, E m m a was klaar, zei tante goeiendag, bonjourde
hoog tegen G err it. --- Al haar medelijden met dien jongen
was weg ; ze vond hem flu onuitstaanbaar .
In de straat, de deur nauwelijks toe, hield Marie haar
vriendin staande . „Zeg, een zure, die tante van jou, boor ;
ze keek me me kleeren haast van me lijf" .
„Och . . . " verontschuldigde E m m a .
„Nou, maar ik vind van wel, boor, jij liever bij haar
aan huffs dan ik ; en dan met die dooie hark van een jongen . . ."
„Ilc vin 'et er dan ook zoo prettig niet ; moet je niet
denken", kwam E m m a nu oprecht, terwijl de meisjes
gearmd de straat afwandelden .
Hoog blokten aan weerskanten de grauwe huizenrijen,
kazerne-achtig met bun reeksen vensters, waar nu, met
den Zondag, overal menschen gluurden . Lorrig slerden
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achter de troebele ruiten de kanten vitrages, gong van
vele aanvatten ; boven krijsch-kleurende cachepots stumperde bier en char een verfietst varentje of puisterige cactus
uit. En overal, overal menschen . Manner in overhemdsmou~
wen met kranten ; vrouwen met glinster-tikkelende hangbellen. Kinderen dreinden tegen hoog-steile trapper op ;
aan den hoek van eon zijstraat speelden boezelmeisjes
touwtje . Al bet helsche van zoo'n stad-op-Zondag kwam al
dadelijk weer over E m m a, terwiji ze met M a r i e de straat
afging in de richting van de Huisderveensche kade . Ze vond
or zich aanstellerig om ; ze had al zoo vaak beproefd bet
van zich of to zetten, en toch overweldigde bet haar weer
iederen keer dat zo 's Zondags deze buurt doorging en haar
oogen dwaalden langs die hooge, vale huizen, waar 't altijd
gluiperig achter do vensters bewoog en 't van allerlei
geluiden gorgelde . Dan kOn zij haar oogen niet of houden
van do vensters waar zij fangs kwam ; dan moesten haar
blikken onderzoekend borer in do donkere voorkamertjes .
Dan zag ze glimmende tafels met antimacassars en goudbetippelde kleurige poppet] es, of manchetten en kragen op
stoelen, griezel-wit, z66 als gisteren de waschvrouw die had
thuis gebracht . En dan zag ze bovenal bet stof in do raamkozijnen - dat bet was of ze bet pr6fde - en do uitgeMeekte gordijnen met altijd weOr en overal do ene groozeligo plek van kiamme harden . En 't was haar of overal
vuilheid zich hoopte achter die huizen en of bet op haar
nerspoegde in weee verschrikking, dat ze bleek en koud
werd en bet moeilijk slikte in haar keel .
,,Wat ben je stil", vond M a r i e, haar even bij den
arm ringelend.
,,Stil ?". . . lachte Em m a flets .
Zwijgend liepen zij door tot aan den hoek van do
straat . - Op do lluisderveensche kade hadden de boomers
al teere lichte knoppen ; eon plant- en aard-geur, als jets
lente-buitenachtigs, waarde om .
,,Mot j o opsnuiven, zeg, die Iucht," raadde M a r i e ;
dan, stilstaande : ,,Gut, we liebben nog niet eens besloten
waar we heendrossen ."
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E m m a kneep haar lippen . Wat kon die Mar i e toch
ordinair does ; ze was sours wel leuk, maar toch eigenlijk
niks geen vriendin . En wat had ze weinig smack ; tante
mocht het dan mooi noemen, maar zij vond bespottelijk
zoo slecht die kleuren pasten : donkey-blauwe mantel met
schel-rooie rok en dan sera hoed met bruins veeren . En
dat voor een winkeljuffrouw uit een modezaak . M i e n had
toch dadelij k veel meer s mask ; kon je zoo zien.
„Nou, waarheen ?" drop g Marie, alweer ong eduldig .
„Een flunk stuk wandelen," haastte E m ma, bang dat
Marie naar de muziek in 't Gravensteenpark zou willen,
midden tusschen de herrie . Zij snakte er naar buiten to
zijn tusschen de vrije velden .
„Als we eens den Lemsterweg en dan een eind Tangs den Rijssel gin gen, den karat
van Rij sselmuiden . . ." opperde zij .
Mar i e vigil dadelijk bij, en haar vriendin weer bij den
arm nemend marcheerde zij inn haar huzarenstap met haar
de brag over. „Ja zeg, en dan gain we ook even can bij
V e 1 d e r s can 't Rijsseler Veer ; je west, dat nieuwe restaurant : ze hebben er een tuin met een schommel, vlak can
't water ; verleden nog woest met die jongens vain . Wilm a n s geschopt
e~nige lol gehad ! En ze hebben er wel
drie biljarts ; ken je biljarten ? Niet ? o zeg, dan most je
't leeren, eenig gewoon ."
„Maar dat doers toch geen dames," stribbelde E m m a
tegen . Ze verlangde eigenlijk dat ze al weer goed en wel
thuis was ; het halve plezier was al van de wandeling af .
M a r i e zag haar even van terzijde can, trok met haar
schouder .
„Nou zeg, dames . Je kan in de week Tang genoeg
„dame" zijn. We werken tocli maar in de confectie niet ?"
„Ik vind toch, dat we ons als dames to gedragen
hebben, op zondag zoo goed als in de week," zeide E m m a
beslist, „al zijn we dan geen freules of hoog e chic" . . .
„Nou, vied jij je dan maar zoo'n ,,dime", net Mien
en D o o r ; dat zijn 66k zulke zuren tegenwoordig ; wandelen
liever met 'r mooie meneeren ! Als je dan niet sneer een
beetje pret in je levers hebben mag" . . .
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Het gesprek stokte een oogenblik ; zwijgend gingen ze
de zonnige Bochtstraat ; E m m a las gedachteloos de namen
op de huisdeuren .
„Jekkie, dear he je h r ook" . . . stootte Marie hear
ears . „Zie je wel, dat wijf v a n Pal en, dat altij d zoo opspeelt in den winkel ; mot je zien, die boa! Zou dat 'r man
wezen ; wel 'n kwiek vent] e !"
E m m a antwoordde niet ; ze had weg willen vluchten
nit deze nette straat, vol statig wandelende Zondagsmenschen, weg van M a r i e vooral .
Dwars staken zij bet Gravensteenpark door near den
Lemsterweg . 't Zag overal zwart : vrouwen in flappige
kraalmantels duwend achter kinderwagens ; werklui in zwarte,
slecht-zittende pandj esj assen, glimmende dophoedj es op burs
stijfplakkig hear. Toch was er in bet loopen door bet
Gravensteenpark wel jets liefs, jets buitenachtigs ; streelend
liet E m m a hear blik gaan over de groene gazons en de
vijvers met zwanen . Maar bet stemmengezwatel condom
ontnam hear de illuzie van werkelijk buiten to zijn ; sigaarrook wrap gde zurig-zoet hear in news en keel, dat ze even
hoesten moest .
wear ze dien morgen nog
Langs de Westerkerk
gezeten had bereikten ze den Lemsterweg ; wij d en
ver, een lange zonnige bean van stoffige steenen, strekte
de straat zich tot den Rijsselmuidschen weg toe . Weer
spelende kinderen langs de huizen, de gesj oten winkeltj es ;
of en toe snorde een electrische tram voorbij .
„Pfff ! 't is bier knappies warm", pufte Marie, hear
mantel losknoopend. „Waarom zijn we ook maar niet liever
in 't park gebleven . . . "
E m m a an twoordde niet ; hear oogen staarden maar
recht voor zich been near de brug aan 't eind ; lucht,
ruimte, vrijheid . . , snakte hear ziel .
Gelukkig hoefden ze bij de brug niet to wachten .
Snel liepen ze een troepje manners voorbij, die hang-leunend
over de belie in bet water lagers to spuwen . Bij 't laggs
gaan der meisj es keerden ze zich vadzig om, loenschten
van onder hun petkleppen, elkaar lacherig aanstootend .
O. E. 1 X 7
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„Pas op J an, trap de juifrouw niet op t'r eksteroogen !"
E m m a had het zien aankomen . Zoover mogelijk was
ze uitgeweken ; toch kreeg ze nog ears both van den man
die door zijn kameraad ruw-plaagrig near haar ward toegeduwd . Marie had haar vriendin bij den arm snel voortgetrokken . „lasses, wa'n enge venten . Wat doers we ook
dezen kant uit to gaan," pruttelde zij .
Links hadden ze nu een lange rij schepen, in gemierel
van marten en touwen zwart afstekend tegen de blauwe
lucht . Een hoed, op hat dek van een der schuiten, liep
keffend met hen mee tot aan 't uiterste puntje bij 't roar .
Uit een ruim drensden harmonica-toners, snorkende grommingen uitgehaald tot kleffig gej ank . Een eind verder
stak uit een kaj uitsopening een pears-geboezeroend mannelichaam, gesteund op twee handers, die plat op hat dek
stonden, als pooten . Met krimpende mondvertrekkingen
blerkte de man hat harmonicawijsje mee
„0, mijn Suzanna, wet zijt gij lief en schoooon . . ."

Toen eindelijk
waren zij buiten . Era m a bleef
stilstaan, haalde diep edam ;
ze dronk de lucht, dr6nk
de lucht . . .
Vlak-groan lagers de weilanden uit tot aan den zilverschitterenden Rijssel in de verte . Daarachter verwaasde
blauwig hat verschiet . Dichterbij glansden slootjes hun
metalen lij ningen ; sepia streepte een hekj e, vlerkte een
molentje . En dichtbij ademde een boerenhofstee die liefbekende, ranzig-zoete landlucht nit ; was hat hoof, was hat
meat n . . . Een koe loeide . . .
Marie was ineens een druk verhaal uit de zaak begonnen .
„0, zeg, die S c h e 11 e m a n s, dat is me toch zoo'n lamstraal ; je ken nou net niks bij dat mensch ; en weet je
wet we gisteravond gedaan hebben, B e t s en ik ? Je weet,
Zaterdagsavonds legt ze d'r journaal altijd op de gasmeter
boven, bij de paskamer, omdat meneer P a u 1 hat den
altijd dOorziet en de posters aanschrapt die „ontvangen"
moeten worden en toen hebben B e t s en ik o zeg we
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hebben ons slap gelachen een viezig papiertje genomen,
je weet wel zoo'sn edit papiertje als waarop zij altijd haar
notifies schrijft en daar hebben we met potlood op gekrast
met die poot van de schellevisch met al die lange halen
j e weet wel zoo'nn snort minnebrief aan 'n zekeren J a n u s
van D a m hij begon zoo mijn teerbeminde J a n u s non je
begrijpt die Jan u s bestaat niet wie zou er non ooit op
de schellevisch verlieven he P die uitgedroogde tang nou
en dat hebben B e t s en ik tusschen de bladen van d'r
journaal gestopt zoodat de bass het vinden moet ik was
alleen bang dat-i 't wel begrijpen zou en het er nit zou
.gooien als-i 't vond maar B e t s zee van niet dat-i 't zelf
veel to leuk zou vinden om S c h e l 1 e m a n s d'r rooie kop
morgen to zien als-i 't journaal d'r Maandag met het
brief] e er een beet] e uitstekend natuurlijk terug brengt o
zeg ik denk da' 'k me doodlach gewoon o die Bet s is er
Loch zoo een zou je niet zeggen he? zoo saai meest maar
't is een binnenvetje als ze eenmaal loskomt heeft ze op
alles wat en ze durft nee wat die meid durft en wat ze
zeggenn durft tegen meneer Paul enfin daar zal ook wel
weer z'n reden voor zijn dat-i 't zoo voor zoete koek opeet
alles wat dat kind 'm zegt wat jij meid . . , nou,
geef
dan ook er 's asem . . ."
E m m a antwoordde niet ; ze had maar half geluisterd
naar 't geratel van M a r i e, maar gestaard voor zich uit
naar de weilanden, die glansden vann zon, yA.lleen toen
Marie van B e t s i e R e s s i n k en den bass sprak had een
licit rood vluchtig haar wangen overtogen . Een vulgair
kind toch eigenlijk, die Marie . voor de klanten kon ze
zich tamelijk goed voordoen, al was ze dan wat lomp ; maar
zoo onder mekaar . . .
En weer voelde ze die schaamte, dat ze met haar gearmd
liep, ook al zag niemand hen beiden hier samen .
Een vreemde stemming, als zij in langen tijd niet had
gevoeld, had zich onder 't gaan van lieverlede van haar
meester gemaakt zoo jets als dien morgen in de kerk,
maar toch weer anders ook, jets zachts, jets weeks, dat uit
de zonnelucht in haar scheen neergedaald, als met lente-
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reuken in hear binnenvloeide en even, vaag, herinneringen
in hear aanroerde van lang geleden, thuis, van wandelingen
als kind gedaan om bet kleine stadj a met hear ouders of
zusters of vriendinnetjes . Beeldenn doken op, onbestemd,
verdwenen v66r hear verlangende geest ze grijpen kon . En
dat, dat vage, klonk hare ziel tan als met een weemoed
om van to schreien ; en alleen de tegenwoordigheid derratelende Marie deed hear hear tranen terugdringen .
Werktuigelijk bleef ze eau even staan en wachten,,
omdat Mar i e hear arm had losgelaten en op den grasberm
langs den weg gehurkt aan een langen stengel calmus rukte,
clank opschietend nit een sloot. Dan weer den arm van
hear vriendin grij peed, begon ze er als een paard op to
kauwen . ,, L ekker als je dorst heb," recomm andeerde ze ;.
toes, near de lucht wijzend : „'k Geloof werentig dat we
nog sans krijgen ."
Zij liepen nog een tiers minutes verder, tot wear de
grillig slingerende Rijssel met een kordate kromming zich
van den horizont losmaakte en blankig wemelend zijn schit
terende golf] es near bet zuiden stuwde door de velden been .
De grasberm liep bier glooiend of tot in de rietlanden
bier en dear trapten kleine paadj es m odderig zand near de
rivier toe .
Marie sprong de laagte in en woelde zich met hear
armen door de biezen ; E m m a volgde, behoedzaam de
drassige plekken vermijdend . Nu stonden zij op een vlondertje vlak aan 't water, zich doorwaaien latend door den
hartigen wind. Breed en fier liep op zijn snelle golfjesvoeten
de Rijssel langs de groene landen, suizelde tusschen de
buigende riethalmen en klokkerde klankig tegen bet bronsgroen beslijmerde vlondertje aan . Als een altijd bewegend_
pantser van goudene schubbetjes was bet, stalig verkleurend
near bet verschiet. Een stoomboot gleed langs, wit spiegelend
in 't water ; stiet even een loeiing uit voor 't Rijsseler Veer .
„Moet je zien zoo leuk als dat water tegen die pales
oploopt . . . " rettelde Mar i e .
E m m a zag uit in de wazige verte . Eindelij k trok
Marie, ongeduldig, hear van 't vlondertje af . „Zeg, a1a
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we nog droog thuis willen komen molten we wel teruggaan ;
kijk die lucht eens, en ik pas er voor een kletsbui op me
zondagsche goed to krijgen
"
Werkelijk dreef er van over de velden ginds uit den
polder een paarsige wolkenmassa aan, donkey dreigend in
het meer van effen luchtblauw, violette kaatsingen spiegelend op 't fronselende rivierwater . De riethalmen sidderden .
,,lasses nog toe, en 't liet zich zoo goed aanzien ; dat
zal je non altijd hebben op Zondag . . . " pruttelde M a r i e,
terwijl ze weer op den welt liepen, haastig naar stad terug .
De zoo werd flu ook voor een oogenblik verduisterd ;
al het goud, het zingende goud, was in een oogwenk van
de velden af. Ret groen werd verdoft ; schaduwen vaagden .
En snel dreef de wolkmassa nader aan, verdeelde zich, verbrokkelde over het gave blauw van de lucht, dat even in
m.alle stukken gebroken lag
dan weer samentrekkend,
zich uitspannen.d tot een taai, grauw vlies . Met spatjes
reg ende het al .
Mar i e bleef stilstaan . „'t Gaat niet, we moeten terug ;
't Rij sseler Veer is maar tien minuten her vandaan, of nee,
flog dich ter bij is een cafe, char kunnex we schuilen .
Gauw, gauw . . . " dreef ze haar vriendin, lomp stappend den
hel-rooden zoom van haar japon voor zich uitschoppend .
De veeren op haar hoed dan step wild .
„Ik geloof dat 't ginds al giet ; kijk char eens over
die landen . ., een en al grijs . . ." hijgde zij . „Ads 't nog
maar drie minuten uithoudt zijn we bij 't cafe . Toe dan
neid, gauw . . ."
Juist dat ze het cafe
niet meer dan een boerenuitspanning aann een bocht van den weg
bereikten, viel de
regen in stroomen neer .
„Gauw, gauw . ., me hoed . . ." droog Marie haar ge.zellin het portaaltj a in, de gelagkamer binnen .
Het was er vol ; een bouffee van dranklucht en
sigaarrook drukte E m m a beklemmend op de keel . Over
de bilj arten hingen opgeschoten jongens in hemdsmouwen,
met ra,uwe gezag-stemmen het praatgeroes in 't lokaaltje
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overheerschend. Zij vonden nog een leg tafeltje, dicht
bij 't buffet.
,,We zullen maar ieder 'n Bias bier nemen," had M a r i e
vlug gefluisterd, -- „de's 't goedkoopst . . ."
E m m a vond goed ; zij list zich maar gaan in een
steeds in haar groeiende stemming van triestigheid, die dat
teere van straks nu voorgoed brutaal had verdrongen en
waaraan zij zich Been moeite m eer gaf to ontkomen .
„Nou, proost boor !" tilde Marie haar Bias op ; en
beide meisjes dronken . Een muffs walm van natte kleeren
spookte als een weee benauwdheid um ; dof klotsten over
de biljarten de ballen, waartusschenn door de vloek-stemmen
der opgeschoten jongens ruzieden .
E m m a zag near de reclamebiljetten tegen den muur,
den near de dikke vrouw in 't buffet, die de handen vol
werk had. En ze dacht even, hoe ze dat nog akelig er
vinden zou als bij G u ill e p o n : zoo to dienen in een
buffet . . .
Nu hare gedachten near „de zaak" terugzweefden, beneep een gevoel haar van wrange ellende . Die zaak . ., ach . . .
bet wachtte wee"r alles op haar morgen, met al zijn verveling van eindelooze grij ze siren enn al zijn gej acht weer,,
een heels week lang . . . En waarv66r alles ? Alleen voor een
zoo'n Zondag, die om was eer je 't moist en waarop je zatt
in zoo'n duf cafe, terwijl buiten de regen viel . ., en je je
schaamde en je 66k verveelde . . . Zou dat flu zoo haar heels
verdere l even moeten doorgaan, dag en, weken, jaren lan g P
Wat was bet levee den veel anders den een benauwen.de,
then waren ze
ban ge Broom n. . . vroeger . ., ja, vroeger
dagen
waren
heerlijk, maar
heerlijk, de Zondagen . Bijna ails
de Zondagen vooral . Eerst 's morgens alien near bet oude
kerkje : haar vadertje, moedertje, de zusters en broers . Zij
zat naast moeder tegen de groote eiken burgemeestersbank
recht over den preekstoel, en Binds vader in de diakenbank, zijn zacht-lief donkey-blonde baardgezicht steunend
op zijn hand, aandachtig luistrend near wet dominee sprak .
En wet meer op zij, in een lagers bank, de broertjes, twee
kortgeknipte jongenskopjes, fijne profieltjes, net kopjes ale
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van cherubijntjes, had ze dikwijls gedacht toen ze nog heel
klein waren. . . .
Ze schrikte op door M a r i e, die meet een ruk hear
stoel had afgewen.d en nu near de bilj artspelers zat to
kijken .
Ret regenen scheen op to houden, want langzaam-aan gingen de menschen been .
„Zeg. . . " stootte Mar i e, „zullen we vragen of we
mee magge doer . ?"
E m m a schrikte . „Ben je gek . . ." tluisterde ze heesch .
ElIaar vriendinn schokte even den schouder.
„ Taarom niet ?" vroeg ze mid . „Derek je sours dat ik
bang voor zullie ben ?" een elleboogstootj e in de richting
van de spelers.
„Bewaar je fatsoen toch wet !" drong E m xn a gedempt,
nu werkelijk boos van schaamte . „Bedenk toch dat je geen
jongen bent . . ."
Mar i e antwoordde niet . Ze had hear stoel nog verder
afgedraaid en zat brutaal near de jongens to kijken . A.f
en toe maakte ze half-luid een opmerking over 't spel,
quasi tot E m m a, die heel goed begreep dat bet was in de
hoop door de spelers to worden opgemerkt .
„Zullen we maar niet opstappen ?" drong zij, „'t weer
is opgeklaard en 't is flog een heel eind terug . . . "
„Maar 't kenn elk oogenblik weer beginners
. Gut, zag
je die ; wet 'nn lekkere trekbal !"
I)e „trekker," steunend op zijn queue, zijn beide harden op de pomerans, zag nu bun kant op . „Zoo A n n a, be
jij dear bok . . ." grapte hij .
M a r i e schouderschokte . „A n n a, boor je die, dear heb
je hem ook . . . "
Maar E m m a was opgestaan ; ging near 't buffet,
wear ze betaalde . „Ga je mee ?" vroeg ze Marie nog
eens . „Ik vind bet bier to benauwd . . . "
Doch juist dat ze op de deur toestapte our zonder verder
omzien near Mar i e bet lokaal to verlaten
werd bet
deur-portaaltj e door een nieuwen troep opgeschoten jongens
verstopt, die omslachtig, luidruchtig gebarende met branieachtige schreeuwstemmen van buiten inkwamen . . .
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„Zeg, wat dee jij raar . . . " vond Marie zoodra ze weer
buiten liepen . En : „Kind, wat mankeert je ; je ziet zoo
wit als een lijk !"
Mar i e, al haar ergenis om wat ze E m m a' s preutschheid noemde vergeten, was nu een en al goedige bezorgdheid . Zij reikte haar vriendin haar flaconnetje . „Bier, snuff
's, eau-de-cologne . . . "
E m m a, bleek, snoof.
„Gaat het nou wat beter P Willen we aan den Lemsterweb de tram nemen, zeg P"
E m m a knikte, flauw . En er was, terwijl ze verder
liepen, zij steunend op Marie' s arm, flu maar den gedachte
in haar hoofd : de tram to nemen . . . thuis to zijn . . . zoo
gauw mogelijk . . .
Het laatste eindje hadden ze nog to voet to gaan .
Mar i e vond het wel zielig zooals dat kind daar naast haar
in die tram gezeten had met groote schrik-oogen en zoo
wit als 'n doek ; maar 't werd op zoo'n manier een lekker
grapj e, zoo'n wandeling ; eer ze dat nog 's weer deed! . . .
Naast haar, steeds meer op haar steunend, liet E m m a
zich willig leiden waarheen Mar i e haar bracht . 't Was of
haar beenen haar los onder 't lichaam waggelden en alsof
ze voortzwaaide als een dronken mensch . De fijne lucht
prikkelde haar verbijsterend in 't gelaat ; de menschen op
straat gleden als zwarte schaduwen langs haar heen, en
boven aan den, nu weer blauw geworden hemel, stood
kwaadaardig de zoo to lachen .
En toen Marie haar in de van Buerenstraat aan juifrouw
M u t s e r s had afgeleverd en ze nu, wezenloos, in 't enge
gan getj a op de mat stood, antwoordde ze op al wat haar
verblufte tante haar vroeg : „van wat ze dan mekeerde en
dat ze toch niet met 'r beste goed tegen die witte muur
zou aanstaan," niet dan met bleeke stem
„Ik wou haar bed . ., toe, breng me naar bed . . . "
V.
Toch word zij niet ziek, zooals haar tante gevreesd had .
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Na een nacht van koorts was het alles heel kalm en rustig
in haar geworden, met 't gewone aanzien der dagelijksche
dingen our haar heen : in de zaak : de gezichten der andere
winkeljuffrouwen, der dames ; thuis : tame en G e r r i t en
haar eenzaam zolderkamerfje . Er was niets veranderd, en
toch . . . toch scheen het wel of alles anders geworden was,
als in een andere wereld dan die ze tot flu toe had gekend .
Ret geroezel der stemmen in de zaak leek haar verder, eager,
als door een gaas . Zelfs M a r i e' s stem was minder hard,
minder grof
als met een gedempten klank van verte .
En ook de bewegingen wares anders, als was er in dat
alles jets van oubestemdheid, jets dat met den vroegeren
leefgang niet samenging . Sours schrikte zij op door een
arm die wat dicht fangs haar heen bewoog, een woord dat
wat heller uit-dook boven die gedempt-verre kabbel-kabbelende klankenzee . Maar dadelijk werd dan alles ook weer
zacht en vlak, met die gelijkmatige vreemde kalmte in haar
en rondom haar heen enn als kabbelde de zee van stemmen
flu weer breed en gelaten-ruisehend nit, als vervloeiendo
over de uren.
De weken vergingen, en het voorjaar kwam . Om half
een, als zij over 't Stadsplantsoen naar huffs ging, zweemde
het haar toe in ijle teere geuren, dat zij, met een onbewust gebaar, wel openspreiden kon haar handen als our het
to ontvangen : het voorjaar, waarnaar zij zoo fang had
gesnakt . Na het eten was zij meestal dadelijk weer buiten,
spoedde zich door 't muf-drukkend stadsgedeelte waar haar
tame woonde naar het Gravensteenpark en dear zette zij
zich op een bank] e aan den vij ver en zag naar de zwanen
die er statig dreven of hot wazig groen der struiken aan de
overzij van 't water, glens-g oudend in den zonnedag .
Achter haar geruchtte vaag hot grootestadsleven, van tijd
tot tijd tjingde een electrische tram, en terwijl ze de
oogen sloot en haar hoofd liet zinken op de leuning van
de bank scheen haar de stilte van het op dit uur verlaten
park in de groeiende lente or to grooter door, met hot
lichtjes gekweel van vogels tusschen 't gebladert, dat reeds
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zijn zachte schaduw wierp . Een stemming van droom
weefde zich om haar, als haar wikkelend in teere, glanzende
waden, terwij 1 de vogeltj es kweelden . . , kweelden . . . Was
dit niet het verleden van jaren, jaren her? voelde zij niet
in deze lente-huivering die als een verrukking van lindebloesem-geuren haar streelde over het op de bankleunin g
gevlijde hoofd . . , de huivering van heel vroeger, toen
zij kind was, wanneer via een langen winter de lente
eindelijk neerstreek over hun ouden tuin ? . . . En was het
flu niet of zij de oude kerkklok hoorde slaan met dien
bekenden klank, waarnaar zij 's avQnds dikwijls luisterde
aan 't open venster van haar slaapkamertje, als 't buiten
en in huffs zoo stil was en sterren flonkerden, hoog, hoog
aan den hemel ? • • • Nu speelde zij met haar vriendinnetj es
in de wei, waar ze bloemen plukten of wegvluchtten voor
de jongens, die haar nazaten met spinnen : AA d r i a a n van
den apotheker en W i 11 e m en Leo Jan s e n . . .
Eens, dat ze bramen plukten in 't bosch en zij met
L e o wat was achtergebleven ze hadden een plek gevonden waar 't zw rt zag had hij haar een his gegeven
en zij hem verlegen een naren jngen 'ogenoemd, maar den
heelen yacht had zij er van wakker gelegen met gesloten
oogen en geluisterd naar de kink en gedacht aan L e o,
met wien ze later, als ze ouder was, zou trouwen . . .
Ret was niet gebeurd ; de jaren warm gegaan, en langzamerhand warm ze van elkaar vervreemd geraakt, hij
naar een dorp in de buurt vertrokken, zij blij vend in het
oude stadj e, het oude huffs onder de kerk . . .
En toen hij opeens na jaren weer vdor haar had
gestaan en de reeds lang niet meer verwachte vraag toch
nog gekomen was . ., had het haar verward en verschrikt,
en hij had ongetroost weer moeten heen gaan . . .
Zoo was het alles zacht en vervloeide het in haar ziel
met een weemoed om ver verleden, een zonnige jeugd . . .
om al dat lieve, ook droevige, dat flu lang voorbij was
terwijl zij zat op het bankje in 't Gravensteenpark to Rijsseldam en naar de groen a struiken zag en hoorde naar het
vogeltjes-gekweel . . .
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En alleen in de nachten als ze lag in 't donkey
van haar kamertje in tante's huffs zag zij zich in voile
werkelijkheid terug op dien Zondag, in dat lokaaltje, met
M a r i e waar zij, to midden van een troep schreeuwende
jongens, nu L e o had teruggezien . . .
VT .
Toch, na die eerste oogenbiikken van verbijstering na
hue ontmoeting, was er dikwijls de twijfel in haar geweest .
Het kon, het mocht toch immers niet, en het was ook niet .
Ret kon. L e o niet geweest zijn . En hoe meer zij er
over dacht, kalm-nuchter flu, hoe meer bewijzen zij uit
haar herinnerin g to putters meende voor het feit~ dat zij
zich vergist had . Ze zag den man van dien Zondag weer
v66r zich, zooals Mj half-dronken in branie-achtig geschreeuw
die herberg was binnen gekomen en . . . neen, neen, het
was L e o niet geweest, alleen maar iemand die veel op
hem leek, een neef misschien, of wat dan ook maar L e o
niet. Die man had grijze oogen gehad en . L e o had bruine,
of . . . had die man wel grijze oogen gehad ? . . . Ze moist
niet meer, ofschoon ze hem toch overigens nog zoo akeligduidelijk v6or zich zag . . .
Maar in den gang van dag op dag de roes-drukke
zakensleur bij G u ii 1 e p o n F r e r e s hadden die vragen,
did twijfelingen al even weinig haar geest bij voortduring
runnersn bezig houden, als dat die droomsiuiers om haar
konden blijven rondzweven, niet zouden worden weggevaagd als door een nuchteren wind van practisch levers .
Ja practisch moest ze worden ; niet soezen, zooals
S c h. ell e m a n s haar zoo dikwijls verweet ; practisch ; de
handers nit de mouwen leeren steken ; een goede winkeljuffrouw zien to worden, die zich een eigen weg door 't
levee banen moest. En wanneer het L e o dan werkelijk
toch geweest was, dien zij, na jaren, op 't onverwachtst
nu had teruggezien, was het dan niet voor haar als een
herinnerin g, een weak, dat ze than s geheel voor zich zeive
to zorgen had, nu zij haar geluk, toen zij het had kunnen
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grijpen, onbedachtza.am aan zich had laden voorbij gaan P
.
L e o teruggezien in een kroeg ! Temidden van ruwe, halfdronken jongens! Was het niet als een bespotting van bet teere,
bet mooie van vroeger ; als een duidelijke vingerwijzing
van de kloove die er lag tusschen 't verleden en thane?
Weemoed P
wet deed ze er mee ! Droomerijen ? weg,
weg ; er was niets n u dan G u i 11 e p o n F r e r e s! En zij,
die
naar S c h e 11 e m a n s' model
een goede winkeljuffrouw worden moest . . .
Op een Zondagmorgen nam zij de portretten van hear
ouders, broers en zusters van bet kastj a op hear kamertj e,
en borg ze op in een der laden .
„Gut, kind, wet doe je ?" had hear tante gevraagd,
die toevallig juist de kamer binnen kwam .
„Ik word practisch, tante," antwoordde zij, geknield
en hij g end, dear zij de 1,, die to vol was, niet dadelij k weer
dicht kon krijgen. Er klonk wet spottends in hear toon,
en wet verbouwereerd was juifrouw M u t s e r s been gesloft
naar hear eten, dat ze meende to ruiken aanbranden .
De krakelige, smalle trap afschoffelend mompelde ze
wet over die jeugd, die toch zoo anders was dan in hear
tijd ; alle eerbiedigheid werd door bet jonger geslacht toch
maar overboord gegooid. Hair man zaliger bong tenminste
al jaren netj es beneden in 't selon ; maar zoo'n jong ding ;
hoe kreeg zoo'n kind bet in gos-naam in hear hoofd : de
portretten van je verstorven ouwers van de kast to halen . . .
En in 't keukentje, bij 't eten, dat werkelijk bleek aangebran d : „Wel, wel, en zij die altijd n og gedacht had dat
't kind met d'r ouwers zoo groot liep . . . "
E m m a, in de zaak, deed voorbeeldig hear plicht . Juffrouw S c hell e m a n s was tevreden, knorde minder ; begon
hear zelfs voor to trekken boven D o r a Mull e man die
onverschillig en Bet s ie R e s sin k die lui was en in den
laatsten tijd de gewoonte had aangenomen alles zooveel
mogelij k op de juffrouwen, jonger in jaren dan zij, of to
schuiven.
„Je lij kt wel gek," had ze toch eens terloops E m m a
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toegevoegd : „ Je zoo of to sloven voor die veertig guldens
in de maand . 1k zou je toch wijzer willen hebben" . . . En
M a r i e, die 't hoorde, beaamde bet met een hartig : „Nou,
ze wordt net zoo'n werkdier ale B e v e r s" . . . waarbij
E m m a zich wear geergerd had aan dat zeker elboogbeweginkje, dat ze zoo „ordinair" vond .
Toch stoorde zij zich verder niet aan de opmerkingen
barer vriendinnen . Kalm ging zij haar gang in de dagelijksche sleur van de zaak, en zij verwonderde zich nu vaak,
dat alles zoo gemakkelijk scheen, de siren minder eindeloos,
de dagen omgevlogen ear ze 't moist . Hot was haar als had
tot flu toe immer, b uiten hot groote raderwerk our van de
zaak, bet rad gedraaid van haar eigen kleine leventj e,
triestig en nutteloos .
Nu, nu voelde zij zich opeens gegrepen door de machtige machinerie, die draaide, draaide
in een machtig-willende energie, en zij, haar radje, wieltje,
hot wieltje van haar kleine leven, draaide mee, blij in den
energieken wentelgang.
Sours, als bet op een oogenblik bizonder druk was, ze
hander tekort kwam, of hoog stood op bet laddertj e
dat wel even als eon zwemeling van lichten duizel ging
door haar hoofd
was bet plotseling een snort van overmoedigheid die haar beving ; voelde ze als een lichten roes in
zich gestegen van werklust.
Toch wel mooi, zoo'n zaak . . .
dacht ze dan
: zooals dat alles in elkaar sluit . . .
En achter de toonbank, tegenover de dames wien ze de
goederen toonde, raad gaf over een stof, een kleur, begon
zij zich to voelen als in eon rijkje apart, waar die dames
buiten stonden, waar die dames wel graag ingedrongen
zouden zijn als ze gekund hadden.
Zij had veal smack en, raadgevend, genoot zij dozen
smack flu als eon kostbaar bezit, waarvan ze wel, neerbuigend, haar dames iets wilde meadeelen . Dat men zich aan
haar oordeel toevertrouwde word haar eon heerlijke voldoening ; dat de dames hover door haar geholpen warden dan
door D o r a of Bets of zelfs S c hell e m a n s, eon triomf,
die zich vierde in hot fijne glimlachje waarmea ze op en
near ging en zich bong wear naar de dames, haar vingers

46

„GUILLEPON FRERES" .

haastig, handig plooiend in de prettig-aanvoelende stoffen .
Ze behoefde zich geen geweld meer aan to doen
als
vroeger vaak
our haar stem opgewekt to doen klinken ;
het scheen of alles van zelf ging nu . „Ja mevrouw,
kroatisch linnen kan ik u bepaald recommandeeren voor
de Juffrou w ; wordt heel veel door jonge dames gedragen
in den laatsten tijd . . . " „hoe zoudt u denken over jets
in dien geest, freule ; als het wit u wat to eentonig is,
,garneeren we het met wat geborduurde applicaties ; hoe
zoudt u bij voorbeeld over tafzij denken . . , met in steelsteek
gewerkte motieven . . , ik heb her juist jets klaar in dien
geest . . . mag ik het u eens even laten zien . . . "
En weg vloog ze, our de laatste „nouveaute" uit de
etalage to halen en de freule zag ze nog juist goedkeurend
van uit haar afgemeten hoogte knikken ; men was to vreden
over haar . . .
Zoo kreeg ze plezier in haar yak, en ze beg reep niet
meer, hoe zij het zoo kort geleden nog duf en ondragelijk
had gevonden . In haar vriie urea bestudeerde zij een
modejournaal, dat wekelijks uitkwam, in Parijs, en waarop
,zij, samen met Mien, een abonnement had genomen . vroeger
had ze vaak gelachen our de stij ve heeren en dames op zulke
modeprenten, maar nu, nu begon ze dat plotseling met
andere oogen to zien, kregeu die figuren bezieling . En ze
vermeide zich op haar kamertje, waar ze vroeger meest
droomde van thuis, haar oogen starend naar de portretten
harer ouders, in het uitdenken van nieuwe combinaties,
knipte patronen, beproefde een nieuwe wijze van garneeren .
En het werd haar, of zij hier een werkelij k talent in
zich ontdekte . Op een avond, dat ze wear lang zoo gezeten
had en geknipt en verknipt, als een grillige verzameling van
papieren knip-gedrochten nu our zich heen, had zij zich
van lieverlede voelen komen in een koorts . De kleine
l afel van haar kamertje voor hot dakvenster geschoven our
beter licht to hebben, zag zij, als ze onder haar werk sours
even naar buiten keek, de lucht in vreemd-teere kleuren
boven het vuil-roode stugge gedakpan der huizen in de
achterstraat .
En, al knippende, had zij zich hot tweet
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op het voorhoofd voelen kralen ; haar hand die de schaar
hield beefde lichtj es ; haar oogen hingen flu aan het paarsoverstreepte papier. Zij hield ee.n oogenblik den adem in,
terwij 1 haar vingers zich bog en-mee met de buigingen der
schaar. Gretig knaagde de schaar in het ritsel-dunne vloei,
en het patroon, de arm voor een japon, gleed met een
wellustige kron.kel, als leefde het, van de tafel of in haar
schoot. Zij ademde op . Ziezoo, dat was goed uitgevallen ;
flu het voorstuk flog ; als ze de taille maar goed kreeg ;
gek, ze beefde er vann en haar voorhoofd gloeide, maar 't
moest flog of vandaag ; het moest . . . Mien had beloofd
het morgen aan juffrouw H a a n t j e s to laten zien ; als die
het goed vond zou ze misschien ook op 't atelier molten
komen, enn dan . . .
Zij zag zich al, icen hare verbeelding, eerste coupeuse
van 't groote magazijn ; welt van tante dan natuurlijk,
ergens op kamers ; ze zou dan genoeg verdienen ; zou zelfs
misschien haar zuster N e 11 i e wel of en toe wat geld kunnen
sturen. : .
C scheen zoo duur en N e 1 had al zoo'n groot
gezzn . . .
Dien nacht kon zij den slaap niet vatten ; haar hoofd
gloeide, en toch was 't van binnen zoo fielder en licht ;
herhaaldelijk kreeg zij weer nieuwe idees . . , vend nog
andere kleur-combinaties .
En toen M i e n haar na een paar dagen het patroon
dat zij juffrouw H a a n t j e s getoond had terugbracht, vertelde ze hoe de juifrouw heel tevreden was geweest ; den
heeren vragen zou of zij
E m m a -- 66k op 't atelier
komen mocht . . .
(Wordt vervolgd.)
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(slot.)

Last one nu nog even tot Dubois-Reymond
terugkeeren .
In statig klinkende woorden, welke als de nagalm van
een kerkelijk lied ons in de ooren ruischen, zegt hij van
de theorie, volgens welke de soorten geschapen zouden zijn
,,Afavit Darwinius et dissipate gist !"
„Darwin heeft op hear geblazen, en verdwenen was zij ."
„Bij hem ontwikkelt zich alles geleidelijk en onafgebroken uit weinige hoogst eenvoudige kiemen ; bij hem
zijn or goon schoksgewijze creaties moor noodig ; en enkele
scheppingsdag, waarop stof in beweging ontstond, is thane
voldoende ; de doelmatigheid in de wergild der organismen
wordt vervangen door een nieuw snort van mechanics ale
hoedanig men de natuurlijke teeltkeus ken opvatten ; nu
eindelijk neemt de mensch de hem passes de pleats aan de
spits zijnor brooders in" .
Vandaar dat D a r w in, in doze redevoering van 1884, die
aan hem en C o p e r n i c u s beiden is gewijd, ,,de C o p e r n i c u s
der organische wergild" wordt genoemd . In de veertiende
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eeuw maakte C o p e r n i c u s aan de anthropocentrische
wereldbeschouwing een einde daardoor, dat hij de Ptolemaeisehe sferen vernietigde en de aarde tot een „onbeteekende planeet" vernederde . Hij weerlegde zoo tevens den
wean, dat de hemelsche geesten een verblijf zouden hebben
aan gindsche zijde der zevende sfeer, in het zoogenaamd
empyreum, ofschoon eerst G i o r d a n o B run o met deze
gevolgtrekking voor den dag kwam . Maar nog altoos bleef
de mensch buiten de rij der dieren steam ; niet slechts,
zooals natuurlijk was, b6ven hen, maar als een bizonder
met hen niet to vergelijken wezen . Honderd jeer later verklaarde D e s c a r t e s de dieren nog voor machined; ; een
ziel zou alleen de mensch hebben . Trots den onmetelijkenn
arbeid der natuurbeschrijvers sedert L i n n a e u s, trots de
wederopwekking der verdwenen geslachten van dieren door
C u v i e r, heerschte er 25 jaren v66r D a r w i n over outstaan en samenhang der levende wezens een theorie, welke
in willekeur, gekunsteldheid en onzin, die der epicycles
evenaardde en Koning A l f o n s van C a s t i l i e eveneens
had kunnen does uitroepen : „Zoo God mij bij de schepping
had geraadpleegd, ik had hear beter ingericht !"
Tot zoover Dub o is - R e y m o n d . Met geestdriftig
bazuingesehal verkondigt hij de lof zoowel van de theorie
der natuurkeus als van de afstammingsleer . Maar dat zijn
twee zijden van het Darwinisme, die zorgvuldig uit elkander moeten worden gehouden . De eene besehouwing ken
wear, de andere valsch zijn . Zelfs is het niet duidelijk, hoe
zij met elkander zouden rijmen . „De uitgebreide groep der
onvolkomen ontwikkelde of zoogenaamde rudimentaire organen, die als gevallen van atavisme een zoo krachtige
steun voor de afstammingsleer zijn, blijven een struikelblok voor de leer, dat alles door de natuurkeuze zou zijn
tot stand gekomen" . s) Schoksgewij ze scheppingen van het
1) D e s c a r t e s was wel wijoer ; hij meende dat de dieren enkel
voor zoover ze machines zijn onder hot bereik van de wetensohap
konden vallen .
2) Woorden van Prof. H u g o d e V r i e s, ontleend aan „Onze Eeuw",
Sept . 1902, bl . 368 .
O .E.lX7
4
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nieuwe, plotselinge nieuwvormingen zijn telkens zichtbaar
voor hem, die zich met de wereld der fossielen bezig houdt
of aan de geographic van planters en dieren zijn aandacht
wij dt.
Stellig zijn de tegenwoordige soorten niet uit de lucht
komen vallen . ledere van haar moot eensklaps door verandering van kiem uit een exemplaar eener oudere, stork
op haar gelijkende snort zijn to voorschijn gekomen . Aan
Darwin is hot, gelijk Dub ois-Reymond opmerkt, to
danken, dat hot rationeele denkbeeld, volgens hetwelk de
voorouders van den mensch onder de dieren zijn to zoeken,
thane algemeen ingang vindt . Flet eerste ei van doze hoogste
en betrekkelijk nieuwe snort moot this, hoe dan ook, eenmaal in den eierstok van eon exemplaar eener lagere verwante snort zijn ontstaan .
Het menschelijk embryo doorloopt voor zijn geboorte
de meest verschillende stadien, is achtereenvolgens eon eenvoudige eel, een bolvormige groep van cellen, een wezen
dat op eon worm, eon visch, eon reptiel, eon menschvormigen aap gelijkt . Waarom zou de weg, die her in negen

maanden wordt afgelegd, in den langen loop van duizenden
jaron niet door den stain kunnen zijn doorloopen ? De overeenstemming tusschen de geschiedenis van den individu on
die van den stain, waaruit die individu is voortgesproten,
welke door F. M fill e r hot oerst voor de schaaldieren word
waarschijnlijk gemaakt, is vervolgens door H a e eke 1 tot
een algemeene wet geproclameerd, de zoogenaamde biogenetisehe grondwet ; zij zou nit overerving van de functies
der ontwikkeling voortspruiten . Natuurlijk kan or enkel
overeenstemming in groote trekken worden verwacht ; strikt
en in alle opzichten kunnen embryologische en phylogenetische ontwikkeling niet parallel loopen, want de omstandigheden zijn voor den embryo en hot vrij levend wezen al
to zeer verschillend .
In zijn hoog gestemd loflied op Darwin vermeldt
D u b o is - Roy m o n d, dat de groote meester enkel stof on
beweging noodig heeft, niets moor dan dat, om de tegenwoordige soorten van planters en dieren ten slotte voor

DARWIN ' S EEUWFEEST .

51

onze oogen to doen ontstaan . Pat kan hij niet meenen .
Hij drukt zich her elliptisch nit . Hij bedoelt bewegingen,
die, al worden ze niet door intellect bestierd, nochtans aan
wetten onderworpen zijn. De chaos is onbegrijpelijk. Wie
op eenig gebied een onderzoek instelt, gaat nit van hot
beginsel, dat er orde en regel heerschen .
1k zou hierop goon nadruk leggen, indien de vijanden
van teleologie mij niet voorkwamen over hot hoofd to zien
wat er in een wettelijke orde van taken ligt opgesloten .
Hoe verstaat men toch die heerschappij vann wetten'
Niemand zal meenen, dat de wetten ergens boven de dingen
tronen, om ze van dear nit in hunne bewegingen to bestieren . De wetten werken niets uit, ze zijn enkel formules,
waarmede wij de waarneembare gedragingen der dingen
trachten to verklaren . Hot is niet de aantrekkingskracht
der aarde, en evenmin de wet der gravitatie, welke de
mean in hare bean rondom onze planeet vasthoudt ; indien
zij eons haar weg verliet en de tangentiaalrichting insloeg,
zou haar niets door wet of aarde om die reden worden
aangedaan . Zij volgt eenvoudig haar eigen natuur, wanneer
zij in de kromme lijn blijft onder bestendige afwijking van
de rechte, die haar tot de aarde zou doen naderen . En
datzelfde geldt overal ; de wetten dwingen niet de dingen,
maar zijn uitdrukking van de manier, waarop de dingen
zich onom zoo to zeggen vrijwillig gedragen . Zij verklaren
niet waarom de dingenn zich zoo gedragen, maar geven
slechts op algemeene wijze aan, hoe zij zich gedragen . Zij
zijn niet de oplossing van hot raadsel, maar zelve zijn zij
hot raadsel 1).
1k kan dezelfde gedachte ook aldus uitdrukken . Hot
is ons niet genoeg to weten, dat hier dit, elders iota anders
pleats grijpt. Al overzagen we alle gebeurtenissen, wij
zouden niet voldaan zijn, maar ook nog willen doorgronden,
hoe zij innerlijk samenhangen . Als redelijke wezens streven
wij er near onze gedachten over de wereld good in elkander
to doen sluiten., maar daarom juist willen wij de deelen
der wereld als deelen van den geheel, willen wij de ge1)

Fried r i e h Paul s en : Einleitung in die Philosophic, b1 . 222 .
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beurtenissen in den oneindigen tij d en de oneindige ruimte
als in waarheid 6~ne gebeurtenis opvatten .
Stellen wij ons de wereld als denkbaar, als begrijpelijk
voor, dan nemen wij aan dat zij in gedachte, in begrip
geworteld is .
Ondeugend schreef een dezer dagen in hoogen ouderdom overleden Hegeliaan, Dr. H u t c his o n S t i rl i n g
„er zijn or die, wanneer er behoefte aan verklaring bestaat,
in onze dagen bij voorkeur tot de dieren teruggaan . Oplos-sing van ieder probleem van ontstaan wordt gemakkelij k
verkregen door to letten op xwat beneden ons leeft . Waarom
komt bet hoofd van eon mensch hot eerst in de wereld P
W el, let op hoe bet met uw kat en bond, met uw konij n
en koe gaat . Doch Waarom gaat bet zoo bij hen P Ja,,
waarom gaat er jets ter wereld P Waarom bet probleem
van den kosmos P Zou hot ook zijn, omdat er v66r alles
gedachte is P" 1)
Goof, zoo hoot bet, beweging en stof. Meer hebben we
niet noodig om de wereld op to bouwen . Neon, antwoorden wij . Er is wel moor noodig, een eerste beweger, zooals Ar i s tot e 1 e s hot zou hebben uitgedrukt, een redelijke
inrichting der wereld, die den mensch veroorlooft „niet
als vreemdeling, maar als kind des huizes" ~) to midden
van bet bestaande to verkeeren .
Er is noodig dat Wezen, waarvan de oude Heiden
ruim 300 jaar v66r Christus bet volgende schreef : „In.
Hem is levee, want de werkelijkheid van denken is levee
en die werkelij kheid is de Zijne ."
K a n t noemde hot ongerijmd to meenen, „dasz noch
dereinst; emn Newton aufstehen konne, der auch nur die
Erzeugung eines Grashalms each Naturgesetzen, die keine
Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde ." Volgens
Rae c k e l 3) zou de door K a n t voor onmogelijk verklaarde •
1) What is thought' by James Hutohison Stirling .
2) Woorden door mij ontleend aan de voortreffelijke artikelen van
Prof. V ale k e n i e r K i p e naar aanleiding van ,,Hot levensprobleem" van .
Prof. H. Visa oher .
3) Natiirliche Schopfungsgeschichte bl . 104 v/d . 4den druk.
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N e w t on, die met behulp van doelloos door elkander
loopende bewegingen het ontstaan van een grashalm begrijpelijk maakt, werkelijk in D a r win verschenen zijn .
De talentvolle volgeling is hier heftiger Darwinist dan de
greets D a r win zelf ooit geweest is . K a n t erkende een
,,Bildungstrieb", ten gevolge van welken het levee door middel
van „heterogene Zeugung" op hooger peil kwam to staan .
.Zoodanig beginsel ken, als het zelf volgens vests wetten
werkt, geen inbreuk makers op den wettelijken gang van
taken . Treedt er naast de gewone physische en chemische
krachten een nieuwe factor op, dan wordt de uitkomst
natuurlijk daardoor gewijzigd, maar slechts dan zou die
nieuwe factor de orde verstoren, als hij grillig to werk ging .
Een van beide, zegt v o n H art mane
: of het behoort
tot het wezen van een mechanisms doelmatig to zijn, of
het brengt bij toeval, door een misschien onwaarschijnlijken
samen.loop :ran omstandigheden, het doelmatige voort . In
dit laatste geval is het doelmatige een raadselachtig accident . Zegt men daarentegen : mechanisms is (wet de term,
miss hij geed gekozen werd, reeds does vermoeden dat het
wezen meet, want die term beteekent : stel van middelen,)
er op aangelegd het doelmatige voort to brengen, dan is
de mechanisch werkende natuur openbaring van een intelligentie, die de onze overtreft. Zulke machinerieen als de
natuur oplevert kunnen menschen niet samenstellen 1).
V o n H a r t m a n n had er aan kunnen toevoegen, dat de
intelligentie, welke in de natuur zich openbaart, niet ten
onrechte als in menig opzicht verschillend van onze intelligentie words beschouwd. A l b e r t L a n g e, de bekende
schrijver van de geschiedenis van het materialisme, vergelijkt niet ten onrechte de werkzaamheid van de natuur met
de handelwijze van een schutter, die een hags wil schieten
en zich nu in het midden van een krans van duizend
geweren plaatst, welke tegelijkertijd worden afgevuurd, zoodat, indien er een stuk wild toevallig onder zijn bereik is,
dit stellig getroffen wordt.
1) Wahrheit and Irrthum im Darwinism s . Berlin. Carl D u n c k e r .
1875, bl . 102 .
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A.an den anderen karat geeft de natuur, in hot groot
en in hot klein, zoo oneindig veel harmonic en kunstvaardigheid to bewonderen, dat de uitsluitend mechanische
verklaring van doelmatigheid bezwaarlijk geheel bevredigen
kan. Het zij mij vergund in dit verband een paar woorden
van Prof. E n gel m a n n to citeeren, den beroemden opvolger van D u b o i s- R e y m o n d in den Berlijnschen leerstoel
der physiologic. Midden in een strong wetenschappelijke
verhandeling, waarin hij van den uitslag zijner eigen onderzoekingen en van dien van anderen spreekt, barst hij los
op doze wijze : ,,.A.uch wer das nil admirari der strengen,
nur auf causales Verstehen gerichteten Naturforschun g auf
seine Fahne geschriebenn hat, wird sick, wie ich glaube,
des Erstaunens and der Bewunderung nicht enthalten
konnen, wean er sieht, wie das Zustandekommen des unglaublich verwickelten Muskelspiels der Herzpumpe bis in
die feinsten Einzelnheiten and Zweckmassigkeiten durch die
eiufachsten Mittel, im wesentlichen durch Verwendung
eines einzigen histiologischen Elementes, einer quergestreiften Muskelzelle, erreicht ist . Einzig den Eigen schaften dieser
Muskelzellen dankt es, wie wir jotzt als richer annehmen
durfen, das Rerz, wenn es selbsttatig, in unablassigem
rhythmischem Wechsel von Zusammenziehung and Erschlaffung immer in hinreichend schnellem tempo, immer mit
volley graft and A .usgiebigkeit, arbeitet, ja gar nicht
anders arbeiten kann, wie es anderseits dem innigen Zusammenhang and der Anordung dieser Zellen die zweckmassige Kombination and A .ufeinanderfolge der Bewegungen
seiner einzelnen A.bteilungen and eine Reihe von Sicherungen fur deren Erhaltung verdankt ." 1}
Vermetel zou hot zijn van hot wereldplan een definitie to willen geven . Men kan er enkel aan gelooven,
hot niet beschrij von . Doch stet eons, dat de bezielde wezen s
voor en om zich zelve bestaan, dat hun leven hun doel is
en dat de levenlooze natuur als moederschoot der levende
heeft to dienen . In dat geval kan men met v o n H a r t m a n n
1) Das Herz and seine Tatigkeit im Liohte neuerer Forschung .
Berlin 1903 .
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teleologie en mechanisms onafscheidelijk noemen . Want stellig is mechanisms het tegendeel van verwarring . En even
stellig moeten zich doeleinden in materiaal verwerkelijken,
vereischen zij dus middelen .
Toen D a r w i n in 1859 met zijn „origin of species",
die eigenlijk geen origin of species was, voor den dag kwam,
had H e r b e r t S p e n c e r reeds 7 jaar tevoren de afstammingsleer verkondigd . Zelfs had hij wat later door H a e c k e 1
het parallelisms van ontogenie en phylog enie genoemd zou
worden ontdekt . Pat het zoogdier, zei S p e n c e r, zich in
in den loop der eeuwen uit een infusorium zou hebben
ontwikkeld, is niets meer vreemd dan wat wij in korten
tijd zien plaats grijpen . hit een zaadkorel wordt een boom,
nit een eitj e een vogel .
Zoo had G o e t h e op zijn beurt reeds in 1795 aan
S pen c e r hot vinden van de formule voor ontwikkeling
afgewonnen door in zijn „Zur Morphologic" to schrijven
„Hoe onvolkomener een wezen is, des to meer gelijken zijne
deelen op elkander en des to meer gelijkt ieder dier deelen
op het geheel . Hoe volmaakter een wezen is, des to grooter
onderscheid bestaat er tusschen de deelen van dat individu .
In het eerste geval zijn de deelen meer of min een herhaling van het geheel, in hot laatste geval zijn zij totaal verschillend van het geheel . Hoe meer de deelen op elkander
gelijken, des to minder is het eene deel aan het andere
ondergeschikt . Ondergeschiktheid van deelen wijst op een
hooter graad van bewerktuiging."
In andere termen gaf Spencer ten jars 1857 in eon
essay over „Wet en vooruitgang" dezelfde bepaling van
ontwikkeling. In zijn eerste stadium, zei hij, bestaat iedere
kiem uit een stof, die e~nvormig is, zoowel wat structuur
als chemische samenstelling betreft . De vooruitgang is
overal : verandering van hot eenvoudige in het samengestelde, van hot homogene in hot heterogene, door middel
van „differentiation", d .i . door telkens herhaald optreden
van verschil, waar oorspronkelij k goon verschil was, en
door daarmede samengaande integratie, want de deelen,
tusschen welke contrast ontstaat, bouwen eon geheel op.
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Zoo ontwikkelt zich het embryo tot eenn volwassen dier of
plant. Maar zoo grijpt tevens alle vooruitgang plaats in
den handel, in de nij verheid, in de taal, in de litteratuur,
in het maatschappelijk levee, in het staatswezen, ja zelfs
waar zonnestelsels gevormd worden nit nevelmassas .
Welnu, deze zelfde stoute denker, die de formule voor
ale geschiedenis der geheele Wereld meende gevonden to
hebben, 1) wachtte zich er wel voor op den trant van
D u b o i s- R e y m o n d alles tot materie en beweging to
herleiden . Levee, zegt hij in zijn „Principles of Biology"
van 1898, is onverklaarbaar. De gebeurtenissen in de celkernen, welke het mikroskoop heeft onthuld, spreken van
een werkzaamheid, welke niet met physische of chemische
begrippen kan Worden bevat .
Dat het mysterie ons van alle kanten omringt, dat
oorsprong en zin van het bestaande niet voor het oog van
den vorscher openliggen, is steeds door S pence r erkend .
In de muziek genoot hij een der middelen om het gevoel
van het mysterie tot uitdrukking to bren .gen .
Is het niet opmerkelij k, dat Darwin, die in zijn
jonge jaren veel van poezie en muziek hield, in de latere
perioden van zijn levee daarvan niet meer kon genieten ?
Dat hij voor beiden afgestompt was, zooals hij zelf met
smart vertelt ? Kan het wellicht daarmee samenhangen, dat
hij in blinde concurrentie, die enkel het nuttig a in stand
houdt, den sleutel tot verklaring der levenswonderen dacht
gevonden to hebben ?
Iv.
onbetwistbaar zijn de orgauismen evenzeer als de
levenlooze voorwerpen aan de werking van chemische en
physische krachten onderworpen . Tevens staat het vast,
1)

Ik zeg : „de geschiedenis der geheele Wereld'' . Terecht heeft men

opgemerkt, dat or door S p e n c e r niet voldoende gelet wordt op wat de

onmisbare keerzijde van ontwikkeling is, n .1, verval, ondergang . Hot elagveld

van bet levee is bezaaid met lijken . Dood is voorwaarde van levee . Gelijk

de soorten, zoo sterven ook de volken en de beschavingen . Hot levee is
weerstand bieden aan hot sterven, zooals B i c h a t bet uitdrukte .
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dat men, volgens hot wijze voorschrift van K ant, de
mechanische verklaring der levensverschijnselen zoover
mogelijk most voortzetteu . A priori kan niemand zeggen
op welk punt zij onmogelijk wordt . A s juiste stelregel
geldt nog steeds hot woord van 0 c acm : principia non
suet multiplicands praetor necessitatem . De beginselen van
verklaring behooren niet talrij ker to zijn dan hoog noodig
is . Intusschen oordeelt K a n t, dat wie een organisms
mechanisch tracht to verstaan steeds een onverklaarbare
rest zal overhouden . Eon levend wezen toont door zijn
assimilatie-vermogen, waardoor hot levend maakt wat niet
leeft, door zijn voortteling van nieuwe levende wezens,
door zijn zelf beweging, meer dan een machine to zijn . her
staat men voor een nieuwe groep van feiten, welke op
rekening van vormende, doeleinden nastrevende krachten
moeten worden gesteld . Zoo is de teleologische verklaring
een onontbeerlijke aanvulling van de werktuigelijke . Inderdaad is zij een verklaring naar analogie van onze eigen,
doeleinden nastrevende handelingen . Maar dit is goon bezwaar . Meent men wellicht causaliteit to kunnen z-ien ? Ook
dat begrip halen wij nit ons zelve . Enkel door behalve
kracht ook opzet aan de Albron toe to kennen, zijn wij
in staat de doolmatigheid in de natuur ons eenigszins begrijpelijk to waken .
In 1899 schreef Dr. R . P . M e e s, onze oude staatsman-wijsgeer : „Zij die ontkennen, dat de krachten, welke
de org anismen vormen, dezelfde zijn als van de anorganische stof en nog van levenskracht spreken
zij hot ook
niet meer in denn vroegeren zin
doen niet anders dan
eon verschil van verschijnselen constateeren, dat, naar zij
meenen, onder goons omstandigheid is op to heffen . Zij
omschrij ven die levenskracht overigens slechts in n .egatieve
vormen . Zoo schrijft K e r n e r v o n M e r i l a u n 1), nadat
hij de vraag gesteld heeft, hoe de natuurkracht to noemen
die hot protoplasma er toe brengt zich naar behoefte to
bewegen en to wij zigen, nieuwe stofdeeltj es op to nemen
r

1) Pflanzenleben I, bl . 48 .
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en andere uit to stooten : „Es ist nicht Electrizitat, es ist
nicht magnetische Kraft ; diese Kraft ist iiberhaupt mit den
anderen Naturkraften nicht identisch, denn sic zeigt eine
Reihe eigenthumlicher Wirkungen, welche alien anderen
Naturkraften abgehen. Ich nehme nun keinen A .nstand,
diese mit den anderen nicht zu identifizirende Naturkraft,
deren unmittelbares Angriffsobject das Protoplasma ist,
and deren eigenthumliche Wirkungen wir das Leben nennen,
wieder als Lebenskraft zu bezeichnen" 1).
Welk een gej ubel ging er op, zoo schreef de oude
Hegeliaan J . E. E r d mm a n n in 1853, toen de levenskracht,
„van welke geen vitalist geloochend had, dat zij een onbekende X was," in de ban werd gedaau . Nu heette „het toevluchtsoord der onwetendheid" gesloten . Inderdaad bleven
er talrijke zoodanige toevluchtsoorden open staan, voor wie
woordgeriukel als verklaring van feiten gelieft nit to geven Z).
Zoo is het . Op de keper beschouwd zijn alle werkingen
der natuur raadselachtig . „Chemische verwantschap, verbindingswaarde van elementen, gravitatie, zijn niets minder
geheimzinnig, zooals Prof. W . K o s t e r in de Wetenschappelij ke Bladen van 1899 heeft opg emerkt, dan de wetten
van groei en rangschikking, waaraan de stofdeeltjes in een
bevruchte eicel gehoorzamen ."
Krachten zijn slechts titels, waaronder verschillende
soorten van feiten worden tehuisgebracht . Een zuivere
kwestie van groepeering zou buiten den kring der vakgenooten geen levendige belangstelling wekken, indien er
niet een grooter vraag achter stood, een vraag die alle
menschen raakt, de vraag of wij aan een wereldplan, aau
een wereldbestuur mogen gelooven .
Welk een verwarring de leer der werktuigelijk ziftende
natuurkeus bij hare toepassing op de dingen des geestes in
het brein, zelfs van knappe mannen, sticht, bleek oniangs
1) De mechanische verklaring der Levensverschijnselen door Dr . R .
P. M e e s B . Azn . 1899.
2) Zeitschrift fur Philosophic and philosophische Kritik . Neue Folge .
23sten Bandes 2tee Heft . Halle 1853 .
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nit woorden van den Gottinger physioloog Max V e r w o r n .
1k vond ze aangehaald bij den bekenden botanicus J.
Reinke.
V e r w o r n zegt : Gedachten zijn reeksen van met elkander verbonden voorstellingen, associaties . Zij worden voortdurend of door de zinnelijke ervaring gecorrigeerd en bezwijken dan, of wel door haar bevestigd en in dat geval
houden zij stand . . . . Onze abstraheerende conclusies zijn
een gewrocht der zinnelijke ervaring en worden „selectief"
door haar gecorrigeerd . Zoo zegeviert ten slotte wat men
logisch denken noemt .
Terecht noemt I Re i n k e dat alles on j uist . Een gedachte
is niet eon reeks, maar een eenheid . Zij wordt vertolkt door
eon reeks van woorden . De voorstellingen, welke met die
woorden correspondeeren, zijn on zelfstandige fragmenten
van een geheel. Evenmin als een dier de som vann
zijn ledematen is, mag een gedachte als een som van
voorstellingen gelden . De taal, waarvan wij ons bedienen,
bestaat uit een opeenvolging van geluiden, dock daaruit
vloeit niet voort, dat de gedachte een opeenvolgin g, een
reeks is. De gedachte is eenn bliksemdits gelijk, komt plotsoling in haar geheel . Hoe zij komt, weten wij niet . Zij
staat ons voor den geest en dan eerst kunnen we gaan
nadenken over de omstaudigheden, waaronder zij geboren
werd. Gelijk de nieuwe soorten, als de scheppingsdrang op
zeker punt der natuur tijdelijk groot is, eensklaps to voorschijn barsten, zoo ook worden de nieuwe gedachten plotsoling geboren .
Valsch is het verder to beweren, dat ouze conclusies „selectief ' door zinnelijke ervaring verbeterd worden . Onze oogen
zeggen ons, dat de maan een platte schijf aan den homel is,
maar dit bolet ons niot de maan, schijnbaar zoo groot als eon
tafelbord, vele malen grooter en order geheel andere gestalts
to denken . Bearbeiding van de gegevens der zinnelijke
ervaring, welke vereischt wordt om conclusies to trekken,
onderstelt geestelijke vermogens, die door V e r w o r n worden
over hot hoofd gezien . Zijne wonderlijke beschouwingen
zijn daaraan toe to schrijven, dat hij met behulp van wat
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hij natuurkundige categorieen noemt in de geheimen van
het gedachtenleven tracht door to dringen .
V.
Wat is toch eigenlijk een mechanische verklaring ?
Als voorbeeld kan de afleiding van het zonnestelsel nit
een chaotisch golvenden nevelbal dienen . Bij haar wordt enkel
van stof en aan wet onderworpen beweging uitgegaan, het
resultant verkregen zonder medehulp van psychische factoren als verstand, gevoel of wil . In naam van het beginsel
van behoud van arbeidsvermogen wordt zelfs de invloed
van psychische factoren op bewegingen, door wie mechan.isch verklaren wil, onvoorwaardelijk afgewezen . Kon een
wensch ook maar een enkel hersenatoom hot millioenste
deel van een millimeter van zijn baan doen afwijken, dan
zou er door dien wensch bewegin g geschapen en dus de
allerheiligste wet van behoud gesehonden zijn . Onaannemelijk is het, dat de wil van een mensch zijn vingers
bestiert, als hij een opstel over D a r w i n' s eeuwfeest schrijft .
Onaannemelijk, dat een schrik, een onverwacht belangrijk
nieuwsbericht ons plotseling overeind doet rijzen . Gedachte
en hart~tocht zijn enkel subjectieve schijn, die hersenbeweging vergezelt . Hot psychische behoort door den echten
dienaar der wetenschap op nonactiviteit to worden gesteld .
Wie zoo redeneert ziet een paar kleinigheden over
het hoofd .
Wetten zijn geen algemeene feiten, zooals Aug u s t e
C o m t e ons tracht diets to waken, maar de formules, die
de geniale mensch bezigt ter beschrijving van feiten, en die
hij erlangt door zich de natuur eenvoudiger voor to stellen
dan zij is. Neem b . v. de eerste wet der beweging, welke
aldus luidt : indien een lichaam in beweging is, blijft het
in de rechte lijn en met eenvormige snelheid vooruitgaan,
totdat het in die beweging door een uitwendigen invloed
gestoord wordt . Die wet to zienn werken is strikt onmogelijk .
Zij onderstelt een geval, dat nooit voorkomt . Zoo zegt de
wet van behoud, dat bij een systeem van lichamen, indien
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het, tijdelijk althans, eon wereld op zich zelve is, geheel
afgesloten van de rest, eon wereld dus waaraan van buitenaf
geen energie onttrokken, geen energie toegevoegd wordt,
de som der energie geheel dezelfde blijft . Ook dit is weer
een onmogelijke casus positio. Zulke natuurwetten denken
hare evidentie enkel aan hear hypothetisch karakter,
daaraan dat er omstandigheden worden ondersteld, welke
zich in de natuur nooit voordoen .
Voorts is terecht door Dr . P h . K o h u s t a m m opgemerkt, in zijn schoone rede bij de aanvaarding van bet
ambt van hoogleeraar in de natuurkunde aan de .A,.mstersche Universiteit, 1) dat de wet van behoud niet bepaalt
de verdeeling der som vann energie over de lichamen van
bet afgesloten stelsel blijft in alle opvolgende oogenblikken
onveranderd . Als de som der energie slechts dezelfde blijft,
wordt de wet niet geschonden, ook al valt de beweging
der hersenatomen anders nit onder den invloed van een
wilsbesluit dan bij afwezigheid daarvan.
En dan in de derde pleats . Men kept hoogere werkelijkheid toe aan hersenbewegingen dan aan gedachten of hartstochten, hoogere werkelijkheid aan trillingen van den aether
dan aan lichtgewaarwordingen, hoogere werkelijkheid aan
atomen of aan electronenn dan aan 's menschen rede . De
echte werkelijkheid, de werkelijkheid der wetenschap is een
steeds gelijke som van kinetische en potentieele energie .
Maar ziet men niet, dat alles, wet bier echte werkelijkheid
beet, schepsel van 's menschen denken is? Niemand ken
buiten de wereld zijner gedachten rondkijken, om daarmede
zijne gedachten to vergelijken . „Tout ce qui n'est pas pens~e
est le pur ntant 2)." Heeft hot dan wel zin denken een
subjectieven weerschijn van beweging to noemen ? Den
architect to laten afstammen van zijn gewrocht ? Is zulk
1) Determinisme en Natuurwetenschap . Afgedrukt in bet Tijdsohr .
voor Wijsbegeerte van Dec . 1908.
2) Woorden van den mathematicus H . P o i n c a r e waarmede bij zijn
boek getiteld : „la Valeur de la science" eindigt . Zij worden geciteerd door
Prof. H. V i s s c h e r in zijn merkwaardige rede : „Het levensprobleem" bi . 24 .
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een theorie over de rode niet hot toppunt van onredelijkheid ?
Stel eons dat hot reeds gelukt ware de sprongvariaties
en al wat or verder geschiedt, de geheele natuur, den
mensch incluis, zonder medehulp van hot psychische,
mechanisch to verklaren . Wij willen tevens aannemen, dat
dit de eenige mogelijke verklaring gebleken was. Zou er
uit voortvloeien, dat hot groot heelal enkel stof enn beweging
omvat ?
Neon, or zou meer zijn . Er zou zijn de geest, die torenhoog uitsteekt boven de wereld, welke door hem wordt
verklaard . De geest, die onderscheid maakt tusschen waarheid en dwaling, zich verplicht rekent onlogisehe redeneeringen of to wijzen, juiste gedachtenreeksen to aanvaarden . De geest, die in zich eeuwig geldige normen vindt.
De geest, die wet gelooft aan veranderlijk, zich ontwikkelend inzicht, niet aan veranderlijke, zich ontwikkelende
waarheid, daar doze geen waarheid zou zijn .
Het is ongerijmd bij den bouw van hot heerlijkste
gewrocht, dat zich denken last, een wereldstelsel, den
bouwmeester niet mee to rekenen .
Zonder dien bouwmeester zou er geen tijd, geen ruimte,
goon werkelij kheid zijn .
Vann den tijd, den noodzakelij ken norm van hot innerlijk leven, kan dat gemakkelijk worden ingezien . Hij kan
geen werkelijkheid zijn buiten den geest, moot enkel inhoud
van voorstelling zijn . Verleden is geen tijd, maar slechts
herinnering aan tijd, een gedachtebeeld, niets meer . Toekomst is enkel verwachting van tijd, eveueens een gedachtebeeld . Zoo zou, als or een op zich zelf staande tijd ware,
slechts hot heden die tijd kunnen zijn . Doch hot heden is
de grens tusschen wat de geest verleden en toekomst noemt,
eon onophoudelijk zich verplaatsende grens, die slechts in
de gedachte bestaat, eon aanrakingspunt tusschen gedachten,
niets meer . De aanwezigheid des geestes is do eeuwigheid
van den tij d .
Hetzelfde geldt van de ruimte, den noodzakelijken vorm
van hot uitwendig bestaan . Hoe zou de geest kunnenn weten,
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dat van de ruimteverhoudingen overal en altijd noodzakelijk dezelfde waarheden gelden, indien de ruimte niet tot
de sfeer des geestes behoorde ? Een wetenschap als wiskunde
zou onbestaanbaar zijn, indien zij zich met een voorwerp
bezig held, dat onafhaukelijk van den geest bestond .
Zelfs is het een ongerijmdheid zoo'n zelfstandige ruimte
to willen aannemen . Graders van oneindigheid zijnn er niet .
Bij het oneindige kan vann meer of minder geen sprake
wezen . Toch zou een op zich zelve staande oneindige ruimte
een oneindig aantal kubieke meters, en nog een duizendmaal grooter, oneindig aantal kubieke decimeters behelzen .
Zoo zou een oneindig zijnde tijd een oneindig aantal eeuwen
en nog een honderd maal grooter oneindig aantal jaren
bevatten . Ilet oneindige, als een zijnd getal opgevat, als
voltooid beschouwd, zou tegelijker tijd oneindig en eindig
zijn. We kunnen ons de oneindigheid enkel als wordende
denken . Gewagen we nochtans vann de oneindige ruimte,
dan beteekent dit, dat, in welke richting ook wij ruimte
in gedachte doorkruisen, wij op ieder punt de lijn verder
kunnen doortrekken . Als wij beweren, dat een lijn tot in
het oneindige deelbaar is, dan bedoelen we enkel, dat
ieder stuk van een lijn, hoe klein ook, nochtans zeif een
lijn is, dus een rechter en een linker helft heeft, dat groot
en klein louter betrekkelijk zijn, dat niets ons verhindert
binnen de punt van een naald een zonnestelsel besloten
to denken.
Nemen we daarentegeu aan, dat een bepaalde lijn een
oneindig aantal deeltjes omvat, dat er met andere woorden
een oneindigheid tusschen twee eindpunten ligt opgesloten,
dan bespeuren we, dat die gedachte met een vierkanten
hoepel op gene lijn staat .
Al zulke bezwaren smelter weg als sneeuw voor de
zon, wanneer we ons ruimte en tijd niet als werkelijkheden
buiten den geest, maar enkel als inhoud van voorstellingen
denken . Dan behoeven we niet to vragen nit hoeveel deelen
meter of uur bestaat . Een etmaal heeft geen deelen, want
het is on.mogelijk het eene moment van het andere los to
sc .euren, en wel kunnen we mijlpalen oprichten fangs onzen
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weg, maar niet de eerste mijl van de tweede verwijderen .
A.ls wij eon uur in zestig minuten en een minuut in zestig
seconden splitsen, dan is dat enkel eon verschil van beschouwing ten opzichte van eon voorgestelden tijd . Beurtelings wordt her hetzelfde als geheel en als som van deelen
opgevat, maar op zich zelf bestaat hot noch als ~~nheid,
noch als som, daar hot op zich zelf in hot geheel niet bestaat .
Zoo behoort alle werkelijkheid in zekeren zin bij den
geest. Niet op dezelfde wijze als tijd en ruimte, want a
priori weten wij wat van doze voorwaarden der ervaring
moot golden, terwijl wij hebben of to wachten, welke eigenschappen aan salpeter, radium enz . blijken toe to behooren,
maar toch in zekeren zin, daar zelfs de alledaagsche waarneming eon synthese des geestes is .
Wat verstaat men onder werkelijkheid ? Zou eon juiste
of beelding van hot zijnde in 's menschen denken .mogelijk
zijn ? Bij zulk eon definitie van waarheid komt men er
onvermijdelijk toe de mogelijkheid van kennis in twijfel
to trekken . Wetenschap van de dingen vereischt dat wij
door waarneming of gedachte tot hen in betrekking treden .
Nu kunnen wij wel eon vroegere waarneming aan een latere
toetsen, een oude gedachte door eon nieuwe verbeteren,
maar waarneming of gedachte rechtstreeks met op zich
zelve bestaande dingen vergelijken is onmogelijk .
Voor eon men sch is or niets to keno en buiten den
inhoud van bewustzijn .
Uitgangspunt van kennis is gewaarwordin g . Maar
tusschen eon toestand, dien we lijdelijk doorleven, en een
oordeel over werkelijkheid, zooals iedere waarneming is,
gaapt een wijde kloof. Eon gezichtsindruk is in staat ons
eon ijsvlakte to doen ontdekken . Natuurlijk moeten we
daarvoor niet enkel kunnen zien, maar tevens op herinnering van vroeger doorleefde gewaarwordingen van gladheid,
hardheid, koude teren . Is dus eon waarneming enkel eon
samenstel van oogenblikkelijko en in hot geheugen teruggeroepen gewaarwordingen ? Volstrekt niet . Bij de waarneming van ijs wordt de gewaarwording anders opgevat
dan zij is, wordt haar inhoud op eon ding buiten ons to
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huffs gebracht. Volgens John S t u art Mill zou het oordeel : „ziedaar ijs," enkel beteekenen : een gezichtsgewaarwording wordt ons opgedrongen, en bij ondervinding weten
we, dat nu tevens de gelegenheid aanwezig is, om gewaarwordingen van koude, gladheid en hardheid to doorleven .
Doch zoo zouden we bij de waarneming enkel onze persoonlijke
toestanden, mogelijke en werkelijke, beschrijven . Ms we
van waargenomen voorwerpen spreken bedoelen we, dat er
niet enkel individueele, maar ook voor ieder geldige en
noodzakelijke verbindingen van gewaarwordingen zijn,
waarbij de inhoud der gewaarwordingen in eigenschappen
van dingen, op bepaalde plaatsen aanwezig, wordt omgeschapen . Onbewust doet de geest aan gewaarwordingen eon
saamgestelde bewerking ondergaan, als hij er waarnemingen
van maakt .
De inhoud van ons bewustzijn wisselt onophoudelijk .
Wij zien, hooren, voelen, ruiken nu dit, dan dat . Ms we
er toe beperkt waren dien chaos van door elkander heengolvende gewaarwordingen gade to slaan, dan zou er geen
wergild voor ons zijn . Maar er is eon meer-dan-individueel,
volgens algemeene wetten verbindend element in den menschelijken geest, dat men met K a n t „verstand" lean noemen en
dat gewaarwordingen in waarnemingen omzet . Op die verrichtin gen van het verstand wordt niet gelet, omdat zij buiten
ons bewustzijn omgaan, en daarenboven nooit ontbreken . Hot
behoeft ons dan ook niet to verwonderen, dat een zoo groote
genialiteit als die van K a n t er toe vereischt werd, om ze
eindelijk to ontdekken .
Zoo identificeert het verstand door een zekeren tijd
gescheiden, maar aau elkander gelijke beelden, en zegt
ziedaar dezelfde maan, hetzelfde paard, die ik vroeger
zag. her wordt onbewust een beginsel toegepast, dat
als voorwaarde van ervaring kan gelden, maar nochtans
verder reikt dan wat ons gegeven is . Het verstand neemt
aan, dat de stole, die in eon donkere least werd weggeborgen en eon geheel jaar niet moor to voorschijn
kwam, gedurende dien tij d onafgebroken aanwezig was . Pit
principe van de continuiteit van hot werkelijke, waardoor
O . F. I X 7
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het een tegenstelling vormt met onze voorbijgaande waarnemingen, wordt onbewust als geldig ondersteld door ieder,
die tot ervaring komt . Heden morgen stood de thermometer op nul ; thane wijst hij 5 graders daarboven aan . wij
zijn er van overtuigd, dat de temperatuur de daartusschen
liggende phasen heeft doorloopen . Zoo maakt het verstand
van de sporadisch waargenomen momenten eener beweging
eon samenhangend geheel. Ten slotte onderstelt het verstand,
dat alle veranderingen volgens onveranderlijke regels plaats
grijpen . Ook dit is eon logische wet, die veel verder reikt
dan wat ons gegeven is . In al deze gevallen wordt het
feiteiijk doorleefde aangevuld en verbonden op zulk een
wij ze, dat ervaring het product most heeten van hot volgens
onbewuste regels werkend synthetisch element in den
menschelijken geest .
.A.ls we zeggen : „daar is de zoo," dan beteekent dit niet
„wij zien een roods, ronde schijf ginds aan den hemel en voelen
hitte," want zoo zouden we alleen onzen persoonlijken toestand
beschrijven, maar het beduidt : „ieder mensch met gezonde
zintuigen en gezond verstand most, in onze omstandigheden
geplaatst, die gewaarwordingen zoo combineeren, ale wij
thane doers ."
Ziedaar het nieuwe, baanbrekende begrip van waarheid,
waarmede K a n t ons verrijkt heeft . Voor den mensch is
er niets to kennen buiten den inhoud zijner gedachten,
maar die gedachten zijn van tweeerlei aard : individueele
en meer-dan-individueele, voor alien geldig e. De eerste zijn
in menig opzicht valsch, de laatste zijn onze waarheid .
K a n t is de Copernicus der wijsbegeerte daardoor
geworden, dat hij den geest tot het middelpunt der wereld
maakte . Niet aan een individueelen geest, niet aan uw of
mijn geest kende hij zulk een centrale positie toe, maar
aan den geest, waarvan de sterfelijke subjecten de mondstukken zijn . Aan den geest, die door zijn verbindende
aanschouwings- en denkvormen de wereld der ervaring doet
bestaan . Hoofdgedachte van zijn stelsel is : geen scheiding
tusschen geest en natuur . Zij behooren bij eikaar ale deelen
van een geheel. Die wederzijdsche onafscheidelijkheid beduidt
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niet opheffing van ells v erschil, maar e~nheid van alle

ervaring. Zeker, ervaring is uw of mijn ervaring, maar zij
is meer den dat . Er is een totaliteit der ervaring, en
alomvattende ervaring, de ervaring van den geest met volmaakte zinnen en een feilloos verstand, die over alle
mogelijke gegevens beschikt, wiens blik zich uitstrekt over
alle tijden, over ells ruimten . De inhoud der ervaring van
dien idealen geest, ziedaar de werkelijkheid .
Het is zoo juist wet D a v i d G . R i t c h i e 1) schrij ft ;
,,In de schatting van een wilds of een kind is allerlei
mogelijk, kenn alles tot verklaring van alles dinnen ; aan
den geest die onder de tucht van wetenschappelijk denken
staat, vertoont zich de wereld meer en meer als een
samenhangend stelsel van betrekkingen, als een gematerialiseerd logisch proces, zooals Prof . H u x 1 e y den loop der
natuur heeft betiteld . Zeker, wet allerlei individuen aanaangaande de dingen denken, daarin bestaat niet de werkelijkheid der dingen . Die werkelijkheid is wet ze aangaande
de dingen behoorden to denken en zouden denken, indien
hun kennis volledig ware . Een zwaar wegend indien, want
eenig ding, de bloem in die gespleten muur, of ook maar
een enkel atoom, volledig to kennen zou gelij k staan met
alwetendheid" .
In dien zin, wanneer men het denken opvat als alomvattend en onfeilbaar denken, geldt de door H e g el
verkondigde identiteit van denken en zijn.
Thans zal men vatten hoe verkeerd het is de ontwikkelingshypothese van D a r win op de geestelijke vermogens
to willen toepassen, al wet geestelijk is door den strijd om
bestaan to willen zien tot rij pheid komen .
Hoe zouden door „survival of the fittest" geestelijke
verrichtingen verklaard kunnen worden, welke juist noodig
zijn om de wereld, waarin het meest passende zegeviert,
aanzijn to doen hebben ?
De natuur is in den geest geworteld ; tijd, ruimte,
werkelijkheid hangen semen met den geest.
1) Darwin and H e g e 1 with other philosophical studies. 1893, bl . 87 .
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Zeker, de natuur staat betrekkelijk op eigen voeten .
Ze heeft u of mij niet noodig . De rozen zullen bloeien
en de vogels zingen, de zon zal voortgaan to schijnen, ook
al wordenn wij near ons graf gedragen .
Maar de kosmos zou ineenstorten, als dat alomvattend
en feilloos verstand kon worden vernietigd, waarvan gij en :
ik de uiterst onvolkomen vertegenwoordigers zijn, als dat
synthetisch element des geestes to gronde gin g, waardoor
al wet bestaat in een geordend geheel aanzij n heeft .
De mensch is eindig en oneindig tevens.
Eindig, aan tijd en ruimte gebonden, bloedverwant
der dieren, zooals hij door D a r win ons wordt geschilderd .
Oneindig tevens, spectator universi, als zoodanig, door
zijn aan normen gebonden intellect, van Gods geslacht .

OPGRAVINGEN IN PALAESTINA
noon
Prof. Dr. G . WILDEBOER.

Had men vroeger de cultuur en de religie der Oostersche
volken bijna uitsluitend nit boeken bestudeerd
in de
laatste jaren slant men, dank zij de verschillende ontdekkingen in Assyrie, Babylonie, Egypte en op Cyprus, den
weg in, dien men voor de kennis der beschaving van Grieken
en Romeinen reeds lang was gegaan en nu ook voor het
verstaan van hun godsdienst bewaudelt : our nit de overblijfselen van een verdwenen beschavingstoestand to komen tot
een voorstelling, die niet alleen de resultaten van litterarischhistorisch onderzoek kan aanvullen of bevestigen, maar deze
o ok op belangrijke punters kan verbeteren .
Ik heb het oog niet alleen, en zelfs niet zoo zeer, op
inscripties, ons brengende in de tegenwoordigheid van de
historische figuren, waarvan voorheen alleen boeken gewaagden, sours eeuwen na het heengaan dier manners van
naam geschreven, maar ook en vooral op die schijnbaar
stomme getuigen als pot- en glasscherven, beschadigde en
onbeschadigde zegels aan ringers of kevers aangebracht, op
:godenbeelden, groot en klein, op altaargereedschappen en
wat daarvan meer moge zijn . Het is vooral nit dit materiaal,
l oegelicht door onze aanvankelijke kennis nit geschriften
verkregen, dat voor ons oog wee"r een wereld to voorschijn
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komt, die wij nooit to voren zoo duidelijk hadden gezien,,
en welker beeld ons weerkeerig in staat stelt die oude
boeken, ook de boeken des Bijbels, nog beter to verstaan .
Is op bet gebied van hot onderzoek des Ouden Verbonds
wel hot uiterste verkregen, wat tot historisch verstaan er
van to bereiken viol, door de litterarische kritiek, dank zij
den arbeid van bijna twee eeuwen
bier aanvullend, daar
bevestigend, maar soma ook corrig eerend, komen nu de
opgravingen ons to hulp om verder to komen, verder dan
wij voor slechts w einige jaren zouden hebben durven
hopen .
Bezaten we reeds betrekkelijk vole jaren uit bet oude
Babel vole contracttafeltjes, nit Assur de bibliotheek van
Asurbanipal en nog vole andere belangrijke historische
inscripties, rinds hot begin dezer eeuw verraste ons de
ontdekking van de wetten van Hammoerabi (verg. „Onze
Eeuw" 1904, bl . 67---104) . En hadden we uit Egypte, uit
Karnak, hot oude Thebe, eon lijst van steden in Palaestina
van Dhutmes III (1480-1430 voor Chr.), waarop ook de
naam Jakob-el voorkomt, en eon opschrift van Ramses II
(1300-1230 voor Chr .), waarop de Thabor, Merom en.
Salem genoemd worden, en nog veel moor, wat ons de
geschiedenissen des Ouden Testaments kan ophelderen, voor
ruim twaalf jaren vond F 1 i n d e r s P e t r i e eon z u it van
donkey graniet aan den Westkant van den ouden Thebaanschen tempel, waarop Merenptah II, de opvolger van
Ramses II, in zijn vijfde regeeringsjaar gewaagt o, a . ook
van eon overwinning op „Israel" behaald .
Palaestina zelf scheen echter ons to lour to stellen .
In 1867 vond Warren in de onmiddellijke nabijheid van
Jeruzalem, 20 meter onder hot puin, dat tientallen van
eeuwen daarover was uitgestort, de overblijfselen der muren
eenmaal door David en Salomo gebouwd . En G u the ver-volgde hot work van The Palestine Exploration Found door
voor den Deutschen Palaestina Verein in hot Zuid-Oosten eon
groot deel van dien stadsmuur bloot to leggen . Alles zeer
belangrijk voor de topografie van bet oude Jeruzalem, dock
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voor onze kennis der gesehiedenis van Israel's geestelijk
leven gaf het niet veeL
Daar vond in 1868 een zendeling, K 1 e i n, in het OverJordaansche den steep van Mesja', den koning van Moab,
dien wij nit 2 Kon . 3 :4 kenden . Wel hebben de BedoeIneri,
denkende, dat de ,,Franken" een schat in den grond gevonden
hadden, hem gloeiend gestookt en daarna met koud water
overgoten, zoodat hij gesprongen is, maar thans zijn toch
de meeste fragmenten in het Musee du Louvre terecht
gekomen, en gelukkig was er reeds ecu ,,Abklatsch" op
papier van gernaakt, zoodat we de inscriptie nagenoeg in
haar geheel kunnen lezen .
In 1880 werd het Siloa-opschrift gevonden in de rumen
(aan het eunde) van de oude leidung, die het water van een
bron, thans de Mariabron geheeten, ten Oosten van Jeruzalem
gelegen, naar het Zuiden voerde . Dc afstand is 335 meter
en de tunnel 535, waaruit men zien kan, dat het onjuist
is to beweren, dat die oude, wellicht Fenicische, werklieden
die van het Zuiden en Oosten elkander, blijkens de unscriptie,
to gemoet gegraven hebben, eigenlijk voor onze hedendaagsche ungenieurs niet behoefdeu onder to doen . Ze hebben
nog al een omweg gemaakt . En waar de gravers en bouwlieden elkaar ontmoetten, hebben ze een vrij grooten hock
moeten uithouwen our bij elkaar to komen .
Aanvankelijk scheen het bij deze beide niet onbelangrijke ontdekkingen to zullen blijven . En nu er zooveel meer
aan het daglicht gebracht is, kan men verwonderd vragen :
hoe is het mogelijk, dat men niet eer de spade in den grond
heeft gestoken? Immers, de plaatsen, waar met groote
waarschijnlijkheid de grootste schatten bewaard ziju, behoeft
men niet eenmaal met moeite to zoeken . Alle hoogten, welke
in het Arabisch door de tegenwoordige bewoners des lands
Tell geheeten worden, in onderscheiding van Dsjebel, zijn
de heuvels, waaronder onde steden, groot of klein, begraven
liggen . Zelfs het ongeoefend oog onderscheidt aans'tonds ecu
tell van een dsjebel . Ecu tell heeft een breede oppervlakte,
die zacht glooiend uitloopt. Dc glooiing wordt sours afgebroken door terrasvormig terrein, terwiji dikwijls de over-
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blijfselen van muren er uitsteken . Bovendien verraden overal
verspreide potscher ven, dat her een stad begraven moet
liggen . En daarbij komt, dat deze kunstmatige hoogten
dikwijls flu nog een uaam dragen, waarin de oude names.,
ons uit het Oude of het Nieuwe Testament of nit latere
Joodsche en Christelijke geschriften bekend, bewaard zijn .
Waarom dan deze ten's niet eer onderzocht ? Eensdeels omdat
het veel moeite kostte van de Verheven Porte toestemming
tot graven to verkrijgen . Doch dit gold vooral van de ook
den Moslims zoo heilige stad Jeruzalem, en voorts van
Hebron, nu nog El-Chalil, d . i . „de vriend" (n.l . van God),
naar Abraham geheeten . Grootendeels moet dit talmen
geweten worden aan tijds- en geldgebrek. De deskundige
geleerden werden door andere studies bezig gehouden, en
de noodige gelden vloeiden niet rijk genoeg in de kassen
van de Engelsche en Duitsche en Amerikaansche vereeninigingen, die zich het onderzeek van den Palaestijnschen
bodem ten doel stellen .
Thans is dat anders geworden . Doch v66rdat wij daarvan gaan verhalen eerst een mededeeling over de wijze,
waarop men uit het opg egraven puin jets voor de vermoedelijke g esehiedenis kan afleiden . Hoe zijn die steden
der oudheid zoo in grooten getale in heuvels veranderd ?
Door verschillende oorzaken . Allereerst, de stedelijke
besturen kenden in het Oosten in vroegere noch in latere
tijden jets van wat wij „bou.wpolitie" of „straatreiniging"
noemen. Viel een huffs ine~n, en dat gebeurde lichtelijk,
omdat let materiaal vaak niet of zeer slecht gebakken was,
of omdat natuurlijke steep door ouderdom was verweerd,
dan was er gees macht, die den eigenaar of zijn opvolger
verbood op den puinhoop van het ingestorte huffs een nieuw
to bouwen . En zoo ging het van geslacht tot geslacht .
Voeg daarbij de verwoestingen door den oorlog, her bij
Semietische volkeren nog van meer invloed door het instituut van den ban (eherem), de stad werd als verwoest, als
een oorlogsbuit aan den god der overwinnaars gewijd en
een vloek uitgesproken over dengene, die het wages zou
haar to herbouwen . Men denke aan de inneming van
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Jericho door J o z u a . Gewoonlijk vond men een uitweg door
mast de verwoeste stad een n ienwe to bouwen . En zoo
treft men meer dan eens aan, dat mast een tell een pleats
gelegen is, die den naam der „verbannen" stad nog draagt .
Vandaar uok, dat Jericho na Jozua meer dan eens in het
oude Testament genoemd wordt, terwijl de onde stad eerst
in Achab's dagen werkelij k herbouwd is door Ahiel nit
Bethel, die our de godheid to verzoenen zijn beide zonen
hiram en Segub als bouwo#fers offerde (1 Kon 16 : 34) .
Als men de opg raving van zulk een hen vel bij woonde, zou
men nog eer dan thans vragen : hoe is het mogelijk nit
die masse steenen, puin, overblijfselen van muren, potscherven en aarde, die dear zoo ordeloos door~~n liggen, iets
omtrent den onderdom dezer resten to bepalen ? Voor een
deel gaat dat door de diepte in aanmerking to nemen, van
wear is uitgegraven . Doch een oostersche stad was zeer
ongelijk gebouwd, door het gebrek aan toezicht van de
overheid . Men komt er voorts door het vinden van vuursteenen werktuigen en bronzen sieraden, terwijl b .v. het
ij zer geheel ontbreekt . Dan vindt men weer beschilderde
potscherven, terwijl ingesneden figuren ontbreken . Sours
treft men verschillende soorten van bouwsteenen aan, in
de eene laag anders behouwen, dan in de andere, of men
kan nu flog vaststellen, dat de eene snort gebakken steep
beter gebakken is, dan de andere, die op een andere diepte
near hovers is gebracht . Zoo begint de onderzoeker eerst
een schifting to makers . Somtijds is hij daardoor in staat
tot zes of zelfs tot ache verschillende lagers to komen .
Maar dan komt het moeilijke werk : het aldus voorloopig g eordende to dateeren . her komt hem to hulp de
kennis der keramiek, zooals hem de kennis daarvan ei gen
moet zijn wet Egypte en verder Voor-A .zie betreft . Door
jarenlangen arbeid is men op dit terrein der beschavingsgeschiedenis vrijwel tot eenstemmigheid in chronologisch
opzicht gekomen . En wet er dan nog speciaal voor Palaestina onzekers overblijft, dat wordt door telkens nieuwe
vondsten aangevuld of ook gecorrigeerd .
Doch vindt men dan geen inscripties ? Helaas, zeer
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weinige . Heeft men die, dan is men er natuurlijk to gelijk
het gemakkelijkst en het zekerste aan toe . Maar opschriften,
die beslist een periode voor het gevondene vaststellen, behalve
een.ige brieven op leemtafeltjes, zijn er bitter weinig aangetroffen. Wel enkele, die ons b, v . in staat stellen den
opgegraven heuvel to identificeerenn met een stad in het
Oude Testament dikwijls genoemd, terwijl de tell een geheel
anderen naam draagt . Ik heb het oog op Tell Sandahanne,
zooals deze in 't Arabisch genoemd wordt .
De tegenwoordige naam van een der vier heuvels in
„de vlakte" bij het land der oude Filistijnen., alle vier in
1898-1900 door M a c a l i s t e r en Bliss voor The Palestine Exploration Found opgegraven, herinnert aan eon verwoeste Christelijke kerk, aan St . Anna gewijd . Toen de
genoemde geleerden hun werk voltooid hadden, vonden
eenige Arabieren, tot graven aangespoord door de vertrokken Engelschen, in de hoop van evenals de Franken schatten
to vinden, tegenover den tell enkele graven waarin goed
bewaarde schilderingen aanwezig waren . En daarbij waren.opschriften, die het bewijs leverden, dat onder den ontgraven heuvel het oude Maresja lag (Joz . 15 :44 enz .),
want dat deze graven tot het gebied der genoemde stad
behoorden .
En zoo heeft eater V i n c e n t in zijn voortreffelijk
werk Canaan d'apres l'exploration rkente (Paris 1907) ons geleerd al het opgegravene to verdeelen over vier hoofdtijd-perken : 1 e het inheem sche, 2e het Kan aanietische, 3e het
Israelietische en 4e het Joodsch-Helleensche . Wat er nit
de Christelijke periode voor den dag komt, zooals mines
van kerken, ligt z66 bovenop en is z66 gemakkelijk to
determineeren, dat hier de weg als van zelf gewezen is .
Ons voornemen is, om, na een beknopt overzicht gegeven to hebben van wat er al zoo in het Heilige Land is
opgegraven, hoofdzakelijk twee aangelegen punters to bespreken. Ten eerste : wat leeren we daaruit omtrent den
godsdienst en de beschaving zoowel der oudste bewon ers
ale van de Kanaanieten P En ten tweede : wat weten we
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flu van den invloed op cultuurgebied en op dat vain de
religie door de groote cultuurstaten der oudheid geoefend ;
Babel, Assu r en Egypte ?
Aan F l i n d e r s P e t r i e en vooral aan zijn opvolger
in dit werk F. J. B 1 i s s danken we de opgraving van Tell
el Hesy, in 1902 voltooid, waarin niet minder dan de zevenof aehtmaal verwoeste stad der Filistijnen Lakisj, ons nit
de geschiedenis van Jozua bekend, bleek to rusten . Het
tegenwoordige Umm Lakis heeft denn naam nog bewaard,
evenals het nabijliggende Chirbet Adsjlan aan Eglon herinnert, dat Jozua met Hebron en Lakisj veroverde (Joz .
10 : 5). Dat men werkelijk met het oude Lakisj to doen
heeft, blijkt wel nit een aldaar gevonden leemtafeltje, waarop
eenn zekere Zimrida voorkomt, van wien we uit de El
A.marna-brieven weten, dat hij goeverneur van Lakisj geweest is . Het is datzelfde Lakisj, waaraan we herinnerd
worden door een fraai basrelief, in het Britsch Museum
bewaard, waarop Sanherib is afgebeeld op een troop zittende
voor Lakisj buit ontvangende .
Belan grij ker flog was de opgraving van Gezer, een oude
vesting van groote beteekenis om Kanaau in het ZuidWesten tegen Egypte to verdedigen, 3 a 4 uur rijdens N .W.
van Jeruzalem. (Joz. 10 :33) . Toen koning Salomo een
Egyptische prinses huwde, kreeg deze van haar vader, den
Farao, de stad als bruidsgeschenk mede ten hawelijk (1 Hon .
9 : 16) . Dat Egypte's koning de stad eerst „met tour verbrand" had, zal wel een tuchtiging geweest zijn, omdat
de Gezerieten den grooten handelsweg, die fangs de zee
van Babel naar Egypte liep, onveilig maakten, door de
karavanen tegen to houden en zwaren cijns vann de kooplieden to heffen .
Fragmenten van twee contracttafeltjes in wigschrift
hier gevonden zijn vrij interessant . Het eene tafeltje leert
ons niet meet, dan dat een zekere Nethanj a, blij kbaar een
Hebreeuwsch of Kanaanietisch man, een stuk akkerland
verkocht heeft . Het andere document, nit 649 v66r Chr.,
is uitvoeriger . Marduk-Eriba en Abi-Eriba verkoopen het
eigendom van een zekeren Lu-ahe . Ook de slaaf Turiaa
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en zijn gezin worden mede verkocht . De verkoopers geven
garantie, dat de verkochte slavers 100 dagen vrij zullen
blijven van zekere met name genoemde ziekten en gebreken .
Under de getuigen komt voor de goeverneur van Gezer
Hurwasi. Pat is een Egyptische naam. Waarschijnlijk is
na den dood van Salomo's Egyptische gemalin de stad weir
onder Egyptisch bestuur gekomen, zoodat we meer dan
twee eeuwen na Salomo her een Egyptenaar aantreffen .
En dat terwijl de contracten nog in de 7e eeuw geschreven
zijn in de taal en het schrift van Babel . Wat er verder
in deze oude stad gevon den is, vooral van beteekenis voor
on ze kennis der godsdienstgeschiedenis, komt straks ter
sprake. Een aardig boekske over hct geheel, mij in Duitsche
vertaling bekend, is van R . A . Stewart Macalister,
Streiflichter zur biblischen Geschiehte aus der altpalastinensischen
Stadt Geser, Wismar i . Meekl . 1907 .

Met ondersteuning van de Oostenrijksche regeering en
de Akademie van Wetenschappen to Weenen begon Prof .
E. S e 11 i n in 1902 de opgraving van Tell Taannek in de
vlakte van Megiddo, een stad, die van 2000 tot 600 voor
Chr. bes taan heeft, ontzaglij k veel heeft zien gebeuren in
de nabijheid van het groote slagveld der steeds om de
suprematie strijdende grootmachten dier dagen, en die zelf
hoewel door vier burchten beschut
veel ellende doorleefd heeft . Het is datzelfde „Taauach aan de wateren van
Megiddo", dat wij uit het Lied van Debora kennen (Richt .
5 : 19) . S e 11 i n vond hier het archief van koning Isj tarwasjur, bestaande nit twaalf meer en minder geschonden
leemtafeltjes, brieven en naamlijsten bevattende zoowel in
een kist van leem, als daaromh een verstrooid . Merkwaardig
was ook de vondst van een hollers cylindervormigen oven,
90 centimeter hoog, versierd met menschenmaskers, volgens
S e l i i n een reukofferaltaar, volgens anderen een snort kachel
of vuurhaard, zooals koning Jojakim er volgens Jeremia
36 een in zijn winterpaleis had . Zie E. S e 11 i n, Der Ertrag
des Ausgrabungen im Orient u . s, w . Leipzig 1905.
De Deutsche Palaestina Verein begon in 1903, onder
leiding van Dr. S c h u m a c h e r de opgraving van Tell el
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Mutesellim, waarin het nabij gelegene Megiddo bedolvenn
ligt, de plaats, waarlangs niet alleen in de hooge oudheid
de Assyrische, Babylonische en Egyptische legerscharen
trokken, maar ook nog in den tijd der Romeinen warm
her de legioenen deter wereldveroveraars gelegerd, gelijk
de tegenwoordige naam nog aanduidt : Chars-el-Leddsj un .
Bekend is hiervan vooral geworden een zegelring van een
zekere „Sjema, dienaar van Jerobeam" . De steers, van jaspis,
is 3 .7 c .M. bij 2 .7 c .M, lang en breed en 1 .7 c .M, dik . Ret
merkwaardig a er van is, dat de naam in oud-Rebreeuwsch
of Kanaanietisch schrift is aangebracht rondom een leeuw
in Babylonischen stijl . Waarschijnlijk is de ring uit de
dagen van Jerobeam II, die gedurende een halve eeuw in
de Se eeuw vbor Chr . regeerde . In die zelfde periode van
nationalen bloei en rijkdom, waarin volgens de hoofdzakelijk litterarisch-kritische onderzoekingen de zelfstandige
Hebreeuwsche letterkunde begint op to komen, tiers we
dan het wigschrift verdwijnen, terwijl het begrijpelijk is,
dat op een zegel het beeld in den ouden stijl gebleven is .
Inn het Noorden, waar vbor de Ballingschap het hart van
Israel klopte, is de zelfstandigheid der cultuur dan eer
tot stand gekomen dan in het Zuiden . Immers, to Gezer
schreef men in de 7e eeuw nog eon contract in het
Babylonisch.
Geleerden, die rustig op hun studeerkamers in Europa
en Amerika bleven titters
dock de beste stuurlui stann
aan wal hebben zich dikwijls afgevraagd : maar waarom
graaft men in de Sj efela in het Zuiden en in de vlakte van
Megiddo in het Noorden, dock niet in de tell's, die ongetwijfeld de overblijfselen bergen van de nog zooveel belangrij ker steden Jericho en Samaria P En gelukkig, in den
allerlaatsten tijd is men daarmede begonnen . Bij 'En essultan (Sultan sbron), een half uur ten N, van 't dorpj e
Ericha, heeft S e 11 i n de spade in den grond gestoken .
En hoe scheen zijn arbeid beloond to worden, toen hij
een groote massa leemtafeltjes vond ! Ret scheen wel,
alsof een nieuw archief, gelijk dat van Amenhotep IV in
El Amarna, voor den dag zou komen . De dagbladen brach-
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ten reeds den juichtoon der schatgravers over . . . . hat is
helaas op niets uitgeloopen : hat zijn gebleken tafeltjes to
zijn om beschreven to worden, dock door de hand des
schrijvers nog niet aangeroerd, een papierwinkel in plants
van een archief ! Voorts is ontgraven de helft van een
vermoedelijk 800 meter langen muur, 20 voet hoog en 8
voet breed, walks constructie de verbazing der gravers opwekte.
En wat de moeizame arbeid der A.merikanen zal opleveren, die een heuvel bij Sebastie, hat oude Samaria, ontgraven ? Di tijd zal hat leeren. Molten zij voor zulk een
bitters teleurstelling, ale S e 11 i n to Jericho ondervondenn
heeft, bewaard blijven ! her, wear in Israel's bloeitijd de
polsslag van hat nationals levee klopte, ken de grond veal
inscripties bargee, waarvan dusverre zoo bitter weinig
aan hat daglicht gebracht is 1).
Tot dusverre hebben we den blik uitsluitend near hat
eigenlijke Kanaan gericht, d . i. near hat land tusschen den
Jordaan en de Middellandsche Zee. Aan de overzijde van
den Jordaan is veal ontdekt, meer nog den ontgraven wet
van groote beteekenis is voor onze kennis van Oud-Kanaanietische religie en van invloed op den godedienst van
Israel . Ik dank aan de vondst van eenzaam liggende of
staande steenen, aan kringen van steenen, aan tafels nit
groote steenen gebouwd, die vooral in hat oude land van
Gilead, Moab en daaraan grenzend gebied gevonden zijn .
Ze komen straks uitvoerig tar sprake .
Maar thane malt niet gezwegen worden van hetgeen
prof. G. D aim a n vooral in de nabijheid van hat land der
vroegere Edomieten gevonden heeft, zie zijn Petra and seine
Felsheiligtumer, Leipzig 1008 . Ook hebben A .merikaansche
geleerden, door de Princeton University uitgezonden, over
hue vondsten belangrijke mededeelingen gedaau in hue
„Publications", in de jaren 1909 tot 1908 to Leiden bij de
1) The Harvard Theol . Review, Jan . 1909 berioht, dat in daze pleats,
door Herodea tar ears van Auguetue Sebaete geheeten, eleohte een altaar
aan Jupiter gewijd gevonden ie, waareohijnlijh nit de dagen van den
opetand onder Hadrianu® (132 --134 na Chr .).
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firms E. J. B r ill verschenen, van kostelijke of beeldingen
voorzien, betreffende Noord-Syrie en bet oude land der
Ammonieten en Moabieten . Het gaat niet aan van dit alles
in bizonderheden mededeeling to doers . Maar een uitzondering makers wij voor Petra, de stall der heiligdommen in
de rotsen uitgehouwen . De plaats is rondom door hooge,
ontoegankelijke bergen ingesloten, zoodat eeuwen lang na
hare verwoesting in de 7e eeuw na Chr . de reizigers haar voorbijgetrokken zijn, zonder haar to zien . Engelsehe en Fransehe
onderzoekers hebben het eerst de aandacht op haar gevestigd, en sinds is de plaats herhaalde malen bezocht .
Doch eerst in den allerlaatsten tij d heeft men de uitgebreide
puinhopen, veelal van harden bontkleurigen zandsteen,
grondig onderzocht . D a 1 man, die aan bet hoofd staat
van bet „Deutsche E vangelische Institut fur Altertumswissenschaft des heiligen Landes" to Jeruzalem, heeft vooral
de leiding der opgraving gehad .
De stall, die oudtijds Rekem geheeten moet hebben, ligt
in bet midden tusschen de Roode en de Doode Zee, dicht
bij de grens van bet land van Edom, niet ver van Nebi
Harun (-_ „de profeet Aaron",) den berg, waar Aaron beet
gestorven en begraven to zijn . Daar hebben oudtijds de
Midianieten gewoont, later de Arabische, dock Arameesch
sprekende, Nabataeers, die
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aanwezig waren, die ons den voor-profetischen volksgodsdienst van Israel duidelijk kunnen illustreeren . Bedenkt
men daarbij, dat wij ons hier in het land der oude Midianieten bevinden, waartoe Mozes' schoonouder Jethro (ook
Reguel genoemd) behoorde ; dat Mazes volgens Exodus 18
van zijn schoonvader de procesorde leert, die hij to volgen
heeft ; dat het recht bij alle Semieten, en zoo ook nog heden
ten dage bij de Moslims, een is met de religie ; dat Mozes'
vrouw Zippora volgens Ex . 4 : 24- 26 beter dan de groote
godsman toont to weten wat Jahwe omtrent de besnijdenis
eischt ; ja, dat Mozes nog bij zijn schoonvader vertoevende
de groote openbaring van Jahwe ontvangt, die hem tot
redder zijns yolks roept I)
dan gevoelt men jets van het
gewicht der zaak, ale wij beweren : de opgravin gen en
ontdekkingen in het land van Midian zijn van bizonder
gewicht .
Men vindt de tempels gewijd aan verschillende goden,
a.o. ook van D u s a r e s , een naam, die voor een halve
eeuw enkele geleerden aanleiding gaf om in Abraham's
figuur een god to ontdekken . Immers, hij zou oorspronkelijk
dezelfde ale D u s a r e s d .i . „heer (of man) van Sara" geweest
zijn . Thane verklaart men dien naam algemeen ale „heer
van (het land) esj-sjera", den A.rabischen naam voor het
Oud-Testamentische Edom . Maar ook zijn daar eenigszins
hoog gelegen vlakten ontdekt, ongeveer 90 meter lang en
20 meter breed, gedeeltelijk ingenomen door altaren en
andere voor heilige handelingen geschikt gemaakte plaatsen,
die ons voor het eerst een klare voorstelling geven van
de in het Oude Testament zoo dikwijls genoemde „hoogten" .
Ze behoeven niet altoos op een berg to liggen . Immers,
Jer . 7 : 31 vermeldt een bama in het dal der zonen van
Hinnom . Gaandeweg werd „bama" de naam voor een heilige
plaats in het algemeen. In den Platen-Atlas tot opheldering
van bijbelsche oudheden, 1907, van Prof 0 o r t ziet, men
under No. XXX en XXXI duidelijke afbeeldingen er van .
Wij begrijpen nu eenigszins
al zijn zulke „hoogten"
1) verg. Het 0 . T, van histor, standpunt toegelicht 1908, ± 8 .
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(baina's) natuurlijk in den loop der tijden dikwijls gewijzigd
hoe men allerlei godsdienstige plechtigheden daarop verrichtte, er ook recht speak en misdadigers to recht stelde
of hen tee dood bracht, op wie near 't antieke solidariteitsgevoel , de vloek der godheid nog rustte voor het kwaad
door de vaderen bedreven . Men denke ears het tee dood
brengen der zeven afstammelingen van Saul als een zoenoffer van David „op den berg van Jahwe" (2 Sam . 21 : 6,
9). Vermoedt men niet zonder grond, dat menig thane aangewezen graf van een Mohammedaansch heilige eigenlijk
oorspronkelijk een „bama" geweest is, welker „heiligheid"
door den Islam „umgedeutet" is, de oorspronkelijke eigenaardigheden zijn dan ook z66 ten eenenmale uitgewischt,
dat men daaruit niet meer lean to weten komen, hoe de
oude „hoogten" waren ingericht . Doch wet de ontdekte
hoogten van Petra betreft, deze beginners ons eenig licht
to verschaffen, meer zelfs dan men nit zulk een hoogte
to Gezer ontgraven verkregen had . Onmiskenbaar staat het
altaar inn de rots uitgehouwen, 2 meter lang, 1 m. breed
en. 1 meter hoog, in het Westen, juist wear we het, zooals
ons steaks duidelijk zal worden, verwachten . Waarvoor een
in de rots uitg ehou`ven vierkant 4 tot 5 centimeter diep,
op 4 meter afstands ten Oosten van bet brandofferaltaar
gediend heeft, west men niet met zekerheid to zeggen..
Evenmin is men zeker van de beteekenis eener kleine vierkante verhevenheid ten Zuiden hiervan . Doch de verschillende
gleuven dienden blijkbaar om water en het bloed der offers
to laten afvloeien . Mogelijk geven andere opgravingen ons
op den duur eenige zekerheid . Voorloopig most men zich
met gissingen tevreden stellen . Doch genoeg . Ret voorafgaande overzicht der opgravingen in het Heilige Land is
voldoende om ons to orienteeren voor een bespreking ale
flu volgt . Men leze H . G r e s s m a n n . Die Ausgrabungen in
Palastina and d as A lte Testament, Tubingen, 1908, 47 bladz .
Van Kanaanietischen godsdienst en beschaving weten
we door de opgravingen der laatste jaren niet alleen meer,
0 . r.TX7

6
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maar moat we er reeds vroeger van moisten door het Oude
Testament verstaan we beter, en het blijkt, dat de kwalificatie „de gruwel der Kanaanieten" inderdaad niet to sterk
gekozen is . De vraag, die zich aan den geschiedvorscher het
eerste voordoet, of er nog jets to constateeren valt omtrent
een v66r-Kanaanietische cultuur, wordt niet eenstemmig
beantwoord . Velen zien in de alleenstaande (of omgevallen
steenen) zuilen, menhir genaamd, en in de kringen van
steenen, in welker midden vaak zoo'n menhir wordt aangetroffen (kromleeh) en eindelijk in de tafels uit drie tot vijf
steenen gebouwd, niet ongelijk aan onze hunebedden
(dolmen) 1~, cultuurvoorwerpen uit den steentijd. Tegenn deze
meenin.g heeft pacer V i n cent niet ten onrechte aangevoerd,
dat steenen werktuigen slechts in het hooggebergte gevonden
worden, terwijl de genoemde megalithen joist worden aangetroffen in de weiden, welke op de glooiIng der bergen
zich bevinden .
Ze zouden dus niet van de bewoners van PalaEStina
of komstig zijn, die in den steentijd daar verblijf hielden ?
Het is mog elij k, dat de groote steenen nu in de weiden
van het O verj ordaansche zich bevindende van Kanaanieten
of komstig zijn . Maar dan zijn ze toch navolgingen van
een geslacht, dat v66r hen het land bewoonde, van wie de
kinderen Israel's evenn fantastische voorstellingen hadden, als
onze voorvaderen van hun voorgangers, wier steenhoopen
zij hunebedden, d .i . reuzenbedden noemden . Immers, de
v66r-Kanaanietische bevolking van 't Beloofde Land noemden
Israel Enakieten en RefaIeten, namen van „reuzen", Emieten,
d.z. „verschrikkelijken", Zamzumieten d .z. „lispelaars" en
Zoezieten d.z. „die iemand plotseling overvallen", Gen . 14 : 5
Dent. 2 : 10 v ., 20 v. Joz. 17 : 15, i .e.w. wezens tot het
grensrijk van menschelijk en demonisch bestaan behoorende,
geesten van afgestorvenen en tegelij k reuzen, zooals men
1) Niet dolme, meervoud dolmen, zooals Duiteche geleerden verkeerdelijk plegen to schrijven . Het woord bestaat nit dot (Keltiseh = tafel)
en men (ook in menhir) = eteen . Tafele van twee staande steenen, gedekt
door een liggenden, noemt men halve, van drie staande steenen dubbele
dolmen's, zie Vincent, p . 418 en 919.
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in berglanden groote erratische blokken „Teufelssteine"
of naar den vorm somtijds „Teufelskanzel" noemt.
De oorspronkelijke beteekenis van al deze megalitbene
zal dus wel verklaard moeten worden uit denkbeelden, die
wij aan men schen van 't oudste tijdvak der geschiedenis
van ons geslacht moeten toeschrijven . Ret waren bezielde
steenen, waarin een godheid, hoe dan ook gedacht, zich
openbaarde . En geheel vergeten is deze beteekenis nog
niet, in den bloeitij d van Israel's volksgeschiedenis, als
zelfs in een schoon profetisch verhaal als in Jakob's droom
to Bethel (Gen. 28) de aartsvader de open .baring ontvangt,
wanneer zijn hoofd rust op een der heilige steenen, die
aldaar lagen, en hij n a zijn ontwaken dien steep zalft als
een beth-el, d.i, een godsbehuizing, baitulion, zooals de
Grieken dien Semietischen naam hebben overgeleverd . Nog
is er een kring van steenen bij het oude Bethel aanwezig
(zie Vincent, p . 410) .
De vraag wordt o .i, niet geheel juist gesteld, wanneer
ze aldus wordt geformuleerd : uit welke periode stammen al
deze steenen of s en welke beteekenis mogen wij hun op grond
dier dateering toekennen ? Want men gevoelt aanstonds,
dat zij niet tot en tijdvak behoeven to behooren . En dan
volgt daar ook duidelijk nit, dat zij niet alle hetzelfde
behoeven to beteekenen, ja dat dezelfde steenen in verschillende perioden verschillend zijn opgevat .
Zoo is het geen tegenstelling, waartusschen men behoeft
to kiezen, of de steenen zuilen, in Israel masseboth geheeten,
als mooning of openbaring der godheid, dan wel als teeken
der vrucb tbaarheid (phallus) of wel slechts als geden kteeken
'iaoet worden opgevat. Ons moil het 't meest waarschijnlijk
lijken, dat moat door de autochthonen animistisch bedoeld
was later door de Kanaanieten in 't vruchtbare land
overgebracht als phallus kan zijn beschouwd, waarbij dan
de uithollingen in steenen daarnaast, oorspronkelijk bestemd
om de offergaven in to plaatsen, zijn uitgelegd als de
vrouwelijke geslachtsdeelen . En later heeft Israel, vooral
door den invloed der profetische religie, al deze herinneringen aan natuurlijke religie „umgedeutet" en ook aange-
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wend als gedenkteeken . En zoo is het ook niet goedd
gevraagd : warm de dolmen's grafteekenen, dan wel offertafels ? Oorspronkelijk misschien beide : een graf, waarin de
doode zittende was bijgezet
want daartoe nopen ons deafmetingen met 't gelaat naar het Oosten gekeerd,.
waarboven men aan den doode zijn offers kon breng en ..
Bij het verdwijnen der vooroudersvereering blijft alleen het
grafteeken over .
Zoo is de dolmen dan ook het oudste altaar 1). Toch
niet alleen . In Gezer zijn op een „hoogte" acht steenen
zuilenn gevonden, die oorspronkelij k van West naar Oost
gericht gestaan hebben . De voorn aamste is de grootste,
die dan ook in 't Westen gevonden is. Eu deze heeft
op een breederen steep met een uitholling gestaan, die
bestemd geweest moet zijn om de gaven voor het numen
in den steep aanwezig to ontvangen . Ook dit is een begin
van het altaar . Als straks in de geschiedenis het altaar
van den steenen zuil los is gevonden en zich tot een zelfstandig voorwerp ontwikkeld heeft, dan blijkt de oude
samenhoorigheid nog in de „hoornen" van 't altaar, de resten
van de oude steenzuilen . Immers, die „hoornen" zijn maar
niet een versiering, ook niet symbolen ., b.v. van den stierdienst, maar het wezenlijke, datgene, wat die steenengroeptot een altaar maakt . Als dan ook een onwillig doodslager een wijkplaats zoekt bij het altaar, is het niet genoeg,
dat hij in de nabijheid er van is of het heilige voorwerp
aanraakt, hij moet bepaaldelijk de „hoornen" van het altaar
gegrepen hebben . En zoo wordt ook het offerbloed aan de„hoornen" gesmeerd, altemaal herinneringen daaraan, dat
deze dingen meer dan ornament of symbolenn warm .
Wij noemden zoo even den stierdienst. En ook deze,,
ons bij name zoo bekend nit het Oude Testament -- men
denke aan het gouden kalf in de woestijn en de oprichting
van zulk een beeld door Jerobeam den zoon van Nebat in
1)

Men offerde ook in de dolmen's . Uithollingen voor offergaven

zijn gevonden binnen in deze nabootsing van het rotsgraf, vooral voor
waterplengen, daar de doodenziel altijd bizonder dorstig is .
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Bethel
verstaan wij thans beter dan vroeger. Dat de
stierenvereering nit Egypte zou stammer, meent al sedert
fang gees deskundige meer .
Hoe zou dan Aaron hebben kunnen zeggen : dit is
uw god, o Israel, die u uit Egypteland verlost heeft ?
Neen, de stier moet een beeld zijn, of liever een symbool,
waaronder men Jahwe vereerd heeft . Pat blijkt uit Aaron's
woord, dat blijkt ook nit de g eschiedenis van d e NoordIsraelietische religie, die wel onzuiver was geworden, maar
toch in naam Jahwedienst is gebleven . De stierdienst geeft
ors een duidelijk inzicht in aard en wezen van bet synkretisme, bet grootste gevaar voor Israel's openbaringsgodsdienst .
Aangevoerd door een onzichtbaren God trok Israel
Hanaan binnen . Men beeldde dien God niet af. De beeldlooze cultus is flog nalef. Het tweede gebod van den
Dek along is een jongere uitbreiding, d . w . z, later wordt
Israel zich van de beteekenis zijner nude cultuszeden bewust
en step het zich met klaar inzicht ook op dit gebied tegen
wat men bier „vooruitgang" noemde . Ze vinden in bet
lang ,,Beloofde Land" door de boeren vooral vereerd den
god Ramman, d . i . de „Baal" bij uitnemendheid . Want
„baal", d . i . beer, eigenaar van een land is ieder, mensch
of god, die door bevochtiging van den bodem zich recht
op den grond verworven heeft . Hij is de Hadad-Rimmon
van Zach. 12 : 11, 1) nit welke plaats blijkt, dat men doovdenklachten over hem hield . Hij is dus een Tammuz- of
A.donisgestalte, die sterft en herleeft . In bet dorp Errumman in bet Overjordaansehe, dat zijn naam nog bewaard heeft, is op een ingemetselden steep flog zijn naam
en zijn beeld gevonden . Men beeldde hem of in menschelijke gedaante, dock stelde zijn goddelijke teelkracht ook
voor in de gedaante van een stier . De laatste opvatting
staat dichter bij wat wij symbool noemen, al vallen voor
1) Rimmon (eigenlijk „granaatappel") is aldus door de Joodsche
schriftgeleerden gevokaliseerd, omdat zij gear afgodennaam op bun
lippen wilder nemen, zooals ze o .a, ook in eigennamen met baal samengesteld bawl in bosjet veranderd hebben . Zie bet 0 . T . v, list. standp,
11, no . 3 .
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een Semiet beeld en symbool meer samen dan bij onsP
Wat is hot eigenaardige van Jerobeam's daad ? Bij de
stichting van hot Noordelijke Rijk moest hij wel met de
Zuidelijke, Judeesche, opvattingen broken . Hot woestijnheiligdom, de Ark, bleef in 't bezit van Rehabeam . De
woestijntradities hielden in Juda, dat zelf grootendeels
woestijn was, beter stand . In 't Noorden is als van zelf
meer aansluiting ontstaan met de landbouwende bevolking
en hun godsdienstige gebruiken . Jahwe is daar steeds meer
versierd met de hoedanigheden van den Baal, en met dozen
landgod samengegroeid . Maar Hij gaat toch niet in den
Baal op. In den eeuwenlangen strijd zal Hij straks, door
hot getuigenis vooral van een Elia, zegevierend to voorschijn treden . Doch zooverre is hot nog niet . Jerobeam
geeft welbewust aan hot synkretisme toe . Tot op zekere
hoogte terecht : hot was inderdaad een beter kennen van
den God, die Zijn yolk uit Egypte verlost had, als men
Hem niet alleen alai Krijgsgod, maar ook als dies God
vereerde, die Kanaan zijn vruchtbaarheid verleende : z66
stork is nog hot levend besef, dat Israel's God niet afgebeeld wordt, dat Jerobeam niet de menschelij ke of beelding
van Ramman voor Jahwe kiest, zijn concessie gaat niet verder dan dat hij hot symbool van den stier aanvaardt.
Wel eon bewijs voor de kracht van Israel's religie op een
zoo gevaarlijk punt van haar geschiedenis.
Die kracht der Jahwe-religie is ook nog gebleken op
eon ander gebied, dat wij in eigenlijken zin als de Kanaanietische „gruwelen" kunn en betitelen . Wij hebben he
oog op de menschen- bizonderlijk op de kinderoffers . Menschenoffers treffen wij bij alle Semietische volkeren aan .
Ook in Israel zijn zij gebracht, en wel aan den God van
Israel, aan Jahwe. Men desks aan Jefta's offer (Richt . 11),
aan de offers den Melek gebracht, nog in de 7e eeuw,
d. i . aan Jahwe als „melek", d . 1. koning vereerd (Jer.
7 : 31) Jahwe, zoo staat or in de Wet, heeft recht op den
eerstgeborene der zones evenals op die der schapen on
runderen (Ex. 22 : 28 vv.) . Wel wordt in de parallels bepalingen der Thora overal geleerd, dat de menschelijke
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eerstgeborenen door geld „gelost" moeten worden, maar
dat „lossen" is een latere vervanging van het oorspronkelijke offer door een gave in geld . wanneer heeft die
vervanging plaats gehad ? De geschiedenis van 't offer
van Izaak (Gen . 22) plaatst deze reeds in den aartsvaderlijken tijd . En het is niet onmogelijk, dat dit terecht
zoo wordt voorgesteld . In Ex . 11 : 4 v .v. wordt geleerd, dat
Jahwe even zeer recht op Israel's eerstgeborenen heeft, als
op de Egyptische, dock dat Hij zich tevreden stelt met 't
strijken van bloed, van 't Paaschlam genomen, aan de deurposten. Pit zeker oude gebruik wijst ook al op de vervanging van het menschenoffer door dat van een lam of
schaap . Doch, kwam Israel en Kanaan reeds met de
overtuiging, dat zijn God de eerstgeborenen niet eischte,
in hun nieuwe woonplaats waren zij z6b dagelijks van dit
gruwelijk gebruik getuigen, dat het ons niet verwonderen
kan, als we in de geschiedenis des Ouden Verbonds deze
wreede gewoonte telkens, vooral in benarde tijden, weer
zien opkomen.
In. Gezer heeft Mac a list e r een kinderkerkhof g evonden op de „hoogte", waar de acht reeds genoemd
masseboth lagen . De lijkj es waren meestal g elegd in groote,
stevige kruiken met twee handvatten zonder eenig ornament
er op gebracht . Bij de lij kj es zijn kleinere kruikj es en
een schoteltj e gevonden benevens een kop, waarin eten
moet geweest zijn . Blijkbaar zijn het de resten van pas
geboren kinderen, geen week nog oud . Slechts twee skeletten wezen op een zesjarigen leeftijd . En deze waren
duidelijk van verbrande kinderen, de anderen skeletjes
waren ongeschonden . Dat we her met geen gewone kinderbegraafplaats to doers hebben, blijkt hieruit, dat we ons
op een heilige plaats bevinden, hetgeen reeds een, immers
onrein, kerkhof uitsluit en ten anderen, dat het allen
pasgeboren kinderen zijn, die hier zijn bijgezet . Ook in
Megiddo en Taanak, en ook hier weer op heilige plaatsen,
heeft men zulke kinderlijken ontdekt . Van zestien tot
twintig lijkjes, die gevonden zijn, verklaart S e 11 i n, dat
de helft van pasgeborenen afkomstig zijn, de rest iets
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ouder, dock Been ouder dan twee jaren . Wat die ouderen
betreft, is het niet onwaarschijnlijk, dat de ouders met het
offeren van hun eerstgeboren kind gewacht hebben, tat
dat er een tweede verscheen, misschien wel een exegese
van het harde gebod volgende, dat eerst als het tweede
kind ter wereld gekomen was, het vroeger geborene
toch eig enlij k pas vergelij kenderwij ze „eerstgeborene" kon
heeten .
Zoowel in Megiddo als in Gezer heeft men ook in grooten
getale de skeletten gevonden van volwassen mannen en
vrouwen en ook van kinderen, hetzij in kruiken, hetzij in
steenen gemetseld, ouder de muren of ouder de deuren, in
den hoek of in 't midden eener kamer in den vloer . In
Megiddo vond Dr . S c h u m a c h e r een lijk in den muur
gemetseld, in den Westelijken burg van Taan.ak, naast den
drempel der poort lag het lijk van een knaap . En in den
burg vain Isjtarwasjur, eon meter ouder den grooten oftersteen, is ook een, kinderlijk gevonden . M a c a l i s t e r vond
in Gezer zeven kinderlijkjes ouder een tempel voor Astarte .
En zoo vond men b .v. ouder den muur van een huffs in een

kruik twee kinderlijkjes, daarboven twee schotels, in eon
daarvan twee kleinere schotels, daarachter twee kruiken en
twee lampen . Deze voorwerpen vindt men soars ook zonder
de lijken, blijkbaar nit een latere periode, toen hot afschuwelijk gebruik van 't brengen van bouwoffers in onbruik
was geraakt en hetgeen oorspronkelijk bedoeld was om den
geofferden als spijs en drank en licht mede to geven naar
hot hiernamaals, als ritus was overgebleven, terwijl 't eigenlij ke offer was afg eschaft .
Dit afschuwehj k gebruik had tot doel de godheid of
den daemonn van den onbebouwden grond met de bebouwing
to verzoenen en tevens in den geofferde het huffs van een
beschermgeest to voorzien . Om het laatste to verkrijgen
heeft men flog lang in Egypte dood geboren kinderen in
huffs begraven . Zulke bouwofl'ers zijn in de hooge oudheid
overal schier verspreid geweest, zoowel in Palaestiua als in
Mexico, in Rome zoowel als in Siam, in 't noorden van
Europa zoowel als in Noord- .A.merika . En zoo behoeft het
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ons niet to verwonderen deze verschrikkelijke zaak ook in
Kaman aan to trefFen.
Doch flu leeren ons de opgravingen ook nog jets
antlers . Reeds in lagen die ons naar de 15e eeuw v66r Chr .
verwijzen, bemerken we het verdwijnen der wezenlijk gebraehte offers en het overblijven slechts van de gaven, die
men den geofferden megaf. En dit wordt nog meer algemeen
Binds de 13e eeuw, den tijd, waarin Israel, uit Gozen getogen,
under Mozes en Jozua Kanaiiu in bezit neenit . Doen de
Chabiri (---_ Hebraeen) nit de El Amarna brieven ons aan
een eerste invasie der Hebraeen denken, waarop de patriarehen-verhalen in Genesis doelen, en ziet men dan reeds
in die 15e eeuw het afschuwelijke kinderoffer verminderen,
ais in de 13e eeuw Israel, door ,,het huffs Jozef's" uit
Egypte versterkt, zich meer duet gelden, dan neemt het
getal der kinderoffers ook grootelijks af.
Met de komst dei' kinderen Israel's in Kaman wordt
de Kanaauietische cuituur laugzamerhand door een Israelietische vervang en . In do hood ere lag en der Cell's vindt men
niet meer de scherven van frame vazen met dierfiguren, ons
aan dergelijke op Cyprus gevonden heririnerende . Roodbruine kruiken zouder eenig decoratief, of met zeer onhandig
aangebrachte donkerroode of zwarte streepen en golflijnen
komen nu voor den dab . De modellen zijn lomper, niet
meer do sierlijke der vroegere periods, maar meest plat en
met ronden buik . Tegenover het oud Cypriotisch-Kanaiinietisch vaatwerk maakt dit afles een armzaligen indruk .
Daarnaast ontdekt men ook nog scherven van vaatwerk,
dat op Babylonischen, Egyptischen en Fenicisch-Griekschen
in vloed wijst . Maar dat duet des to moor het verschil zion
en den grooten afstand tusschen do kunstvaardigheid en
den smack der nienwere en die der oudere bewoners des
lands . Doch dit leereri ons de opgravingen ook : hoe hooger
men komt in het pain, dat die oude steden bedolven heeft,
d. w . z . hoe meer men komt in do overblijfselen dier steden,
zooals Israel er in gewoond heeft, hoe meer de resten dier
gruwelen verdwijnen . Wel niet geheel, men denke aan Ahiel,
die Jericho herbouwde, en men wets, dat M a c a 1 is t e r in
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Gezer een bouwoffer vond, dat zelfs uit de periode na de
Babylonische ballingschap moet dagteekenen .
Doch van Israel zel f heeft het ook niet afgehangen .
De profeten schilderen ons die natie als een „hardnekkig
en weerstrevig yolk". Maar dat yolk was drager van jets
hoogers en beters, den het zelf besefte, van jets beters, dat
eenmaal, nit Israel losgemaakt, tot zegen geworden is voor
heel de menschheid .
Zoowel gedurende de Kanaanietische als tijdens de
Israelietische periode hebben verschillende vreemde invloeden
op de Palaestijnsche beschaving en religie ingewerkt . Men
ziet de oud-Kanaanietische cultuur, kenbaar door de voortbrengselen harer keramiek, reeds betrekkelijk vroeg verdwijnen . Zij bestaan in vaatwerk met kruisstrepen gekorven,
ingekraste, telkens in dezelfde vormen terugkeerende decoraties, met eigenaardig gewelfde handvatten . En dat allereerst de Babylonische beschaving daarvoor in de pleats
treedt, blijkt niet alleen door gevonden zegels in wigschrift
en uit een naam op een dezer vermeld : Atanachili, zoon
van Chabsi, dienaar van Nergal, dus een aanbidder van een
Babylonischen god, maar ook en vooral hieruit, dat zoowel
in Gezer als in Taanak de eenig gevonden inscripties in de
teal en het schrift van Babel vervaardigd zijn . Deze Babylonische teal in spijkerschrift was dus niet slechts de teall
der diplomatic, zooals men uit de vondst to El Amarna
kon opmaken, omdat ons daarin de correspondentie bewaard
is van den Egyptischen Farao met den koning van : Babel,
den vorst van Cyprus, den koning van de Mitanni en met
de koninkjes en goeverneurs in Kanaau, maar het is flu
gebleken, dat de koningen van Kanaau onderling ook in
dezelfde teal correspondeerden . Uit hetgeen veel later, b .v.
nog in de 7e eeuw v6dr Chr, gevonden is van spijkerschrift,
zij men voorzichtig in het waken van conclusies . Het is
toch mogelijk, dat zulke stukken afkomstig zijn van de
vele legerscharen der Assyriers, welke in die tijden Palaestina hebben overstroomd .
In elk geval is het zeer eenzijdig om de geheele cultuur
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van V66r-A.zie als uitsluitend onder den invloed der Babylonische staande to kensehetsen . De panbabylonisehe roes
is al to zeer met de aan het licht gekomen feiten in tegenspraak. En hebben bedachtzame geschiedvorschers altijd tegen
deze eenzijdigheid gewaarschuwd, omdat minstens invloed
van Egypte, dat zoovele eeuwen over Palaestina en Syrie
geheerseht heeft, waarschijnlijk geacht moet worden, de
vondsten in den bodem hebben deze voorzichtige mannen
in het gelijk gesteld. Zoowel in Tell es Safi als in Gezer
zijn Egyptische inscripties gevonden . Voorts zijn, vooral in
het Zuiden des lands Egyptische vazen enn wierookschalen,
godenbeeldjes van Bes, den rear der Goden, van Ptah, van
Isis met het Horoskind en nog veel meer aan het licht
gekomen . De skarabaeen, die in tallooze menigte gevonden
zijn bewijzen, evenals de kleine godenbeeldjes, dat de
amuletten onder invloed van het Nijlland zeer in zwang
waren .
En voorts komt in aanmerking een keramiek, die men
de Fenicische pleegt to noemen, kenbaar aan wit gele of
olijfgroene i.nkervingen met geel- of roodbruine versieringen,
ook wel glimmered zwart met roode decoraties, bestaande
in mathematische figuren, dock ook in visschen, vogels en
andere dieren, inzonderheid steenbokken, ook in Egypte
en op Cyprus zijn ze zoo gevonden, en men is gewoon de
daar gevondene Fenicisch to noemen . En omdat men ze
ook ontdekt heeft in Mykene, op Rhodos en elders, en het
waarschijnlijk is, dat ze althans niet geimporteerd, maar op
de plaats zelf gemaakt zijn, is het beter van FenicischAegeische cultuur to spreken . Eerst sedert de 14e eeuw
v66r Chr . is deze invloed aan to wij zen .
Zoo was het in de Kau aanietische periode. In het overheerschend Israelietische tijdvak is het betrekkelijk hetzelfde
gebleven . Assyrischen invloed doet ores de geschiedenis in
het Oude Testament vervat reeds onderstellen . En als eenmaal de heuvel, waaronder Samaria begraven ligt, ontgraven
zal zijn, en het puin in Jeruzalem z66 ver zal verwijderd
zijn, dat men in het Jeruzalem der 7e eeuw v66r Chr .
terecht gekomen is, dare zullen sporen van Assyrisch-Baby-
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lonischen invloed zeker aan den dag komen . Doch opmerkelijk is, dat flu reeds blijkens gevonden amuletten de
Egyptische invloed door al de eeuwen heen zoo duidelijk
merkbaar is . En voorts, dat rinds de 8e eeuw in het Noorden en sedert de 9e eeuw in het Zuiden weer op nieuw de
I'enicisch-Grieksche figures op vazen en schotels terugkeeren,
met wolven, vossen en vooral met stierkoppen en duiven
geornamenteerd, evenals op de Cypriotische vazen .
Vragen wij wat dit alles voor onze kennis van de gods .
dien stg eschiedenis beteekent, dan is het Diet vermetel om
al aanstonds deze conclusie to trekken : voor den volksgodsdienst, den cultus daarin begrepen, heeft Egypte den
meesten invloed geoefend . Op hooger ontwikkelde kringen
deden dit meer Babel en Assur door hun litteratuur, die
dan ook steeds meer gebleken is de achtergrond to zijn
van een belangrij k deel der voorgeschiedenis in onzen Bij bel .
Om Diet misverstaan to worden voegen wij er aan toe,
onze bedoeling is Diet, dat Israel's profetische religie uit
de Babylonische zou zijn afgeleid, maar dit willen wij
doers gevoelen : dat deze geestelijke godsdienst verhalen,
motieven en beelden aan dat hoogere beschavingsleven
ontleend heeft om de waarheden, die zij prediken wilde,
ingang to verschaffen . Ook zal het blijken, dat vele elementen van den volksgodsdienst, gezuiverd en van beteekenis veranderd, in den wettigen Jahwedienst zijn opgenomen . En dat nu inderdaad op het terrein der volksreligie
Egypte oneindig veel meer, en bijna uitsluitend invloed
gehad heeft, willen wij ten slotte met enkele voorbeelden
aantoonen.
Allereerst willen wij wij zen op het feit, dat onder de
talloos ~ele Egyptische godenbeeldjes, die gevonden zijn,
als van Ptah, A.nubis, Osiris, Isis, enz ., er geen zoo dikwijls
wordt aangetroffen als dat van den meest populairen god
Bes . Eigenlijk is hij geen god, hij behoort althans Diet
tot de hoogere goden, hij is een snort daemon . En men
vindt zijn of beelding overal in Palaestina, in Noord en
Zuid, in alle lagers bijna der opgegraven heuvels. H.ij her-
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innert aan de Satyr's der Grieken . Half mensch en half
dier moeten deze door daps, m uziek en bokkespron gen de
godenfamilie vermaken . In hot Nieuwe Rijk (17e tot 13e
eeuw) hadden de Egyptenaren Bes met zijn kromme beenenn
zeer gaarne als heiligebeeld in hun huizen, ze noemdenn
hunne kinderen naar hem en stelden hen onder zijn bescherming. Eon in Eakisj gevonden beeldje is van een ring
voorzien, blijkbaar om aan den hale gedragen to worden .
Z66 waren ze gezocht, dat ze niet slechts nit Egypte geImporteerd werden, maar in Kanaan zelf gemaakt . Toevalligerwij ze is in . Gezer een kleivorm gevonden, waarin Bes-beeldj es
gegoten werden .
Eigenaardig, dat niet alleen 't beeld van Bes, maar
al doze goden.beelden zoo klein zijn . Daaruit volgt wel,
dat ze niet in den openlijken cultus gebruikt werden,
maar afgoden, minn of meer amuletten, waren, evenals de
dienst der Terafim in stand bleef naast den Jahwedien.st,
hetzij dat ook kleine beeldjes waren, of wellicht maskers,
die men bij bet aanroepen der voorouders voor hot gelaat
plaatste. Men vindt de Egyptische godenbeeldj es dan ook
niet op heilige plaatsen, maar in graven en woonhuizen .
13.et meeest komt deze soon vereering van vreemde goddelijke maehten overeen met de heiligenvereering ran vole
Roomsch-Katholieke Christenen . Ter afwering van allerlei
kwaad moeten zij of hun relikwieenn dienst doen . Men steekt
een lamp] e voor hen aan of offert hun eenigen wierook .
En eigenlijk bevatten ze de overblijfselen van eon overwonnen standpunt in de religie, een vroegeren vorm van
heidendom . Ret yolk houdt de vereering aan, vooral ook
aangetrokken door hot uitheemsche en geheimzinnige
karakter .
Daarnaast worden flu evenwel ook beelden van Astarte
aangetroffen, die ons naar Babel verwijzen . Ook doze
zijnu meestal zeer klein, behoorden dus ook niet in
den openbaren eeredienst huffs . Maar doze gene vrouwelijke godheid staat dan ook tegenover bijna hot geheele
Egyptische pantheon, dat wij in Palaestina's bodem vertegenwoordigd vinden . Hot type van deze godin is, ondanks
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versehillende afwijkingen, in hoofdzaak altijd 't zelfde
naakt, met een kroon op het hoofd, ringers om de hale en
de voeten en een gordel om de heupen ; voorts de armen
over den borst gekruist, terwijl, near het schoonheidsideaal
der Semieten, borsten en heupen zwaar gemodelleerd zijn .
Ook vindt men figuren van zwangere vrouwengestalten of
van eene met een kind op den arm, en denn met twee
hoorn en aan het voorhoofd
men den ke aan den plaatsnaam Asjtaroth-Karnajim = Astarte met de twee hoornen
(Gen . 14 : 5)
of met een grooten vogelkop met kolossale
oorringen en nog meer varieties . Men heeft ze zoo ook op
Cyprus gevonden en noemde ze vroeger Fenicisch, terwijl
men thane Fenicie slechts ale het land van doorvoer dezer
artikelen beschouwt. Werkelijk komt deze godin uit Babel,
en sommige typen wijzen dear onmiskenbaar heen . Maar
de Lotusbloemen, die men er vaak aangebracht ziet, Egyptisehe emblemen op het voorhoofd en de haardracht verraden toch ook duidelijk den Egyptischen invloed, die one
aan de Egyptische godin Hathor herinneren .
Nog in Jeremia's dagen, toen de profeet zijn tijdge-

nooten verweet, dat de ellende, waarin ze leefden, een
straf was van Jahwe voor het niet naleven van Zijn geboden,
beweerden de vrouwen van Juda, dat het joist omgekeerd
was : wegens het niet brengen van drank- en wierookoffers
en het niet kneden van koeken voor „de Koningin des
Hemels" (Jer. 44 : 17 vv .) . Men ziet hieruit, hoe de vereering
van de gemalin des hemelschen Baal's, de godin van alle
vruchtbaarheid van menschen, dieren en planters, ondanks
het protest der profeten, was blij ven voortleven . De Jahwedienst was zoo ver mogelijk to gemoet gekomen door het
symbool der godheid, den heiligen peal, de asjera, overblijfsel van den heiligen boom, in den cultus naast de
masseba, den steenen zuil, toe to laten, totdat de wet van
Deuteronomium in 621 ze beide beslist verbiedt . Maar de
godin zelf werd in de huizen vereerd, vooral door de
vrouwen, die hear ale beschermheilige in de moeielijke
perioden van hear geslachtsleven aanriepen . En de talloos
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vele beeldjes, die gevonden zijn, bewijzeu wel, dat haar
vereering zeer algemeen moet geweest zijn .
flier dud vinden we tegenover schier alle goden van
Egypte en godin uit Babel afkomstig, en dan deze nog
vaak geaegyptiseerd . Wel een bewijs hoe het strijdt met
de werkelijkheid, als onderzoekers alleen het oog naar het
Oosten richten .
Vat zeer zeker ons het oog naar Egypte doet richten
is het feit, dat n aast vele zegelringen g een zegelcylinders,
zooals in Babel gebruikelijk waren, maar bepaaldelijk, en
wel in groote getale, zegelskarabaeen gevonden zijn . In het
Latijn is scarabaeus de naam voor een kever in het algemeen .
Maar het voorbeeld deter skarabaeen is meer in 't bizonder
de ateuchus saver, een platte, zwarte mestkever, 4 centimeter
lang. Zijn kop is schildvormig en vertoont zes insnijdingen
en verhoogingen . Volgens Porphyries, van wien ons fragmenten bij Eusebius in zijn Praeparatio Evangelica (3 :4)
bewaard zijn, zou deze kever den Egyptenaren daarom voor
heil ig gegolden hebben, omdat zij in den opvallenden vorm
van zijn kop een beeld meenden to vinden van de opgaande
stralende zon . Volgens andere verklaringen zou het zijn,
omdat het beest de bolletjes van versche mest, die hij
gemaakt had, en waarin hij een ei gelegd had, zelf naar
het Oosten heenziende, van het Oosten naar het Westen
rolde, ze dan 28 dagen verstopt liet liggen, en bovendien
door de 30 inkervingen aan zijn pooten aan de 30 dagen
van de maand herinnert. Verschillende inscripties duiden
hem zelfs aan als den god Ptah, die zijn ei, de zon, van
het Oosten naar het Westen aan den hemel voortrolt . In
elk geval werd hij als symbool van den zonnegod en van
de kracht des Scheppers beschouwd. Men heeft of beeldingen van skarabaeen, behalve in Egypte, in geheel VoorA.zie, Griekenland, Italie en inzonderheid in Etrurie gevonden .
Nu is het zeer moeilijk uit to waken in hoeverre zinnebeelden op zegels ons een conclusie veroorloven omtrent
godsdienstige voorstellingen van hen, die ze eenmaal gebruikt hebben . Wellicht waren ze voor hen bezitters niet
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meer dap een decoratie . Er worden er ook gevonden met
twee steenbokken om den levensboom, met allerlei dieren,
zoowel als met mannenhguren, misschien wel nit Cyprus
of Fenicie ingevoerd . Maar wel is opmerkelijk, dat op den
reeds genoemden zegelsteen van Sjema' den dienaar van
Jerobeam, to Megiddo gevonden, naast den. Babylonischenn
leeuw tweemalen het Egyptische teeken des levens in
kleuren is geteeken.d, dock door den graveur niet is uitgevoerd . S t a d e heeft, misschien niet zonder reden, daarvan
vermoed, dat de eigenaar van het zegel om godsdienstige
redenen deze al to heidensche versiering heeft of besteld .
Voor deze m.eening van wijlen . Prof. S t a d e zou ook nog
kunnen worden aangevoerd, dat de vorm, van boven afgerond, wel nog aan den skarabaeus herinnert, maar ziju
beeld toch niet meer vertoont . Ook, dat er geen opening
zooals men
is voor het koord, dat het dus niet meer
meestal gewoon was
aan den hall gedragen werd, dus
waarschijnlijk ook niet meer als amulet werd gebezigd .
Anderen vermoeden . evenwel juist het tegenovergestelde
de eigenaar heeft „de teekenen des levens" er later bijgevoegd, omdat dit gebruikelijk was, en omdat zulke zegels
tevens om den hats gehangen of elders geborgen als amuletten dienst moesten doen . Immers, hij had, bij de onderstelling van S tad e, die slechts gekleurde, niet gegraveerde,
teekens kunnen uitwisschen . In elk geval bewijst deze
schijnbare kleinigheid, naast het menigvuldig voorkomen
van skarabaeen, en ook van „Horosoogen", dat Egyptische
invloed op de volksvoorstellingen in taken van religie
overwegend geweest moet zijn.
Naast den heiligen paal (asjera) was de heilig e steep
(masseba) een onontbeerlijk cultusvoorwerp in elk oudSemietisch heiligdom . Tot op de hervormingen door Hiskia
in de achtste eeuw en vooral door Jozia in de zevende
waren ze ook in elken Israelietischen tempel aanwezig
(llozea 3 :4) . Bij den cultus kuste men hen (Hot . 13 : 2,
1 Kon . 19 : 18), zooals men den zwarten steep in Mekka
nog trust . Eerst door de Deuteronomische wet, den grond-
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slag van Jozia's reformatie, is de heilige steep, met den
heiligen paal, als symbolen van Baal en Astarte opgevat,
nit den Jahwedienst verwijderd .
Het is geheel verkeerd hot voorkomen der heilige
steenen in geheel Voor-Azie op eene wijze to willen verklaren. flier is goon „entweder-odor", maar in verschillende
tijden en op verschillende plaatsen is de heilige steep ook
versehillend beschouwd . Slechts in een opzicht komen al
die besehouwingen overeen : de steep was „heilig", dat wil
naar Semietische opvatting zeggen „afgezonderd", n .1 . voor
de godheid . Doch naarmate men over hot wezen dier godheid
anders dacht, werd de aan haar gewijde steep ook ,n.ders
opgevat .
Zoekt men bij de oudste bewoners des lands hot liefst
een verklaring in animistische richting : den steep als behuizing van een goddelijk wezen 1)
toen de heilige steep later
door de landbouwers op groene weide en bij vruchtbare
velden werd opgericht, kreeg hij een andere beteekenis .
Naast de meer in gebruik komende godenbeelden werd hij
ook meer symbool, en wel van de vruchtbaarheid : de steep
is een phallus geworden . Als men daartegen aanvoert, dat
de gevonden masseboth do phallusfiguur niet plegen to
vertoonen, dap bedenke men
wat straks duidelijker zal
worden
dat de Egyptische invloed doze opvatting op denn
duur niet schijnt begunstigd to hebben . L u clan u s vertelt
nog, dat de twee zuilen bij den ingang van den Astartetempel to Hierapolis twee phalli voorstellen en de steep in
't midden in een Astartetempel op een munt van Byblos
draagt ook duidelijk den stempel van een phallusfiguur .
En zelfs de zuil, waarop de wetten van den beroemden .
Hammoerabi gegraveerd zijn, vertoont dien vorm .
Toen Israel na de verovering van Kanaan ook de heiligdommen des lands voor den Veroveraar, d . i . voor Jahwe,
in bezit nam en de heilige steenen en palen mode overnam,
zal wel de laatstgenoemde beteekenis de gangbare geweest
1) Da,t goddelijk wezen kan ook een afgeetorvene geweeet zijn . Opmerkelijk is, dat in hot jong Hebreeuwsoh de opgeriohte grafeteen nog
nef e8 (ziel) hoot .
O. E. 1 X 7

7
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zijn, zooals ook de Oud-Testamentische gegevens doers vermoeden, die van prostitutie, zelfs van onnatuurlijke, gewagen
en van 't brengen van „hoerenloon" in het huffs des Heeren
melding makers. Tweeerlei weg was er, om dit schadelijke
insluipsel uit to zuiveren : de beteekenis er van wijzigen of
ze finaal verbieden . Met het eerste is men blijkbaar begonnen,
getuigen de patriarchenverhalen, waarin die heilige steenen
als door de aartsvaders reeds tot gedenksteenen gezalfd
worden voorgesteld . Doch de Mozaische wetgevers hebben
wel moeten eindigen met alle heiligdommen des lands voor
onwettig to verklaren en het hebben van heilige steenen
en palen ten eenenmale to verbieden.
Nu is het toch wel opmerkelijk, dat men zulke heilige
steenzuilen in Babel eigenlijk niet vindt. Moge Hammoerabi's
zuil er nog heenwijzen, een eigenlijk cultusvoorwerp is zij
niet. Bovendien behoort de dynastie van dezen „Roi-Soleil"
tot de zoogenaamd „ganaanietische" . Maar wel vindt men
ze in West-A.zie en vooral in Egypte. En al zullen de
heilige steenen in Kanaan en de obelisken in hot Nijldal
wel onaf hankelijk van elkaar ontstaan zijn, Egyptische
invloed op het Kanaanietisch gebruik is zeer zeker aan to
nemen . En dat leeren ons nu al weer de opgravingen .
Ret is vooral de orienteering deter steenen, wan neer
zij in groepen voorkomen, die dit waarschijnlijk maakt . In
Gezer zijn er acht zoodanige masseboth ontdekt . Eon van
die acht was blijkbaar de hoofdzuil, want bij haar ligt een
steenen trog, waarop de zuil moet gestaan hebben, zoodat
de trog haar als een breede rand omringde, het begin -zooals we reeds zagen
van een altaar . Welnu, deze hoofdzuil ligt in het Westen . En dat komt geheel overeen met
wat gevonden is door de opgraving van den tempel van
den zonnegod Ra to A busir bij Memphis . En deze tempel
was gebouwd naar het voorbeeld van het beroemde heiligdom
to Heliopolis, dat voor ons verloren is. De groote obelisk,
die als woonplaats en symbool van Ra geldt, is in hot
westen opgericht, terwijl eon kolossaal a1_basten altaar er
aan de Oostzijde voorstaat . Ze is daarom in hot Westen go-
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plaatst, opdat zij des morgens bij zonsopgang aanstonds door
haar stralen verlicht zal worden .
En niet alleen in Gezer, maar ook op de „hoogte" van
Zibb-Atuf bij Petra bevindt zich de plaats voor den dienstdoenden priester ten O osten van de gevonden mass~ba's .
En het „heilige der heiligen" van den tempel to Jeruzalem
was ook in het Westen gebouwd, gelijk bij Ezechiel in zijn
beschrijving van den to herbouwen tempel de trappers van
het altaar van bet Oosten naar hovers gaan, zoodat de
priester bij zijn offer het aangezicht naar het Westen keert .
De heilige steenen in. Israel heeten dan ook wel „zonnezuilen" (chammanim), die volgens 2 Kron . 34 : 4 op de altaren van Basal stonden, en nog meer voorkomen met die van
A.starte verbonden . (Lev . 26 : 30, Jez . 17 : 8 enz.) De Joodsche
geleerde R a s ji verklaart reeds het woord chamma, daarin
aanwezig, gelijk „zon" . Het Fenicische woord chamman is nog
altij d niet met zekerheid verklaard, maar een samenhan g
met „hitte", „zonnehitte" blijft waarschijnlijk . Zon en levee
hangers in Egypte zeer nauw samen in de godsdienstige
voorstellingen, zooals de Osirisdienst bewijst . De zuil in den
Osirisdienst opgericht is een teeken van herleven, zooals
het dagelijks weder verschijnen van den zonnegod ook werd
opgevat . Bepaaldelijk phallusdienst is in Egypte niet geconstateerd. Wel is uit het tijdvak der Ptolemaeen een mumie
bekend, waarvan de phallus, behoorlijk gemumificeerd, in
eene kleine obelisk afzonderlijk bewaard is, maar het verband
tusschen „obelisk" en „phallus" kan ook hieruit verklaard
worden, dat het woord van „obelisk", n .l . men, ook de
phonetische waarde van „rechtop staan" en zoo van
„phallus" kan hebben 1). In elk geval, de orienteering der
gevonden masseboth en in verband daarmede de plaats van
het altaar, alsmede h.et feit, dat obelisken speciaal in Egypte
to huffs behooren, terwijl Babel ze eigenlijk niet kept, dit
alles noopt ons om ook her weer aan Egyptischen, niet
aan Babylonischen invloed to denken .
In 't voorbijgaan noemden we reeds den tempel van
1)

W i e d e m a n n, Arch, f. Rel . 1878, S . 372 .
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Salomo als onder Egyptischen invloed ontstaan . Het is
wel de moeite waard daar even nader bij stil to staan .
Dat Fenicische bouwlieden, die den tempel vervaardigd
hebben, eigenlijk Egyptische cultuur verbreid hebben, staat
wel vast. Het glas- en vaatwerk der Feniciers bewij st dit
ten overvloede . Reeds wezen we op het „allerheilig ste
van den tempel, dat zich in het Westen bevindt . Eigenlijk
moot men van het „debir" spreken, zooals de oudste ge
schiedverhalen dit adyton dare ook feitelijk noemen . En
bij de beoordeeling van den tempel van Jeruzalem moet
men zich losmaken le van de historiografie der Deutero-nomisten, die ores oudere verhalen hebben overgeleverd,
en 2e van de volgorde a.er Oud-Testamentische geschriften,
zooals die ons, voor godsdienstig gebruik, door de Synagoge
is overgeleverd . De historische orde is een andere Nu
staat b . v. de priesterlijke beschrijving van den tabernakel
in Ex. 25 v.v. v66r de boeken der Koningen . En naievelijk heeft men daaruit afgeleid, ook our het „Moza:Isch
karakter der Thora - dat echter qualitatief, niet quantitatief moet worden opgevat dat Salomo's tempel naar
het voorbeeld dier beschrijving gebouwd zou zijn . Dit nu.
is het geval niet geweest . Wel is er eenn overeenkomst
met de oudste berichten over Mozes' tabernakel b . v . hierin,,
dat deze tabernakel buiten (en niet in) de legerplaats stored,
gelijk de tempel dan ook buiten „de stad David's" gebouwd
is . Maar overigens zij men er op verdacht, dat in de jongste, .
priesterlijke, beschrijving van dit Mozaisch heiligdom (uit
de 5e eeuw voor Chr .) eer gegevens nit Salomo's tempel
(en nit andere heiligdommen) zijn opgenomen, dan dat het
omgekeerde het geval zou geweest zijn . En zoo is het
oude woord debir sours door een latere hand nader verklaard door „het heilige der heiligen" . Debir is niet met
de Statenvertaling etymologisch door „aanspraakplaats" to
vertalen, maar beteekent waarschijnlijk „het achterste godeelte" of „het binnenste". In dat debir nu in hot Westen
gelegen, woonde de godheid .
Roe is die godheid gedacht ? Zeker, d e tempel is,
gewijd aan Israel's God, aan Jahwe . Maar bekend is, dat
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stren ge Jahwisten, zooals Nathan onder David en Ahia d e
Siloniet kort n a Salomo's dood met dit nieuwe heiligdom
weinig hebben opgehad . De reden moot wel geweest zijn,
dat de bedoeling van den tempelbouw to veel in synkre ,
tistische richting grog . Natuurlijk is dat oorspronkelijk karakter in verhalen nit eon tijd, waarin, ook voor do strengste
Jahwedienaren, die tempel de pleats geworden was, die
Jahwe verkoren had „om Ziju naam aldaar to doers wonen"
(Deuteronomium), zoo veel mogelijk uitgewischt .
Blijkbaar is de tempel opgericht voor Jahwe, zooals
men Hem na de verovering van hot land meer en
meer grog opvatten : ook als den God, die door hot zonlicht vruehtbaarheid gaf. Vandaar zooveel overeenstemming met Eg yptische cultusgebruiken . En in dit opzicht
is hot onderscheid tusschen Egypte en Babel niet zoo groot,
gelijk hoogstwaarschijnlijk beide culturen wel op de eon
of andere wijze zullen samenhangen . Als God van hot
zonlicht, die evenwel verklaard heeft zelf in hot duister
to willen wonen, wordt hij ook gekenschetst in die oude
inwijdingsspreuk van Salomo, als eon gedicht door de
Grieksche vertaling der LXX aangewezen
„Die de zon vastgesteld heeft aan den hemel, Jahwe,
Heeft gezegd (zelf) in de donkerbeid to willen wonen .
Gebouwd hob ik voor u eon huffs ter mooning,
Een pleats voor uw verblijf tot in eeuwigheid" . (1 Kon, 8 : 12 v.) .

Dit kleine gedicht uit hot oude „Book des Oprechten"
overgenomen., ken men verklaren als van eon good, aithans
onschuldig, synkretisme to getuigen, dat zelfs near praktisch monotheIsme heenwijst . En dat de tempel den ook
voor eon. Baal Jahwe is opgericht behoeft niemand to
bevreemden of to ergeren, als hij bedenkt, hoe wezenlijke
dienaren van Jahwe in oude tijden, blijkens de namen aan
hun kinderen gegeven, er goon bezwaar in zagen, Jahwe
ook door Bawl aan to duiden . 1)
W ellicht droeg eon der zuilen bij den ingang deb
tempels, den naam Bawl . Nu staat er, dat de linkerzuil
1) Het O . T . van historisch standpunt toegelioht, 1908, bz . 84 .
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(de rechter heette Jachin) Boaz heette. Maar een der
recensies van de Grieksche vertaling (die van Lucianus) heeft
den naam Baaz (misschien wel = Bail) bewaard . In elk gev al,
deze twee zuilen, zooals ze ook voor den tempel van den
Tyrischen god Melkart voorkwamen, zooals ze voor tempers to Paphos en Hierapolis werden aangetroffen ., duiden
de twee bergen aan, waartusschen de zonn egod des morgen s
in hot Oosten opkomt . Wellicht is het een concessie
geweest aan de Kanaanietische gewoonte om steenen zuilen
op to richten, en zou het dus ook als een verfijning van
dit oer-semietische gebruik beschouwd kunnen worden, als
zij niet aan het gebouw vast gemaakt waren, maar op een
afstand or van stonden zooals 2 Kron . 3 : 15, 17 doet vermoeden . A.an Fenicische tempers echter waren ze altijd
bevestigd, zooals het bronzen modelletj a van zoo'n heiligdom bewijst, dat in hot Musee du Louvre bewaard wordt.
De planeten zijn den Zonnegod onderdanig, daarom
2 x 5 lampen in hot heilige ; de goddelij ke machten van den
dierenriem moeten hem gehoorzamen, daarom twaalf stieren,
die „de koperen zee", n . 1. des hemels dragen in het voorhof. De Zonnegod rijdt met den zonnewagen, met paarden
bespannen, langs den hemel, daarom of bee~dingen van deze
wagens in den tempel, hetzij door Salomo reeds, hetzij
door latere koningen, or in gebracht en eerst door Jozia
bij zijn reformatie er uit verwijderd (2 Kon . 23 : 11) . En
gaat de Zonnegod des morgens in het Oosten uit om zijn
loop to beginners, tusschen de twee bergen, waarvan Jachin
en Boaz bij den Oostelijken ingang symbolen zijn, des
avonds gaat H .ij in hot Westen, het donkere, weer ter ruste .
Bij oosterlingen, inzonderheid bij Semieten, is het zoo
ontzaglijk moeilij k, ja bijna onmogelij k, om to onderscheiden tusschen de beteekenissen, die zij aan werkelij kheid,
afbeelding on symbool gehecht hebben . Zeer zeker hebben
zij niet zoo scherp tusschen doze drie onderscheiden als
wij plegen to doers . En de onderlinge verhouding hebben
zij zich zeker gansch anders gedacht . Daarom is het ook niet
met historische zekerheid uit to maker, hoeveel onschuldig en
hoeveel gevaarlijk synkretisme er geweest mag zijn in
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Salomo's godsdienstige voorstellingen en overtuigingen .
Maar dat deze den strengen dienaren van Israel's God niet
naar den zip geweest zijn, en dat buitenlandsche, gedeeltelijk Babylonische, dock vooral Egyptische invloed bun een
ergernis geweest is, schemert nog in de oude verhalen door .
Ook dat belangrijk deel van den volksgodsdienst is, evenals
de geheele cultus, steeds meer onder den invloed der profetische d . i. der openbaringsreligie gekomen . En zoo is de
tempel van Jeruzalem ten slotte bet ideaal geworden van
dat Israel, dat aan de bijzondere openbaring van Israel's
God geloovig vasthield .
Naar aanleiding van de opgravingen in Palaestina,
handelende over den invloed van Egypte uitgegaan op den
Israelitieschen cultus, spraken we over den tempel . Ten
slotte mag niet achterwege blij ven een enkele opmerking
over de Ark des Verbonds . Opgegraven is deze wel niet, en
zal ze ook wel nooit worden . Wel gelooven sommigen, vooral
onder de J oden, dat zij bewaard is onder den grooten heiligen
steep in de zoogenaamde moskee van Omar to Jeruzalem,
beter ubet-es-Saehra,, d . i . Rotsteendom, geheeten, maar bet
verhaal, dat Jeremia bij de verwoesting van Jeruzalem
door Nebukadnezar in 586 v6br Chr . haar daar verborgen
zou hebben, gelooft niemand, die dezen profeet goed kept .
Immers, deze gods-gezant met zijn diep geestelijke verwachtingen heeft omtrent de toekomst gezegd : „Wanneer
gij dap u vermenigvuldigt en vruchtbaar zijt in denn lande,
in die dagen, spreekt Jahwe, zal men nooit meer zeggen
De Ark des Verbonds van Jahwe ! Zij zal niemand in de
gedachte komen, en men zal barer niet gedenken n och
haar missen, en zij zal niet meer gemaakt worden (Jer .
3 : 16) ." Noch in den tempel van Zerubbabel, noch in diep van
Herodes was zulk een heilig voorwerp dap ook aanwezig .
En de heilige steep, waaromheen de achthoekige dom gebou wd is, is dap ook eer de plaats van bet brandofferaltaar,
dap van bet allerheiligste in den tempel der Israelieten .
Op zich zelf beschouwd is die steep een der oudste en
merkwaardigste antiquiteiten, welke bestaan . Men heeft er
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uithollingen, de zoogenaamde „Napflocher", in ontdekt,
waarover wij reeds handelden . Op dezen steep hebben geslachten voor David, in den tijd der aartsvaders en daarv66r
geofferd. En then David „den dorschvloer van Arauna"
kocht, zal bet ook wel om dien heiligen offersteen geweest
zijn, dat Israel's koning deze plaats voor den tempelbouw
uitrkoos . Misschien wel, omdat oude, betere tradities van
zuiverder godsdienst dap die der overige Kanaanieten
daaraan verbonden waxen .
Doch nu de Ark. Wijst ook zij naar Egypte henen ?
Het schijnt ons toe, dat dit in hoofdzaak bet geval is, al
is bet alleszins mogelijk dat ook Babylonische, ja zelfs
woestijndenkbeelden daarin gesymbolizeerd zijn . Blijkens
de oudste berichten in bet oude Testament is zij oorspronkelijk bet krijgssymbool van „Jahwe der Heirscharen",
met den oorlogsgod nauw verbonden gedacht, ja schier
vereenzelvigd . Wauneer zij ten oorlog werd meegevoerd
bet laatst wordt ons dit in 2 Sam . 11 : 11 bericht
wide
Mozes : ,,Mask u op, o Jahwe ! Opdat Uwe vijanden zich
verstrooien en Uwe haters voor U vluchten !" En wanneer
zij zich wee"r neerzette, na den krijg, wide hij : „Kom terug,
Jahwe, tot de tienduizendmaal duizenden Israel's" . E+ n als
de Ark in bet leger van Israel komt, liet een oud Israelietisch
schrijver de Filistijnen, zonder eenige tegenspraak, zeggen
dat is die God, die de Egyptenaren geslagen heeft in de
woestijn. (1 Sam . 4 : S).
Zees moeilijk is hot om uit to maken, welke motieven
de vervaardigers der Ark voor den geest hebben gestaan,
en nog moeilijker is bet nit to maken, welke waarde zij
aan die motieven gehecht hebben . Ook in Babel en A .ssur
komen arken voor met goden er op of er in, door priestess
gedragen. Ook schepen of booten, waarin de goden varen,
en wel waarschijnlij k in den grooten watervloed, daar in
verband to beschouwen met de wereldschepping . Niet zonder
reden denkt men bier aan de Cherubim, die oorspronkelijk
personificaties van de donderwolken zijn . Doch daarnevens
worden ook ledige of door goden bezeten troonzetels afgebeeld, door priestess gedragen, waarom men deze troon-
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vereering ook al met Israel's Ark in verband gebracht heeft .
Al wordt nu wel gesproken van „Jahwe, die op de
cherubs troont", enn kan daarbij ook aarn bet symbool daarvan
in de Ark gedacht worden, de Ark zelf is een kilt en geen
troop zetel . Enn voor de lost, vooral zooals deze ons, zij bet
dan inn de jongste, d . 1 . de priesterlij ke bron van den
Pentateuch., beschreven is, wordt ons oog zeer bepaald naar
Eg ypte g etrokken . De versehillende of beeldingen van g odenkisten, die ons bekend zijn, gelijken daarop bet meest . In
elk geval, denn priesterlijken auteur stood bij zijn beschrijving
wel een Egyptisehe ark bet klaarst voor den geest . Ook
de cherubs op het deksel, in dezelfde bonding als ons in
Exodus beschreven wordt, zijn op zulke Egyptische kisten
gevonden . Alleen is het niet zeker, dat ze werkelijk zoo
op Israel's Ark gestaan hebben . Immers in de oudste beschrijviug van den tempel in I Koningen staan de Cherubs
achter de Ark, tegen den wand van het heilige der heiligen .
Tochh blijkt, a;lles bijeengenomen, de volgende conclusie
de meest waarschijnlijke . De Ark is oorspronkelijk een woestijn-heiligdom, bet symbool van Jahwe's tegenwoordigheid,
vooral inn den oorlog . Oorspronkelijk met Jahwe bijna vereenzelvigd beet zij „de Ark van Jahwe der Legerscharen"
(1 Sam . 4 : 4). Latere, Deuteronomisch,e, schrijvers noemen
haar hover, „Ark des Verbon ds" of „Ark der Getuigenis",
m . a . w . „Ark der Wet", en vandaar do overlevering, dat
de Wet, de Thora, or in bewaard was, zooals deze dan
sameugevat is in den Dekaloog . Doch ook deze meening
behoeft geen fantasie to zijn . Ze kan zeer goed een ,,Umdeutung" zijn van oudere gegevens . „Thora" toch is oorspronkelijk „lotswerpin g ", dan de beslissing of bet onderricht op die lotswerping gegrond en zoo langzamerhand
„wet" of „onderwijzing" . Zeer wel mogelijk is, dat dus de
heilige lost den naam van „Ark des Verbonds" of „der Getuigenis" of „der Thora" droeg reeds voor Deuteronomium,
omdat de oude orakelwerktuigen daarin bewaard waren .
Bij hot in onbruik raken van deze verouderde gereedschappen, vooral toen men „Jahwe's wil" op schrift had in de
tweede codificatie der MozaIsche wet (Deuteronomium),
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kreeg de oude naam de verklaring : zij bevatte Gads Wet
in substantie n .l. de wet der Tien Geboden .
Doch zij bevatte volgens de overlevering nog meer
een kruik met manna en den bloeienden staf van Aaron,
in de verhalen van Exodus in verband gebracht met gebeurtenissen uit den tijd van Israel's verblijf in de woestijn,
dock niet onwaarschijnlijk oorpronkelijk van andere beteekenis . Denkt men her niet onwillekeurig aan de beteekenis der Egyptische arken, inzonderheid in den dienst
van den god Chem, die den dooden god herbergen, dock
bij wien het leven nit den dood ontwaakt ? Men kept ze,
die voorstellingen, waarop op allerlei wijze het leven, gesymboliseerd b .v. door planten, uit die kist, ja nit den god
zelf to voorschijn komt . Bedenkt men daarbij, dat de ark
wordt meegevoerd door dat deel van Israel, dat nit Gozen,
het Noord-Oostelijk deel van Egypte komt ; dat wij in de
oudste geschiedverhalen des Ouden Verbonds dit heilige
voorwerp in Silo vinden, d .i . in het hart van 't land, waar
„het huffs Jozef's" woonde ; dat Jozua, de held nit EfraIm,
dus ook van „het huffs Jozef's", Mozes' dienaar in den tabernakel, ter bewaking van de Ark was
dan ziet men, dat
niet alleen het uiterlijk, maar ook haar inhoud en haar
oudste lotgevallen ons vrij duidelij k n aar Egypte heenwij zen .
Voor de Panbabylonisten is deze Ark o . i. dan ook een
groot struikelblok. Toch lij kt het ons waarschij nlij k, dat,
maar dan in lateren tijd, Babylonische denkbeelden zich aan
dat oude woestijnheiligdom met Egyptische motieven hebben
vastgehecht . Als Jeremia gezegd heeft, dat men in de toekomst de Ark niet meer missen zal en aan haar niet meer
zal denken, dan voegt h j er, blij kbaar als tegenstelling,
aan toe : „Te dien tijd zal men Jeruzalem noemen „Jahwe's
onder Babytroop" (Cap. 3 : 17) . Daaruit blij kt wel, dat
lonischen invloed in Jeremia's dagen door de voorstanders
der uitwendige Godsvereering de Ark genoemd wend „Jahwe's
troop" .
Daarbij komt nog iets . Het verzoen deksel, Hebreeuwsch
kapporeth, heet op twee plaatsen pakoret (Ex . 30 : 6 en Lev .
24 : 3), terwijl in Ex. 26 :34 deze lezing ook in de Grieksche ver-
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taling der LXX bewaard is . In den parak simati werden volgens
de Babyloniers bewaard de tafels, waarop de lotgevallen der
menschen stonden, als hemelsehe wetter. Op godensehepen
(= arken) werd deze parak-sirndti die de tup-sima.ti (de lotgevallen) behelsden, bij processies rondgedragen, zooals onze
Roomsch-Katholieken symbolisch den monstrans bij processies
ten toon stellen . Nu is bet niet gezegd, dat deze Babylonische denkbeelden den vervaardigers der Ark in de woestijn
voor derv g eest stonden, maar wel is bet waarschijnlij k, dat
bij een nieuwe aanraking met Babel in de 8e en 7e eeuw
zulke denkbeelden in Israel ingang yonder, gelijk de opvatting van de Ark als troop ors deed zien, en dat een priesterlijke auteur in den Pentateuch met zijn paroket bewust
kapporet op zijde heeft genet .
Hoe bet ook zij, wat de opgravingen in Palaestina ors
geleerd hebben voor den invloed op Israel's volksreligie in
den Kanaaneeschen tijd, dat is her ook van beteekenis
voor een belangrijk stuk der oudheid nit de periode v66r
's yolks intocht in bet Beloofde Land . Babylonisehe invloed
is bier dap secundair en van veel lateren tijd . Maar ondanks
de vreemde inmengsels is bet oorspronkelijk Israelietisch
karakter ors toch ook gebleken uit de names, die dit heilig
voorwerp in de verschillende tijdvakken van 's yolks geschiedenis gedragen heeft .
In bet veelszins voortreffelijk werk van A 1 f r e d J e r e-

m i a s, Das Alte Testament im Lichte des alien Orients, 2e Aufi .,

Leipzig 1906, dat een onschatbaar materiaal van gegevens
bevat, wordt zeer tot schade van de juistheid der conclusies,
niet genoeg acht gegeven op den verschillenden ouderdom
der bronnen van bet Oude Testament . Daarom hebben tegenstanders van bet historisch onderzoek meermalen over de
verschijning van dit boek gejuicht . Evenwel ten onrechte .
Want als zij hot maar eens gaan lezen, zullen ze zien, dat,
zelf s op bun onkritisch standpunt, hot materiaal der feiten
de oude beschouwingen hopeloos vernietigt . Nog gansch
antlers wordt dit, wanneer men en bet materiaal nit Babel
en Egypte bijeengebracht en hot opgegravene nit Palaestina,
alles zooveel mogelijk chronologisch geordend, gaat verge-
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lijken met de zooveel mogelijk chronologisch geordende
bronnen, waaruit ons Oude Testament is samengesteld . Wat
Israel's godsdienst betreft, geen ontstaan uit Babylonische
religie, zooals F r i e d r i c h D e l i t z s c h gefantaseerd beeft,
ook geen ontwikkeling uit de Semietische volksreligie,
zooals men ten believe van een werkhypothese nit de scholen
der natuurkundigen overgenomen (de evolutieleer) heeft
geconstrueerd, maar een strijd van een hooger beginsel met
een lager, een strijd van de openbarings-religie met den
volksgodsdienst zien wij voor den dag komen, toegelicht
door de opgravingen van den laatsten tijd in het oude
land van. Israel .

BLOK'S GESCHIEDEN1S VAN
HET NEDERLANDSCHE VOLK
DOOR

Dr . W. W . VAN PER MEULEN.

Ons land is rijk gezegend met maandschriften . Zonder
mij de moeite to willen geven om eens na to gaan, in hoeverre wij wel in dit opzicht het buitenland vooruit zijn,
durf ik toch bet vermoeden opperen, dat onze voorlichting
op geestelijk terrein meer daD in eenig ander land een
voorwerp is van voortdurende zorg, om niet to zeggen bezorgdheid .
Voor alle verschijnselen op letterkundig gebied is men
aanhoudend bezig onze aandacht to vragen, ja, er zijn er
reeds, die mompelen, dat er van overvragen sprake is . Aan
onze letterkundige opvoeding wordt steeds duchtig de hand
gehouden . Belletristische werken van onzen tijd leest men
niet meer zacht voor zichzelf evenals vroeger, maar zingt
een enkele soma reeds gedragen hardop, gelukkig veelal nog
niet voor anderen . De voorstanders van woordkunst hebben
ons bovendien op de noodzakelijkheid van het gebruik gewezen
ook bij het lezen tooneelkijkers to gebruiken, teneinde ons
to wennen aan de microscopische schoonheden van hun
arbeid . In trouwe, wanneer de gemiddelde Nederlander
zich niet heel aardig op de hoogte voelt van onze nationals
letterkunde, het ligt niet aan onze maandschriften .
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Met alle gepaste dankbaarheid echter voor de verzorgin g van dit deel onzer geestelij ke opvoeding, komen wij
aan onze periodieken in al hun veelheid en al hun veelsoortigheid toch nog to kort . Of dit nu de klacht is van
een ondankbaar hart, dan wel van een wispelturigen geest,
of misschien van een overladen maag, wie zal het uitmaken ?
Wie een tekort voelt, is meestal onaandoenlijk voor de omstandigheden, die het tekort veroorzaken en vraagt alleen
om bevredigd to worden .
Wat het tekort is, dat gevoeld wordt ? Wel : dat het
op het oogenblik mogelijk is in Nederland voor groote,
omvangrijke pubilcaties van anderen dan letterkundigen
aard er to verschijnen zonder dat daarvoor althans in
eenige tijdschriften van tegenovergestelde richting een
besprekin g plaats vindt . Verre er van nu juist de 1 etterkunde zelve dit to willen verwijten, valt het niet to ontkennen,
dat deze dit deel van onze tijdschriften bezig is to monopoliseeren, dat gewijd is aan bibliografie . Het publiek
wordt nu alleen zeker op de hoogte gehouden van wetenschappelijke literatuur, wanneer deze gewijd is aan een
quaestie, die op zichzelf reeds algemeene belangstelling wekt .
Missen de belangrijke werken de bekoring van actueel to
zijn, dan genieten ze hoogstens het succes d'estime, dat in
het voorbijgaan de redactie een kaartje vann gelukwensch
afgeeft aan het adres van den schrijver voor zijn taaie volharding en den uitgever voor zijn goede verzorging en aangenamen druk. Belangstelling to wekken voor wat niet
op zichzelf om andere redenen een vraag van den dag is,
komt werkelijk niet veel voor . Gedeeltelijk heeft dit misschien zijn oorzaak in het feit dat verscheidene, onzer
voornaamste producenten op wetenschappelijk gebied meer of
minder aan gezegde redacties verwant zijn, en dus de mogelijkheid zeer voor de hand ligt, dat besprekingen van ook
voor het groote publiek belangrijke wetenschappelijke werken
dikwij is achterwege blij ven .
Inderdaad, wij zijn er in dat opzicht in de laatste vijftig
jaar niet op vooruitgegaan . Wie hot niet eens is, sla . b . v.
de oude jaargangen op van onze periodieken als de Vader-
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landsche Letteroefeningen en dergelijke tijdschriften, toen
iedere verschijning zelf, iedere brochure, behoorlijk besproken word en zelfs bet minste boekje van algemeen wetenschappelijken aard niet in bet licit kon komen zonder dat
eenige eritici hadden overwogen of bet, bij de sollicitatie
om de guest van hot publiek, geoorloofd zou zijn eonn
briefje nit to reiken van good zedelijk gedrag .
Heeft ook bier weer de eene overdrijving geleid tot
de andere ?
Gaarne beken ik, dat ik tot doze overwegingen kwam,
nu ik bijna eon jaar na bet verschijnen van bet laatste deel van
Prof. P. J . B 1 o k : De Geschiedenis van bet Nederlansche
yolk, vruchteloos gewacht hob op moor uitvoerige besprekin gee, rwaarop bet book en bet Nederlansche publiek
beide bet voile recht hadden .
In acht deelen heeft professor B 1 o k thans voltooid,
wat bij zijn levensarbeid heeft genoemd . De werkkracht en
den leeftijd van den hoogleeraar in aanmerking genomen
behoeft men natuurlijk niet to vreezen, dat hot zijn levensarbeid zal zijn . Doch dat bet eon belangrijk deel hiervan
heeft gevuld, blijkt reeds hieruit, dat de voorrede van bet
eerste deel vijftien jaar in dateering verschilt met die van
bet laatste . De voorstudie bovendien nog in aanmerking gen om en, k an men geru st zeggen, dat bet de eerste jeugd
van den hoogleeraar in beslag heeft genomen . Wat bij met
zijn book heeft beoogd is door den hoogleeraar in eon voorrede van bet jaar 1907 aldus geformuleerd ,,bet geven van
„eon samenhangend verhaal van hot gebeurde, critisoh gezift
„en gegrond op hetg eon anderen v66r hem en bij zelf na
„hen als waar meende to moeten beschouwen ." Inderdaad
zal goon historicus eenig verwijt mogen treffen dit als zijn
roepin g to beschouwen . Het gaat editor met doze uitspraak
als met den steep der wijzen, de waarde daarvan wordt
,lleen door den wij ze begrepen.
Bovendien zal men billijker oordeelen, zoo men allereerst vraagt naar den aard van bet work, dat is geleverd .
Wat heeft Prof . B 1 o k' s geschiedenis gegeven voor hot
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Nederlandsche yolk ? Eerst hierna komt de vraag ; in hoeverre beantwoordt dit aan het doel van den bouwmeester ?
In de acht boeken, waarin de schrij ver deze heeft
samengevat, heeft hij op zeer rustige wijze de reeks van
gebeurtenissen uitvoerig beschreven, die to zamen het geheel
vormen van wat men in ons land vrij algemeen onder
Vaderlandsche Gesehiedenis verstaat .
Met gebruikmaking van de meest oorspronkelijke lezingen dier gebeurtenissen heeft hij na toepassing van philologisehe critiek voor zich vastgesteld, welke de toedracht van
deze is geweest.
Natuurlijk heeft hij het daarbij niet gelaten, maar het
resultant dat hij reeds hiermede alleen heeft bereikt, is
zeer belangrijk . Het verhaal van onze voornaamste gesehiedkundige gebeurtenissen, is oak bij hem in groote lijnen
zooals iedereen zich dat wel ongeveer heeft gedacht . In zijn
lezingen, hoe alles zich achtereenvolgens heeft toegedragen
is de hoogleeraar, goed geschoold als hij was, echter betrouwbaarder dan een zijner voorgangers . De resultaten, die
geschiedvorschers ten behoeve hiervan voor den dag gebracht
hebben, zijn hem volledig bekend en mocht iemand den
omvang van een enkel detail niet uitvoerig genoeg vinden,
of van een gebeurtenis, die de hoogleeraar als minderwaardig
weinig uitvoerig beef behandeld, meer willen weten, in zijn
noten wijst hij steeds den weg om op de hoogte to gerakenn
van die speciale gebeurtenissen, waarin men meer belang stelt .
In zijn methode van werken sluit Prof . B 1 o k zich in dit
opzicht aan bij die van d e B o s c h K e m per, den niet altij d
op zijn waarde geschatten schrijver van onze staatkundige
geschiedenis en de geschiedenis van de armoede in Nederland . De B o s c h K e m p e r geeft zijnu noten en verwijzingen in een afzonderlijk deel onder den titel van Letterkundige Aanteekeningen . Het zijn deze Letterkundige
Aanteekeningen, waarin menigeen m .i . terecht de beteekenis
van het werk zal zoeken . Het is een soon van beredeneerd
repertorium onder historische literatuur, niet compleet en
meermalen wat willekeurig gerangschikt, maar een zeer
kostelijk hulpmiddel voor iedereen, die nadere inlichtingen
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zoekt over een bepaald feit of een bepaalde opvattin g.
.Hot werk van den hoogleeraar B 1 o k heeft nu niet
alleen dezelfde verdienste, maar staat reeds in dat opzicht
boven d e B O s c h Kern per, dat hij in hot rangschikken
van zijn literatuuropgaven en bewijsplaatsen niet alleen
vollediger is, maar ook stronger van methode .
Inderdaad moot men een dergelijk werk als Prof. B l o k
heeft geleeerd in de eerste pleats beoordeelen naar zijn
bruikbaarheid, dear hiervaan hot gebruik zal afhangen . Te
dozen aanzien voldoet hot werk van Prof . B 1 o k in hooge
mate en heeft hij daarmee zijn yolk een enormen dienst
gedaan . Een eigenlijk repertorium van onze historische
literatuur is niet aanwezig, zoodat de meeste Nederlanders
vbor hot verschijnen van Prof. B 1 o k' s arbeid bij hot zoeken
naar gegevens in hot donkey hidden to grijpen, zelf de
bronnen zoo'n beetje hidden to verzamelen met natuurlijk
de zeer groote kans joist hot voornaamste niet onder oogen
to krijgen . Het is zeker ook hieraan to wijten, dat de
invloed, die van onze historievorschers is uitgegaan op de
gangbare voorstellingen, eigenlijk een zeer kleine is gebleven .
Wie onzer vakkundigen is wel niet eens ,geraadpleegd
en omrn literatuuropgaven gevraagd betreffende een bepaald
onderdeel onzer historie ? Iedereen heeft den ook in dit
geval hot bezwaar gevoeld den de juiste keuze to doer,
m.a.w. dat werk aan to wijzen, dat, indien good gebruikt,
meestal den weg wijst tot de rest . Welnu, wie zich moeite
wil geven de verwijzingen van den hoogleeraar eens na to
gain, zal niet kunnen ontkennen, dat doze n .iet alleen door
en door op de hoogte is van onze historische literatuur,
maar ook van hear betrouwbaarheid en relatieve waarde .
De beteekenis hiervan wordt nog duidelij key gevoeld,
als men er op let, dat onze historische literatuur zulk eenn
ornvang gekregen heeft, dat hot terugvinden van hot
allerbelangrij kste ook met behuip van een repertorium
voor den niet-vakkundige nog zeer bezwaarlijk zoo zijn,
vooral zeker ook hierdoor, omdat men volstrekt niet ken
zeggen, dat de meest belangrijke publication van historisehen
card inderdaad ten onzent steeds hun pleats hebben gevonO .E .1x7

8
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den in de meest op den voorgrond tredende tijdschriften .
Menn denke slechts eens aan de provincials almanakken . De
eens ziet de historicus ieder jaar met vreugde terug, de
andere gaat bijna ongemerkt zijn aandacht voorbij, gewend
als hij is, dat ze toch niets bevat . En toch mag hij zich
op deze ervaring niet verlaten, daar hem ook in dit opzicht
dikwij is hoogst aangename verrassingen ten deel kunnen
vallen. Maar ook andere publicaties van gelijke snort zijn,
wat hue waarde aangaat, vaak geheel ongelijksoortig . Feestalbums en gedenkboeken, naar uitgevers dikwijls beweren
door het publiek niet gekocht, bevatten desniettemin meermalen juist juweeltjes van studie . 1k wij s slechts op de
zeer gunstig bekende bundels van het Groningsch Historisch Gezelschap . De pers, een enkele courant, die zich door
deskundigen last voorlichten uitgezonderd, behandelt dergelijke verschijningen met de gewone practische welwillendheid, die oordeelt, dat men een gegeven paard niet in den
bek ziet . Evenzeer gaat het met de Levensberichten van de
Maatschappij van Letterkunde . Ja, een enkele doet bij de
jaarlijksche verschijning van den bundel een triumftocht
door de pers, maar zij, die den geheelen bundel lezen,
weten helaas maar al to zeer dat het alleen de naam is van
den overledene en niet de inhoud van het leveusbericht,
die bepaalt of de opmerkzaamheid van den intellectueeleu
Nederlander zal worden gevraagd . En dan nog, persartikelen levee slechts en dag.
Het is juist daarom, omdat onze periodieken langzamerhand opgehouden hebben in deze den ontwikkelden Nederlander den weg to wijzen, en nog slechts enkele dagbladen begonnen zijn bij het wijzen van een richting de voorlichten g to
vragen van vakkundigen, dat een boek als dit van Prof .
B 1 o k zulke uitmuntende diensten kan bewijzen, flu dit
bij ieder onderdeel van de historie verwijst naar een of
meer publicaties, die, indien gebruikt, den onderzoeher bijna
mechanisch den weg wijzen naar de geheele literatuur .
De beteehenis van het boek wordt echter verhoogd door
een omstandigheid, die van het boek zelf betrekkelijk
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onafhankelijk is, maar die maakt, dat men waarlijk kan
zeggen, dat het in een dringende behoefte voorziet, ik
meen n .l . de treurige, onvoldoende voorbereiding en opleiding van hen, die bij ons het historisch onderwijs hebben
t e geven . Het is inderdaad jammerlijk, om geen ander woord
to gebruiken, zooals de negentiende eeuw met al zijn jacht
naar doctrinarisme, zijn bekrompen voorliefde voor wijsheid
in paragraphen en artikels, op ieder terrein de geschiedenis
niet alleen als yak van wetenschap, maar ook als yak van
opvoeding heeft verwaarloosd . In menig land, maar vooral
bij ons werd de beoefening der historie een snort van weeldeding, en zij, die joegen naar de kennis van het verleden,
waren in de oogen van de meesten hunner tijdgenooten menschen, die eigenlijk aan een lief hebberij deden, welke
men hen wel wilds permitteeren en wat men ook wel wilds
steunen . A.ls zij zich maar bij het verzamelen hielden, waren
zij n og van den meesten eerbied verzekerd . Och, men zou
immers nooit kunnen weten, wat de practische beteekenia
van een verzameiing zou kunnen blijken ! Maar ook in dit
opzicht handelde de negentiende eeuw meer instinctief dan
bewust . Ja, zoo'n enkele maal werd het bij ons den historici eens vergund om geluid to geven, wanneer het name] ijk
n oodig was om het nationaliteitsgevoel to verhoogen . Het
beoefenen van de historie was voor de negentiende eeuw
hoogsten s een fatsoenlijkheidskwestie, zoo iets als het oprichten van monumenten . Men kan er nu eenmaal niet
buiten. Het staat anders zoo raar voor den vreemdeling .
Welk gedenkteeken werd er her zonder strijd, con amore
uit een krachtig historisch bewustzijn van velen geboren,
eon enkel, als dat van S p i n o z a buiten beschouwing gelaten ?
De bekende alarmkreet van Jhr . d e S t u e r s in de zeventiger
jaren wees op een veel grooter gebrek, dan men zich gewoonlijk voorstelt en dat men niet alleen heeft kunnen verhelpen
door het oprichten van muses en het organiseeren van ons
kunsthistorisch onderwijs aan een enkele hoogeschool .
Ware de beteekenia van de historie voor de praktijk van
het leven overigens door ons als natie begrepen, dan zou
immers zeker de kreet van Jhr . d e S t u e r s ten behoeve
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van onze historische kunst mede achterwege zijn gebleven ..
Buiten den kleinen kring van historici bestond er bij.
de Nederlanders inderdaad aan historische kennis geen
behoefte. Ads yak van onderwijs is het opgenomen in lager,.
middelbaar en hooger onderwijs, maar men bleef in gebreke
de onderwij zers to doordringen van de beteekenis van
historische studien voor de ontwikkeling van geest en
gemoed . Dezen konden dus hun kinderen bezwaarlijk andere
opvattingen overdragen dan die ze zelf hadden, en dat waren
deze : dat de lessen in dit yak alleen dienden gebruikt to
warden om er die feitenkennis in to hameren, die men ale
fatsoenlijk mensch, in de Maatschappij getreden, ale geestelij k uitzet verplicht was to bezitten .
Inderdaad was het niet anders dan hoogstens historie
in dienst van een nationaal heroisme . Men gaf er zich niet
eens rekenschap van, dat er dikwijls een soon van heldendaden verheerlij kt werd, die geen negentiende eeuwer zelf
op zijn rekening zou wenschen to hebben . Tenzij men bijv .
denkt, dat het schijnheiligheid was, die eenige mogendheden
bewoog elkaar alle kaapvaart ale zedelijken Unfug bij tractaat-

te verbieden !
H.et onderwijzen van de geschiedenis met het doel om
to laten zien, hoe men taken en personen versehillend kan
bekijken, dat het vormen van een persoonlijk oordeel to
dien aanzien een hoogst moeilijk ding is, het drij Yen tot
voorzichtigheid in het waardeeren van feiten en toestauden,,
wat het kenmerk is van een hoogere beschaving, werd ale,
doel van historisch onderwijs door zeer weinigen begrepen .
Trouwens, het geheele optreden van onze onderwijzers in
hun vakvereenigingen, waarvan een enkel zelfs thane bezigis to ontaarden in een politiek lichaam, zal nog menig
historichs een zucht doen slaken : „Och, hadden die menschen meer aan historie gedaan, zij zouden wat wijzer
. .A.an
zijn en moat minder overtuigd, dat zij het moisten"
iedere wijsheid echter dient n uchtere kennis van feiten
ten grondslag to liggen en inderdaad was het v66r de verschijning van Prof . B l o k's werk wel moeilijk deze te
verkrijgen, moat dus tevens voor een deel verklaart, dat d&
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beteekenis van bet historisch onderwijs door weinigen werd
gevoeld . Eerst als men in een boek als dat van Prof. B 1 o k
v66r- en tegenstanders aan bet woord heeft gehoord, en
kennis heeft gekregen van hun standpunten en hun ondertinge verhoudingen, kan men komen tot dat kalm nadenken,
hetwelk zijn invloed laat golden op de praktijk van hot
levee, dus ook op hot onderwijs . V66r Prof. B 1 o k' s work
stonden de schrijvers van onze groote geschiedwerken
meestal in dienst van een bepaalde richting, en gebruikten
zij, zij hot ook onbewust, den historisehen arbeid voor hot
propageeren van eigen overtuigingen . Boeken als die van
Bilderdijk, Groen en . Nuijens, van hoeveel waarde
ook voor den wetenschappelijken historicus, waren allerverderfelijkst voor den onderwijzer, die alleen nit zulke werken
zijn kennis had to puttee en die zonder voorbereiding,
zonder kritischen zin j uist daardoor hot tegenovergestelde
werd van hetgeen de historie den mensch moot waken, d . w . z .
verdraagzaam en niet onverdragelijk . Sedert hot verschijnen
echter van Prof. B 1 o k' s book zijn de omstandigheden
gunstiger. Vraagt men n u aan eon hoofdonderwij zer, of aan een
gelukkig geslaagde voor hot middelbaar onderwijs, wat hij
heeft gebruikt ter verkrijging van zijn historische kennis,
dan krijgt men stereotyp to hooren . ; natuurlijk B 1 o k . En
,l volgt daar dan dikwijls de mededeeling bij, dat de
hoogleeraar wel wat veel gevraagd heeft van hun nuchter
verstand en ze anderszins gaarne wat meer hadden aangedaan willen worden, hot lijkt mij toch eon zegen voor ons
land, dat voortaan uit dat boek de historie door onze onderwijzers en leeraren zal worden geleerd, geleerd in dubbelen zin .
Maar moor flog dan indirect hot historisch onderwijs
komt echter hot book van den hoogleeraar hot verspreiden
van juistoro voorstellin g en ten goede over de ontwikkeling der
eenheid, die hij noemt „bet Nederlandsche yolk", een eenheid,
die wij in onze jougd op do lagero school ongeveer altijd
evenals de vreemdeling, met Holland vereenzelvigden . Zoo
ergens, gold bier bet pare pro toto .
De geschiedenis van hot landschap Holland werd voor
alle tijden ook iederen Nederlander buiten dit gewest voor-
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gediend ale de historie van zijn vaderland . De geschiedenis
van de middeleeuwen was die van de D i r ken en de F 1 o r is-s en . De Vlaamsche graven zoowel de Bourgondische hertogen hadden op school in onze oogen slechts beteekenis
ale graven van Holland en Zeeland . Wat hebben wij het
Zeeland niet beklaagd, dat altijd zoo achter Holland moest
aanbungelen ! Dat andere deelen van ons vaderland volgens
deze voorstelling in het geheel geen geschiedenis hadden,
werd ons Diet eens bewust, zoodat wij deze deswegen met
eens gelukkig konden prijzen .
Bij de behandeling der Nieuwe Geschiedenis, toen werkelijk het zwaartepunt van ons nationaal leven in Holland
heeft gelegen, was er natuurlijk geen sprake van naar iets
andere to kijken . En zoodra het met Hollands grootheid
uitraakte op het eind a van de zeventiende eeuw, was het
ook met onze geschiedenis ale zoodanig gedaan, en werden
wij verder doordrongen van den zedelijken en materieelen
achteruitgan g van alle Nederlanders .
Zeker, het heeft ook zijn comische zijde, dat men tientallen van jaren zich warm gemaakt heeft om bij onze jeugd
er deze voorstellingen in to stampen . En wat een zorg enn
moeite is daarbij nog gevraagd van onze brave moeders,
wien door de onderwijzers de moeilijke task op de schouders
gelegd was hun kinderen de heerlij ke jaartallenboekjes van
Best (7j. cent) en consorten in to porn pen, die de hoofdlijnen bevattenn van deze volkomen onware historisehe voorstellingen !
De gebruikelijke leerboeken~waren al niet beter . Welnu,
het kan niet uitblijven ; het gebruik van prof . B 1 o k's boek
moet zeker betere opvattingen bij het onderwijs doen ontstaan . Het dient vooral erkend ale een krachtig middel
om betere denkbeelden over de ontwikkeling van onze natie
to verspreiden .
Niemand zal na lezing hiervan in de Middeleeuwen
meer het brandpunt van beteekenis voor het Noorden zoeken
in het graafschap Holland, maar wel in het bisdom Utrecht,
wat de groote verdienste van den Utrechtschen archivaris .
Mr. S . Mull e r is, door zijn wetenschappelijke studien to
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hebben bewezen en tot klaarheid to hebben gebracht. Maar
hoelang zou bet nog geduurd hebben zonder een boek als dot
van prof. B 1 o k, eer die in onze onderwijskringen was doorgedrongen ? Waarlijk, men kan niet to sceptisch zijn over
het effect van wetenschappelijke studien . . F ruin protesteert
in 1864 nog wel in een Nutsalmanak tegen den bijnaam van .
Zwijger aan den Prins van Oranje gegeven, als geheel in
strijd met de werkelijkheid en wijst aan, hoe deze door zijnu
staatkundige vijanden als scheldnaam is bedoeld . Een
kleine veertig jaar later is bet nog niet een s doorgedrong en
tot den Haagschen. Gemeenteraad, die ondanks dit artikel
van nog wel van eenn man als F r u i n, een barer breedste
straten met den naam van Willem de Zwijgerlaan doopt .
Bij al de aandacht, die de hoogleeraar aan de gewestelijke geschiedenis heeft geschonken, zal niemand na bet
gebruik van Prof. B 1 o k's boek in den waan blijven, dot
men ook in andere tijden alleen slechts naar Holland heeft
to kijken om zich een oordeel to vormen over de beteekenis
van bet Nederlandsche yolk op een bepaald oogenblik .
Immers, juist de beoefening van de gewestelijke geschiedenis,
in de laatste tientallen jaren der negentiende eeuw zoo
krachtig ter hand genomen, bier en daar mede op initiatief
van Prof. B 10 k
ik wijs op G roningen
zal zeer waarschijnlijk in den loop der tijden nog heel wat veranderingen
in onze historische voorstellingen teweeg brengen . En
al mope nu deze drang naar weten niet altijd van zuiver
wetenschappelij ken aard zijn en bet locaalpatriotisme daaraan
niet geheel vreemd, kennis wordt nu eenmaal door liefde
verwekt en bet doet er sours minder toe van welk gehalte
die liefde is.
Voor ons Nederlandsche Yolk is bet inderdaad eenn
zaak van de hoogste beteekenis juistere voorstellingen van
zijn verleden to krijgen . Nederland als natie, als gevoelseenheid bestaat nog geen honderd jaar. Tevoren gevoelden de
Friozen en Groningers voor de Hollanders en omgekeerd
zoo ongeveer bet zelfde, dot wij thans voor de Belgen
gevoelen . Ja, men was in de verte familie en mocht elkaar
dus bij feestelijke of treurige familieaangelegenheden ont-
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moeten en steunen, maar menigeen voelde hot dikwijls als
ee u god won g en fraaiigheid, waarbij alle geestdrift ontbrak .
Sedert hot begin van de negentiende eeuw wordt dit
anders . Maar met tot stand brengen der staatkun.dige en
oeconomische eenheid alleen vormt men flog goon natie .
Doze wordt niet gemaakt maar geboren . Hot is werkelijk
flog geen tientallen van jaren geleden, dat hot lichaam
boven den Ioerdijk weinig pijn zou hebben gevoeld, indien
Limburg g eamputeerd ware . Reeds thans zou dat anders
zijn, flu de on .twikkeling van hot Limburgsche mijnwezen
eon zaak vann beteekenis is geworden voor hot geheele
Nederlan.dsche oeconomische levee.
Hot locaalpatriotisme is editor tijdens haar incubatietijdperk voor de nationals eenheid inderdaad ook eon gevaar
geweest . Welnu, geen beter geneesmiddel hiertegen dan
onpartijdige, gelijksoortige behan .deling van de historie van
alle deelen, wat de eenige weg is om tot onderling a waardeering to komen .
Ook inn hot book van Prof . B 1 o k is de geschiedenis van
verschillende gewesten flog niet geheel evenredig behandeld aau die van Holland . Doch kon dit anders waar de
weten schappelij ke beoefenin g van do gewestelijke geschiedenis van zoo veel jongeren datum is 2
Maar de betere richting wordt door den schrij ver
afdoende aangewezen ; eon zakelijker en meer nuchtere beschouwing van Hollands beteekenis inn onze historie dan bij
eon van zijn voorgangers is bij hem onmiskenbaar eon hoofdverdienste .
Dat onze koloniale geschiedenis bij ons onderwijs zoo
mogelijk flog kariger bedeeld word dan onze gewestelijke,
beh oeft geen betoog . Ja, J a n Pie t e r s z o o n C o en, on
vooral de zilvervloot, benevens de weg van D a e n d e 1 s op
Java, werden als evenveel marquante feiten met flog enkele
anders, zooals de verovering van Brazilie, meegedeeld . Van
eenige samenhangende kennis was hier echter heelemaal
geen sprake, van eenige aanwijzingen over de ontwikkeling van ons koloniaal bezit in den loop der tijden flog
minder. Men leerde flog moor door den leeraar in aardrij ks-

BLOK'S GESCHIEDEN1S VAN RET NE DERIANDSOHE VOLK .

121

kund van Nederland als koloniseerende en koloniale mogendheid dan op de geschiedenislessen . Ook in dit opzicht geeft do
hoogleeraar den onderwijzers gelegenheid bet pail van hun
lessen to verhoogen . Maar ook bier moest de hoogleeraar
meer nog dan op bet gebied der gewestelijke gesehiedenis
bet gemis ervaren aan wetenschappelijke belangstelling voor
on ze koloniale gesehiedenis bij on ze voorouders in bet algemeen en bij zijn voorgangers, de geschiedschrijvers in bet
bijzonder. Toch is er ook to dezen aanzieu thans besef
gewekt en geeft de hoogleeraar bet onderwijs aithans reeds
meer dan genoeg materiaal . Dat dit made bet gavel is voor
de historie onzer kultuurverschijnselen behoeft wel geeii
betoog voor hen, die weten, wet de Nederlandsehe wetenschap speciaal voor de Wirthschaftsgeschiehte aan de studien
van den hoogleeraar zelve is verschuldigd .
Ret antwoord op mijn aerate vraag : Welken dienst
heeft de hoogleeraar zijn yolk bewezen met zijn boek, mean
ik hierbij to hebben gegeven . Mij rest dus thans de tweede :
in hoeverre bereikte de schrijver bet doel, dat hij zichzelf
gesteld had?
Maar is voor de beantwoording van daze vraag belangstelling to verwachten antlers dan van vakgenooten in
engeren zin, wien bet flu eenmaal een voortdurende plicht
is zich rekenschap to geven of hun arbeid en die van anderen
nog niet beter had kunnen ziju?
De roeping van wetenschappelijke kritiek wordt door
weinigen begrepen en vooral in ons Vaderland. Dat bet
haar eeuwigdurende plicht is de wetenschap to prikkelen
tot nog betere scheppingen wordt haar weinig in dank
afgenomen . Hear tank wordt meermalen beschouwd als een
dead van persoonlijken afkeer, en wie haar beoefent zelden
aangezien voor eon belangeloozen dienstknecht in dienst
van de waarheid . In zijn laatste voorrede schrijft de hoogleeraar echter :
,,Na mij, die bleef staan aan den drempel der twintigste
eeuw, zullen anderen komen, die op hunne beurt en op
hunne wijze zullen verrichten wet ik deed, en zoo zal do
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kennis van hat gebeurde onder vallen en opstaan steeds
toenemen in omvang en diepte, steeds een stag verder naderend tot hat ideaal der „volledige geschiedkundige waarheid",
dat wij alien in de verte meenen to onderkennen, walks schitterende glares ores alien tot zich trekt, al weten wij hat nooit to
zullen zien van aangezicht tot aangezicht ." Welnu, ais een
schrij ver, getuige daze uitlating, zich zooo bewust is van de
plaats, die zijn werk inneemt, daar kan de wetenschappelijke
kritiek tegen over de groote diensten, die hat boek bewij st
en heeft bewezen gevoegelijk zwijgen over de grootere
innerlijke verdiensten, die hat misschien had kunnen hebben,
wanneer de hoogleeraar andere methodenn gevolgd, in andere
richting gezocht, of hoe ook gewerkt had haar persoonlijke
opvatting van den een of anderen criticus, die, indien gevolgd, mogelij k hat tot stand komen van hat geheele werk in
gevaar had kunnen brengen . Bovendien heeft de wetenschappelijke kritiek bij de verschijning der verschillende deelen
in de vaktijdschriften flu en dare haar stem laten hooren . 1)
Ook lijkt hat mij thane in hat belang van onze historische wetenschap, dat het v~rtrouwen in een han.dboek
ais dit niet wordt geschokt door een wetenschappelijke
kritiek, die, hoe goad bedoeld ook en door niemand wellicht
zoo op prij s gesteld ais door den schrij ver zelf, toch onvermijdelijk, ais altijd, kans zou loopen door hat groote publiek
verkeerd to worden begrepen en verkeerde opvattingen to
bevestig en.
Er zit natuurlijk in hat boek van den hoogleeraar
in die acht deelen wel een en ander, dat de specialiteit niet
zal onderschrijven . Ook moat flu en dare de nauwkeurigheid
van een detail in twijfel worden getrokken . Maar de principieele opvattingen vann den hoogleeraar in hat algemeen zullen
1) Dat dit niet voldoende gebeurd is, strekt onze vaderlandsche
wetenschap niet tot ear, en is wel een kenschetsende aanwijzing voor
de veal to angstvallige vrees van onze Nederlandsche geleerden om elkaar
zeer to doen, waarmee tenslotte niemand een dienst wordt bewezen . De
meeste kritieken in vaktijdschriften dragen veal to veal hat karakter van
vriendelijke aankondigingen, in plaats van kernaehtige beoordeelingen zonder aanzien des persoons . Kritisch zijn wij alien, kritiek hooren wij gaarne,
maar wij zien haar ongaarne gedrukt .
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toch naar mijn meening weinig aanstoot kunnen geven .
Daarvoor is zijn wijze van werken to eenvoudig, to zakelijk
geweest en is er to veel zichtbaar moeite gedaan om zich
bij hot beschrij ven van de geschiedenis van hot Nederlandsche
Yolk nie t op een doctrinair of schoolsch standpunt to plaatsen .
Mogelijk zullen er zijn, die dit juist de zwakheid achten
van dit boek, en van den hoogleeraar verlangen, dat hij
de geschiedenis van ons yolk had gezien „a travers un
temperament", en wat zelfverloochening kan zijn geweest bij
den schtijver, aanzien voor zwakheid . Ik zou voor dit verwijt niets voelen, integendeel, to streven naar „Selbstlosigkeit" acht ik een onafwijsbaren plicht voor den wetenschappelijken historieschrijver. Laat iedereen partijman zijn, als
dat flu eenmaal noodig is, maar laten er historici komen,
die hun kracht zoeken in hot onthouden . Geheel slagen
zullen zij hierin toch niet, zoo min als hot den hoogleeraar
B 1 o k gelukt is, men leze slechts zijn persoonsbeschrijvingen van de verschillende Oran j es, maar dat zijn dan
ook bij hem uitzonderingen en naar mijn meening ook
niet de mooiste bladen van zijn boek. Tegenover de
Oranjes plaatst de hoogleeraar zich over hot algemoen
op hot standpunt van den eerlijken advocaat, die wel ten
principals en niet op excepties pleit, de fouten van zijn
clienten ziet, maar altijd nog moor oog heeft voor de
verzachtende omstandigheden . Een ernstige grief zal echter
niemand den schrijver hiervan willen makers, dat hij tegenover doze vorsten heeft vergeten, dat de historicus nooit
verder komt dan hot kabinet van den rechter van instructie,
en niet de rechtszaal betreedt in welke functie ook . Men
ondersehatte echter niet de moeilijkheid, juist to dozen aanzien voor den hoogleeraar, die de historie had to schrijven
van hot Nederlandsche yolk, dat eerst thans bezig is een
eenheid to worden, en wiens geschiedenis in een niet
geringe mate gevormd wordt door den strijd, dien verscheidene
zijner deelen juist met die Oranjes in yerschillende tijden
hebben moeten voeren. Soberder dan de meeste zijner voorgangers treft niettemin ook hierbij de volkomen eerlijkheid
van zijn bedoelingen . Maar dit is ook m .i . hot eenige, dat
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de wetenschappelijke kritiek in deze instantie tot plicht
heeft aan de gebruikers van bet werk to zeggen . Zegt zij
meer, dan wordt bet doel voorbijgestreefd en ontneemt men
veel van bet nuttige effect, dat de verschijning van dit werk
voor ons geheele volksleven kan en waarschijnlijk zal hebben .
Inderdaad, over een halve eeuw zal de historie er heel
anders uitzien . Ook de wetenschap ondervindt den invloed
van de groote stroomingen van den tijd, die beperkend op
haar werken . De negentiende eeuw met haar eenheidsbewegin gen verhoogde bet zelf bewustzijn der n sties en richtte
bet oog van deze naar eigen boezem .
Het leidde zoowel tot groote politieke gebeurtenissen maar
ook tot eenzijdigheid en zelfoverschatting op alle mogelijk
gebied. Op bet einde der negentiende eeuw is cosmopolitisme in vole landen van Europa een zoo algemeen erkende
ondeugd, op rekening gesteld van een geraffineerde hypercultuur, dat zij, die er mode behept waren, deze meermalen
in bun binnenste verborgen .
Ook wij hebben den weerklank er van ondervonden en
zijn ons meer bewust geworden een natie to zijn dan ooit
to voren, echter, zonder dat bet bij ons tot groote daden
heeft geleid.
En goon wonder, daar bet bier meer dan elders een
ongekend sentiment gold ! Men oordeele !
Op hetzelfde oogenblik, dat zich elders in de wereld
stemmen moesten verheffen tegen bet exclusiviume, waartoe
overdreven nationaliteitsgevoel dreigde to voeren, was zelfs
de mood van de Nederlandsche Historische Commissie niet
groot genoeg omm een uitgave aan to durum van de ongedrukte RResol uties onzer Staten-Generaal, wat over hoeveel
jaren ook verdeeld, „wel meer dan een ton gouda zou
vorderen" . 1) Was chit to angstvallige schroom van deze
historici om zich to laten golden? Of meende de commissie
werkelijk, dat een natie, die 's jaars tienduizenden geeft om
1) Commissie van advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publication .
Overzicht van de door bronnenpublicatie aan to vullen leemten . Den
Haag 1904, bl. 26 .
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elk woord onzer huidige afgevaardigden tot in alle schuilhoeken van het land to laten doordringen, niet een deel
van het daarvoor 's jaars uitgetrokken bedrag zou dienen
to besteden tot het onder ieders bereik brengen van de
gewichtigste besluiten, die door onze voorouders zijn genomen ? Wat bewoog deze heeren om het yolk, dat een natie
genoemd wilde worden, het voorschrijven van dezen plicht
to onthouden ? Waren zij al zoo blij met de aalmoes, die
de Nederlandsche natie 's jaars voor de kennis van hear
verleden beschikbaar stelde ?
4vertrof het bedrag al zoo
hun verwachtingen, dat zij de vrees koesterden, dat zelfs
dit niet zou worded gehandhaafd, laat staan verhoogd ?
Men moet wel aannemen, dat zij gelijk gehad hebben ; wij
mogen niet twijfelen, dat zij, historici, in dezen hebben
misg etast, en de offers, waartoe de Nederlandsche n atie
bereid was, op dat moment onderschat hebben . Maar dan
is dit toch ook de beste aanwijzing, hoe noodig het was,
dat or boeken verschenen als dit van Prof. B 10 k. Hot
gevaar, dat het nationaliteitsgevoel de Nederlanders zou
overprikkelen tot onmenschelijke daden is zeker nog wel
heel verre van zichtbaar, wear hot, blijkens dergelijke feiten,
nog slechts embryonaal aanwezig is . Zeker, hot gaat met
hot menschelijk voelen als met hot menschelijk denken
hot is zelden in evenwicht en meestal eenzijdig .
Hoe gelukkig echter ook, dat wij niet door eon nationaliteitsroes bevangen worden, even ongelukkig zou hot
zijn, indien ons nationaliteitsbewustzijn ten goede niet werd
verhoogd, en zoo een hiertoe in staat, dan is het zeker de
geschiedschrijver . Pat hieronder heel iets anders is to verstaan dan de beschrij ver van de heldendaden onzer voorouders
spreekt van zelf. Pious werk leidt op den duur alleen tot
ontgoocheling en verslapping, ken hoogstens tijdelijk een
ge roel van overschatting teweeg brengen .
Met dit voor oogen past de eerlijke erkenning, dat do
geschiedschrijver B 10 k zijn task wel heeft begrepen en
zich de gevaren van hot kweeken van een sentimenteelen
heldencultus niet onbewust geweest is .
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Het werk van den opvolger van Prof . B 10k zal evenveel
verschillen van het zijne ale dit thane van dat zijner voorgangers . Laten wij echter voor den opvolger hopes, dat hij
zich dan evenals Prof. B 10k er op mag beroepen zelf de
historie-vorscher geweest to zijn, die nieuwe wegen heeft
gewezen en nieuwe bronnen heeft aangeboord . Want ook
dit mag wel eens gezegd ; dat de stand der kennis van one
verleden op hooger peil is gekomen in de laatste vijf en
twintig jaar, is voor een goed deel mede het werk van het
organiseerend talent van dezen schrijver .
Het onderzoek van de buitenlandsche archieven is eerst
door zijn initiatief bij one stelselmatig ter hand genomen,
hoe onbegrij pelij k ook n a de resultaten van een B a k h u ijz e n v, d . B r i n k to Weenen en van G a chard in de
Spaansche archieven verkregen . Het is van algemeeue bekendheid, dat hij daarbij aanvankelijk niet op veler steun heeft
kunnen rekenen ; zelfs de grootmeester vann onze geschiedvorsehers heeft er, naar men zegt, weinig voor gevoeld.
En thane, hoeveel historici hebben zich sedert niet
naar buitenlandsche archieven begeven ? Na Prof. B 1 o k' s
eerste rein naar Duitschland en Weenen is diens voorbeeld
door bijna al zijn collega's gevolgd ; ik wijs slechts op de
reizen van Prof. B r u g m a n s naar Engeland, van Prof.
U h l e n b e c k naar Rusland, Prof . Kern k a m p naar het
Noorden en Prof. Bus s e maker naar het Zuiden, terwijl
het van algemeeue bekendheid is welk aandeel de hoogleeraar gehad heeft bij het in het leven roepen van zooveel
andere instellingen ten behoeve der kennis van de bronnen
onzer historie.
Weinig menschen is voldoening beschoren over datgene,
waarmee zij hun leven vullen, om de eenvoudige reden, dat
iedereen zelf het best den afstand tusschen zijn willen en
kunnen vermag to peilen . Hoe grooter het eerste, hoe
grooter ook de d~sillusie . Een woord van erkentelijkheid
van buitenaf geeft hiertegen het eenige tegenwicht, hetgeen
wel eens in de wereld to vaak wordt vergeten.
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De dertigj arige oorlog was voor het graafschap Bentheim een harde tijd : beurtelings in de macht van de keizerlijke troepen en de Zweden, moest het aan beide partijen
oorlogschatting opbrengen en de bewoners mochten van
geluk spreken zoo het daarbij bleef . Vooral in de eerste
helft der dertig jaren werden de gruwelen van den krij g
aan de bevolking niet gespaard, maar ook toen later de
strijd zich naar zuidelijker landen had verplaatst, bleef de
Zweedsche overheersching drukken . Pastoor J o h a n C a s p a r
M o lie r, die in 1879 eene „Geschichte der Grafschaft
Bentheim" heeft uitgegeven, noemt nauwkeurig op welke
schattingen jaar op jaar door de dorpen van het graafschap
moesten worden betaald . Zoo verhaalt hij o . a . dat in 1632
drie keizerlijke regimenten zich in het land ophielden en
in 1634 elke maand 1200 reichstaler voor hot onderhoud
van 's Keizers troepen moesten worden opgebracht ; in 1635
werd bovendien op een landdag een belasting vastgesteld
voor elk stuk vee, van welken aard ook . In 1639 werd
aan de keizerlijken 4000, en aan de Zweden in hetzelfde
jaar 2400 reichstaler betaald, in 1641 aan de laatstgenoemden
6100, buiten de onderhoudskosten van troepen die of en
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toe in hot ongelukkige land vertoefden.. Vrijwaring tegen
plundering ward wel door den regeerenden graaf herhaaldelijk verzocht, maar gemakkelijk to verkrijgen was die
niet, en zoo al verleend zal die niet altijd doeltreffend ziju
geweest . Eerst in 1638 ward door den keurvorst van
Beyeren zulk een bescherming schriftelijk toegezegd, in
1647 door den Keizerlijken veldmaarschalk en in datzelfde
jeer ook door den Zweedschen generaal, maar then was de
oorlog haast ten einde.
Het grafelijk huffs lead natuurlijk mode met ziju land
en de inkomsten van pachten en belastingen vloeiden traag
of in 't geheel niet . Moeiiijk was hat dan ook in dien
zwaren tijd voor Bentheims graaf, evenals voor menig ander
Duitsch vorst, op eenigszins behoorlijke wijze zijun staat op
to houden.
In 1606 was bij den dood van Graaf Arnold II de
erfenis zbb verdeeld dat de oudste zoon, A d o if, Tecklenburg, de tweede, A r n old Job s t , Bentheim, de derde,
W i l h elm H e in rich, Steinfurt en de beide jongsten

Limburg en .A.lpen kregen . W i 1 h e 1 m H e i n rich stierf
kinderloos in 1632 en A r n old Jobs t nam Steinfurt in
bezit, maar moest in 1638 bij een voorloopige overeenkomst

aan twee neven, zoons van den reeds in 1625 overladen
A d o 1 f, de helft daarvan afstaan . De beide jongste brooders
schijnen ook spoedig overladen to ziju, althans A r n old
Job s t noemt zich omstreeks 1634 reeds beer van al de
bezittingen ziju vaders .
De hof houding deter Bentheimsche vorsten, hoe bescheiden ook ingericht in doze zware tijden, stelde toch
zekere eischen die vervuld moesten worden, en nergens kon
amen beter terecht voor de aanschaffing van kleeding en
artikolen van weelde dan op de wereldmarkt to Amsterdam .
Onze kooplieden waren natuurlijk wel to vinden voor de
levering van hot benoodigde, maar bevreemdend was hot
niet dat de betaling der geleverde goederen niet altijd even
vlot ging. Waarschijnlijk ward dear wel op gerekend bij
de bepaling der prijzen, maar 't kostte dan ook moeite
genoeg en jaren wachtens om ten slotte aan geld to komen .
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Een voorbeeld daarvau levert de volgende geschiedenis die
door een aantal bewaard gebleven brieven tamelijk volledig in haar geheel is to overzien .
P i e t e r N o o r t d ij c k 1) had omstreeks 1630 in de Warmoesstraat, later op 't Rokin, een bloeiende winkelnering
en uitvoerhandel als fabrikant van „sijde lacenen" en allerlei
andere artikelen van weelde ; zijn „compeer" I s a a c v a n
H a 1 m a e 1 had een soortgelijke zaak, waarvan echter minder
bekend is . Tot deze beide kooplieden had zich in genoemden tijd graaf Wilhelm Heinrich van BentheimS t e i n fur t gewend en een aanzienlijken voorraad waren
van hen gekocht, van N o o r t d ij c k alleen voor ruim [2000 .-.
Toen de graaf in 1632 stierf en zijn broeder A r n o 1 d Job s t
als erfgenaam zijn bezittingenn aanvaardde, nam hij ook zijn
schulden over ; betaling echter volgde voorloopig niet . In 1634
deed N o o r t d ij c k door middel van een gemachtigde, zekeren
J a c o b H a rs k a m p uit Arnhem, een poging om zijn rekening
betaald to krijgen ; hij ontving als antwoord daarop den
volgenden brief, waarvan het „translaet uytten hooghduytschen", zooals er bovenn staat, aldus luidt
A r n of d J o s t, Grave tot Benthem, Teckelenburgh, Steynfurt en Limburch, Heere tot Reda,
Wevelinghoven, Hoya, Alphen en Heessensteyn,
vrijheer tot Linnep, Erffvooght tot Ceulen enz .
Onzen genadigen groet ende welgenegenen wille to
vooren, Eer ent achtbare ende voorneme, lieve, besondere,
wat ghy door uwen gemachtighden J a c o b H a r s k a m p
uyt Arnhem wegens uwe Steynfortsche restanten aen
ons schriftelyck hebt laten weten, sulcx hebben wij
wel ontfangen ende verstaen, mochten wenschen dat
ghy daertoe geen oorsaecke haddet, maer over lange
betaelt waert geweest . Nu 't is wel alsoo, dat wij rechtens Erfgenaem ende Successeur van het Graeffschap
Steynfort syn geworden, maer hebben 't selve in al1) De vader van het ,,klopj a", Dina N o o r t d ij o k, ale Onze Ecuiv,
Sept. 1908 .
O .E .IX7

9
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sulcken staet gevonden, dat wij daervau tot dato niet
alleen in 't minste syn verbetert, maer oock die daerop
fig geode fasten noch in lange niet connen afgedragen
werden . Ende off wij wel onsen facit gemaeckt hadden,
dat alle d' incomsten vant Graefschap, voor eerst tot
dempinge derselver schuldlasten souden werden geemployeert ; soo is het land-verderffelyck cryghswesen,
oock het miswas van koorn dit jaer een groot beletsel
daeraen geweest, alsoo dat de pachten ende andere incompsten meestendeel to rugge blijven ; daerbij is oock
gecomen dat Steynfort, beyde het Slot ende stad in
voorleden Januario van het Keysers cryghsvolck is ingenomen ende a11e den opt slot gevondenen voorr aed
van koorn (waermede de crediteurs, soo verre het strecken moclite, hadden connen gestilt worden) aengeteeckent, tot behoef der soldaten wegh geleyt ende oock
ten deele alreede verbruyckt is geworden ; dewijle dan
in sulcken voegen onsen Steynfortschen Rentmeester
ende Koornschrij ver alle den middel van betalinge
ontogen is, ende derhalven alle crediteurs, den welcke
sulcx bekent is, ten aensien van dien sigh noch patienteren, soo willen wij ons van uw diergelijcke discretie
ganschelyck versien ende begeren oversulcx genadigh,
dat ghy in alsulcke gesteltenisse van saecken noch een
weynich ghedult suit hebben, immers soo tan ge, tot dat
men den aenstaende herbst de pachten ende incomsten
noch eens machtigh conden syn, alsdan, belieftet God,
willen wy daerinne versien, dat ghy uw restanten over
afgecochte waren, soo veel alsdan daeraff noch onbetaelt bevonden wort (waervan wy tot nu toe van den
onsen, die daervau wetenschap hebben, noch niet onderrecht syn), soo niet op eenmael, alsdan op verdragelycken,
gelyck men sick daerover gevoegelyck sal vergelycken
connen, termijn, soo verre het immers mogelyck sal syn,
naer billicheyt van Steynfort magh betaelt werden . Dit
hebben wij uw tot genadiger antwoord niet willen onthouden ende uw daermede in bescherminge des Almachtigen bevelen . Gegeven op Ons slot Benthem den 5 Maij
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1634 ; ondergeschreven : welgenegende Ar r n o l d J o s t
Graef tot Benthem .
D' opschrift luyde
Den Eeren.taehtbaren ende voornemen onsen
lieven besonderen Pet e r No or t dye k, Burger
ende C oopman tot Amsterdam.
Hoe weiwillend en genadig dit schrijven ook klonk,
de vele voorzichtig gestelde consideraties en restricties die
in het laatste gedeelte to lezen waren, moesten aan de
schuldeischers weinig bemoedigend voorkomen . Dat v a n
H a 1 m a e 1 ook zulk een brief gekregen heeft, is wel waarschijnlijk en evenzeer dat hij evenals N o o r t dye k niet van
plan was rustig den komenden herfst of to wachten en
met de wage beloften genoegen to nemen . Laatstgenoemde
zond reeds den 24sten Mei, dus bijna onmiddellijk na ontvangst van het bovenvermelde schrijven, nit Amsterdam
den volgendenn brief, die wel gees hoogen dunk geeft van
N o o r t d y c k s kennis der Duitsche taal, maar toch aan
duidelijkheid niet to wenschen last waar het aankomt op
het stellen van eischen .
loch gebohrner Graff, Genadiger Heer .
E. Gn . ende H, sein mein onderdanige diensten
ende grus to vooren, deroselve genadig schrifftlicke
antwordt in dato 5 deses loopenden manta, is mij to
rechte behandigt, uth welcken ihr genadig begeeren
onderdanig verstan.den, to weten, dat ick mir wegen
meiner aen der graefschaft Steinfort habender Forderung
nefen anderen darop pretendierenden Creditoren patienteren, ende tot mann kunftigen Herfest der Pachte
ende Intraden noch eins machtig sein konnen, gedulden
soude, in aensien dat E . Gn, ende H . gerurten Graff
schap, also besehapen gefonden dat se tot damalen niet
davon gebetert worden, wie ock de darop liggende
Beswerni ssen tot noch, feren niet affgedragen werden
konnen, wie ook boven den von den Karen, so umb meiner
Fordering Kentnis hebben, tot dato niet geinformert
worden .
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Also ist aen E . Gn . ende H, mein onderdanige Bitt,
so wille sick door den seinigen berichten laten, uth
welcken, wie ook uth meine gesonde rekening deselve
genadig vernehmen wordt dat my voor de voorschreven
Graffschap voor verkochte wahren
aen hooffsomme restert Hollans
fl. 2141 .7.8.
darop verloopen intresten tot 28 Junij A° 1634 fl . 410 .13 .8 .
welcke beide sommen sick tesaemen bedragen fi . 2552.1
tweduisendt tveiffhondert two en viefftig fl, emn st . Hollans,
welcke voorschreven fl . 2552 .1,
mij well voor dato
hadden behooren betahlt to sein, wandt deselve gelder
ml doen, wie ook noch, hochnodig sein, deswegen mein
gelder hover content empfangen, als hanger staen to
laten . Dewiel E . G. ende H, sick gan slick versiet tot
meiner discretion ende gedult, also bewillige hiermit
folgende, deselvige genadig schrivene tot in nastkomende
Herfst to patienteren met de bescheidenheit dat E . G.
ende H. mi genadig wolle laten toekomen, wegen mein
voorschreven rest fl . 2552 .1 .-, in faste obligatie met
sein eigen handt onderschreven, warinne verseckert
worde dat mi voorschreven rest met 6 pcto Jahrlicher
intros van alien off emn deel von den voorschreven gelderen, welcke boven toeversicht hanger als bestemde
tidt uthstaen bleiven mochten, op vordering betaelt
ende verrichtet worden sollen .
wie ook onderdanig biddende mi genadig beholpich
to willen sein, dat mi bei moister K u p, hoffschneider,
$. 563 .18,
met intressen betaelt worden mochten, tot
welcke beiden obligation ende antwordt mi ganslick
verlate ende t'selve nar vermogen onderdanig to verschulden verbleive willig bevehle deselve met alle den
seinigen in de genadige beschirming des allerhochsten .
Signatum Amst. 24 Maij 1634 .
van E . Gn, ende H. Onderd .
Kost hot eenige moeite nit doze copie wijs to worden,,
dit is duidehijk genoeg dat N o o r t d y c k wel wil wachten
tot den herfst, maar eon eigenhandige verklaring van den
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graaf wil hebben, dat, hetgeen alsdan van de genoemde
sehuld ni.e t betaald zal zijn, met 6% interest op vordering
zal worden voldaan . Ook een rekening aan denn hof. kleermaker K u p zou hij gaarne, met interest, door tusschenkomst
van den graaf betaald zien .
De volgende maand kwam een antwoord, dat niet zoo
vriendelijk klon.k all het vorige schrijven .
De brief draagt het volgende adres
Dem Ehrenvesten Wollfurnemen Peter
N o r t d y c k, Burgern and Kauffherrn in Amsterdam einzuhanden .
Deny Hochwollgebornen Graven mad Herrn, form
A r n o 1 d t J o s t e n, Graven zu Bentheim, Teckelnburg,
Steinfurt and Limburg, unseren gnadigen Herrn . Hat
von dem Ehrenvesten and Vornehmen P e t e r N o r t d y c k
Kauftherrn zu Amsterdam, Zeiger diesel abermahl emn
verschlosznes Schreiben alhier am Schlosz woll eingehandiget ; weill dan Ihre Grafl . Gnaden selbiger Forderung halber sick neulich in Schriften gnu gsam erklart, also laszeus dieselbe dabei annoch bewenden,
werden auch, vermittels Gottlicher Hiilfe daran sein,
dasz solcher Erklarung gebiirendt Folge geleistet werden solle . Nicht zweifelend der Kaufl'man, angesehen
er woll weisz dasz er deszfalls nicht zu kurtz kommenn
konnen, sick bisz dahiu patientiren and wegen einer
special Obligation and sicherer Anweisung, in . Tire
G r. Gnaden ferners nicht dringen werde, sintemahl
daszelb in. diesem Fall nicht von Notion, welchs also
auf gnadigem Bevele zur Antwort fur dieszmahl ertbeilt
werden sollen . Signatum auffem Schlosz Bentheim den
18 J unij A° . 1634 .
Aus Gr . Canzley daselbst .
(volgt een onduidelijke paraaf ).
Ook van dezen, met keurige trekletters versierden, brief
is een „translaet uytten hoogduytschen" aanwezig . Men ziet,
de toon is veel minder welwillend, de graaf was blijkbaar
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ontstemd over hot lastige aandringen en de eisch van een
schriftelijke verklaring wend hooghartig afgewezen, „naede
„mael 't solve in desen car riot van nooden is", zooals de
de vertaling luidt . Onze kooplieden zagen zeker in dat er
voorloopig riots aan to doer was en besloten waarschijnlijk betere tijden of to wachten, althans tot hot jaar 1640
toe schijnt geen nieuwe poging in 't work gesteld to zijn
om de schuld geind to krijgen. De graaf kon dan ook in
die zware tijden slechts met moeite de loopende uitgaven
bestrijden . Immers de aan zijn onderdanen opgelegde
krijgsschattingen werden voor een good deel door hem
voorgeschoten maar hot geld daarvoor moest hij opnemen,,
zoodat in 1633 zijne goederen reeds met een som van
32000 Reichstaler waren bezwaard . Steeds drukken der
werden de lasten van den oorlog en zoo kon de rente van
de hypotheken niet eons betaald worden . Toen dien ten
gevolge de schuldeischers met gerechtelijke executie dreigden en inbeslagneming der grafelij ke goederen, stonden,.
op verzoek van den graaf, de Bentheimsche landdagen, om
hem schadeloos to stellen, bijzondere heffingen toe, order
voorbehoud dat de grafelijke rechters en voogden, als inners deter belastingen, tot behoorlijke aflegging van rekenschap verplicht zouden zijn . Maar de nieuwe belastingen
kwamen slechts met groote moeite binnen en de graaf
klaagde o . a. in 1635 : „dass unsere orb and gi ter, sOnderlich im stifft Munster unnd sonsten ausserhalb Landes
gelegen, weiln die pensioner (rentebetaling) in mangel
der eingewilligten Landschatzung nicht gehalten worden, .
von den Creditoren angegriffen, die pfacht angenommen
unnd wol zumahl distribuirt unnd aus hander gebracht
werden" . Derhalve vordert hij van de rechters dat de niet
voldane belastingen door executie zullen worden opgeeischt . 1)
De opvoeding zijner kinderen was ook geen geringe
zorg. Zoo vertrok in 1638 de oud rte zoos, E r n s t w ii1) voor doze en andere bijzonderheden bon ik grooten dank verplicht aan Prof. Dr . D ohm a n n, Gymnasiallehrer to Burgeteinfurt, die
aan een verzoek om inlichtingen op voorkomende wijze en uitvoerig heeft
voldaan .
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h elm, naar Parijs en de onderdanon stonden op den
landdag to Nordhorn in dat j aar 2000 reichstaler aau den
erfprins toe voor eon buitenlandsehe reis, ,,damit er als
Erbgraf sick lRegentenkeuntnisse erwerbe" . Die, en andere
kennis, kon hij aan hot hof van Lodewijk XIII zeker uitstekend opdoen, maar hot zal den uitgemergelden boerenn
hard genoeg zijn gevallen, ook nog voor hot dure hofleven
van hun erfprins to Parijs to hebbon moeten betalen . De
graaf zal er uit eigen middolen zekor nog vrij wat bijgevoegd hebben, en do voldooning der schulden van wj1en
ziju brooder moest nag maar wat wachten . To ocr maakte
hj hiormee woiuig haast omdat, zooals wij hover zagen,
hij j uist in dit j aar aan zijn boide never de helft van
Wi 1 he 1 m
e in r i c h s orfgoed moost afstaan ; doze zaak
was nog maar voorloopig goschikt en hot is Diet moor dan
natuurlijk dat Ar n ol d Jo b et weiuig lust had do vorplichtingen to voldoen van eon erfenis, weiks bezit voor
hem nog lang Diet zoker was .
Zes jaren na de briofwisseliug deden do Amsterdammers eon nieuwo poging, waarvan zij zich stollig eon
gunstigen uitslag beloofdon : zij zonden or beiden hun
oudsten zoos been .. In de tweede heift van Februari 1640
togen Joo st Noortdyck en Abraham van Halmaol
op weg naar Bentheim . Hoe kwamen bur vaders er toe
om in dit j aargetij hun die zending op to dragon P Was
hun jets ter oore gekomen waaruit zij konden opmaken
dat, als ze er gauw bij waren, hun vordering wellicht zou
wordon voldaan? Waren de politieke omstandighoden.
beter, nu er goruchten van vredesonderhandelingen liepen
en de oorlog Diet moor zoo dicht in de nabjheid woedde?
Of had do tijding van do in 1638 gesloten ovoreenkomst
met de beide neon do schuldeischors ongerust gomaakt
en wilden ze hoe eer hoe beter zekerheid hebben omtront
de erkenning burner vorderingen P Hoe hot ook zij, de rois
word door beide jonge lieden ondernomon . Dc opdracht
was in goede harden : is A bra ham v an
m a e 1 ors
minder bekend, van Jo o st No or t d y c k weten we dat
hij eon koel en bezadigd maar ook doortastend handelsman
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was, al was hij flog geen drie en twintig jaar, die al geruimen tijd voor de zaken op rein ging, binnen de landpalen en daarbuiten, de rechterhand van zijn vader, de
latere opvolger en uitbreider der soliede zaak op het Rokin .
Zonder gevaar was de rein niet, want al had men misschien
binnen de grenzen der geunieerde provincien van roovers
en lan dloopers minder to vreezen, hoe was de toestand, in
den winter vooral, in de zoo verarmde en geteisterde streken
over de grenzen in het Bentheimsche gebied ? Onze kloeke
zeventiende-eeuwsche jonge mannen waren echter niet
voor een klein geruchtj e vervaard, zij ware a het mede die
de geschiedenis van ons yolk hebben gemaakt, al hebben
ze er geen bekende rol in gespeeld ; hun naam van Amsterdamsch koopman in dien tijd zegt al genoeg .
V66r hun vertrek verkregen hun vaders een behoorlijke
machtiging van de stadsregeering ; die van N o o r t d y c k
is bewaard en luidt als volgt
Wij Burgemeesteren ende regierders der stad Amstelredam doen cond eenen yegelic dien 't behoort, certificerende voor de waerheyt, dat voor ons gecompareert
is P i e t er N o o r t d y c k, coopman hier ter stede, ende
heeft wettelic geconstitueert ende machtige gemaeckt,
eonstitueert ende maeckt machtige mite desen, Jo o s t
N o o r t d y c k zijn zoon, omme uyten name en van wegen
hem constituant to eyschen, vorderen ende ontfangen
van Syn Genade Heer A r n o u t Jo o s t e n, Grave van
Benthem, Tekelenburg, Steynfurt ende Limburghe ale
erffgenaem van wijien desselffs broeder Zijn Genade
W i 11 e m He n d r i x s e n Za : de somme van twee duysend een honderd een en veertig gulden zeven st . acht
peon. met den interests van dien, hem constituant van
welgemelt Zijne Genade in der voorsz. qualiteit competerende, quitantie van zijn ontfanghste to geven ende van
namaningen to vrijen. Ends voorts alles daerinne to
doen, zo in rechte ale daer buyten, wee hij constituant
present synde zoude connen ende vermogen, belovende
van waerden to houden 't gunt hierinne bij desen ge-
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constitueerde g edaen sal worden, ondertshand als na
rechte, des t' oirconde deser stede zeg ele ter taken bier
onder gedruckt den 14den February 1640.
G. Rosenboom .
Met bet stadszegel, bet kog g esehip, in was voorzien en
bet klein zeg el ter zij de beplakt, was bet volkomen in den
vorm.
Zoodra de machtiging was ontvangen, begon de refs,
's avonds den 1 ad®n Februari, met bet beurtschip dat dagelijks „na bet luyden van de poortklock" naar Harderwijk
koers zette . Wat van den tocht bekend is, wordt niet inn
een dagboek gevonden maar wel in een nuchter lijstje van
uitgaven, door J o o s t N o o rtd ij c k' s ferme hand geschreven en blijkbaar na terugkomst opg emaakt . Te Harderwijk
den 16den aangekomen, bleven zij daar overnachten ; fogies
en vertering bedroeg 4 gl . en acht stuyvers ; „aen de meit
en anders" wend 6 st . uitgegeven . Den volgenden dag ging
bet per wagen naar Deventer wat 3 gl . 12 st . kostte, terwijl
de vertering onder weg en onkosten aan den schoenlapper
1 gi . 16 st . vorderde . Te Deventer bleven zij twee nachten,
daar werden van B a r e n t d e R u y t e r die zeif mee ging,
drie paarden gehuurd, werd de noodige voorraad aangeschaft en toen ging bet den 19den to paard over Holten,
Goor en Olden .zaal naar Bentheim, waar zij waarschijnlijk
voor den middag op den 21sten aankwamen . Dienzelfden
dag hebben zij den graaf bun opwachting gemaakt en met
hem over de geldzaken onderhandeld . Wat bet resultant
was van bet onderhoud blijkt nit den inhoud van bet stuk
dat de graaf hen mee gaf en waarmee zij den volgenden
dag reeds weder de huisreis aanvaardden . De vertaring
luidt al`s
daarvan
bet stuk zeif is verloren gegaan,
volgt
A r n o l t J o s t, Grave tot Bentheim enz .
Dewijl op huyden Dato I s a a c k v an H aim ale n
ende Pie t e r N o o r d y c k Cooplieden tot Amsterdam,
om d'effenmaekinae van de resterende penninghen, wegens
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beer overgeleverde goederen naer Steynfort (weicke in
Capitael noch beloopen namelij k aen hem H a l m a l e n,
3767 gi . 14 st. ende aen N o o r d y c k 2141 gl . 7 st.)
andermael bij ons aengehouden hebben, ende bij dese
verderffelycke tijden, alsnoch geen middelen tot de
voile betalinghe voorhanden zijn, ten sy den dat d'een
off t' ander stuck van de Steynfurtsche Erffgoederen
vercocht wierde, soo hebben wy voor goet gevonden,
bun beyden met beer (voorsz),voorderinge op onsen
Havickerweert, op de Veluwesoom gelegen, to wysen,
gelyck wy sulcx doers in crachte d eses, alsoo ende in
dier voeghen, dat wanneer 't selvig e goet (te weten) de
Havickerweert, veralieneert ende to gelde g emaeckt
wort ('t welck metten eersten geschieden, ende int
werck gestelt sal worden) aisdann sy beyden (te weten)
Isaack van Halmaelen ende Pieter Noordyck
neffens onsen vrundelyck lieven Swager, beer G e o r g h
E r n s t Grave tot Limburgh ende Bronkhorst, beer tot
Styrum etc . voor anderen van de cooppenninghen gecouteuteert ende betaelt werden, tot dier tijd toe den
haerlieden den meer gemelden Havikerweert tot onderpant gestelt sal sijn ; hierentegen hebben haerl . beyder
aen ons affgeveerdichde soonen, als gemachtighde op ons
aenhouden ende begeren, wegens de gevoorderte intressen, verclaert, dat zij ende haere ouders sick daerinne
tegen den vollem ontfangh van voorgemelten Capitale
sommen sullen in alley billicheyt schicken ende vinden
laten . T'oorconde hebben wij desen met eygener hand
onderteeckent, ende onsen Graeffelyche Secreet Segel
wetentlyck deer bij laten drucken . Gegeven op onsen.
Slot Bentheim den elffden Februarij sesthienhondert
veertich, was onderteekent -- Arr n o l t J o s t G r a v e
tot Benthem, met eenen segel in rooden wasse ouder
op 't Spatium gedruckt .
De dateering van 11 Febr . volgens den ouders, Juliaanschen kalender, in de katholieke Duitsche lenders destijds
nog gebruikelijk, komt overeen met 21 Februari volgens
den nieuwen stijl, in de vereenigde provincien gevolgd .
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Bean twoordde deze uitkomst aan de verwachtiv g die
de jongelieden van hunne refs hadden gehad ? Moeilijk
konden ze gedacht hebben dat ze bet geld to Bentheim
voor zich gereed zouden vint en, en de schriftelijke verzekering, dat zij en een zwager van den graaf de eerste schuldeischers zouden zijn die binnen kort uit de opbrengst van
een stuk land zouden worden tevreden gesteld, kwa n hen
aannemelijk genoeg voor om van burs karat to verklaren
dat zij met de rente-eischen niet lastig zouden zijn . Vrijwel voldaan tog en . ze dus zeker huiswaarts, voldaan ook
over de vriendelij kheid van den graaf, die hen nog een
geleide mee gaf van drie ruiters tot Oldenzaal, blijkbaar
nit bezorgdheid voor hunne veiligheid . Wel kostte hun
onderhoud en logies dier manners 7 gl . 14 st., en kregen
doze ieder nog 1 gi, drinkgeld, maar veilig bereiktenn ze
weder bet Overijsselsche gebied en trokken langs denzelfden
weg naar Deventer terug . flier namen ze afscheid van B a r e n t
d e R u y t e r dien ze als huur voor zijn paarden 15 gi . en
„hem voor salaris" 3 gl . 10 st, betaalden . Zes dagen hadden
ze voor hun rit been en weer noodig gehad, geen wonder
dat ze to Deventer eens uitrustten en zich voor de geleden
ontberingen schadeloos stelden : hun rekening bedroeg er
7 gl . 4 st ! Verder ping de tocht, met eon wagon over den .
IJssel, wat

hun

6 st . kostte, fangs Apeldoorn en Amers-

foort, waar ze logeerden, en zoo naar Amsterdam, waar

zij den 2 7 stew aankwamen ; aan den voerman betaaldenn ze
13 gl . 10 st . De geheele refs had hun beiden 112 g I . 18 st .
gekost. Al hadden ze dan slechts een belofte op papier

zullen verheugd zijn geweest over
hun behouden terugkeer, niet hot minst de jeugdige 1VI a r i a
Noortdyck met wie Abraham van Halmael hot
volgend jaar in 't huwelijk trad, waarbij hij als bruidschat
van zijn schoonvader f 8000 ontving, en van zijn eigen
vader f 12000 benevens f 3000 „die hij tot ultimo December
verdient sal hebben", en 't „beryders gereetschap" dat hij
in zijn neering n oodig had .
Intusschen kwam or van den verkoop van den Havikerweert, die „metten eersten" zou plaats hebben, niets,
meegebracht, de hunnen
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en hoe begrijpelijk ook de bezwaren mochten zijn die
den graaf verhinderden zijn Amsterdamsche schuldeischers
door vervreemding van een deel zijner erfgoederen tevreden to stellen,
dat onze Amsterdammers hunne rechten
niet wilder prijs geven is minstens even verklaarbaar .
Den 23sten Januari 1641 sloegen zij een anderen weg
in, toes sloten zij namelijk een overeenkomst met H e ndrik J a n s s e n van Groningen, burger to Oldenzaal,
wvaarbij deze zich verbond de verschuldigde gelden van den
graaf in to vorderen, „alles op sijn costen, hoedanigh die
oock mochten sijn, mits dat hij sal hebben voor syn salaris
tiers ten hondert van 't capitael dat by soude comers to
vorderen, aengaende dat hij voor den intrest sal comers to
vorderen, sal hij voor de somme die hij ors goet doers sal
genieten twintich ten hondert, d'oncosten tot syne latee"
enz . Hieruit blijkt dus dat de Amsterdammers niet geneigd
wares de interest der schuld prijs to geven, zooals graaf
.AA r n o 1 d van de jongelieden had verstaan, maar wel inzagen
dat dit een dubieuse vordering was, waarvoor ze dan ook
wel 20% over hadden . Doch ook de eerbare Oldenzaalsche
burger H e n d r i k J a n s s e n stelde vruchteloos zijn pogingen
in 't werk : toes de graaf in 1643 stierf was de schuld
nog niet gedelgd . Intusschen was ook I s a a c v a n H a 1m a e 1 overleden . In Februari van genoemd jaar kregen de
schuldeischers den volgenden brief
Ann wiles Isaac van Halmalen, Erffgenamen ende Pie t e r N o r t d i c k, cooplieden to
Amsterdam .

Mij n Heeren .
Alsoo den .Fl.eere Grave to Bentheim, Heere
A rn old J o s t voor 8 dagen ooverleden, nochtans voor
siren doot ordre geven die capitalen van Isaac van
Halmalen ende Pieter Nortdick bi een to brengen .
ende to betalen mitsdien dat dieselven sae hare belod'ten an den Pensioner anmerkliches mochten later
fallen ende dan sick dese occasie presenteert, so hebbe
ich niet ledich staen wollen, uit last des jongen Here,
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Grave Here Fir n s t W i l h elm, quictslag van Pensioner
afte hoe voel Sie gesinnet to remitteren, eigentlichen
to vornhemmen . Wante, nadien S. Gen. bi die Landtschap
indult erhalten, das S . G, goederen voor capitalen niet
en sullen geexecuteert worden, ooc noch andere saken
in p° liquidationis, ooc in het appelprocess, werden
voorloopen, soo en twiffle ick niet, U . W, werden sick
in dese petitie tot redelicheit schicken ende bi tornere
deses sick darop erklaren, met desen ors Gott bevehlende
verblive ich
Bentheim den
17----27 Febr . 1643

13 Wertd

dientwillige
Joh. Pagenstecker .

hit dezen brief, geschreven in een taal zooals die op
onze grenzen schriftelijk en mondeling gangbaar was, blijkt
dat de betaling der pensioner, d .i. renter, het twistpunt
blijft . En waarlijk, wanneer een rente van 6 % voor die
ruim tienjarige schulden moest worden voldaan, dan scheen
dat wel wat to veel gevergd . De kanselier Page n s t e eke r
slaat dus op nieuw voor een aanmerkelijk deel hiervan to
later vallen en vestigt er de aandacht op, 1 ° . dat de stenden
van Bentheim den graaf hadden beloofd dat zijne goederen
voor schulden niet gerechtelij k zouden mogen verkocht
worden en. 2°. dat ook nog andere schuldvorderingen op
dit oogenblik (saken in puncto liquidationis) en wellicht
ook later voor de rechtbank (in Appellprocess) zouden voorkomen (voorlopen), zoodat er weinig kans was dat de
schuldeischers volledige genoegdoening zouden krijgen . Hij
stelt dus voor een accoord to maker en zeker hebben onze
Amsterdammers ingezien dat dit het beste was wat ze doer
konden en toegestemd . Er is althans over deze zaak geen
later stuk to vinden en de brief van Page n s to c k e r
die, volgens M o 11 e r, later in dienst van den grooten keursluit het dossier . Zoo zal dan wel de hoofdvorst trad
som voldaan zijn en misschien heeft de hofkleermaker K u p
ook zijn schuld betaald, maar de rente bleef achterwege .
Hoe G e o r g e E r n s t graaf van Limburgh, de „vrunde-
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lick lieve swager" van A r n o l d J o s t, tevreden is gesteld,
blijkt niet, maar zeker niet door den verkoop van den aan
den Veluwe zoom gelegen Havikerweert, die flog in het
begin der 18d® eeuw aan het grafelijk huffs Bentheim behoorde . Zoo had Arnold J o s t met overleg en volharding
zich in het bezit zijner erfgoederen gehandhaafd en had hij
de voldoening om deze onverkort
al was het dan ook niet
onbelast
aan zijn zoon to kunnen nalaten . En toen de
beide .A.msterdammers in 1643 hunne rekeningen in hoofdsom betaald kregen, zullen zij zich wel getroost hebben over
de derving der rente, in de bewustheid dat de rekening, in
1632 ingeleverd, op dergelij ke gebeurlijkheden eenigszins
was ingericht geweest.

ECONOMISCHE KRONIEK .
Door Minister T aim a is onder dagteekening van 11 Mei 1909
bij de Tweede Kamer ingediend een ontwerp tot beperking van
Zondagsarbeid en nachtarbeid in broodbakkerijen . Het Coeval
heeft gewild, dat de datum deter indiening juist een maand vroeger
was dan die waarop de stemming bij de algemeene Kamerverkiezingen zal plants hebben . Doch ook zonder dit eigenaardig samenvallen dier twee data, was hot wel volkomen duidelijk, dat bij een
zoo late indiening der wetsvoordracht Been sprake kon zijn van
behandeling daarvan door de Tweede Kamer, welke tear kort na
de ontvangst van dit regeeringsstuk is uiteengegaan, om in September slechts voor de sluitingszitting wader bijeen to komen . Men
heeft zulke, tar elfder ure ingediende wetsvoordrachten, wel eons
als paradepaarden aangeduid en men wil daar dan in zien getuigenissen, die een Minister, met hot oog op de straks geopende
stembus, wil afleggen van zijn goede voornemens, al weet hij ook
dat daarmede allicht de wag naar de hel zal worden geplaveid.
Zonder die kwaliflcatie op doze wetsvoordracht to willen toepassen,
zouden wij toch wel de vraag willen stellen, al beantwoorden wij
haar niet, of niet eenig gevaar gelegen is in de vervulling van
den wensch, dat eon dergelij ke wetsvoordracht de Tweede Kamer
nog bereikt ear zij voor good uiteengaat . Men weet dat daze
zelfde aangelegenheid aanvankelijk door den Minister was geregeld
in eon voorontwerp, hetwelk reeds in de eersto dagen van September 1908 om praeadvies was toegezonden aan verschillende organen,
die geacht worden hierover met oordeel des onderscheids eon
meaning to kunnen uitspreken . Van dat oogenblik of hebben vooren tegenstanders van de voorloopig ontworpen regaling zich niet
onbetuigd gelaten in hot to kennen geven van hunne inzichten
over hot al of niet wenschelijke van de voorgedragen wettelijke
regaling . Wij herinnerden daaraan in eon korte beschouwing die
door ons aan dit voorontwerp ward gewijd (Onto Eeuw, April 1909) .
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Doch wordt flu niet de schijn gewekt alsof hat Departement van
Minister T a 1 m a met deze wetsvoordracht min of meer heeft
gewerkt „op bestelling", alsof althans bij de omwerking van hat
voorontwerp tot de wetsvoordracht zelve, vooral deze gedachte
heeft voorgezeten, dat die arbeid, hoe hij dan ook mocht uitvallen,
zoo tijdig gereed moest zijn, dat hat ontwerp van den Raad van
State wear terug kon zijn ontvangen en daarna hat Departement
voor goad kon verlaten op ears dag, die indiening bij de Tweeds
Kamer flog voor hear uiteengaan mogelijk maakte ; en bestaat dan
niet hat gevaar dat aan die overweging van gewenschten spoed
zijn ondergeschikt gemaakt andere overwegingen, met name de
rustige en gazette overweging van de mogelijkheid om op bevredigende wijze tegemoet to komen aan de tegen de aanvankelijke
regaling gerezen bezwaren ?
Wanneer men hat ontwerp vergelijkt met hat avant-projet,
dan ziet men dat beide regelingen slechts in enkele en niet zeer
belangrijke punters van elkaar verschillen en dat in hoofdza,ak alles
wet ward aangevoerd als technische en ook als principieele bedenking tegen de in September 1908 openbaar gemaakte schets,
volkomen is voorbij gegaan bij de vaststelling van wet thans als
ontwerp is ingediend . Wij behoeven daarom dan ook bdit
ontwerp niet lang meer stil to staan, omdat wij in hat algemeen
daarvoor kunnen verwijzen near onze reeds hierboven aangehaalde
beschouwingen .
Wanneer hat aanroeren van deze aangelegenheid den regeeringsarbeid van Minister T aim a in herinnering brengt, dan ken daarbij
in onze kroniek niet worden gezwegeil van hat pijnlijk incident
dat zich tusschen dezen raadsman der Kroon en hot Kamerlid Mr .
G o e m a n B o r g e s i u s op den lien Mei 1 .1. heeft voorgedaan .
Aan de orde was een van de vale kleine ontwerp] es tot herziening
van eon enkel artikel der Ongevallenwet, beoogend ditmaal eon
territoriale indeeling van bedrijven, walks indeeling de hear
B o r g e s i u s niet terstond op de veertien door den Minister bedoelde bedrijven wilds zien toegepast . De afgevaardigde meende
dat men niet beschikte over genoeg statistisch materiaal teneinde
voor al die bedrijven op goods gronden thans reeds de premie in
de sane pleats hooger to stellen dan in de ander . Aan dit bezwaar
knoopte de afgevaardigde van Enkhuizen de klacht vast, dat de
algemeene herziening der Ongevallenwet flog steeds uitbleef, en
de vraag : hoe de stand van zaken hierbij was . In antwoord daarop
zeide Minister T alma dat hij eon half j ear geleden met een
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ontwerp reeds bijna geheel gereed was, dock dat hij dit plan niet
ten nitvoer kon brengen zonder de hulp van anderen die niet tot
de Regeering behoorden en geen ambtenaar waren . Op bet laatste
oogenblik, toen bet ontwerp bijna gereed was voor indiening, had
hij ingezien dat de Regeering, door afhankelijk to zijn van hen
die hear daarbij moesten bijstaan, zou komen in ears valsche positie .
„Om redenen van regeeringsbeleid" had de Minister gemeend die
hulp niet to mogen aanvaarden . Doze geheimzinnige mededeeling
was voor den heer B o r g e s i u s, die dear meer van afwist, een
gereede aanleiding om, gelijk hij hot uitdrukte, to vertellen wet
er werkelijk was voorgevallen, opdat er een juister licht over de
zaak zou opgaan . Men heeft toen tusschen dien afgevaardigde en
den Minister een zeer scherpe gedachtenwisselling zien ontstaan
over de poging van den laatste om eon herziening der Ongevallenwet to ontwerpen op dien voet, dat daarbij de medewerking van
particuliere verzekeringsmaatschappijen zou worden ingeroepen .
De heer S c h a p e r, die reeds to voren op de gebruikelijke wijze
eon hartig woord j e gezegd had over den „kanker" van de particuliere risico-overdracht, trok uit de halve onthullingen der hearers
T a l m a en B o r g e s i u s de slotsom, dat de Minister in ,,gevaarlijke
klauwen" geweest was en dat particulier belang van verzekeraars
bier op den voorgrond had gestaan, dat bet ontwerp to voren
„bekonkeld" was door ,,menschen die eon kapitalistische maatschappij wilden oprichten", bekonkeld door ,,een commissie van
belanghebbenden" die ten slotte tot den Minister gezegd had
,,voor wet, boom waif' .
Later heeft de Minister in antwoord op eon schriftelijk door
Mr . D r u c k e r gestelde vraag eon uitvoeriger relaas van de toedracht der zaak gegeven, walks voorstelling echter op zeer besliste
wijze is weersproken geworden door een der directeuren en den
wiskundigen adviseur eener ongevallenverzekering-maatschappij,
walks in de zaak was betrokken . Na en wegens doze laatste tegenspraak is bet nog niet mogelijk zich eon volkomen duidelijke voorstelling to makers van hetgeen tusschen den Minister en door hem
geraadpeegde manners is voorgevallen . Wel echter heeft daze geheele
gesehiedenis en de wijze waarop zij door den Minister in de Tweeds
Kamer is behandeld, don zeer sterken indruk gewekt, dat men
niet van hem eon krachtige houding ten aanzien van hot zoo
moeilijk vraagstuk eener ingrijpende ongevallenwetsherziening ken
verwachten . flier schijnt weer bevestigd to worden wet reeds
meermalen block, dat een parlementarier, die op de groans bankers
0 . E . Ix 7
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mans genoeg was om daar een belangrijke positie in to nemen,
tegenvalt, zoodra hij achter de groene tafel heeft plaats genomen .
In elk geval is uit de geheele zaak wel dit gebleken, dat men
met die ingrijpende herziening der Ongevallenwet nog evenver
of is van bet doel als j area geleden, aangezien men thans niet
anders kan zeggen dare dat een zeker plan in de uitvoering is mislukt
en men dus flu tot bet uitdenken van een nieuw plan zal moeten
overgaan .
Waar de zaak zoo staat, mag met des to moor recht de aandacht worden gevraagd voor bet rapport, dat door eon commissie
uit den Bond van Vrij a Liberalen is opgesteld, „omtrent de vraag,
hoe met bet oog op de uitbreiding van wettelij ke voorziening in
sociale nooden, onze wettelijke ongevallen-verbekering moot worden
verbeterd ." 1) Ons bestek gedoogt niet bier zelfs beknopt de hoofdlijnen aan to geven waarlangs doze commissie zich eon dergelijke
verbetering denkt ; slechts willen wij volstaan met de vermelding,
dat in bet rapport betoogd wordt de noodzakelijkheid eener scheiding
van de werkzaamheden der Rijksverzekeringsbank in haar dubbele
hoedanigheid als verzekeringsinstituut en als orgaan voor bepaling
van de schadevergoeding . Doze laatste functie wil de commissie
zien opgedragen aan districtsbesturen met medewerking van
ziekenfondsen, althans voor de eerste dertien woken, daarna aan
een centraal lichaam . De Rijksverzekeringsbank wordt dan zuiver
eon Ongevallenverzekeringsbank, een van rijkswege ingesteld
lichaam, hetwelk op gelij ke lij n staat met de particuliere verzekeringsorganisaties, dock geen risico's mag weigeren en als rijksorganisatie
vrijgesteld is van hot algemeen pared . Dit zijn de boide hoofddenkbeelden welker verwezenlijking de commissie onmisbaar acht voor
voldoende verbetering der Ongevallenwet . De Rijksbank zou dus
worden belast met goon andere dan zuivere verzekeringswerkzaamheid en al haar overige functies, als hot vaststellen van on bet
toezicht op de uitkeeringen, benevens bet algemeen toezicht, zouden
in handers gegeven worden aan zooveel mogelijk gedecentraliseerde
organen order eon centraal lichaam.
Bovenbedoeld rapport verscheen kort voordat de Bond van
Vrij e Liberalen to Utrecht op 1 Mei 1 .1 . bij een kwam om eon
„Verklaring" op to stellon ; waarvan wel uitdrukkelijk gezegd word
dat zij niet way eon snort van r egeeringsprogram, duo niet beoogde
opsomming van zoodanige onderworpen als in hot eerstvolgend
vierj arig tij dperk van wetgeving aan de orde moeten of kunnen
1) Den Haag, Mouton & Co. 1909 .
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worden gesteld, en dat zij ook niet was een ,,cry" gelijk door
andere partijen is of wordt aangeheven, dock louter een „verklaring",
een uitspraak van hat oordeel des bonds over eenige onderwerpen
van politiek beleid, zulks met het oog op de aanstaande verkiezingen .
In die Verklaring werd een belangrijke plants ingeruimd aan
onderwerpen, gelegen binnen hat gebied der socials wetgeving .
Terwij 1 wij in vorige kronieken hat standpunt bespraken dat door
andere partijen ten aanzien van daze vraagstukken worth ingenomen, willen wij thans hier nagaan wat door den Bond van Vrije
Liberalen in bet algemeen ams wenschelijke regaling op hat stuk
van voorziening bij ongevallen, ziekte en den ouden dag, is vastgesteld .
Ten aanzien saner wijziging van de Ongevallenwet wordt
gezegd dat hiertoe most worden overgegaan teneinde „de bestaande
regaling to zuiveren van hare aan den dag gekomen gebreken" .
Verlangd wordt dat door een ,,meer doelmatige organisatie" de
fasten, die de tegenwoordige regaling legt op de schatkist „en op
alien die bij de nij verheid betrokken zij n", minder drukkend zouden
worden gemaakt, in ieder gevai zonder de belangen van de arbeiders to benadeeien . Uit wat hier gezegd werd en niet werd gezegd
bleak, dat de bond zich niet verzet tegen verschillende hoofdbeginselen van d e wettelij ke ongevallen-verzekering, gelij k die nu
eenmaal bij de wet van 1901 ten onzent is geregeld . Men streeft
van daze zijde naar een doelmatiger organisatie en men wil hierdoor bereiken een verlichting der fasten, omdat ongetwijfeld ook
bij den Bond de overtuiging vaststaat dat meer nuttig effect van
de wettelijke ongevallenverzekering met minder kosten kan worden
verkregen, wanneer slechts de uitvoering der wet beter is geregeld .
In de boven aangehaalde formula is sprake van de fasten walks
worden gelegd ,,op alien die bij de nij verheid betrokken zijn".
Wel niet onopzettelijk heeft men hier niet de werkgevers alleen
of voornamelijk genoemd ; hierbij heeft ongetwijfeld gegolden de
overweging dat hat altijd minder juist is „de werkgevers" to noemen als hen die de fasten dragen, aangezien die fasten drukken
op de ondernemingen, dus op hen die daaraan hun geld hebben
toevertrouwd, op commanditaire en op andere vennooten, terwijl
voorts niet mag worden voorbijgezien dat de onderneming op hare
beurt in verschillende gevallen die fasten overwentelt op anderen,
op de verbruikers en de arbeiders of op walks andere wij ze ook .
Daarom werd hier zeker terecht gesproken van fasten, walks gelegd
worden op alien die 1n de nijverheid zz n betrokken . In daze para-
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graaf word tevens gezegd dat in meerdere mate moest worden
gestreefd naar hot voorkomen van ongevallen door hot belang der
werkgevers daarbij to vergrooten . Ook doze beknopte formule zou
ons bijna verleiden tot eon uitvoerige kantteekening. Natuurlijk
is bier wel in hoofdzaak gedacht aan hot stelsel van risico-overdracht en is bier tevens gewezen op hot meest aanbevelenswaardige
van dat stelsel, gelegen in hot gelukkig gevolg van hare preventieve working . In eon slotalinea van doze paragraaf word de
wensehelijkheid uitgesproken dat de aansprakelijkheid van bet
bedrijf voor de geldelijke gevolgen van ongevallen, ook voor de
overige takken van volkswelvaart wettelijk zou warden vastgesteld .
Wel allereerst denkt men hierbij aan wettelijke ongevallenverzekering voor land- en tuinbouw en ook voor zeevisscherij, welker
totstandkoming echter noodwendig wachten moot op eon ingrijpende
herziening der Ongevallenwet 1901, daar toch eon wettelijke regeling, die voor de nijverheid met zoo groote bezwaren gepaard bleek r
niet znder ingrijpende verbetering op andere soorten van bedrij ven
kan worden toegepast.
Dat voor herziening d or ongevallenverzekering eon regeling
van hot ziekteverzekeringswezen onmisbaar moot worden geacht,
word in 1905 door Minister A . K u y p e r en daarna door Minister
V e e g e n s uitgesproken in de M . v . T ., welke bun beider ontwerp
eener ziekteverzekeringswet begeleidde . Ook overigens wordt dezenoodzakelijkheid door sehier alien, die over doze zaak hebben
nagedaeht, erkend, en hot is dan ook goon wonder wanneer doze
zelfd a gedachte is neergelegd in de eerste zinsnede van die paragraaf
der Verklaring, waarin over ziokteverzekering wordt gesproken .
In de tweede zinsnede van die paragraaf wordt dan hot volgende
gezegd : „voor hot overige zal zij (de regeling van bet ziekteverzekeringswezen) moeten gericht zijn op de bevordering van
algemeene vrij willige deelnemin g van minvermogenden in ziekenfondsen, die, goon b~drijfwinst beoogende, onder toezicht van den
staat staan en door dozen gesteund kunnen worden ." Wat bier
dus van de overheid wordt verlangd is, dat zij de vrij willige
voorzorg der burgers in goede barren bide door toezicht van
staatswege op ziekenfondsen, welke niet als winstbeoogende organisaties worden geexploiteerd en dat de overheid die vrijwihige
voorzorg tevens tot uitbreiding en ontwikkeling prikkele, door op
steun uit de staatskas uitzicht to openers . Bij de opstelling van
doze zinsnede stood waarschijnlijk wel den ontwerpers voor oogen,
wat in bet bovenbedoeld rapport over de herziening der Onge-
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vallenwet geschreven was omtrent hat stelsel van aanmoediging
van verzekering bij van staatswege ondersteunde fondsen . her
toch ward gewezen op de merkwaardige uitkomsten der Deensche
wet van April 1892, een wet die bepaalt, dat ziekenfondsen
erkenning en ondersteuning van staatswege kunnen bekomen,
indien ze voldoen aan zekere eischen, waartoe o .a. behoort de
verplichting om ale lid aan to nemen ells binnen hun territoir
woonachtige personen, die behooren tot onbemiddelde arbeiders,
huiswerkers, handwerkslieden en neringdoenden, laag bezoldigde
bedienden en andere in gelij ke economisehe omstandigheden verkeerende personen . Onder de eischen, waaraan die fondsen moeten
voldoen, zijn ook opgenomen voorschriften omtrent de hulpverleening
waarop de verzekerden aanspraak zullen hebben, terwiji de wet de
noodige ruimte last tot afwijking van die algemeene eischen in
bijzondere gevallen . Tot de merkwaardige uitkomsten van daze
wet behoort zeker wel in de allereerste pleats, dat zij geleid heeft
tot een buitengewone expansie van hat aantal vrijwillig tegen
ziekte verzekerden in Denemarken. Omstreeks 1890 was dear acht
percent der bevolking bij ziekenfondsen verzekerd, een cijfer dat
slechts zeer weinig verschilde van hat onze, dear in Nederland
volgens betrouwbare gegevens negen percent daze vrijwillige voorzorg
in acht neenlt . Welnu, in Denemarken is dit cijfer van acht
percent gestegen tot op dertig percent, zoodat hier thane bijna hat
een derde der bevolking hat risico van ziekte gedekt heeft . In
1907, zoo lawn wij, kwamen er in dit land nog drie en dertig
nieuwe fondsen tot stand en sloten zich veertigduizend nieuwe
laden bij de fondsen aan . Men vindt dear thane ziekenfondsen in
.ells steden en in drie en negentig percent van ails plattelandsgecneenten, en j uist dit laatste fait is to meer merkwaardig, wanneer
men bedenkt hoe men in Duitschland nog niet de uitbreiding der
verplichte ziekteverzekering tot land-arbeiders heeft aangedurfd .
Terwijl in Duitschland de dwangverzekering noodzakelijkerwijze
tot de vaste werklieden beperkt bleef en terwiji ook onze bovengenoemde ontwerpen de loses arbeiders buiten de wet stelden, is
in de Deensche steden hat percentage der laden, die vaste werklieden zijn, nog geen zestig percent van hat geheel, en vindt men
daarnaast o .a . dertig percent laden, die losse arbeiders zijn zonder
vast werk .
Feiten ale daze, die in dit rapport zijn medegedeeld, bewijzen
wel wet to bereiken valt door de toepassing van een stelsel ale
in de Verklaring der Vrije Liberalen wordt voortgestaan . wanneer
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wij her in Nederland omstreeks 1890 een wet als de Deensehe
hadden ingevoerd ; wanneer wij toen reeds waren overgegaan tot
dien eenvoudigen maatregel dat er sommige eischen gesteld worden
aan de vrijwillig zich organiseerende ziekenfondsen, en dat bij voldoening aan die eischen een steun uit de staatskas aan deze instellingen words verstrekt, opdat hot gebruikmaken daarvan door do
burgers van den staat worde bevorderd ; wanneer wij zoodanigen
maatregel hadden getroffen waartegen niemand de principieele bezwaren kan aanvoeren, die tegen dwangverzekering rijzen ; eon
maatregel die goon lange voorbereiding noodig hoofs, waarvan men
altijd nog kan terugkeeren indien hij niet leidt tot bet beoogde
doel en die gemakkelijk to wijzigen is wanneer de praktijk de noodzakelij kheid van veranderingen aan de hand does ; wanneer wij
dit simpele en voor de hand liggende hadden gedaan inplaats van
eindeloos to debatteeren over voor- en nadeelen van verplichte
ziekteverzekering ; dan is er goon reden to bedenken waarom niet
in ons land zulk eon stelsel in zijn toepassing even zegenrijk zou
hebben gewerkt als hot ginds hoofs gedaan en dan zou ook ten
onzent, naar men mag aannemen, hot cijfer van negen percent s
als weergevend dat deel der bevolking dat vrijwillig zich tegen
ziekte heeft verzekerd, niet onveranderd zijn gebleven, dock zeker
ook, gelijk daarginds, tot dertig of moor percent zijn gestegen .
Hot voorbeeld van Denemarken toont aan, dat wat in de Verklaring der Vrije Liberalen op hot stuk van ziekteverzekeringswezen
verlangd words, uitvoerhaar is en uiterst nuttig kan workers . De
praktijk elders heeft dit in hot licht gesteld . Maar ook ligt een
dergelijk stelsel geheel in de lijn van de vrij-liberale gedachte . In
hot beginselprogram van doze partij words gezegd, dat bij de wetgeving, die moor in hot bijzonder gericht is oh economisehe versterking van de zwakkeren in de samenleving, bovenal moot worden
gestreefd naar ontwikkeling en verhooging van zelfstandige kracht ;
gezegd ook, dat de staat door ambtenaarsbemoeiing en strafbepaling
eerst dan dwingend behoort op to treden, wanneer persoonlijk
initiatief on vrije samenwerking voor de behartiging van eenig
algemeen belang op den duur zouden to kort schieten . Hier words
dus tot den burger, waar hot gelds voorziening in sociale behoeften s
als hot ware gezegd : Help U zelf en dan zal de staat U helpers .
Begin met zelf de handers nit de moues to stokers ; de overheid
zal de ontplooiing van Uw eigen krachtsinspanning gaarne bevorderen
en steunen, maar allereerst gelds ook voor Uw op dit gebied bet
woord : selbst ist der Mann.
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Vrijwillige verzekering met steun van staatswege, dat is bet
ook wat in de Verkiaring der Vrije Liberalen verlangd wordt tar
bevordering van voorziening in de nooden van den ouden dag . In
deze paragraaf wordt dus gerept noch van verplichte ouderdomsen invaliditeitsverzekering naar Duitsch model, noch van staatspensionneering op Engelsehen grondsiag, noch van staatsarmenzorg
als in Denemarken . Verlangd wordt ook bier : vrijwillige verzekering
met steun van staatswege.
Men west hoeveel in de laatste maanden ten onzent over ouderdomsverzekering en staatspensionneering is gesproken en geschreyen ; ook in deze kroniek hebben wij nu en dan daarbij stilgestaan .
In de laatste maanden heeft zich bet eigenaardig verschijnsel voorgedaan, dat men in bet leidend orgaan der Vrijzinnig-Democraten
een veeltijds fells bestrij ding kon vinden van wat door woordvoerders der Liberate Unie gezegd ward tar aanprijzing van staatspensionneering . En omgekeerd moisten deze laatste woordvoerders thane
allerlei bezwaren op to sommen tegen de Duitsche dwangverzekering, die zij toch zoo tang ale de eenige en afdoende oplossing
op bun program hadden geplaatst en in woord en geschrift gepropageerd . Hat zal, onder dit atlas, kiezers van vooruitstrevenden
huize wet sans wonderlijk to moede zijn geworden, wanneer zij
democraten van diverse pluimage elkaar zoo to lijf zagen gaan
waar bet gold aanprijzing en bestriding van verschillende stelsels .
Maar bet is niet de lichtelijk lachwekkende zijde der geschiedenis
die bet meest onze aandacht komt vragen . Opnieuw is thane duidelijk gebleken hoe gevaarlijk stembusbeloften zijn, hoe bedenkelijk
bet is een stelsel ale verplichte ouderdoms- en invaliditeitsverzekering to plaatsen op bet program saner politieke partij en hoe bedrogen de onnoozele kiezer kan uitkomen, wanneer hij to goeder trouw
meant, dat de leiders zijner partij nimmer bun ijveren voor zulk
eon stelsel zullen verzaken . Men heeft in dien strijd tussehen de
aanhangers van twee stelsels wonderlijke dingen beleefd, dock bet
wonderlijkst van atlas is misschien wet dit geweest, dat op de
laatste vergadering van den vrijzinnig-democratischen bond ale
slotsom van besprekingen gesteld is, dat er tusschen de beide
systemen eigenlij k geen beginselverschil bestaat!
Hat is overbekend hoe van anti-revolutionaire zijde altijd stark
verzet tegen hot denkbeeld van dwangverzekering, ale to eenen
male strijdig met de beginselen van anti-revolutionair staatsrecht,
is uitgegaan, maar overbekend is ook, hoe die bezwaren op den
achtergrond geschoven en allengs geheel uit bet oog verdwenen
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zijn, nadat de groote leider van doze partij in 1905 eon ontwerp
op verplichte ouderdoms- en invaliditeitsverzekering bij de Tweeds
Kamer had ingediend . 4p hat anti-revolutionair verkiezingsprogram
heeft die verzekering dan ook eon plaats gevonden . Nu is door
professor F a b i u s eon krachtig protest in eon geharnast betoog
tegen die dwangverzekering naar Duitsch model uitgesproken, eon
protest dat niemand onder de anti-revolutionairen or toe gebracht
heeft met minder vuur voor dat stelsel in hat krij t to treden . Wel
maakte dit protest grooten indruk op hot katholiek dagblad ,, .De
Tijd" . Dit blad schreef, dat de bezwaren, die door dozen hoogleeraar tegen dwangverzekering ontwikkeld warden, zoo gewichtig
sehenen, dat zij slechts voor weinigen niet overtuigend konden zijn,
dock aan die e:kenning van hot klemmende der bestrijding voegde
dit overigens zoo bedachtzame blad de verklaring toe, dat men
niettemin toch tot dwangverzekering zou moeten overgaan, omdat
men dat flu eenmaal j arenlang aan de kiezers had beloofd en hot
niet aanging hen teleur to stellen door nu de dwaling to belijden
Eon uitspraak als daze, van eon blad als dit, stelt opnieuw in hot
licht, wat stembusbeloften zijn, hoe verderfelijk en bedenkelijk zij
kunnen wezen en in welke mate bedachtzaamheid en omzichtigheid
geboden is voor elks partij, die bij de geopende stembus tot de
kiezers zich richt om hat eon of ander in hot uitzicht to stellen .
Bij de aanprijzing van hot plotseling zoo populair geworden
denkbeeld der staatspensionoering, was bijzonder treffend de mate,
waarin hot on j uist en misleidend gebruik van hat woord ,,pensioen"
in dit verband door velen word gebezigd en door breeds scharen
zonder eenige bedenking word aanvaard . Wanneer or op gewezen
word dat „pensioen" de vaststaande term is voor eon uitkeering
nit de staatskas op zekeren vooraf bepaalden leeftijd en onder
zekere bepaalde bedingen to verstrekken aan hem, die in dienst
van hat Rijk als werkgever had gearbeid, en dat dus die naam
niet kon noch mocht gegeven aan de geheel gratuIte uitkeering
die uit diezelfde kas verstrokt wordt aan den arbeider die voor
particulieren heeft gewerkt en wiens inkomen op zekeren leeftijd
staat onder eon bepaald pail, dan kon men merken dat eon dergelijke
onderscheiding to goeder trouw door velen niet word gevat en
dat zij de overwegend groote verschilpunten tusschen hot eon en
hot ander inderdaad niet begrepen .
Hieruit blijkt wel hoezeer eon onjuist on misleidend gebruik
van eonig woord dadelij k post vat bij de menigte, wanneer slechts
dat gebruik kan strekken om voor de menigte hot bewijs to leveren
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van hot goed recht eener redeneering, aan welker goed recht die
menigte gaarne wil gelooven .
wet nu hot middel tot bevordering der voorziening in de
nooden van den ouden dag betreft, hetwelk door de Vrij e Liberalen
wordt aanbevolen, ook hier kon men zich beroepen op ervaring in
hot buitenland met name in Belgie, wear, gelijk men west, een
dergelijk stelsel reeds sedert eenigen tijd werkt . Reeds vroeger
wezen wij in eon vorige kroniek op dit gelukkige voorbeeld en
wij behoeven hier slechts to herhalen dat onze Zuidelijke buren die
bevordering en aanmoediging van spaarzin onder de burgers door
regeling van Overheidswege en steun uit de staatskas, tot op een
reeds belt ngrijke hoogte hebben weten to bereiken, terwijl nog van
jaar op j ear daarginds in diezelfde richting steeds moor bereikt
wordt en er in dit stelsel een merkwaardige expansieve kracht
gelegen blijkt to zijn . Hot is wear, dat bij de aanbeveling van dit
middel vooropgesteld wordt dat ook de arbeider, indien hij dit
slechts wit, lets voor den ouden dag, althans in zijn goods j area,
ter zijde ken leggen en hot behoeft wel niet to worden gezegd
dat doze vooropstelling van velerlei zijden wordt bestreden . Bestreden ken die praemisse niot wel worden door vooretanders van
verplichte verzekering, dear immers ook in dit stelsel eon bijdrage
van den arbeider voor zijn later to genieten uitkeering gevorderd
wordt, zij hot den Tangs dozen weg dat hij die bijdrage niet vrijwillig beschikbaar step, dock, door de wet gedwongen, die ziet
afgehouden van zijn loon . Bestreden wordt de praemisse natuurlijk
wel door hen die sta,atspensionneering voorstaan, aangezien dozen
bij voorkeur den arbeider afschilderen als een economisch zoo zwak
individu, dat hij in de onmogelijkheid verkeert zijn ouden dag
onbezorgd tegemoet to zien, indien niet uit de staatskas eon
,,pensioen", waartoe de man in goon enkel opzicht heeft bijgedragen, hem wordt verstrekt . Bestreden wordt eindelijk die
praemisse bij voorkeur ook door de sociaal-democraten, die ovenzeer den arbeider voorstellen als den ongelukkigon proletarier, wiens
schamel loon nauwelijks toereikend is voor eon karig levensonderhoud, waarvan mots voor eon of andere socials voorzorg ken worden
afgenomen . Hot eenige, dat volgens doze voorstelling der zaken
flog wel van dat loon ken, ja zelfs in de hoogst denkbare mate
moot worden afgehouden, dat is de contributie voor de vakvereeniging, de bijdrage voor de strijdkas, dock doze geofferde penningen worden den ook beschouwd als met woeker to zijn uitgezet,
dear toch die strijdkas den arbeider in staat moot stellen straks
hooger loon van den onwilligen patroon of to dwingen .
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Ook waar bet geldt voorziening in de nooden van den ouden
tag worth in de Verklaring der Vrije Liberalen dus dezelfde leas
aangeheven die wij zoo straks reeds vernamen bij de regeling van
bet ziekteverzekeringswezen : Help U zelf en de staat zal U helpen .
Ook bier blij ken de Vrije Liberalen of keerig van d wang ; ook bier
doen zij allereerst een beroep op de zelfwerkzaamheid der individuen,
hetzij als alleen staande personen, hetzij in hunne organisaties . Ook
bier kanten zij zich tegen een overweldiging van den zich
in allerlei levensverhoudingen mengenden Staat, tegen een bij
voorkeur ambtelij ke en bij uitstek wettelij ke regeling van aangelegenheden, die zij allereerst en allermeest door de menschen zelf
willen zien verzorgd en behartigd .
Ten aanzien van tit kenmerkend verschil tusschen de Vrije
Liberalen, die allereerst en allermeest een beroep doen op de
menschen zelf en aan hen bij voorkeur de zorg voor de noodige
voorzieningen overlaten, al zijn zij bereid den staat door toezicht,
regeling, aanmoediging en steun tot bevordering to doen medewerken ;
en de vooruitstrevenden van allerlei sehakeering, die bet meest
verwaehten van twang en wet, van reglementeering en ambtenaren ;
ten aanzien van tit verschil is door sehrij ver dezes elders reeds
een opmerking gemaakt die bij zich zou willen veroorloven bier to
herhalen .
Wanneer bet waar is tat socials wetgeving wil voorzien in
een zeker maatschappelijk tekort ; wanneer b .v. voorziening in de
nooden van den ouden tag onmisbaar geacht wordt omdat de
arbeider in zijn loon niet bet noodige kan vinden om zonder steun
voor een pensioen zorg to dragen ; tan most die steun zoo worden
ingericht tat bij niet bet gevoel van eigen aansprakelijkheid verzwakt . Elks steun heeft deze neiging . Elks hulp, die iemand
geboden wordt, strekt er toe hem steeds sterker to doen leunen op
den arm die hem sehraagt, verleert hem steeds meer he+ staan op
eigen beenen, bet staan in eigen kracht . Heeft flu Uw steun tit
noodlottig gevolg tat bij bet besef van eigen aansprakelijkheid voor
eigen levensbestel verslapt, tan zal bet effect van Uw hulp een
averechtsch effect zijn en tan zal Uw hulp in steeds ruimer mate
moeten worden verleend, want steeds meer zullen de ondersteunden
bet niet buiten Uwe medewerking kunnen stellen, naarmate die
medewerking hen verder leidt op den weg van morsels verzwakking .
Wilt gij bij Uw steun dus bet ideaal voor oogen houden tat, zij
hot in een verre toekomst, Uw helpende hand zich zou kunnen
terugtrekken, tan most Uw steun aldus worden gegeven, tat daaruit
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niet die verslappende werking voortvloeit en dan moet veeleer Uw
streven er op gericht zij n de hulp to geven op een wij ze, die j uist
dat gevoel van eigen aansprakelijkheid versterkt en verscherpt,
dan moet van [Sw optreden ten bate van den economisch zwakkere
uitgaan opvoedende en opbouwende kracht .
Dat zal het geval niet zijn, wanneer Uw wettelijke regeling
zooveel mogelij k buiten de menschen omgaat, wanneer zij is een
mechanische en automatisehe regeling, die van boven of aan de
menschen wordt opgelegd, wanneer gij alles door ambtenaren last
doen . Is zoo Uw steun ingericht, dan kan zedelijke verzwakking
der massa als gevolg niet uitblijven, want dan zullen de menschen
zich hoe langer hoe meer (als men het zoo noemen mag) door den
wetgever ,,laten levee" en laten be-administreeren, dan vergeten
zij steeds meer in de eerste plaats zelf de handers uit de moues
to steken om to doen wat de hand to doen vindt' ter verbetering
van het eigen levenslot . Doch stelt gij Uw steun afhankelijk van
de werkzaamheid der menschen zelven ; betrekt gij hen mede in
Uwe regeling ; zorgt gij dat zij belang stellen in en belang hebben
bij de uitvoering der wet ; doet gij een beroep op hue eigen kracht ;
dan moogt gij hopen dat zij straks Uw steun meer en meer kunnen ontberen en althans het staan op eigen beenen niet verleeren
zullen .
Hoe komt het nu, zoo vroeg ik elders reeds, dat de vooruitstrevenden bij voorkeur wenschen : dwang en straffe reglementeering,
geen keus of zelf bepaling der individuen, liefst geen of weinig
medewerking der betrokkenen, uitvoering der wettelijke regelingen
liefst door ambtenaren ? Zij duchten dat een vrij er stelsel misbruik
en leemten zal met zich brengen en dat hue mooi svsteem ineen
zal vallen wanneer men den menschen nog een tikj e vrijheid last .
Dit nu is, zooals ik elders reeds opmerkte, ten alone een kwestie
van vertrouwen in de menschen . En hierbij doet zich dit eigenaardige voor : de Vrij e Liberalen, die zich niet als democraten en
volksvrienden aanmelden, schijnen door een wonderlijke speling der
natuur zooveel vertrouwen to stellen in het yolk, dat zij tot den
wetgever zeggen : last toch de menschen voor een groot deel zelf
doen wat gedaan moet worden, last hue het gevoel van aansprakelijkheid, mask ze niet tot poppers waar gij een etiquet op plakt
dat door den ambtenaar wordt ingevuld met een letter en een
nummer, last ze menschen blijven, last hue de kans niet precies
het enge weggetje to volgen dat gij, mijn.heer de wetgever, hebt
uitgezocht als voor hen den beaten, zij bet niet steeds j uist den
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goedkoopsten weg . Maar door eenzelfde wonderlijke speling der
natuur zijn het juist de democraten, de „Arbeiterfreundlichen",
de „vooruitstrevenden", die zoo weinig vertrouwen schijnen to
stellen in wa t de menschen zelf kunnen en zullen doers, dat zij hun
liefst niets overlaten, liefst burs alles uit handers nemen, alles voor
hen laten verrichten door geInstrueerde en gesalarieerde heertj es,
die op een prik weten hoe bet moet, immers dat nazien in art . 5
alinea 3, j uncto art . 27 alinea 7 der wet, heertj es die wel eens
duur en omslachtig werken, die wel eons eon tekort van vier
millioen in een j aar of vij f bij een-administreeren, maar toch
heertjes aan wie de volksvrienden-bij-uitnemendheid morgen veer
toevertrouwen de behartiging van die hooge volksbelangen, die
gelegen zijn in de uitvoeringing der sociale wetgeving .
Dat is de vraag die bij elk onderdeel der sociale wetgeving
rijst. Wilt gij aan de menschen zelf een kans geven ? Durft gij
bet aan dat 1Tw wet niet in elk geval voorziet door een der honderd
artikelen of paragrafen ? Wilt gij een beroep doers op den goeden
wil, de lust, de kunde, den ijver, de ambitie, der menschen zelf ?
Wilt gij aldus komen tot een levende regeling, die zich aansluit
aan de behoeften der levende maatschappij, een regeling die
opvoedend en opbouwend zal werken ? Of ducht gij dat alles spaak
loopt indien niet overal de inspecteerende ambtenaar er bij staat ?
Hecht gij vooral aan hot mooie systeem, aan de ptachtige theorie
waarin alles zoo fraai sluit, dock waarmede helaas de praktijk vaak
zoo allerjammerlijkst spot? Wilt gij dat 113 van bet Nederlandsche
yolk betaalt, en 1/3 ontvangt en bet overige L/3 administreert ?
Acht gij dit de opperste staatsmanswijsheid en het laatste woord
van wetgevingskunst?
Zoo is, wellicht wat kras uitgedrukt, dock zoo is in bet wezen
der zaak de antithese -- ja waarlijk een anthithese ! -- tusschen de
richting van „vooruitstrevende" vrijzinnigen en van Liberalen op
hot gebied der sociale wetgeving .
H. S.

ONZE LEESTAFEL .
Herinneringen van Mevrouw J o s e p h i n e E . B u t t e r,
vertaald met een naschrift door Jonkvrouwe A . v a n H o g e od o r p . Met twee portretten van Mevrouw B u t t e r. Utrecht,
K e m i n k e n Z o o n, Over den Porn, 1909 .
+, en engelachtig boek, waaruit men veel ken leeren .
Zoo lees ik op bl . 43 betreffende het armenbezoek van.
Jos
B u t 1 e r en haar man : De omgang van mijn man met de eenvoudige
menschen deed in geen enkel opzicht denken ears de nederbuigende
houding, zoo licht aangenomen door personen van weinig gevoel . . . .
Hij vermeed met opzet alle onbescheiden vragen naar de particuliere taken der behoeftigen ; evenzeer verbood hem de christelijke
schroom om hun zielstoestand uit to vorschen . Pit belette niet, dat
de harten zich spoedig voor hem openden en menige belaste ziel
met een vrijwillige schuldbekentenis tot bij hem kwam .
Aangaande dien echtgenoot vernemen wij, dat hij in Oxford, wear
hij aan de academic als „examiner" verbonden was, de aardrijkskunde
tot een studievak wist to makers . Zijn voordrachten over dit onderwerp maakten sensatie . Hoe zeer er behoefte was aan onderwijs in
dit yak, bleek aan het echtpaar, toen er brieven uit Cairo waren
ontvangen . ,,Wear ligt toch eigenlijk die stad ? vroeg een der professoren met een blik op de kaart, die op tafel lag . 1k list het antwoord op die vraag aan een ander hooggeleerde over . Deze keek
in wanhoop naar ells hemelstreken, dock moist zijn vinger niet eens
op Egypte to leggen ."
Eens sprak men in dien kring van geleerde manners over een
pas verschenen boek van Mrs . G a s k e 11 . Enkele oordeelvellingen
kwamen Mevr. B u t 1 e r onj uist en bedenkelijk voor . Men vond
zedelij ke afwij king bij eon vrouw veel minder to verontschuldigen
den bij een man . Een reins vrouw behoorde geheel onkundig to
zijn van hot groote maatschappelijk kwaad : men begreep niet, dat
zoo hot euvel des to wreeder op andere vrouwen neerkwam . Een
jonge geleerde zei met nadruk, dat hij zijn eigen moeder niet zou
veroorlooven hot genoemde boek to lezen, een boek waarin Mevr .

15$

ON ZE LEESTAFEL .

B u t 1 e r, in weerwil van hot pijnlijk onderwerp, eon zeer gezonde
strekking zag. Naar alley mooning was hot de eerste plicht over
doze zaak to zwijgen .
Mevr . B u t 1 e r met haar fijn gevoel en warm hart dacht er
seders over . In de gevangenis van Newgate zat eon j onge, ongehuwde moeder wagons kindermoord . De vader van hot kind had
zijn trouwbelofte verbroken en, overladen met de onderscheidingon
der wetenschap, zijn eoreplaats in de samenleving hernomen . Hot
echtpaar B u t 1 e r zorgdo er voor, dat de ongelukkige na afloop van
haar straftij d in Oxford kwam, waar zij als hunne huisgenoote eon
nieuw levee kon beginners .
Op treffende wijze vertelt Mevr. B u tie r van eon reizend
paardenspel, dat in Oxford kwam . Een der kunstrij deters verlangde eon werkkring to verlaten, wa,arvan de uitoefening der rijkunst zeker wel de minst bedenkelij ke zij de was . Hot meisj a hop
wag, dock word achtervolgd en teruggehaald . Mevrouw B u t 1 e r,
die rustig aan haar open venster zat, en de heerlijke avondkoolte
inademde, hoorde hot klaaggeschrei der weerspannige, die met goweld word meegesleurd . Zij vloog naar buiten, maar hot was to
last om hier to helpers . Toen, zegt Mevr . B u tie r, zag ik klaarder
dan ooit „den muur van blind vooroordeel, gebouwd op eon fundament van leugen, opgetrokken om eon wereld van lij den en grievend onrecht to verbergen . Eon wereld, die nooit besproken mocht
worden, en die goon menschonkracht vermocht binnen to dringen" .
Toch is Mevr . B u tie r or in geslaagd, zooals algemeen bekend
is, hot onmogelijke to volvoeren . Bij de vervulling van die task
was haar voortreffelijke echtgenoot haar eon krachtige steun . Hot
work, zogt Mevr. B u tie r, dat men gewoon is moor bizonder hot
mijne to noemon, heoft hij mode helpers stichten, door de vastheid
welke hij gaf aan mijn allereersto opwellingen . „Indian dit work
uitsluitend voortgekomen was nit hot gemood eoner vrouw, uit haar
ontroerde on gewonde ziel, or zou jots aan ontbroken hebben van
de hechte bestanddeelen, die eon boweging vruchtbaar makers . Zonder hem zou mijn verbijstering veal grooter zijn geweest . De beginseion van rocht j ogees de vrouw, van gelij kheid tusschen de beide seksen
en verantwoordelijkhoid van elk persoon tegenovor do eeno zedewet,
waren hem ale ingoschapen . Zijne overtuiging stood van hot begin
of vast, holder on juist. Ik was in dien tijd zeer stil, ale onder
eon druk. Maar telkens ale ik met hem sprak, word de wolk wear
opgeheven ."
De slingoring, waarin Mevr . B u t 1 e r in die dagen verkeerdo,

ONZE LEESTAT?EL.

159

is daaraan toe to schrij ven, dat zij en haar man alleen stonden in hunne
denkbeelden . Doelende op de eenzijdige argumenten, die door de
hooggeleerde vrienden gebruikt werden, kon de Hr . B u t 1 e r op zijn
gewone, kalme wijze zeggen : „Het spijt mij voor die of die ."
Dat klonk Mevr . B u t 1 e r in de ooren als : „Het spij t mij voor
Salomo ." Zulk een overdreven denkbeeld had zij zich gevormd omtrent de wijsheid van de manners der wetenschap . De eehtgenoot
leerde haar ze beklagen : „Zij weten niet beter, de armen !" Oxford
was haar altoos geweest een middelpunt van wetenschap en verstand ; de geleerde en geachte manners, met wie zij dagelij ks verkeerde, warm in haar oog, ook in geestelijke en zedelijke zaken,
met gezag bekleed . Het was nooit bij haar opgekomen, ze als bebeklagenswaardig to besehouwen . Maar de onwaardeerbare gave van
eenvoudig gezond verstand, door haar man in zoo hooge mate bezeten, hracht in haar overstelpt gemoed het evenwicht Na
het vertrek der gasten toetsten ze de gevoelens en stelregels dier
mensehen aan de daden en leeringen van den eenig Rechtvaardige,
en dan kwam burs de houding van Jezus tegenover zekere brandende
vraagstukken gewoonweg revolutionair voor . Maar G e o r g e B u t1 e r was niet bang voor een onwenteling ; in de richting van recht
en gelijkheid voor de wet verlangde hij haar zelfs .
Op den duur konden B u t 1 e r en zijn vrouw, wegens de gezondheid der laatste, niet blijv en in bet schilderachtige, maar in die
dagen door malaria hevig geteisterde Oxford . Daarom woondeu ze
later in Cheltenham, waar G e o r g e B u t 1 e r aan bet hoofd van een
college stond en waar zij ook weder met hun opvatting van recht
en onreeht, thans ten opzichte van den Amerikaanschen burgeroorlog, zeer bepaald in de minderheid warm, een minderheid zoo klein,
dat ze aanvankelijk steun noch gehoor vond . „Het was voor ons,
zegt J o s. B u t 1 e r, een goede oefening in bet oproeien tegen den
stroom, althans in bet stand houden totdat de storm voorbij was, enn
in bet bewaren, onderwij l, van een verdraagzame houding tegen
overtuigde tegenstanders, zoowel als j egens de duizenden, die zich
zoo gemakkelijk met de modemeeningen laten meedrijven . Het gevoel van eenzaamheid, in een zaak van zoo tragisch belang, deed
pijn . Maar de beproeving was noodig ; we zouden later nog nadrukkelij ker een dergelij ke stelling hebben in to nemen en vast to
houden om des gewetens wil ."
G o 1 d w i n S m i t h, een van de zeer enkelen in Oxford, die de
beteekenis van den strijd in de Vereenigde Staten doorzag, bezocht
bet echtpaar Butler in Cheltenham . Er werd hem gevraagd iets
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in hot licht to geven tegen de telkens geopperde stelling, dat de
slavernij in den bijbel goedgekeurd wordt. De bijbel, was zijn antwoord, is aangehaald ten gunste van elken gruwel, die ooit onto
aarde verdorven heeft. Vorder zei hij niets . Toch gaf hij later een
mooie, degelijke brochure over dit onderwerp uit, welke toen verre
van populair was.
Tegen hot einde 1865 verhuisde hot echtpaar naar Liverpool,
waar B u tier aan hot hoofd kwam to staan van Liverpool-college
met zijn 8 a 9 honderd leerlingen, waaronder Grieken, Armeniers,
Joden, Spanj aarden, zoons van half besehaafde negerkoningen in
Afrika enz. Alle godsdiensten waren in dit gemengdo gezelschap
vertegenwoordigd . Eon man van bekrompen dogmatische inzichten
ware aan hot hoofd van zulk een inrichting niet op zijn plants geweest. Naar de statuten moest de directeur tot de Anglikaansche
kerk behooren ; de administrateur achtte zich gelukkig eon man gevonden to hebben, die aan doze voorwaarde voldeed en tevens,
dank zij zijn verdraagzaamheid, zijn ruim oordeel en zijn warmte
van hart, geschikt was om doze wereld in hot klein met al haar
tegenstrijdigheden to regeeren .
Zoo geeft hot book, dat ons hier door de trouwe zorg van Gravin AA v a n H o g e n d o r p wordt aangeboden, ten minste evenveel,
misschien zelfs moor over den Heer B u t 1 e r dan over zijn vrouw
to lezen . Toch vernemen wij ten slotte iota van de ruwe bej egening,
die hoog en laag gemeen aan de edele strijdster hebben doers wedervaren, toen zij, overtuigd van hare roeping, aanving voor haar
levenstaak to workers. Maar hot book zwijgt over de laatste dertig
j area. Dit wordt eenigszins vergoed door hot warms en belangrij ke
naschrift, dat Freule v a n H o g e n d o r p aan de mededeelingen van
Mevr. B u tier heeft toegevoegd .
Uit alles blij kt de waarheid van hot woord van Prof. J a m e s
S t u a r t : „Door dat Jos . B u t 1 e r or geleefd heeft, is or iets in de
wereld beter geworden ."
De beminnelijke Christin zou zeker minder voor de wereld
hebben gedaan, indien ze niet, op Engelschen trant, voortdurend
ook voor zich zelve, dat is voor haar lichaam had gezorgd . Dat
had ze van haar voortreffelijken vader geleerd, met wien ze soma
als jong meisje van 10 uur 's morgens tot 5 uur in den namiddag
to paard rondreed om toezicht to houden op de pachthoeven . Van
dien vader, J o h n G r e y, geeft de dochter een zeer sympathiek
levensbeeld.
V. D . W .

„GUILLEPON FRERES"
DOOR

GERARD VAN ECKEREN .

TWEEDS HOOFDSTUK .
I.
„Zeg E m, hoor 'S . . .
E m m a stood op de ladder een doos weg to bergen,
waaruit ze zooeven een dame geholpen had . Zij was in
een luchtige stemming : zoo pas was ze van boven uit het
kantoortje van meneer P a u 1 terug, die haar beloofd had
dezenn winter onder juifrouw H a a n tj a s' leiding to mogen
boven werken, op proef. En : „Ja, wat is 't ?" vraagde zij,
zich half naar haar vriendin omwendende .
„Nee, dan mot je van die ladder of komen
anders
zeg ik het je niet," zanikte Mar i e .
Er waren op het oogenblik geen menschen in den
winkel ; nijdig kraste de pen van S c hell e m a n s uit haar
kantoorhokj a ; juifrouw B e v e r s stood aan de kleine achtertoonbank handschoenen to sorteeren .
E m m a daalde het laddertj a of : „Wat is er dan ?" vroeg
tie nog eens . En Mar i e, met een schuin oog naar juifrouw
S c hell e m a n s, haar vriendin trekkend in een hoekj e
achter de etalage-kast, om ongestoord even to kunnen
babbelen : „Nou, je weet dat nieuwe cafe in de Napoleonstraat : de „Gouden Kroon" heet 't, geloof ik . . . "
O. E . 1X 8
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E m m a knikte ; ze was er toevallig ease langs gekomen
met taste . Het zag er wat chic uit zoo van buiten.
„Nou," vervolgde Marie, „dan weet je misschien 66k
dat ze d'er een danszaal aan gebouwd hebben ; bet is bet
eerste in de stad, zeggen ze, tenminste waar 't fatsoenlijk
toegaat . H a a n t j e s heeft aan Mien verteld dat je 't z66
in Parij s en Berlij n v eel hebt, sj ij n boor ! waar je heel
net] es been kan gaan ; nou . . , en nou is 't verleee Maandag geopend ; Mien is er geweest, en die zegt dat bet
eenig was ; vanavond is 't wear geopend en Mien vroeg
of jij en ik dan meegingen . Je kan een abonnement krijgen ;
dat kost je twee pop, maar je hebt er voor een heel jaar
aan : drie keer in de week met den Zondag me& Je dansen
betalen de heeren natuurlijk ; ik seem vast een abonnement .
Mien en Greta Rikkers en Jet de Groot, die bij
El 1 e m a n s werkt, hebben er allemaal een genomen . En . . .
maar jasses, daar heb je haar . . . "
Haastig streak Marie met de hand over haar kapsel
en de voorbaan van haar japonrok, zooals haar oubewuste
gewoontebeweging was ale ze uit bet een of ander gesprek
of „lolletje" door de komst van een van haar speciale
klantjes ward verschrikt. E m m a moest er steeds our lachen ;
die Marie! alsof ze 't v6elde dat er altijd jets niet in den
hack was in haar verschijning ale ze zoo even aan zichzelve was overgelaten geweest en zich een oogenblik gees
moeite had gegeven our haar winkel-maniertjes en winkelstem to bewares . Een elegance winkel] uffrouw als Mien
b.v. of zelfs maar ale D o o r of B e t s ward ze nooit, maar
ale ze zoo met de dames sprak, moist ze zich toch tamelij k
beschaafd voor to doen en was ze 66nig sours, in haar
mengsel van beleefdheid en stifle voor-den-gek-houderij .
,,Em ma, meisj e, heb je niets to doen ?" . . .
Gut . . . die nare S c h ell e v i s c h ; bet mensch deed je
schrikken. Gauw maar moat antwoorden : „Jawel juifrouw . . .
ik ban die zichtzendin g voor mevrouw V e r m e e r-uit-de.
korte-Havenstraat aan 't klaar makes!"
E m m a repte zich, ineens vol ijver uit vrees dat
;
S c h e 11 a man s nog moat zeggen zou met 'r grooten mood
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klom weir bet ladd ertj e op ; haalde doozen en zette wear
doozen wag
; zochti de zending voor mevrouw v e r m e e r
bij mekaar : die blouses, die handschoenen en de ceintuurs
met die g aspen in art-moderns en dan, wacht, die blauwe
mantel met de tressen moest flog van boven komen . Even
bedacht ze wet mevrouw v e r m e e r ook flog m~~r hebben
moest ; ze had het n.iet kunnen noteeren zb6 druk was hat
dat oogenblik in haar hoek geweest .
En onderwijl lette ze op Mar i e, die een dikke dame
een rijk getrouwde keukenprinces, dacht E m m a
aan
handschoenen help ; had moeite om hat niet uit to proestenn
om diesn voor-den-gek-houderigen ernst van dat kind, met haar
b erhaald : „Ja dame" en. : „ziet u dame" en : „daze kleur
wordt heel veal genomen, dame ."
Toen de zending voor mevrouw v e r m e e r klaar was,
had ze niets meer to doers voor 't oogenblik ; hat was een
slappe tijd ; de zom.erblouses waren de deur nit, „weggedouwd" . . , enn totd ; t flu de drukte begon als de menschen
met de zomervacauties op rein gingen enn die flu elks week
stood to wachten, was hat een pear waken slapte, waarin
de dagen taxi zich haar de avonden rekten en een dompe
broeihitte in de diepe winkelruimte loomde, terwiji buiten
Y

hat fells licht op de voor de vitrines uitgespannen rooden-witte zonnezeilen to blakeren stood .
E m m a gaapte even achter haar hand ; he . . . 't gaf

niet veall of je al trek in werken had als er niets to doer
was ; enfin, flog maar een half jaartje, en dan mocht ze
near boven, near EII a a n t j e s, op 't atelier.
Iffier enn dear ruimde ze flog wet op, dacht toen aan
een gezegde van M a r i e gisteren : hoe ze hover een heelers
dig de strait schrobde dan to doers of je werkte, terwiji
er in 't geheel goon werk to doers was. Toch, als S c h e 11 em a n s of en toe vroeg met haar scherpe kraakstem van
boven haar boek : „ Meisj es, hebben juhlie wet to doers a"
was 't altij d nit ~~ n m and : „Jewel, juifrouw!" . . . sedert
E m m a, die eons
heel in 't begin
naief had „neen
jufYrouw" g ezegd, op S c h ell e m a n s' kruk in 't kantoortj e
had moeten piaats nemen en rekeningen uitschrijven, ter-
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wiji S c h e 11 e m an s naar boven ging, om, naar Marie
verzekerde, bij H a a n t j e s op 't atelier lekkertj es eon kopj e
koffie to drinken . . .
Eindelijk was de dame weg ; Marie luidruchtigde den
boel op zijn plaats, hetgeen hot bocheltje, dat maar eeuwig
haar schoenen en rnanchetknoopen stood to sorteeren wanneer ze niets to doen had, een angstigen blik naar 't kantoorhokje deed werpen .
Toen kwam M a r i e weer naar E m m a toe : ,,Nou, hoe
is hot, ga je mee vanavond ?" vroeg ze.
„Ik weet nog niet . . . ik zal eens zien . . . " ontweek
E m ma, bedenkende hoe ze nog wat knippen wou, dien
avond, op haar kamertj e. M a r i e, op haar jongensmanier,
grinnikte.
„Hot is zeker niet fijn genoeg voor je,
he ? . . ." smaalde ze .
„Raad eens wien ik vanmorgen ben tegengekomen, E m ?"
E m m a haalde haar schouders op .
„Nou, raad eons, je raadt hot nooit", drong G err it,
hot vleesch op zijn bord in heel kleine stukjes snijdende .
E m m a ergerde zich altijd over G o r r i t s manier van eten ;
daar proefde je den heelen G e r r i t nit, zoo sikkeneurig
als die jongon altijd at .
„Ik weet hot niet", antwoordde zij, „en 't kan me ook
niet echelon ook."
„Zeg 'es, wat ben jij snauwerig uitgevallen vandaag,"
vond haar tante, zich nog wat groente opscheppend.
„Ik zal hot dan maar zeggen", zei G e r r i t nu, omslachtig zijn mes en vork neerleggend, ale ging or jets
zeer gewichtigs komen . „Hot was vroeger eon heel goeie
kennis van je, hm, hm, nou je hoeft er goon kleur van to
krijgen . . , hot was . . . "
„Leo! . . ."
Hot stikte haar nit de keel ; haar hart bonsde ; ze zat
opeens to boven op haar stool .
„Ja, L e o Jan s en," zei G err it . „Maar guest zooals
die kerel er uitzag, heelemaal verloopen, zoo wager en
schunnig bepaald wat zijn kleeren betreft, al kon je dam
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zien dat hij flog voor beer wou doorgaan ; ik herkende hem
bijna niet ; en zijn oogen, akelig ; 't was net of-t-i dronk . . .
ik . . ."
Ineens zweeg hij stil, keek met half-open mood in zijn
brillegezicht zijn njcht schapig aan, en
„Wel heeremensch, wat is er flu veer, kind? . . , "
vroeg taste .
Ret meisj a was opg estaan . „Ach niets taste, maar
bet is ook zoo warm . . . eet u maar door . . . ik wou maar
even naar buiten . , , "
Zij had haar hoed opgezet ; de hoedepen tikkelde
tussehen haar vingers ; trok flu de dear achter zich dicht ;
liep buiten in de straat .
Ret was er stil in dit middaguur ; de zon lag verblindend op de grijs-verdroogde keien .
„M'n God, m'n God, wat heb ik, wat scheelt me dan . . . "
Zij drukte haar hand tegen 't voorhoofd, dat koudklam aanvoelde . hit eenn der huizen waar ze fangs kwam
rettelde een winkeltjes-bel en ze schrikte even samen van
bet fel-scherp g eluid . „M'n God, m'n God" . . . herhaalden
maar hare lippenn prevelig, terwijl zij werktuigelijk de straat
ten ein de liep .
Op de Huisderveensche Kade stonden de boomers in
bun voile g roes ; musschen, g ewend aau . de drukte van een
groote stad, stoeiden brutaal-tetterend voor haar voeten .
Instinctmatig was zij dadelijk weer een stifle zijstraat ingeslagen enn maar steeds liep ze door zonder op jets to letters .
L eo
. hij was bet dus Loch geweest en hij woonde flu
bier, hij leefde bier dicht bij haar, misschien wel in een
van de straten waar ze door g ing . . . m'n God, m'n God . . .
Ret was haar of ze flu eerst voelde hoe de twijfel,
welke na dies Zondag zoo gretig in haar had wortel geschoten
dat hij in haar ziel al spoedig tot een g ewisheid was geworden,
alleen haar die rust had kunnen doers behouden, waarin ze
flu dagen had v oortgeleefd opg aande in de belangen van
haar zaak . Doch flu, dat die gewisheid zoo onverwachtplotseling wreed ui.t haar was weggerukt, was ook die rust
verdwenen en haar levensmoed - alles, alles
Zoo mager en schunnig . . . heelemaal verloopen . . . 't was net of
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hij dronk. . . " Zij sloot de oogen, moest zich aan een muur
.
,,O
vasthouden.
o . . . " steunde zij zachtj es voor zich
.
,,O
been .
o . . . ik ben de schuld ervan dat hij zoo geworden is . . . o God, o God . . . "
Doch menschen gingen fangs hear, een jongen schreeuw
de wet, en zij begreep to moeten doorloopen, wilde ze niet
de aandacht trekken . Maar de gedachte, die plots als een
donkey-zware nevel over hear was n~ergezonken, verbijsterde
hear ; bet was hear als had ze geen grond meer onder zich
en zij bleef, voortgaande nu, toch tasters near een steun,
als vreesd a zij ieder oogenblik in een Niet to zullen verduizelen .
En terwijl ze fangs de huizen liep, op weg near de
van Buerenstraat terug, was bet tegelijk een wonderlijke
nuchterheid in hear, die hear werktuigelijk door de vensters
zien en vliegens-snel opmerkingen deed makers over de
meubels die in de kaniers stonden, een vloerkleed waarvan
bet patroon als near voren to springen leek tegen hear
blik, z66 duidelij k zag zij elk figuurtj e . . .
Om acht uu.r, toen ze in 't kleedkamertje hear hoed
had opgezet en near huffs wilde gaan, g reep Marie hear
bij den arm . „Nou zeg, je gaat nu toch moe, he P"
E m m a zag hear aan als begreep zij niet. Ze had
dien heelers middag maar half begrepen : maar half begre pen
toen juffrouw S c h e 11 e m a n s hear om een schaar verzocht
en maar half begrepen dat, als een dame near handschoenen
vroeg, je niet in eon door met dassen moest zoeken .
Het maakte Marie ongeduldig, die hear vriendin flu aann
„Leg nou niet to zaniken," bevel zij
den arm meetrok .
kort, en toen E m m a nog tegenspurrelde van dat ze niet
dansen kon : „Dat juffert niet, dat leer je dear gauw genoeg,
zegt Mien ."
W i lie mien en een meisj a nit een andere zaak
stonden buiten de dear hen op to wachten . „Mooi, E m m a
bok moe, nou maar gauw" . . . apprecieerde Mien met een
zenuwachtig lachje, Marie en bet andere meisje ieder bij een
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arm nemend en dadelijk schuin de straat overstekend, op
een holletje tusschen twee trammen door . M a r i e stak
haar nog vrijen arm door dien van E m m a, die ze half
meesleepen moest, en zoo stevenden ze met 'r vieren de Lage
vliestraat of en het Riisselerplein over near de Napol~onstraat.
„Wacht, effe me haar overdoen," zei M i en, toen ze,
na door het cafe gegaan to zijn, dat nog near verf rook,
in een snort van tusschenportaaltje stonden, wear ze hun
mantels afgaven en van een dikke vrouw een viezig nummertj e in ruil ontvingen . Mar i e en E m m a moesten hier
ook een bilj et koopen ; de anderen hadden den vorigen keer
een abonnement genomen.
„Lam, dat het uou ook juist het eind van de maand
is," pruttelde Mar i e, even jongensachtig haar tong uitstekende . „Ik ken met me schijntje maandgeld nou ook
net niks."
Mien, voor het spiegeltje, deed handigjes heur haar .
M i e n had in de zomermaandenn meest om zeven uur al vrij,
zoodat ze thuis volop tijd gehad had rich to verkleeden .
Ze droeg een heel nieuw, vlam-rood japonnetje
ze moist
dat rood haar flatteerde
en nu zij zich een weinig op
haar teenen hief om in 't wet bong hangend spiegeltje to
zien, terwijl haar bleek-dunne vingers licht haar opgewrongen kapsel betipten, leek ze een poes die zich mooi
maakt . R et andere meisje volgde haar voorbeeld, en ook
E m m a tipte even werktuigelijk aan haar haar .
„Moet jij niet ?" vroeg M i e n aan M a r i e .
„Ikke ? Ben je, al mooi genoeg z66," reposteerde die,
met haar burgerlijk armgebaar .
Ze gingen nu bet zaaltje binnen ; bij den ingang stonden
eenige heeren, die hen brutaal aankeken, wet Marie beantwoordde ; Mien, bet hoofd op, recht voor zich ziende, had
iets van een Koningin die to midden van haar hofstoet
schrijdt .
Ret was nog tamelijk leg
. „Nog niet zoo bekend,
denk ik," zei bet meisje uit de andere zaak tegen E m m a,
die knikte . „Wear zullen we gaan zitten"? vroeg Mien near
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hen om, „daar onder de galerij vind ik
daar zit je edit ."
„ Ja, kwiek !" stemde Marie in .
Zij zaten flu met h'r vieren om een tafeltje ; bestelden
thee. Zagen rood . Het was een langwerpig zaaltje, met
dof-rood geschilderde lambrizeeringen ; op het in gouden
biezen gevat plafond rozigde een wolk van bellenblazende
engeltj es ; daaronder liet bet belle schijnsel van twee vergulde kroontjes wreed de gore grauwheid van 't nog leg
liggend plankier zien, waar wat witte poeder lag gestrooid .
Op een kleine stellage zaten vier muzikanten, flu juist
De indruk die 't geheel maakte
een wall beginnend .
was : erg nieuw en erg moos .
Al dadelij k kwam er een heertj a op M i e n toe, en bong .
„Mag ik de eer hebben ?" vroeg hij deftig, en Mien lieflachend stood dadelijk op, legde haar hand
zonder handschoenen, 't was zoo warm ! -- op zijn schouder, terwijl bet
beertje zijn arm vet om haar slanke middel sloot ; even
wiegden zij om mee in de mast to komen, en toen, met
een breeders omzwaai, zwierden zij de zaal-blootheid tegen .
Spoedig volgden nu andere paten ; ook bet meisje uit
de andere zaak werd gevraagd en E m m a, maar die had
verward en verlegen, met een kleur, gezegd van dat ze niet
Onderwijl zat M a r i e verklaringen to doers wie
danste.
de verschillende heeren waren . Die met M i e n danste was
een student, een net vent] a he ; maar 't waren ook alleen
maar nette heeren die bier kwamen ; je begrij pt : met dat
entree. En die daar, die zwarte, dat is de zoon van L e 1 im a n, zoo'n groote comestibles-winkel in de Velhorststraat ;
bok wel 'n knap mannetje niet ? . . .
E m m a knikte ; ze liet Mar i e maar praten zonder er
veel van to hooren ; bet was nu maar altijd een stem die
in haar zeurde van dat zij er de schuld van was dat L e o
zoo was geworden . . .
Midden onder den daps werd er eensklaps mid in de
handers geklapt en de muziek brak af, met een schrillen
tetter van de trompet . E m m a schrok van de plotselinge
stilte ; bet was haar onder de orals geworden of de muziek
met die stem binnen in haar den was en haar ziel

,,GLTILLEPON FRt RES ".

1 69

in een zachte pijn stil meawiegde op en near . ., op
en near . . .
Mar i e gaf, met de ellebogen over hat tafeltje liggend,
dadelij k een verklaring ..
„O zeg, non moat je zien ; dat
is zoo kwiek ; flu mog en ze niet verder dansen v66r ze
betaald hebben, elk paar een stuiver" . . .
De paren stonden flu netj es achter elkaar geschaard
schraal ventje
aan den kant van de zaal, en eon man
ping de rij langs,
in zwarte jas, met een hooge waterkuif
zijn hand ophoudend . De heeren lieten de dames even los
om in hun portemonnaie to grabbelen . Toen de man de rij
was fangs geweest klapte bij opnieuw in de handers, en
de muziek viol in, juist waar ze gebleven was, bij den
snerpenden tatter hat orals-thema vervolgend .
Toen de daps nit was kwam M i e n met een hooge
kleur naar hun tafeltje terug, liet zich op een stool vallen
en wuifde zich koelte toe met haar zakdoek .
,,Was 't leuk ?" informeerde Marie nieuwsgierig .
veal"
„Gaat flog al ; hij zei niet .
M i e n, onverschillig op haar stool, zich loom bewaaiende, scheen niet tevreden . Maar de muziek vial wear in,
een polka flu, en ze word wear dadelijk geha aid .
„Da's 66k eon student, woont op hat Methuispad, gohoof ik," zei M a r i e, in haar thee knoeiend . „Je moot eons

opletten : M i e n danst altijd met studen ten . Ze ziet er ook
knap uit, vindt je niet ?" voegde zij er goeilg, heelemaal
niet jaloersch, aan toe .
E m m a zei van ja en staarde M i e n na, die oral eon
kronkelende vlam leek in de slankte van haar rood japonnetje temidden der andere dansers . De student hield haar
lichaam dicht tegen zich aan, terwijl ze voorbij zwierden,
M i e n s excentrieke kapsel uittorenend bovenn zijn kortgeknipt kaas-rondo hoofd.
„Waarom hob jij niet dansen geleerd, zeg ?" vroeg Mar i e .
„Ik weet niet" . . .
„Ben je dan nooit eons op een bruiloft geweest van
een zuster of eon neef, of zoo? Daar hob ik hat van geleerd ."
E m m a schudde van neon . Ze durfde Marie niet
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zeggen, dat zij 't nooit had mogen leeren ; dat dansen bij
haar thuis altij d „zonde" was genoemd . Ook voelde zij er
zich to moo, to onverschillig toe .
Hot zaaltj e had zich lan gzamerhand geheel gevuld . Men
danste ook niet moor zoo stiff als in 't begin ; zong de
woorden mee op de pas-de-quatre-wij sj es . Ms de man-in-'tzwart in de handen kiapte, bleven enkele paren hardnekkig
d66rdansen, die dan finaal door 's ballet-meesters uitgestrekten arm moesten worden tegengehouden . Eons viol er eon
paar, dat snel om den arm wilde been walsen, dwars over
den vloer, wat groote hilariteit wekte .
Mar i e had flu 6ok eon paar maal meegedaan, dock
de heeren trapten haar op de teenen, zei ze, en ze had or
gauw genoeg van .
„Willen we naar huffs gaan ?" vroeg ze, „Ik mag niet
later dan elf uur binnen van me pa ."
Hot meisje uit de andere zaak en E m m a stonden op .
„Maar waar is M i e n tiebleven ?" zag bet meisje ron d .
De slanke vlam was tusschen de dancers verdwenen .
„Nou, mij 'n zorg ; die zal morgen wel weer boven
water komen," vond M a r i e, en zij en 't vreemde meisje
gichelden even .
II.
Loom en zwaar drukte de zomer op de stall . Uit den
wolkloozen straf-blauwen hemel, waaraan de zon al vroeg
in den morgen wreed to branden stood, droop hot als met
eon onzichtbare vloeistof fangs de bruin-roode huffs-moron ;
in 't centrum der stall
Velhorststra:at, Rijsseler Plein,
zwangerde bet van benauwende geuren .
Lage Vliestraat
Hot morgenleven ging or zijn gewonen gang ; karren ratelden ;
in de winkels etaleerden de bedienden de nieuwste artikelen
(naar 't Rijsseldamsche koperwerk ging van reizende A merikanen veel vraag !) en plumeauden de stof weg ; meiden
onderhandelden met groenboer en stager, of boenden de
glazen, waaghalzerig zittend in de hooge raamkozijnen in
propping van rokken . De met bet voorjaar frisch herverfde
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trams en omnibussen gil.den van zonlicht inn rood, geel en
groene kleuren ; hel scheurde het nijdig geklingel der omnibusbellen door de dikke hittelucht .
D och 's middag s v ooral was de invloed der warmte
duidelijk merkbaar over de stad . Een loomheid hing als
met een sfeer van moede apathie rondom de drentelaars
door de voornaamste winkelstraten ; er werd minder geboodschapt ; de menschen bleven thuis in hun koelere
kamers, of onder de schaduw der boomers van 't Gravensteenpark, waar steeds alle bank] es bezet waren .
Tegen 't uur dat de Handelsbeurs uitging was het
voor een oogenblik wet een opleving : heeren die hun gewone Vliestraatje maakten, slenter-behaaglijk in hun luchtige
zomerpakken, druk pratend in groepjes van twee, drie,
uitglurend naar hun mooie dames-kennissen op de trottoirs,
die ze hoed.-zwaaiend groetten, met een gebaartje dat mode
was, of, staande voor een ruit, de winkeljufjes savoureerend,
ze opetend met hun blikken .
Als een rimpeling over blakstil water was het vier-uurs
oogenblikje, even, over de amechtige straten, dra weggefloept
in de cafes en societeiten., waar het stamp zat. Leg en
stoffig lag dan weer 't muf-dampend asfalt, viezerig-grauw
in de zon . Op het Wagendonckplein, onder het groene
geboomte, om de kletstafeltjes van de Heereu .societeit, was
't een beweeg van rood-warme koppen onder stroohoeden
bovenn witte vesten ; een geleuter en gezwets van stemmen
steeg als een dikke walin in de lucht .
's Avonds zaten de trams vol naar de Rijsseler Sluizen .
Men snakte naar de frischheid der rivier . . .
Want het was of de rivier, die den ganschen dag
traag langs de eindelooze Rijsseler kaden gestroomd had,
met dikke gele golven langs de rompers der stoombooten
en aken
zwetig, de oogen vol licht, hadden er de manners aan de schepen gesjouwd ; stoomkranen gerateld, sleeperspaarden onder felle zweepslagen en vloeken-als-keisteenen
zich scherp geLet tegen de glissende bestrating, -- het was
of
tegen het avonden
de rivier een koelte afsloeg,
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als een koele hand zich leggend op 't hittig gelaat van
de stad . .
En alleen de buitenwijken lagen, in doze woken van
zomerschroeiing, van de ochtenden tot de verre avonden
heen, onveranderlijk-dood met hun saai-grijze keienreeksen
en eentonig-gelijke huizen, die star-oogden achter hun
gesloten jalouzieen ; waar doode flitsen zwij mden op koperen
naamplaten, en de stag van den enkelen voorbijganger
klakkend verstierf in hot eindelooze verschiet van straat
na straat, in een obsessie van licht . . .
Bij G u ill e p o n f r e r e s was de laatste drukte geleden .
De stad was leeg ; de menschen op hun zomerreizen ; meneer
Paul naar den Harz . Marie ter Horst en Dora Mullem a n hadden elk voor veertien dagen verlof gekregen ;
Marie was met 'r pa en moo bij een oude nicht in L . . .,
zooals ze verteld had . Juffrouw S c h e 11 e m a n s wipte naar
boven, zoodra meneer Ben e 's morgens zijn rondo had
gedaan, haar pokkengezicht eerst een half uur voor smiting
gewoonlij k weer vertoon end, our haar kas op to waken ;
scheen eeuwig koffie to drinken met juifrouw H a a n t j e s,
de eerste coupeuse, die zoo leuk van Parijs en Weenen
vertellen kon volgens Will a mi en . Op de societeit ,,de
Eendracht" zat heele ochtenden meneer Ben e, de oudste
chef, met le Journal des Debats en le Petit Bleu ;
en
alleen op den „win kel" scheen men goon zomer en goon
warmte to kennen ; bleef hot altijd druk ; was men flu
al weer bezig de goedkoope winterblouses ,,in elkaar to
gooien", ook voor de filiaals die de firms nog in andere
eteden bezat .
Bets i e R e s s i n k had zich voor een paar dagen ziek
gegeven, en zoo kwam hot dat E m m a nu met juffrouw
B ever s vaak halve dagen alleen was, sours wel een oogen-blik gezelschap gehouden door G r e e t of M i en, die van
boven kwameu of een praatje hielden over de trapleuning
heen . Er kwamen wel of en toe dames, maar de tijd dien
zij in beslag namen waren minuutjes, als enkele droppels
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in de eindelooze, eindelooze uren-zee . De eerste uren was
er altijd volop werk . 's Murgens om negen, als zij openden,
eerst den winkel d oen en de etalage-kasten ; en terwij 1 't
B e v e r t j e bedrijvig rondstommelde in 't magazijn, bet glas
van de kleine achtertoonbank afwreef met een drogen
zeemlap, doozen op bun plaats zette, -- knielde zij seer
achter de groote spiegelruiten temidden der kleurige stoffen,
die zij met haar bandig plumeautje lichtjes overging .
Ret eerst deed ze altijd de mantelkast . Dat was vervelend ; daaraann had ze 't land . Mantels wares zoo stag
en stiff, je kon ze niet etaleeren, niet plooien, je m oest ze
maar op een rijtje zetten „avec un pea de perspectif",
zooals meneer P a u 1 eens gezegd had ; de wassen modellen
verkleedde je naarmate de seizoen en ginger ; dock 't geheel
bleef altijd stiff, harkerig, levenloos .
Maar de kast van de ouopgemaakte stoffen, de blouses
en handschoenen en dassen en kasten jabots, die had ze
tot nu toe altijd graag geetaleerd . Ze deed er lang over,
een heeler morgen, de helft larger dan Bet s i e of D o r a,
maar als zij het deed was het chic en sma .akvol wilt ze wel,
terwijl B e t s i e en D o r a bet zonder hart deden, en Mar i e
de enkele maal dat S c h e 11 e m a n s bet haar, bij gebrek
aan tijd van de anderen, per hooge grade had toevertrouwd
er een bonte rommelzoo van maakte, een poespas van tegen
elkaar opgillende kleuren, zonder symmetric of elegance,
geheel zooals M a r i e zelf was .
E m m a ook, zij gaf zich zelve in zoo's alage ; hare
vingers verschikten de stoffen, tot een harmonic van kleuren,
die als de harmonic wa,ren van haar peinzende ziel : als ze
blij was gaf zij het blauw in haar schikking den boventoon,
zocht zij uit de doozen naar nuances van blauw ; hechtte
zij bier en daar de jabots en ruches als kasten luchtigheidjes
van hoop, als witte zomerwolkjes aan blauwen hemel ;
was zij bedroefd, dan treurde de kast in bet grij s ; dan ram,
zij er iedere vroolijke tint uit weg en schikte en plooide,
als schikte en plooide ze aan haar eigen leed .
En, voelde ze zich ontstemd, om taste thuis, of om
G err it, of om bet lever dat in zijn jachten naar geld en
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goed haar wel heel nutteloos leek en heel belachelijk, den
legde ze veel handschoenen in de kast, met stijve vingers,
die als zoovele handers naar buiten to wijzen schenen, als
aan elk der voorbijgangers aanwijzend eigen belachelijkheid .
Zij deed dit alles Diet in een ziekelij ke opzettelij kheid .
Ret was in haar iets intuitiefs, jets vrouwelijks, dat onbewust in deze harmonie zich uitdrukte.
Zoo nu weer dezen morgen, dat zij, neergeknield achter
de groote glasschijf, de zoo fel brauden zag op de grijze
asfaltstraat, wear de menschen loom voorbij slenterden .
Eerst was 't wel even aardig geweest to kijken in die straat
aan de overzij, boven 't sigarenmagazijn „Deli" met zijnn
groote, gouden blokletters schamprend in het licht, sloeg
twee-hoog een meid een stofdoek uit ; voor 't huffs ernaast,
een confiserie, stood een slagersjongen to wachten, lam-lummelend tegen den muur gezakt . Een andere jongen, al even
lusteloos, kwam achter een wagers van de melkinrichting
aangedrenteld, bleef staan voor de banketbakkerij, praatgekte een oogenblik met den slagersmaat tegen wiens mend
hij gebbetj es-achtig aanschopte ; grapte even naar boven
tegen de stofdoekmeid, en sl.enter-zwaaide zijn kar toen
vender de straat af.
Neergehurkt achter de spiegelruit zag E m m a dat alles
zoo fijntjes-precies achter hot komen en gaan van de borne
voorbijgangers, telkens weer anderen, waarvan sommigen
wel even naar binnen keken in de leege winkelkast . 't Was
gek : zoo de monden to zien open en dicht gaan en geen
stemmen to hooren ; het geluid van de straat was achter 't
dikke glee verdoft . Alleen rijtuigen hoorde je en trammen ;
telkens die trammen ale een vlaag van frischheid in de
gaffe straat . Van heel nit de verte hoorde je ze aanzoemen,
telkens maar weer en telkens anderen : voor den Klarendonkschen weg en de Rijsselkade en het bog Zuideinde
en den Rijsselmuidschen dijk. Allen kwamen ze de Lage
Vliestraat door . ., met do roode . . . de groene . . . de gele
kruisen bovenop en hot groote witte bond met de zwarte
letters v6dr aan 't balconnetj e. . . Die stoorden er zich wet
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aan of het zomer was en de halve stad leeg geloopern . .
Een poosje gaf haar dat wel afleiding : to raden telkens
welke kleur de volgende tram zou zijn --- terwijl haar
vingers werktuigelijk de stoffen plooiden ;
maar toen
dacht zij opeens weer : ais ze L e o eens tusschen al die
voorbijgangers zag . ., zoo ineens uit de diepte der straat
to voorschijn duiken . . . dat kon toch : hij was her toch
immers ; o God! . . .
En toen moest ze weer denken aan moat ze nu moist in
zijn levee geweest to zijn : de verwoestende macht ; zij, die
zijn levensg eluk vernietig d had . . .
Achter haar, in 't holle winkelruim, hoorde zij juffrouw
B e v e r s bezig ; voor haar, tegen de koperen raamroe gedrukt, bleef even een dametje staan, monsterend de stoffen
die zij uitplooide,
en zij merkte op dat dat meisje sproeten
had en een klein rood puistje vlak bij den mood .
Maar in een prikkeling achter haar oogen, die, langs
bet dametje heen, groot wegstaren over de zonnige straat,
waar de menschen warrelen, voelt zij hoe ze bet schreien
n abij is, en haar borst hijg t sn.el onder haar blousetj e .
Zij plooit . . , en on .derwiji is bet zomer Binds in 't stadje
barer g edachten ; bet i3 middag en de rozen geuren in bun
kleinen tuin . Zij zit in bet prieeltje met een boek en leest,
enn of en toe als zij de oogen even opheft is er achter de
vroolijke bloemen en lichtende schelppaadj es daar de hoog e,
schaduwende muur der oude, oude kerk . Stappen knerpen . . .
en hij staat voor haar en hij noemt haar naam, zach .t, als
een lief koozing : E m m a . . . En hij zet zich neer en vertelt .
Vertelt van bet dorp waar hij nu woont, waar hij zijn
cooperatieven winkel heeft van comestibles en veel verkoopt
aan de industrieelen uit den omtrek . En onder 't spreken,
druk, levendig, ziet hij om zich heen, loopt den tuin in,
kijkt op tegen de kerk . Groot, donkey, staat hij in zijn
bruine zomerpak achter de bloemen : hij is wel de oude gebleven
de jongen met, wien zij bramen zocht
en toch . . .
is bet niet of er iets tusschen hen gekomen is, iets vreemds,
als een muur, ook al spreken zij na bun lange scheiding
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n u we4r vrij en als oude bekenden ? Het beklemt haar, ze
weet zeif niet waarom .
Weer in 't prieeltje teruggekeerd zegt hij zoo blij to
zijn alles her onveranderd terug to vinden en weer vertelt
hij, xneer nog : van den burgemeester uit zijn dorp, leuke
bass als dat was ; verbeeld-je E m m a, wet hij laatst gedaan
heeft . . . en zij lacht om dien burgemeester die zoo'n leuke
bass scheen, en ze spreken over vroeger : wilt ze nog dit
en wet er toen gebeurd was, ., en toen ? . . . Als vlinders
dartelen hun woorden om die oude herinneringen, tot zij
eindelijk, als moe van zoo veel woorden, zwijgen, en opstaren naar den grijzen, van 't dalend zonlicht nu roodgetinten muur der oude kerk . . . En nogmaals voelt zij die
beklemming, als was er toch iets anders geworden, ze weet
niet wat . . . Heel stil zitten zij . . , en nu . . . nu hee ft hij
het gevraagd . . . En flu ziet zij hem weggaan met gebogen
hoofd, en vreemd voelt haar borst van de tegenstrij digste
emoties . En alleen, onder het verdriet, dat ze voelt, behal ve
hem, ook zichzelve to hebben aangedaan, is deze gewaarwording heel sterk : een snort van verruimende triomf dat
zij hem van zich heeft doen gaan, zooals hij eens van haar
gegaan is, wreed, zonder verklaring . . . Maar de nachten
daarop had zij d66r geschreid . . .
„Juffrouw, juifrouw E m m a . . . "

Zij schrikte op ; 't was juffrouw B e v e r s die haar riep .
,,H ?" zong E m m a's stem van uit de etalagekast,
wear ze geknield lag .
„Ach, wil u even zoolang op den winkel letten ; ik wo1I
even naar achter : de meid vragen of ze effentjes met stoffer
en blik komt ; d'r legt hier zoo'n stof, weet u . . . "
„Goed . . ." antwoordde het meisje, nu ook tegelijk ziende
hoe de etalage klaar was . Zij stood op
wet pijnlijk van
't lange knielen
en was met een sprongetj a in den winkel ;
daarna schoof ze de houten beschotten toe .
Tegelijk kwam er een klant .

om twaalf uur bracht K a t o hun de koff.e . En terwijl
ze er zaten, achter juffrouw S c h e 11 e m a n s' kantoortj e, hot
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bochelig menschje en zij, en hun boterhammen uit de courant wikkelden, begonnen E m m a' s gedachten weer our
dien Zondag road to zeuren, dien Zondag met M a r i e. . .
en our wat G err i t gezegd had . . . dat vreeselijke . . , was
zij dan werkelijk de schuld eraan . . . dat k®n toch immers
Diet, en 't was ook Diet . . .
Het B e v e r t j e at . In de kom van haar smallen schoot
lag schamel, op 't vies-vettige papier, haar brood] e, waar
haar poor benaaldsteekte vingers aan plukten, telkens sere
klein brokje afbrekend, our zoo lang mogelijk er wee to
kunnen doers . Ze had een onsmakelijke manier van eten,
het menschje ; ze klis-klaste het brood tusschen haar kiezen
met kleff.g smakken van haar dunne lippen, wat E m m a
wee maakte . Toch zielig zoo'sn menschje, oud en droop geworden in zoo'n winkel-graf . Tu zij at schuifelde haar gels
huid onrustig over haar beenig voorhoofd ; haar grijzig haartoetje zat als een angstig diertje gehurkt op haar achterhoofd .
E m m a had peen honger : dit menschje, L e o, die Zondag, tante, G e r r it, de warmte buiten, bet maalde alles door
haar star herdenken, haar benauwend op de borst drukkend .
O ! hoe hield ze dat Dog nit, hoe held ze bet uit ! . . .
Ze beg on door den winkel nerveus op en Deer to gaan
sours

ook een

eindje

de verguldde trap op

en de
, snou-

wassen modellen die bier en daar prijkten met een
veaute," staarden nuchter-tergend haar aan uit hun onnatuurlijke glas-oogen . Daar was een dame met vuur-roods
wangen, wier donkere oogen op haar inboorden als in koorts ;
een klein meisje stored naast haar ; dat deed Diets dan wijzen
met bet straw gebaartje van haar opgeheven arm . En op
de rekken lagers de stoffen bun zoete geuren to ademen, en
achter 't gordijn van de blousen-kast moist ze week-slap ze
hangers, die dingen, waarvan ze 's nachts drdomde in den
laatsten tijd .
en Dog urea
.
O God
III .

Met den dap scheen de hitte toe to nemen . Het roodgestreepte zonnezeil boven de stoep, dat of en toe loom
O. E . IX 8

12
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bolde op een heeten wind, scheen wel als met bollende
wangen de hette naar binnen to blazers, die dan broeiend
bleef rondspoken in het duffe win kelruim . E m m a had
een gevoel als leefde ze maar half meer . Ads er dames
kwamen hielp zij gedwee, mat de handschoenen op de
knokkels of geleidde ze naar de paskamer achter 't
magazijn, waar zij ze blouses passers help, nauwkeurigjes
met spelden aangevend waar veranderingen moesten worden
aangebracht. Onderwijl zeurde zangerig hear stem de winkelwoordj es, met een lief heid die hear in de keel dreigde to
stokken, en telkens wischte zij zich met hear zakdoekj e het
tweet uit het verhitte gezicht .
Hwam ze dan eindelijk na zoo'n moeizaam doorgetobden
dag thuis, in het broei-muf bovenhuis bij tante, dan was
G err i t er met zijn gevrij dat hear ziek maakte, en die veel
sprak van L e o, telkens maar wee"r van L e o, dien hij haast
iederen morgen tegenkwam als hij naar zijn kantoor ging,
verloopen . . , dear was het eind van weg . . .
Op eon avond dat ze thuiskwam gaf tante hear eon
brief, die voor hear gekomen was . Ze herkende het handschrift van hear zuster N e 11 i e en nam den brief dadelij k
met naar hear kamertje . Zij hoorde maar weinig van hear
zusters en broers. Gee r t, die in H. . . ears eon school was
schreef haast nooit ; N e 11 i e, ofschoon ze was getrouwd en
al kinderen had, zoo of en toe, en de jongons
de eon
was op zee en de ander op kantoor - hadden weinig tijd
ach neen, ze voelde wel hoe ze moor en moor van hen
allen vervreemdde . . .
E m m a, zich op hear bed zettend, las den brief van
N e 1. Ze schreef opgewekt, klaagde wet over de kinderen
die zoo lastig waren, over 't kleine huffs, 't was alles zoo
duur in C . . ., maar verder toch opgewekt, vol loftuitingen
op hear man, die een engel van goedheid was ; do kinderen :
AA n ii a't j e, B op, ze hadden kleuren als belle$euren andanks de 0 . . schee lucht . . .
De brief leek wel een lange jubel over hear gelukkig
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huwelijk, wel een juichende kreet van verrukking over de
liefde voor hear man . . .
Toen had E m m a heel lang stil op het bed gezeten,
het brief papier koud-ritselig tusschen hear vingers, die
beefden als in koorts . Reeds vaak had hear zuster hear op
die manier geschreven en nooit had ze aan dat uitgebazuind
geluk veel waarde gehecht . „Nou ja, we kennen dat, dat
geluk dat overdag met zichzelf to koop loopt en 's nachts
lig t to huilen van kou en een leege maag", had tante eens
gezegd en zij had altijd hetzelfde gevonden . Wat was het
dan nu, dat in dezen brief hear plotseling de openbaring
bracht van een zacht, warm-stralend geluk, dat voor hear
.altijd onbereikbaar zou blijven 2 . . . Zij, ze had hear geluk versmaad, als een blinde had zij hot van zich gestooten,
onherroepelijk en voor altijd . En niet slechts zichzelve,
ook dien ander had zij het geluk genomen, zijn leven verwoest in een oogenblik van dwaze preutschheid .
O,
vadertje, moedertje, help me toch, help toch . . . .
Met starre blikken staarde zij voor zich been in 't
kamertje, dat zich langzaam met den avond vulde . Door
het dakvenster zag ze de lucht in zacht-teere kleuren ; dock
de portretten harer ouders
in die laatste dagen weer op
hear latafel neergezet
ze bleven zoo koel, zoo strak . . .
Het verleden was wel voor eeuwig verloren . . .
Iv.
Op een avond van de zaak op weg near huffs, ontmoette
ze op het Rij sseler Plein tusschen het gescharrel van trammen Mien H o u t en, die 's zomers gewoonlijk om zeven
uur al vrij was . Mien liep alleen, wet niet dikwijls gebeurde,
en toen ze E m m a zag aankomen vertrok zich hear mood
tot hot spottend lachje om „het kind ." Ze was toch wel
eon dame, M i e n, zoo heelemaal geen winkeljuffrouw in 't
genre van B e t s of D o r a . Even, ondanks zichzelve en hear
verdriet, hear ergernis ook om Mien's spottend lachj e,
schoot het E m m a door het hoofd : dat het toch wel pret-
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tig zijn moest je z66 to ku .nnen kleeden, en toch warm
hat goedkoope stofjes maar, die ze droeg . Doch M i e n had
den slag van niets jets to waken en apes stood hear goad .
„Zoo, ban jij dear ook ? Ga je near huffs?"
Mien hield hear staande.
Ze droeg een rok en
jacquetje van mocca-kleur waaronder een borst van ingeplooid
creme satijn, en een breed-randen baby-hoed van wit stroa
met witte veeren ; verder bruine glac~s en een wit-kanten
parasol . E m m a voelde zich kleintjes en sjofeltjes bij hear
en er was altijd jets in de donkere spotoog en van lit i e n,
dat hear bedeesd hear blikken deed neerslaan . Ze leek wel
mal, kribde ze tegen hear eigen stemming op : die Mi e n
was wel een pear jaar jonger den zij ; ze was toch niet
bang voor hear.
Mien vertelde dat ze van een vriendin kwam met wie
ze had afgesproken om near de muziek in 't Gravensteenpark
to gaan, maar hoe, toen ze had aangebeld en d'r woe opendee die hear gezegd had dat Ann a er al van door was,,
alleen, near ze geloofde, maar zeker moist ze 't niet .
„Nu ja, he, j e begrij pt ! . . ." lachte M i e n nog tar verklaring van on der hear babyhoed en ze draaide even, als van
in.wendige prat, de steel road van hear parasol, die als de
kap vann een caroussel flu een pear meal sziel boven hear
hoofd om-zwirrelde .
Hat verwonderde E m m a dat M i e n
hat zoo kalmpjes opnam, niet woedend op A n n a was, dat
die hear had in den steak gelaten . 't was niets voor M i en,
die anders dadelijk op hear teentjes was getrapt .
Maar M i e n scheen in een goede stemming ; 't was
lekker wear
en terwijl nu de beide meisjes semen de
straat uitliepen (niet gearmd, dat stood niet, zei Mien)
hoorde E m m a hoe hear vriendin die A n n a Will em a
: geen
toch ook eigenlijk een lam etre vond en zoo stow
bean kon ze nog in 'n rok zetten ; hoe ze bij M e ij e r e n
S m e t h o r s t kwam mocht Joost weten .
E m m a, half luisterend, was hat nog niet met zichzelve
eens, of ze met M i e n zou meegaan near de muziek.. Zij
kwam er nooit ; tante zei dat hat niet veal zaaks was en
G e r r i t had eens rondweg gesproken van een „beestenboel" .
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Maar moat moist zoo'n sufferd er eigenlijk van, en als Mi e ii
er heen ging zou het ook wel niet zoo erg wezen ; die zou
we oppassen niet in do herrie to komen . Tante eindelijk,
om die zou ze 't heusch niet later als ze er zin in had .
Zou ze 't doers ? NI i e n scheen hot vauzeif sprekend to
vinden, al had ze niets gevraagd . Eu . . . zou NI I e n het niet
flauw vinden, weer echt jets voor ,,het kind", als ze zei
naar huffs to willen
E m m a was verlegen voor NI i e n ; haar moat bedeesde,
bescheiden natuur deed haar tegen haar vriendin met hare
luchtige, elegance gemakkelijkheid, haar groote-dames-allures
opzien ais tegen iemand die moor van het levee moist dan
zij en aan wie zij, to gelijk, aansluiting zocht in 't gevoel
van in NI i e n eon vriendin, althans eon kennis to hebben
van haar eigen stand, den stand harer ouders, al was Mi en's
wader dan inlay een eeuvoudige broodbakker in G . . ., naar
NI a. r i e ecu s verteld had . Maar Mi e n, met haar fijnen smaak
en distinctie, had zich boven haar stand weten to verheffen
en d, yin zat 't hem wel, dacht E m m a, terwiji ze nu
.zwijgeud do Rijsseler IPoort door ;ingen. .
Ret was eon zachte avoid en het schemerde reeds .
Van hot Wagendonckplein vertrok juist eon tram naar do
Rijsseler Sinizen ; witte toiietjes on groote zomerhoeden
fleurden-af van do stikvoile balcons . De boomers ears den
Parkweg standee zwaar-groen, onbeweeglijk in griflige
karteling tegen de jie lucht ; daarachter vlakten do gazons
weg van den hertenkamp, do herten als wag e schichtige verschjningen jets lichter afplekkend tegen het donkey fond .
Zij ginger den tweeden park-ingang, liepen nu in do
schemerige lain . Eon pair gob lichijes bij de buitensocieteit
Do Eendraeht prikten al tusschen do boomer . ; of en. toe
kionk van gait do verte ecu lack, een kreet .
Zij naderden do volte . - ,,Willen we niet lever moat
op eon afstand blijven hooren P" . . . opperde E m m a, benauwd in 't gedrang to komen . Maar Mien wilde even
zien of hot do Artillerie of do Cavailerie was die speelde,
en terwiji ze dit zeido zag ze scherp nit order de menigte,
ads zocht zij iemand .
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„Zoek je iemand ?" vraagde E m m a , dock hear vriendin
gaf geen antwoord, drong om bet hek been near de achterzijde van de societeit . Opgeschoten jongens, dien stm eisj es,
winkeljufjes woelden langs hen been ; een huzaar bonkte
in 't voorbijgaan tegen E m m a aan, grapte tegen ziju kame-raad om Mien's babyhoed .
„H a in, die juffrouw draagt 'n flensie op t'r hoof'!" . .
Langs de tent komend verwaardigde M i e n de muzikanten met geen blik ; bet scheen hear toch niet zoo heel
veel to kunnen schelen of bet de A rtillerie of de Cavalleriewas, dacht E m m a . Ze waren nu wet nit bet gedrang ;
ademden op. Neen, heel veel zaaks was bet toch niet
her buiten bet hek, moest E m m a tan to toegeven . flier
span de achterzijde van 't gebouw, dicht tegen bet societeitshek aan, was bet tamelijk leeg en rustig, lekker-koel
onder dit hooge boom-gedeelte . Behalve een groepje heeren
een eindje rechts van hen, stonden om hen been wet
kalme burgers met vrouw en kinderen, een enkel paartje
ook arm-in-arm aandachtig luisterend near de muziek .
A.chter hen bewoog pretend en sissend en schuiflend de
menschenmenigte, den ganschen avond rusteloos rondzwermend.
,,Is 't hier nu niet veel beter als wear jij straks wou ?"
vroeg Mien .
„Maar de muziek zou dear toch mooier klinken,"
meende E m m a nog tegen to moeten zeggen . „Je staat
er hier zoo ap."
Juist viel de muziek in ; bet vierde nummer : ,,Ave
Maria" van Schubert . Met een blij-verrast schokje hoorde
E m m a op, greep Mien bij den arm vast, hear dwingenc
tot luisteren . . . En bet was hear als werd bet voor een
oogenblik heel stil ; van de overzijde van 't hek klonk bet,
ruraoer der menschendrukte vaag, als ver . . . En onder 't
groen-donkey bladerdak, in den schemer, klaagde de melodie
uit van een eenzame tuba, zacht beg eleid door 't overib
orkest . . . , vreemd voelde E m m a zich, als geneigd to
schreien . Hoe dikwijls had hear vadertje dat vroeger niet
gespeeld op 't orgel, de stille winteravonden dat zij alien
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in de gezellige huiskamer bij een zaten om de tafel, onder
't licht der lamp . Of 's zomers . Zij zaten dan in het prieeltje in den tuin, dicht bij den muur der oude kerk. Geen
geluid was alom ; alleen, van nit het venster, klonk vaders
spel.urea
.
En of en toe, in den hoogen toren, sloegen de
m a had moeite zich goed to hou den ; zij beet zich
op de lippen nit vrees dat M i e n jets merken zou . Maar
M j e n merkte mete
; zij verveelde zich blijkbaar, was al een
paar maal heen en weer geloopen tot aan het groepj e heeren
dat nog altijd rechts van hen, wat naar achteren, to praten
stood en waarvan enkelen nu naar haar omzagen . De muziek
zweeg, en E m m a keek wat besl uiteloos naar haar vriendin ;
wat wilde Mien toch bij die heeren, wat liep ze daar to
draai en en vreemd naar de boomers to zien ? Zou het . . .
zou ze ! ! . . , maar neen . . . dat kon toch niet . . .
Zij voelde zich een kleur krijgen ; ze dacht aan wat ze
zoo wel eens terloops nit gefluister van Mien met B e t s
of de andere meisjes in de zaak had opgevangen, ook
en ze moist niet waarom
aan dien dansavond, waarop
M i e n opeens verdwenen was . En ze voelde flu haar wang en
gloeien . - Daar zag ze hoe een der heeren zijn cigaret
wegwierp en naar Mien toestapte, die lichtjes het h .oofd
afwendde . Nu praatten ze, Mien moat draaierig, als zich
wiegend op

~~n voet, met haar

parasol-stok

gaatjes

in

den gron d prikkend . De heer, een dikke blonde, met een
stroohoed achter in zijn nek, sprak druk, met levendige
gebaren, en van tijd tot tijd zag M i e n dan even op van
haar gaatj esgeprik en lachte .
E m m a voelde haar slapen kloppen ; een schaamte, verlegenheid, maar ook nieuwsgierigheid to hooren moat die twee
daar samen spraken
het dwarrelde alles door haar heen .
De muziek was weer ingevallen, een luchtig wijsje,
afwisselend telkens heel hard en heel zacht met veel kriebelig
notengeduikel en gesla op de turksche trom .
Eindelijk, daar stak de heer zijn arm door dien van
Mien ; E m m a zag hoe Mien even tegenstrubbelde, omzag
naar Mar . . . ; dan wandelden ze samen weg het donkey in .
Nu was het toch wel schaamte, voile, vurige schaamte
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en niets den schaa mte alleen wet E m m a vervulde, naast,
misschien, een beetje, jaloersche spijt en verlegenheid, dat
Die M i e n . . .
hear gezellin hear zoo alleen liet staan .
mee to gaann met een vreemden beer l . . . En dau terwijl
bet al zoo donkey was, hoe durfde ze . Dat had ze toch
niet van hear gedacht . . .
Maar al gauw begon zij alleen aan zichzelve to denken ;
ze moest near huffs, wet zou tante wel zeggen ; ze had nog
niet eons eon boterham gegeten ! Enfin, wet tante zeggen
zou was hear tamelijk gelijk ; ze was oud en wijs genoeg
om to weten wet ze doen en laten kon . Maar 't zou
dadelij k gauze zijn en den begon hot gedrang
dus voort . . .
Thuis was ze toch maar zonder boterham direct near
bed gegaan . Tante had absoluut willen weten wear ze vandaan kwam en ze had maar gej okt van „M a r i e die hear
moo jarig was", en die ze ook werkelijk dien middag was
gaan feliciteeren . Wear bemoeide tante zich den ook me!
Nu lag ze in bed, gestrekt onder de koele lakens, en
dacht na . Die M i en . . . zou ze flu al thuis zijn ? Wat
deed ze toch met zoo'n vreemden meneer 2 • • Maar wet op
en n eer wandelen ? . . . Gekheid waken geloofde ze ; maar
. was dat alles, of . . . of gaf hij hear ook misschien
.
den
een kus ? ? •, • A bah ! zij zou bet vies vinden : van zoo'n
onbekenden man een kus to krijgen . En toch scheen dat
bet wel to zijn wet M i e n zich doen lief
: kussen . Ze had
dat dikwijls van Mar i e gehoord . Want slecht was Mien
niet ; andere dingen deed ze niet ; ze was misschien wet
lichtzinnig, m ear niet slecht . . .
Van wet die „andere dingen" zouden kunnen zijn, had
E m m a slechts een vage voorsteiling ; als de andere meisjes
er ll.uistrend van spraken had zij altijd bedeesd zich teruggetrokk en, ook wet, omdat zij instinctmatig voelde dat bij
hear nadering de stemmen zwijgen zouden, en zij zich doze
ondervinding schaamde .
V.

Den vol g enden m orgen, op 't magazij n, was M i e n er
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expres voor near ben.eden gekom.en ; deed wet verlegen.
„Zeg, 't spijt me dat ik je gisteren zoo ineens moest
laten schieten, maar 'k zag een kennis van nee ."
1k zag eenn kennis van me! Daar zag het flu wel niet
precies near nit, vond E m m a : eerder of M i e n near eenn
kennis had gezucht, maar enfin, wet ging hot hear ook
eigenlijk verder aan ; liet ieder toch doers wet zijn hart hem
ingaf ; het levee was veel to kort om je over andermans
zaken to verkniezen . : je hadt ears je eigen genoeg, en misschien had M i e n wel groot g elijk wanneer ze eens zocht
near eon verzetje .
E m m a voelde zich in eon onbehagelijke, verveelde
stemming . Meneer P a u 1 was onverwacht nit den Harz teruggekomen ; had bij S c h oil e m a n s geklaag d dat de kwartaalsnota's zoo slecht opschoten, en dear er voor 't oogenblik
toch nog weinig inn het mag azij n to doers was, had de
Schoil evi sch hear, Emma, die 't ongeluk had als
onderwijzers-dochter een betere hand to schrijven den B e t s
of M a r i e, in hear loketje gestopt achter 't Particulier Bekening-Courant, met eenn berg b .anco note's, een pen en eenn
pot met iukt. Daar zat zij nu denn langen warmers dag ears
een stuk door en schreef. .A,.is ze een pear uur gezetenn
had, l.reeg ze een gevoel als moest ze stikken ; de winkel
leek een kookoven ; de hitte broeide zoetige geurtj es nit
in de mantel- en japon-stoffen, on alles scheen wet op to
dwalmen near hear hokj e, dat het hear benauwend in de
keel propte . Daarbij had ze spoedig schrijfkramp, waarbij
eon stroeve pijn door hear vingers trok en de pennehouder
hear nit de hand dreig de to vallen . Dan rustte zij wel
eon poosje, maar moest daarna toch weer voortgaan . ; hot
moest af, had men.eer Pan l aan juifrouw S c hello man s
gezeg d : de tweede boekhouder was ziek ; dus . . . en
S c h oil e m a n s had beslist geweigerd „die keukenmeidenhanden" van. M a r i e of B e t s aan de note's to laten
knoeien .
Boven de glanzende blankheid van het papier zat E m m a
to piekeren aan hear bittere gedachten . Wat had zij aan
hear levee ; wet had zij er aan of buiten de zon scheen en
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de vogels zongen, de boomers green stonden en de bloemen
bloeiden . Zij zag niets dan dit muffe kantoorhokje, hoorde
niets dan 't gekras van haar pen . Dat ging zoo dag aan
dag, eindelooze urea. Er stonden zooveel folio's in dat
dikke boek ; er kwam geen eind aan . Leefde je daar dan
voor : em rekeningen to schrijven, al die suffe, levenlooze
artikelen op een rijtje onder elkaar. De mevrouw keek er
even naar, hm, zooveel, valt niet mee ; frommelt hem nijdig
weg in haar sleutelmandje, klaar . Zei iemand haar dank
veer haar werk ; voor al de moeie uren van haar jonge
levers die ze er aan gegeven had ? Hoe was dat spreekwoord ook weer, van Socrates geloofde 'ze . „Men meet
niet . . . wacht daar had ze het : men meet niet levers em
to eten, maar eten em to levers
. Te levers . Leefde zij ?
Zij bewoog, zij liep, of zij zat to schrijven . Maar was dat
levers ? Neen, neen, dat was levered-zijn, bewegen in tegenstelling van deed-zijn, in-j e-kilt-liggen,
maar 1 even was
het niet. Levee was dat van vroeger thuis . 's A.vonds, em de
tafel, als vader wat moois veorlas . Hoe viel dan het licht
op zijn lief heog voerheofd, en moedertje zag van tijd tot
tijd op en haar aan . Dan ken N e 11 i e of G e e r t sours
ineens een opmerking makers en dan legde vader het boek
veer een oogenblik neer en er begon een gesprek over 't
een of ander prettig onderwerp, dat ze wel niet altijd
heelemaal begreep, maar dat tech prettig was . Of zij
liep door de wei in den vroegen morgen . Frisch lag de
dauw op het groene gras ; alles scheen als rchoen gewasschen met nieuwe, versche kleuren ; wijd, wijd de horizon
naar alle kanten . Hoe scherp stonden de boomers van
den Uchteler straatweg dan of tegen de heldere lucht,
net een rij kleine mannetjes. Een kee loeide. Geel zag
het veld van duizende beterbloemen . Ea de zon, de lieve
zon lag stralend over alles heen . . .
Teen, ja, teen leefde zij ! Teen was zij gelukkig . En
alle menschen em haar heen schenen het 66k to zijn . God
was wel heel geed . En flu ? Neen, gelukkig was ze nu
niet. De anderen ? Was S c h e 11 e m a n s gelukkig ? Ze
geloofde het niet . Waarom snauwde ze anders den
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ganschen dag ? Het B e v e r t j e, Mar i e, meneer Paul?
M a r i e had een naar thuis, moist ze, enn meneer P a u l
leefde gescheiden van zijn vrouw . M a r i e had haar eens
jets akeligs verteld van Bets en meneer Paul ; ze geloofde
het niet ; maar zou het dan eigenlijk zoo'n wonder zijn dat,
ads hij dan niet gelukkig was, hij het geluk zocht, al was het
dan op een manier die „men" niet goedkeurde ? Want B e t s
was toch 66k niet gelukkig, zij was nooit eens vroolijk,
altijd zoo gedrukt, en M i e n evenmin, al moist ze zich dan
ook goed to kleeden en zich altijd aardig en opgeruimd
voor to doen. Waarom wandelde ze anders met die vreemde
heeren ? Dat zou ze niet doen als ze een tehuis had als
zij vroeger . Ne 1 of G e er t stiekum wandelend met vreemde
meneeren ! Ze moest lachen om z66'n gekke gedachte !
Maar flu was het alles weg, voor goed . Nu woonde ze
bij tante en had ze niets meer dan G e r r i t en de meisjes
van de zaak. Tante op de plaats van haar moedertj e ! --was 't niet een bespotting van het mooie levee van vroeger,
een ale elige, valsche bespotting ? Na zat ze hier in een
eng kantoortje en schreef rekeningen . Mevrouw C . `V. A..
G r a f d ij k, debet aan G u i 11 e p o n f r e res . . . Zij wierp haar
pen op het bakje ; ze kon niet larger
; ze walgde vann den
heelers tijd diezelfde gedrukte krulletters onder de oogen
to hebben ; ze had het papier in elkaar willen frommelen,
het met haar vingers woedend willen vaneen rijten .
Doch juifrouw S c h e lie m a n s stale haar spitsen, van
de pokkenn geschonden news om den hoek van 't kantoortje .
„Hoe staat het ermee E m m a, schiet je moat op?" . . .
En E m m a, die haar pen weer haastig gegrepen had,
zei bedeesd, ij verig schrij vend, van jawei juffrouw, en dat
ze aan de letter G . was . . .
's Avonds, na sluicing der zaak, was het nog een tijdje
schemerlicht buiten, en een paar maal had zij B e t s i e
R e s sin k meegekregen voor nog een klein draaiommetje .
Weer in 't vrije buiten en onder de menschen, na zoo'n
eindeloozen dag in de zaak, was het haar als kwam zij uit
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een graf : hetzelfde gevoel dat zij eens als klein meis j e
gehad had, then ze langen tijd was ziek geweest .
Nu, dat h.et avondde, was ook de hitte van den dag
geweken voor een goeddoende koelte in de l.ucht en 't was
prettig loopen flu op de krakende schelpen in 't stadsplantsoen of over 't glad plaveisel van de Rijsselkaden, in
de frissche bries van de rivier .
Toch voldeden deze avondwandelingetjes haar niet . Z j
verwonderde zich, begreep het niet, en toch . . . Het was
of het buiten-zijn haar niet meer die bevrediging schonk
van vroeg er ; of haar verlangen uitging naar flog iets
. Als zij een tijdlang
anders, ze moist zelve niet moat
zwijgend naast B e t s i e was voortgegaan, kon ze sours
opeens haar oogen vochtig voelen, zoodat ze haastig het
hoofd afwendde, nit vrees dat haar vriendin het zou
bemerken . Er was iets in het langzaam a .an-schemeren
van den avond, dat haar stemde tot weemoed ; iets dat
haar het verre loeien van een koe aa,n de overzijde van de
rivier tot schreiens toe tragisch maakte, iets on.zegbaars ook in het zoo stille staan der boomen en heesters
teg en de klare lueht . Als een wonderlij ke nevel waasde
over het al en waasde over haar ziel, die weende in een
onbestemd verlangen .
Een.s hadden ze voor enkele minuten gerust op een
bankje aan den ingang van 't plantsoen . Er waren kinderen
gekomen met een sportwag en en een juffrouw, en die haddenn
zich voor eenn oogenblik naast hen genet . De kinderen,
klein nieisje in wit-pique jurkje met blauw, blond-glanzende
krullen en rose wangetjes, het jongetje -- forsch bruinoogig ven.tje
in matrozenpakje, hadden jubelend net de
sportkar heen en weer gereden, dat hun kreetjes vree .mddruk opklonken in de stilte van den avond .
Tot de
juffrouw was opgestaan en de kinderen had geroepen, daar
het m~er dan bedtijd was .
En de gansche week door was de herinnering aan deze
kindertjes in den stillen avond E m m a bij gebleven als iets
lief-weemoedigs, waaraan ze niet terugdenken kon zonder
dat haar weer de tranen in de oogen kwamen . . .
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VI .
M a r i e had al verscheidene keeren beproefd m a
me to krjgen hetzij near de muziek in 't Gravensteenpark,
of near de ,,Gouden Kroon" in de Napo1tonstraat, wear het
dansen den heelen zomer doorging. Doch hoewel de wandelirigen met B e t s Em m a niet bevredigden, zoo had ze
in 't begin toch steeds tegengestribbeld Mar i e op de door
haar genoemde plaatsen to volgen, in een vage verlegenheid
en angst . Toch verlangde zij heimelijk er near, wilt zij vooruit dat zij eindigen zou met toe to geven ; de weemoedige
avondzwijging, de alleenheid beklemde haar ; ze wilds menschen om zich heen hebben, veel drukke, lachende, vrooIjke
mensehen ; ze wilds zelve 66k druk en vroolijk zijn ; haar
eigen lack hooren . Ze wilds levee,. En L e o, haar schuld,
waaraan zij op haar avondwandelingetjes bijna voortdurend
denken moest . . . ze Tilde er niet aan denken, ze wilds niet .
Vergeten wilds zij en lachen! Lachen en levee ! Jets anders
was er niet .
De gedachte dat zij niet dansen kon was de laatste
aarzeling waardoor zij log terugbleef. Doch toen zij sees
in 't magazijn op een oogenblik dat S c h e 11 e m a n s near
boven was met Mien de pas-de-quatre had geprobeerd en
gemerkt had dat het Tel grog, overwon zij haar schuchterheld en vergezelde M a r i e nu geregeld . Toch heette het
eerst nog alleen om toe to zien . Maar eenmaal in de verlichte zeal net het rood en goud en de meesleepende muziek,
me-ademend de warms, als dronken-makende atmosfeer van
daps-opgewondenheid, voelde zij als vanzelf haar voeten los
worden, en toen ze een pear meal door heeren werd gevraagd
was het natuurlijk dat ze opstond, al was het met een kleur,
en danste .
In den aanvang was zij heel verlegen, voelde zich linksch,
moist mist wet ze zeggen moest! Ze voelde zich schapig glimlachen als de heeren tot haar spraken, vroegen of ze vaak
her kwam, opmerkingen maakten over de zeal : ,,dat het
ifink glad was . . ." Zij vond het eigenlijk ook maar half
prettig, schoon ze er Mien of Marie niet van spreken
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durfde nit vrees van to worden flauw gevonden . Zij bloosde
dat een beer zijn arm zoo om haar been hield ; ze zag er
jets brutaals in, dat haar lust gaf zich los to rukken, en
alleen de gedachte dat bet zoo hbbrde, alle andere meisjes
ditzelfde heel natuurlijk en passend vonden, deed haar 't
lijdelijk verdragen ; toch, neen, prettig vond ze hot die eerste
keeren niet. voor 't overige waren de heeren heel fartsoenlijk en beleefd, „uette ventjes van wie sommige veel monnie
hadden", naar M a r i e vertelde. Als ze warm gedanst was
boden ze haar aan jets voor haar to halen bij 't buffet ;
een vooral, die haar telken s weer vroeg, deed erg bezorgd,
vroeg herhaaldelijk of ze niet moe werd, niet liever wat met
hem in den tuin wilde gaan wandelen . Maar dat had ze
steeds hardnekkig geweigerd .
Een paar malen ook had ze gedanst met heeren die
minder aardig schenen, brutaal haar vastgrepen en bun
vingers stiff drukten om haar corset . Een groote blonde,
die vaak met Mien walste, was haar onafgebroken strakdriest blijven aankijken, dat ze van verlegenheid gemeend
had in den grond to zullen wegzinken en geen mood had
weten open to doers op al wat bij haar vroeg : in welke
zaak ze was, of haar ouders nog leefden en waar ze woonde . . .
Eindelijk had bij even zijn schouders opgehaald en haar
midden in den daps eensklaps losgelaten ; was op M i e n
afgegaan, die bij juist zag binnenkomen en die hem n u
lachend de hand gaf. En E m m a, wat beduusd alleen
blij vend, zag hen samen gekheid makers, toen Mien, met
een snelle wending van bet hoofd, even kijken naar haar,
E m m a' s, kant. En weir voelde zij zich een kleur krijgen,
maar nu van schaamte om haar linkschheid, van boosheid
door dien beer zoo to zijn alleen gelaten, voor gek staand
midden in de zaal, dock vooral van spijt omdat bij hot
aan Mien vertelde en Mien haar flu natuurlijk weer eon
flauwerik vinden zou .
Zij was dien avond dadelijk naar huffs gegaan en een
paar maal weggebleven . Doch zij verveelde zich 's avonds
thuis, waar G err i t haar ergerde met zijn gevrij, en 't werd
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to gauw donkey om nog alleen to wandel en . Zoo keerde
ze na eenige dagen toch weer in de danszaal terug . Er
was ook jets vreemds, jets bekorends in zulke avonden, jets
dat haar, ondanks haar verleg enheid, toch telkens weer
trok . Ze had er behoefte aan, gelach en vroolijkheid om
zich to hebben na zoo'n dag van duffe verveling op bet
magazijn. De daps-airtjes, die haar onder haar werk opeens
konden to binnen schieten, hield ze gretig vast en zoemde
ze den ganschen dag, ze liefkoozend in haar gezingzang
als jets moois en fiefs nit een wereld zoo veel beter en
heerlijker dan haar wereld bij G 11111 e p o n f r e r e s .
Als ze thuis bij tame was m oest ze oppassen . Tante toch
wilt van haar dansavonden n.iets af, dacht haar knippen bij
Marie, zooals E m m a haar eens met een kleur had wijsgemaakt dat ze iederen avond samen deden, heel goed voor
oefening, flu ze met Januari op de naaikamer komen zou .
„Wat zing je daar toch den godganschen middag kind P
me hoofd maalt er van," had tame op een middag terloops
gezegd, en G err i t had gegrinnikt van „De lustige speelman" van S t r a u s s, of zoo jets. Vuurrood had E m m a
de kamer verlaten .
Toen was zij met schrik gaan bemerken, hoe bet kringetje
barer dansers steeds kleiner werd en zich eindelijk tot drje
of vier bepaalde : juist de heeren die zij in 't begin zoo
aardig en beleefd had gevonden, dock die flu bleken op
den dour toch wel wat vervelend to zijn . Zij boden haar
altijd opnieuw weer vanille-ij s aan, hoewel zij, verlegen,
steeds bleef bedanken ; zij zeiden altijd weer dat de zaal
goed glad was, of sons ook dat bij niet goed glad was en
dat er wel weer eens wat poeier mocht gestrooid worden .
Den beer, die haar gevraagd had met hem wat in den tuin
to gaan wandelen, had ze na die paar eerste keeren niet
teruggezien, en nu had zijzelve vaak lust haar dansers, die
nooit er van repten, mee to trekken uit de zaal, in de
uiterste hoop van buiten dan toch misschien een ander
onderwerp voor conversatie to vinden dan die eeuwige gladheid van de zaal en dat bet vanavond zoo vol was . Ook
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kwelde haar de hitte sours bovenmate, en zij begreep niet
dat de andere meisjes er geen last van schenen to hebben .
Die lachten en maakten gekheid met hun heeren : de brutalen, die ook hear die eerste keeren gevraagd hadden,
dock sedert niet waresn teruggekeerd . Haar verlegenheid
scheen hen to hebben afgeschrikt, dacht zij spijtig, terwijl
ze zich lusteloos omtrekken liet door de twee, drie eenvoudige jongens, die zich nog our haar bekommerden en
even verlegen wares als zij .
„Je bent ook zoo saai" . . , was Mar i e eens op haar toegekomen, nog hijgend van een wilden galop, zich koelte
toewaaiend met haar zakdoek . Met Marie schenen ze allemaal graag to dansen, hoewel ze er niets van kende en
„iedereen maar finaal op zijn eksteroogen trapte," zooals
ze zelf gul-weg bekende . Misschien was het omdat M a r i e
zoo brutaal was tegen jongens, ze eigenlij k altij d voor den
gek hield, al wares 't n bg zulke heeren . „Daar heb je hem
ook . Zeg, ben jij belatafeld ?" klonk het herhaaldelijk, en
niemand scheen er boos our to worden, zelfs de studenten
niet, verwonderde zich E m m a . Dat M i e n veel dansers
had begreep ze ; M i e n was mooi en elegant en nooit ruw .
Maar de grove en leelij ke M a r i e ? Vonden ze je dan aardig als je maar niet verlegen was, als je maar kon prates,
en geen kleur kreeg als een heer je wat strak aanzag ?
Was het dat ?
Zij begreep niet ; het bleef haar een raadsel waarover
zij dagen lang peinsde, in den winkel terwijl ze aan haar
rekeningen zat en op haar penhouder kauwde, bij taste
thuis als zij zaten to eten en G err i t hauwe grappen
verkocht, of taste ellelange verhalen deed over de menschen
uit de straat . -- Ook 's avonds, als zii in bed lag, voor 't
inslapen, liet de vraag haar niet los . Ho% kwam het toch,
dat die anderen het levee to levee moisten, genieten konden
van hun jeugd en konden vroolijk en aardig zijn, terwijl zij . . .
Dan was het weer in haar dat vreemde, onbestemde
van haar avondwandelingen met Bets i e, waarvann zij zich
geen verklaring geven kon, dock dat in haar ziel zich
strekte als met armen van verlangen . . .
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Op een avond, dat de hitte in 't zaaltj a bijna ondragelijk was, nam M i e n haar mee onder de veranda, waar ze
keannissen zag zitten, gezellig rondom een tafeltje . Er waren
ook eenige heeren bij, met wie M i e n dikwijls danste, en
iedereen schoof nu een eindje op om voor hen beiden plaats
to waken .
Het ging er luidruchtig toe . Men vertelde „uien" ; de
heeren moisten er hoopjes, waar de meisjes met bijeengestoken
hoofden gretig naar luisterden, dan telkens in een schater
uitbarstten . Herhaaldelijk schoot bet nit de groep : „En
zeg, kennen jullie die?
.
„En heb je die al 'es gehoord P . . ."
„Wat is bet onderscheid tusschen een varken en een
automobiel ?" plofte M a r i e er uit, maar dadelijk werd ze
van alle kanten door de andere meisjes aangestooten . „Nee,
zeg, niet ordin air asj eblieft ; we blij ven netj es boor !"
De heeren vischten, grapten van dat ze toch maar
jongens onder elkaar waren . Een gaf toen nog een ander
raadsel op en D o r a Mull a man grinnikte bet antwoord .
„Oooo, boor je hem!" . . . proestten de meisjes, en Mien
greep den beer maar gewoon bij den arm, als wou ze hem
als een kleinen jongen nit den kring zetten . De meneer
spurrelde tegen . „Zal j e je dann verder netj es gedragen 2" : . .
bedong Mien koket, met haar vinger dreigend . Pittig
teekende zich haar clank figuurtje in bet rose blousetje ;
fijn-guitig keek haar moat rood-warm gezichtje van onder
den babyhoed nit, en terwijl ze den beer
een student,
fluisterde G r e e t bij de schouders vasthield als om hem
to schudden, zagen haar donkere oogen hem met jets nitdagends aan . „Zeg, zal je je dan verder netj es gedragen P"
„Ja mama . . ." drensde met een huilstemmetje de student,
terwijl bij opeens een beweging maakte als wilde bij M i e n
naar zich toetrekken om haar to kussen .
Maar Mien gaf hem een klapj a tegen zijn wan g . „Niet
brutaal", zei ze lachend, weer zitten gaand .
E m m a had bet aangezien met groote oogen ; zij voelde
zich een kleur krijgen ; er wriemelde jets in haar borst
datzelfde vreemde gevoel dat zij wel in den winkel gehad
13
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had als ze de andere winkeljuffrouwen fluisteren hoorde
over dingen die ze maar vaagjes begreep . Het was half
verwondering en half verlangen, en ze voelde zich onrustig
worden nu, na Mien' s gekken met den student, als was
er even, door bet lachen en prates der anderen been, door
die twee, in gebaren en oogen, gesproken een geheime taal,
uit eon wereld die voor haar gesloten was . En een wanhopige wil, een al-trotseerende gretigheid : wil, gretigheid
van dagen-lang sail-vaag verlangen, zette zich nu eensklaps
in haar : 't geheim to doorgronden, to leeren spreken die
taal, die haar aan zichzelve onttrekken zou, zou makes
haar tot een dier ongedwongen vrij-nit lachenden, bier in
de Napoleonstraat knus-samenzwerenden . . .
Marie vertelde flu een verhaal waar weir vreeslijk om
geschaterd werd ; toes : „Wie west flu nog wat ? . . . " deed
een der heeren de rondvraag
en z66 plotseling had
E m m a „ik !" geroepen, dat zij er zelve van schrok . Doch
dadelijk sprak zij zich ook weir mood in ; 't was alles zoo
vroolijk, zoo ongegeneerd bier en ze wilds zich nu toch
i-miners indringen en levee, dat was : aardig en lief gevonden
worden, bet levee mee"genieten met de anderen. Brutaal dan
toch ! hadden de brutalen de wereld niet ? . . .
„Last hooren, last hooren !" werd er geroepen .
„Er was eens een boer, die hield kippen . . ."
E m m a zeide dit heel ernstig .
Gelach !
„Kom dan, vooruit, sst, E m die vertelt !"
„Nou moeten jullie me niet in de reds valise", vermaande zij, met denzelfden comischen ernst . „Ik zal nog
maar eons beginners . D'r was dan 'n boor, die hield prachtige
kippen . . . "
Nu lachte men niet meer ; aan alle kanten luisterende
gezichten. En opeens voelde zij zich vreemd-onplezierig
daar zitten, zoo door alien aangegaapt . Hot maakte haar
verlegen .
,,We zijn vol aandacht ! Schist op . . ." vond Mien in
die algemeene stilts .
„O wee, die is al ongeduldig," dacha E m m a, „hoe
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most ik nu, hoe was 't nu ook weer ; altijd weir van voren
of aan beginners en nooit verder komen dan die boer die
kippers had, dat was de aardigheid : zoo had ze bet vroeger
eens hooren vertellen en toes was er vreeslijk om gelachen .
Maar was 't wel aardig ? ? Als ze 't eens flauw vonden ! ! PP . . .
Pat alles vloog haar door bet hoofd, terwijl ze daar
zat, al die oogen op haar gevestigd .
„Wat kii ken jullie allemaal . . , je hoeft toch niet allemaal zoo naar me to kijken om bet to hooren . Non, d'r
was 'n boer, die . . . "
„Die had kippers ! dat weten we nu al, verder !" commandeerde er een .
E m m a bleef zwijgen ; 't was als zonk de grond onder
haar weg . Toes barstte er een schaterend gelach log .
„Daar was d'r eens, daar was d'r eens
„Een boer die kippers had !"

zong een der heeren op een bekend straatwijsje .
„Toe Em, nbg 's zoo's verhaaltj a ?" vroeg Mien, een
der andere heeren jets influisterend, waarop ze beiden gichelden .
„Ja, ja, E m m a, kom, vooruit, vooruit dan !"
„Ja, ja, sst, stil, hou je stil, die juifrouw gaat nog 's
vertellen !"
Zij drongen om haar been, plagende, spottende gezichten
van alle kanten .
„Kan ik u dienen, schoone dame, om beter op streek
to komen ?" vroeg een beer, die zich juist een cigaret genomen had en haar zijn koker nu voorhield . Allen lachten
weer, terwij 1 somm(igen der meisj es toegrabbelden naar de
cigarettes, waarvan de meneer toes aan elk er een gaf, ze
galant voor hen opstekend. Mien rookte fijntjes met nuffig
kring-mondje ; Marie zat to dampen als een stoomboot .
Een der heeren bliss E m m a plagerig wat rook in 't gezicht
en kuchend zich willende afwenden, schrok ze proestend terug
voor een tweeds wolk, die haar van de andere zij werd toegepuft. Fel schaterde bet, en toes E m m a schichtig wilds
opstaan en vluchten
zag zij zich van een kring grijsblauwe wolkjes omsloten en roodige meisjeslippen, harige
heerenlippen tanden-grijnzig inhalers en uitpuffen, inhalers
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en venijnig uitpuffen, en 't geschater doorrelde haar
daverend .
Toen deed ze iets, waarom ze zich later verfoeide : zij
lachte, als vond ze het heele gevalletje niets dan een wel
1 euke grap
en dit scheen haar kwellers to bez weren,
want juist dat Marie, die medelij den kreeg, had aan gespoord er flu mee op to houden, „dat ze 'r nou genoeg
hadden geplaagd," flapte de treiterstemming ineens doodneer, begon een der heeren heel bedaard, als van den pries
geen kwaad wetend, een nieu we grap to vertellen, waarom
alien de hoofden bijeenstaken.
Doch op haar kamertje wierp zij zich op haar bed en
lag langen tijd stil, met droge oogen . Zij was to diep vernederd om to schreien . Zij moist het flu, dat iedereen hay r
haatte : Marie en Mien die tot nu toe altijd aardig voor
haar waren geweest en met wie ze in de zaak zoo dikwijls
had rneegelachen om S c h e 11 e m a n s als ze n .ijdig was, of
om de een of andere gekke gewoonte van een klant . . , en
die heeren, die haar toch wild-vreemd waren, ze haatten
haar, haatten haar allemaal . . . O, die Mar i e en die M i e n
en die D o r a -- moat konden ze lief met haar wandelen en
zegg en van „E m" en haar een arm geven ! Maar inn hue
hart dachten ze allemaal stik. Ze haatten haar nog meer
dann ze 't S c h e 11 e man s deden, die huichelaarsters ! En
die heeren, door wie Mien zich kussen liet, ze hadden haar
uitgelachen, gesard, de gemeenerikken !
en flu zaten ze
n og daar samen en maakten zich vroolijk over haar . . .
Niemand held van haar, flu haar va.dertj e en moedertj e
dood waren, tante niet en L e o niet meer . . , niemand, niemand ! En zij ook, ze hield van niemand, ze haatte ze allemaal, ze zou ze kunnen vermoorden . Ging ze maar dood r
durfde ze maar in een gracht springen, maar daar was ze
to flan w toe. Misselij ke lafaard die ze was : zuur-zoetj es
mee to lachen als ze gesard werd, om maar gauw van ze
of to zijn ; dat ze maar denken zouden dat ze 't wel aardig
vond, inplaats van er op in to slaan, hue allemaal de oogen
uit to krabben . Zij verdiende het dat ze getrapt werd . O,
dat ze dan to min was er een eind aan to waken liever dan
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haar gansche lever Lang to blijven in die zaak en oud en
droog to worden als S c h e 11 e m a n s of het B e v e r t j e . . .
En bij deze gedachte braken eindelijk haar tranen los,
en ze schreide in sere machtelooze wanhoop en verbittering . . .
VII.
Sedert had zij zich hardnekkig voorgenomen het danszaaltj e niet meer to bezoeken . Zij schaamde zich er hare
vernederaars to zullen terug zien ; in hare verbittering had
; ze
zij besloten van alles nu voor goed afstand to doer
scheen niet to molten g el akkig zij n als anderen ; nu goed
dare bleef ze maar ongelukkig .
Een verlammende resignatie drukte haar veer ; eon
paar malen poogde zij nog de liefde voor haar werk, die
een tijdlang haar dagen had verlevendigd, weer op to wekken
het ging ni.e t
zij bleef er onverschillig voor.
Maar de grootste kwelling was het, dat hot verlangen
bleef en ze de flu verloren avondjes betreurde zooals men
een lieven doode betreurt, dien men vaak in de lachende
oog en g estaa,rd heeft en van wiens vroolijke stem men
genoot . . .
't Was op eon Zon .dag-middag, dat ze in haar eentje
een lan g e wandelin g had gedaan buiten de stad . Het weer
was zoo jubelend geweest, de larder hadden wijd en stil
zoo glare tend uitgeleg en in de zon, de lucht grijsblauw met
parelig e wolkj es . hit v errs dorpen hadden klokj es droomeen E m m a, alleen, order de beschutting van
rig geklept
haar witte parasolletje, was steeds verder geloopen, als
weggemijmerd op de stills zonnemijmering rondom . Nu,
tegen den avond, wilds zij naar huffs terugkeeren in een
zachte tevredenheid over haar dag, en ze schrikte wat, toes
ze in de BIooge laan op M a r i e en nog een paar andere
meisjes stuitte, die dadelijk staan bleven en haar druk
omringden .
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„wear kom jij vandaan, zoo in je eentj a ?" vorschte
Dora Mullema n .
„Ik . ., heb gewandeld. .." bekende E m m a, en D o r a
verwonderd : „Alleen ?. . ."
E m m a knikte en Dora haalde even haar neusje op
„Gut, hoe saai . . ."
Intusschen had Marie haar bij den arm genomen en
wilde haar meetrekken . „Nou moet je niet flauw zijn ;
jasses, je bent net zoo's kind," zeide zij toen E m m a tegenspurrelde. „Je gaat vanavond nou maar eens me, hoor ;
rozenfeest in de Gouden Kroon" . . .
„Bij mij thuis ken je wel een boterham eten als je dat
soms nog niet gedaan hebt" . . . viel D o r a gastvrouwig bij
en zoo had E m m a zich tegen wil en dank zien meevoeren ; dock de verzekering van Marie
die haar verzet begreep dat ze na dien avond nooit meer een van
de heeren die toen „er bij" geweest waren, in het dauslokaal hadden teruggezien, stelde haar voorloopig toch wet
gerust, ofschoon zij zich schamen bleef de meisj es die van
haar nederlaag afwisten nu weer to zullen ontmoeten .
Maar behalve M i e n en D o r a en M a r i e was het
eigenlijk alleen Greet R i k k e r s en nog een vriendin van
Greet geweest, bedacht zij . Het was dus alleen die L o e s
M e r t e n s tegen wier terugzien zij opzag ; dat kind had tbch
altijd al zoo spottend haar aangekeken . . . bleef het piekeren
in haar gedachten. Maar het was toch niet gezegd dat die
L o e s er juist vanavond wezen zou . . .
Bij D o ra's ouders, die een touwwinkeltje in de Lange
Schedelbeensteeg hielden en in de buurt woonden van de
Gouden Kroon, at zij een boterham ; toen ging ze met
Dora op weg near de pleats die zij flu verscheiden dagen
niet bezocht had, dock waarnaar, ondanks alles, haar verlangen haar was blij ven trekken . Ze kwamen er tegelijk
aan met Mien en het deed haar dadelijk pijn en maakte
haar sail-woedend toen M i e n zei : „Zeg E m, jij past wel
op me goed ; jij danst toch n iet zoo veel" . . .
Toch had ze zwijgend geknikt, o n een, dansen deed ze
niet ; ze wilde niet weer beleedigd worden, jammerde het
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in haar, terwijl ze aan 't tafeltje pleats nam, waar Mien
hoed en mantel had neergelegd . Zelve zette zij haar matel6tje
niet af, hetgeen hier bet teeken was dat men niet danste .
En terwijl ze nu bet zaaltje rondzag naar de reeds zwierende
paren, verlucht dat ze geen van die heeren, noch L o e s
M e r ten s ontdekte, begon dat gevoel van „er buiten" to
staan, als een vreemde temidden van meisjes die overdag,
in de zaak, toch hears gelijken waren, haar weer langzaam
to kwellen ; scheen bet haar toe of bet iets in die muziek,
in dat kunstlicht moest zijn dat hen alien zoo anders maakte,
dat ze eensklaps als haar meerderen boven haar uitstonden,
als in een ander, eon heerlijk en toch tegelijk een duivelsch
levee, waarvan zij de lokking voelde, dock dat zij niet begreep . Zij zag ze weer alien pret hebben, die meisjes ; ze
schenen altijd iets to kunnen antwoorden wanneer een beer
met hen sprak . En de heeren vonden hen allemaal aardig,
gaven ze bloemen, rozen, die een oude vrouw met een
mandj e to koop aanbood door de zeal
daarin scheen wel
bet heele „rozenfeest" to bestaan
; namen ze mee naar
de hoekjes, waar ze fluisterend zitten bleven en 't some
uitproestten .
Wet fluisterden zij P . . .
Roerend in haar thee die ze zelve besteld had en waarmede zij geheel veinsde bezig to zijn, voelde zij een brandende
begeerte haar doortrekken to weten wet er toch aan alle
kanten om haar been gesproken werd en waarin wel bet
geheim der gezelligheid to schuilen scheen, die haar alleen
ontging. Een groote samenzwering begon de zeal haar to
lijken, waarin elk der aanwezigen betrokken was . . . behalve
zij . Een gloed van nieuwsgierigheid doorliep haar lichaam ;
haar wangen brandden ; haar oogen dwaalden koortsig van
den een naar den ander . Allen lachten, maakten gekheid ;
alleen zij zat hier aan haar tafeltje achter een stapel mantels .
Als er een paartje wet dicht langs haar heenging, den
tuin in, luisterde zij . Doch ze ving niets op den wet lacherig
gesmoezel, waarbij toch bet meisje haar denser aanzag als
moest hij haar heel iets bijzonders hebben gezegd .
En
bet kwelde haar alles z66, nam haar zbb in beslag, dat zij
er den tijd door vergat ; toen ze eindelijk op haar horlogetje
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zag was het kwart over elf! Zij schrok : 't was waar, Zondags werd er altijd veel langer gedanst en nu met dat
rozenfeest ! En our half elf uiterlijk moest ze geregeld thuis
zijn van tante, „anders kwam ze er niet meer in", had die
gedreigd
en nu was 't al drie kwartier to last !
Even n uchterde een kleine wanhoop-van-wat-nil koud
door de branderige koortsing harer gevoelens ; dan stelde
het besef dat zij er flu toch niets aan veranderen kon,
in 't uiterste geval wel bij Mar i e of Mien zou kunnen
slapen, haar een weinig gerust en spande ze haar aandacht
weer geheel op de dansers.
Er was langzamerhand, en zonder dat E m m a eigenlijk
had opgemerkt wanneer het begon, een groote roezing ontstaan van opgewondenheid . Men danste niet netjes meer
in paren, als in het begin ; sours zag ze er drie, vier to
zamen dansers, meisjes tusschen twee heeren in galoppeeren
of woest in d . rondte draaien als een tol, op den wervel
van de muziek. En stiff in zijn zwarte jas met wit vest enn
geplakte Karen stood do dan smeester alleen : de man die
het geld ont ving en de „lint] es" uitreikte, in het midden
van de zaal, en of en toe breed zijn armen uitspreidend,
dat de hollende paren er tegen 6pliepen .
„Polkeeren, gewd6n dansers heeren, gew66n dansers !"
waarschuwde de man, maar de dansers schenen niet to hooren, galoppeerden en tolden en steigerden maar door, als
dronken van de dolle muziek . M i e u zag ze voorbij hollers,
hangend tusschen twee studenten, rood van warmte, met
blinkende oogen en eeni kapsel dat half was losgegaan ;
Marie galoppeerde met een langen blonden jongen, die
haar of en toe plotseling omtrok en haar, steeds in den
galoppas blijvend, aan haar handers tegen den stroom der
hen voigende dansers in-duwde, dat Marie een reeks gilletjes uitstiet van uitgelatenheid .
Tot de muziek zweeg en de man-in-zwarte-jas met een
harde kraakstenu door de zaal schreeuwde, dat het eon half
uur pauze was .
Vroeger was E m m a nooit tot de pauze gebleven, en
daar ze het nu mooi tijd vond our naar huffs to gaan
wel
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wat ben auwd om tante
keek ze rond naar Marl e en M i e ii,
niet anders verwachtend of die zouden met haar meegaan .
Will e m i e n trad ook al op hun tafeltj a toe, zette haar
hoed op . E m m a wilde haar helpers met haar manteltj e,
maar M i e n weerde af.
,,Nee . . . last maar . . , ik ga nog niet naar huffs
.
strakkies . . ."
Zij scheen gejaagd, stampte even met haar voet, toen
de hoedepen niet dadelijk goed wilde . Er was jets heel
vreemds in de oogen van Mien, van avond, vond E m m a
net als lichtten er kleine vlammetjes diep-in .
Zij aarzelde . „Ga je nog niet naar huffs 2
't is bij
twaalven . . ."
Maar M i e n dadelijk : „Nou ja, zeur nou niet ; strakkies zeg 'k toch immers . . . Wat doe jjieigenlijk flog bier ;
't is lan g kindren bedtij d . . . " En zij haastte zich de galerij
lang s, dan de trap afdalend naar den tuin .
Verschriktl, strak, staarde E m m a v66r zich in de flu
bijna leege zaal . Enkele laatste paren haastten zich nog
de veranda door eveneens den tuin in ; aan bet tafeltje
naast haar waren twee meisjes in, creme half-voile blousetjes
onder zenuwachtige lachgilletj es bezig hun bloemhoeden op
to zetten ; twee heeren stonden to wachten, porden ze met
hun wandelstokken 1 ichtj es in de zij, dat ze zich haasten

zouden . De man-in-bet-zwart draaide in bet zaaltj a de
lichten laag .
Nu was zij heel alleen achter gebleven ; ook Marie
scheen wel in den tuin to zijn .
De tuin ! Wat was er
dan daar . ., wat . ., was er. . . dan daar ! !. . , waarom waren
ze daar alien been, waar 't toch donkey was. Stil, ze woo
luisteren . ., ze hoorde gelach . ., uit diep tuin . Wat deden
ze daar P. . . stil, waarom stommelde die vent nu ook joist
zoo met die stoelen !. . .
De man kwam naar haar toe. „Geen beer meer kenne
vinden juifrouw ?" vroeg bij deelnemend . Toen : „Ik zoo
66k maar eens in den tuin gaan zien . D'r loopen er daar
nog genog los, boor !"
Hij verdween in de keuken, van waar gerammel met
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vaatwerk klonk, en het zaaltje lag nu heel stil in 't gedempte licht, dat schimmerde in het goud van plafond en
lambrizeeringen. Van uit den donkeren tuin gichelden
lachjes. En toen zij een oogenblik later aan den tuiningang stood boven aan de trap, die met twee, drie treden
tot het begrinte voetpad leidde, gl oeiden haar wangen en
bonsde haar hart en staarde zij
de lippen droog en den
mood half-geopend
den schemer in, wear witte meisj es
dwaalden of neerzaten in de tentjes, elk aan de zij van
eon heer .. .
Met de laatste electrische reed zij, een tiers minuten
later, near huffs. Weggedrukt in een hoekj a van 't achterbalcon, haar vingers krampend om 't koperen roetje, stood
zij en zag blind in hot duister van de verlaten Ceintuurvest, waarover zij voortsnorden . Langs haar brandende
slapen scheerde de wind door 't snelle rijden, in haar kleeren
een zuiging van tocht . 't Was haar als trachtten onzichtbare handers haar neer to sleuren in 't zwart . . . A.chter hen
aan, in den nacht, het roode licht van voor, raasde een
tweede tram . . .
Dien nacht droomde zij dat zij danste . Alle heeren
dansten met haar en vonden haar aardig, enn zij, overmoedig
omdat ze haar alien zoo aardig vonden, lachte en maakte
gekheid, zei leuke dingen waarover zij het alien uitproestten .
Een student, die anders bijna uitsluitend met Mien danste,
had Mien in den steek gelaten voor haaar ; bond haar ijs aan,
en zij dur f de het aan to nerrmen . Nu genoot zij haar ijs, dat
haar koud en zoet op de tong lag . Verrukkelijk ! En zij
wandelde in den tuin met den student
en dear kuste
hij haar. Ze was heelemaal niet boos en ze kreeg ook geen
kleur ; ze glimlachte maar even en toen waren ze weer
teruggegaan in de zeal . Nu speelde de muziek eon wilden
galop, opwindend . Boenka, boenka, toe maar jongens, wet
bromde die bas ; de grond dreunde er van . Marie, in haar
eentje
die gekke Marie!
draafde vooraan en zij met
den student dadelijk er achter . Stiff hield hij haar vast,
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dat een balein in hear corset hear pijn deed ; maar ze vond
het Eiet near nu, ze lachte maar stil tegen hem, our 't
geheim van burs zoen, dien hij straks in den tuin hear gegeven had .
Zij draafden . Trrpoem, trrepoem trappelden
hun voeten over bet plankier, wear bet stof van opdwarrelde ; bet was of de lichten in de zeal meezwierden op de mast .
Maar flu werd bet to dol, ze verloor den adem . Hou
op, huff op ! ik stik . ., smeekte zij den student, dock hij
luisterde niet, sleepte hear zwierende voort . En toen zag zij
opeens dat het Leo was!! . . .

De muziek zweeg en met eenn gil ontwaakte zij . . .

VIII.
Toen zij van de rekeningen verlost was en bet daarenboven
flu midden .Augustus
door de eerste Najaarsopruiming in 't magazijn weer wet drukker begun to worden,
had E m m a gehoopt dat hear de uren niet meer z66 kruipend
zouden voorbijgaan
en 't was met een zekeren schrik
dat zij bemerkte, hoe in de laatste dagen de werktijd juist
langer en saaier scheen den ooit to voor . Al de bezigheidjes en plichtjes van winkel opruimen, etalage doers, de
op koopjes loopende dames helpers, doozen to voorschijn
balers en doozen weer wegzetten, den loop voor de knechts
uitzoeken en . . . zich vervelen,
ze keerden dag na dag
terug met tergende regelmaat, die hear benauwend op de
burst drukken kon en hear denken versufte . Sours, terwijl
ze stil in hear hoekj a zat, of, erger nog, een dame hielp,
had zij wel de bijna onweerstaanbare behoefte bet uit to
gillen met een scherpen kreet van verveelde vertwijfeling ;
had ze willen dean, willen schoppen our zich been, wet
levee willen brengen in die duffs stilts . En terwijl ze denn
sprak, liefjes-glimlachend en bereidwillig-beleefd, met een
klein, flets dock geduldig stemmetj e, tegen de dames die
vroegen near dit, near dat, wrong bet wel hear in de keel
op tot bijna een physieke pijn : de lust ze nit to schelden,
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die dames, met grove, ruwe woorden ; ze met hear vingers
in 't gezicht to krabben .
Om acht uur, op street, voelde zij zich als nit een hel
verlost ; ademde ruimer . Doch de gedachte alleen van morgen
weer van nieuws aan to moeten beginners, bedierf hear alle
genot van den zachten zomeravond, zoodat ze maar snel
near huffs liep, een boterham at en zich wierp op hear bed .
Toch, slapen kon zij niet . Met groote branderige oogen lag
ze maar voor zich uit to staren in het schemerig kamertje,
een warreling van doffe gedachten rondwoelend in hear
brein . Zij voelde zich ziek van een vreemd verlangen, dat
zij zelf niet begreep, maar verlangen near rust, near liefde,
vrijheid en gezelligheid ; eene behoefte aan eenzaamheid in
de stille natuur en tegelijk aan menschen, veel lachende,
vroolijke menschen our zich, die van hear houden zouden
en van wie zij houden kon .
Doch zoodra zij beproefde wet dieper in de vaagb eid
deter verlangens door to dringen, was er die matbeid, die
lusteloosheid, zwaar drukkend in een behoefte to schreien . Sours
weende ze den ook, kort en heftig, maar our daarna weir
voor zich uit to stamen met die groote branderige oogen,
die onrustig knipperden . En onderwijl dwaalde hear geest
rood in een vermoeiende veelheid van halfverwischte gedachten-beelden, welke ze niet vasthouden en niet accentueeren kon en die sours, met een vreemde breuk van grilligbeid al s in een gebroken caleidoscoop, in andere verliepen .
Tooneeltjes van vroeger, hear ouderlijk huffs, wischten semen
met het dwalen van witte figuurtjes in een donkeren nachttuin, de gestalten van L e o, tame en meneer Paul . . .
Tot zij eindelijk viel in een doffen droomloozen sluimer,
die aanhield tot den morgenstond .
Toen was de reactie gevolgd en had zij zich lang zaam
als voelen herleven . Het was als ontwaakte zij uit een benauwden slaap, die hear niet verkwikt had, alleen hear
geest scheen to hebben ontdaan van de troebele vaagheid
waardoor hij werd omneveld, de zware loomheid die hem
had neergedrukt . Hear gedachten werkten eensklaps met
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een wonderlijke helderheid, in een koortsing van onophoudelijkheid, die haar toch niet vermoeide . En alleen haar lichaam
bleef ze mat en zwaar voelen en van nit de sferen van
haar verklaarden geest bezien, jets hinderlijk materieels, dat
ze had mee to deepenn door de nu koortsig geleefde dagen .
„Wat heb jij toch ?" had Mar i e haar eens in 't magazijn gevraag d : „Je oogen staan zoo raar, net of je niet goed
bent, of dat je van plan bent jets heel geks to gaan doen ."
Then had E m m a gelachen, luid en overdreven, met
jets scherps in den klank van dien lath, die Marie haar
verwonderd had doer aanzien . En dat gezicht der verwonderde Marie deed E m m a opnieuw in een schater nitdaar
barsten en M a r i e bij den schouder pakken en
er op het oogenblik niemand anders in den winkel was
met haar ronddansen als
dan 't B e v e _r t j e en B e t s
.
een plotseling bezetene
„Zeg eens, heb je het of krijg je het ?" had de beduusde
Marie ge vraagd .
Had zij het,, kreeg zij het ? Ze moist niet . Het zichzelve
afvragende moist zij het niet . moat zij zag was nu alleen dit
zij, moe en verveeld, 'n heelen dag lang in een suffe zaak,
waar ze zich „netjes" to gedragen had . Dan was het toch
natuurlijk dat ze zich in haar vrije oogenblikjes onnetjes
gedroeg ; me dunkt : dat sloot als een bus . Gedroeg M a r i e,
gedroeg M i e n zich altijd netjes ? O heden neen, die kropen
met heeren in donkere hoekjes en lieten zich kussen . Zij,
was nooit nog door een heer gekust ; ze was altijd akelig
netjes geweest : vroeger thuis, kon je begrijpen, en dan,
ze was er ook veel to verlegenn toe . Alleen die heer in haar
droom die kuste haar, maar later bleek hij L e o to zijn,
hu ! L e o, Leo had haar gekust, eens then ze kinderen
waren in 't braambosch en eens then ze dansten . ., de
galop, b66nka, b6& ka, b66nka, moat hadden ze op den vloer
gestampt ! L e o aan den drank? G err i t kwam hem tegen,
iederen dag op 't zelfde uur . . . Als . . , zij eens met G e rr i t meeging P! . . . maar neen, neen, ze witde L e o niet terugzien, en zij was ook niet de schuld eraan als L e o zoo geworden was . held zij van hem then ; was het liefde ? En
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nu, o neon, nu haatte ze hem, ze haatte hem ! Liefde ? Er
was niemand die hear liefhad, niemand. God? Best6nd Hij
wel eons? En als Hij bestond, had Hij hear den lief? Zou
Hij den niet eerder boos zijn dat zij Hem verlaten had?
Tante den, of G err it? G err it, ja, die hield van hear en
hij was eon good kalf van eon jongen, maar van wien ze
toch nooit, n66it terug zou kunnen houden, zooals zij dat
wilde . Neon, er was niemand die wet om hear gaf ; die van
hear hield . En toch . . , ze wilde lief hebben en liefgehad
worden ; ze ken niet langer levee in die kille onverschilligheid van dag op dag. En als den niemand van hear houden wout zooals ze was . . . den
. den
.
. zou ze liefde
zoeken, zoeken, overal . ., tot ze iemand vond die zijn arm
zou willen slaan om hear heen en kussen en streelen over
d'r hoofd, zooals hear moedertje hot vroeger gedaan had . . .
oe ertje . . .
Hot was in doze dagen dat hear stemming herhaaldelijk van eon opgeschroefde uitgelatenheid langs koortsige
gedachtendroomen, scherp-holder zich beeldend in hear nu
rusteloos-werkenden geest, tot doze zachte verweeking kwam,
die hear in 't voorbij a zich weer deed indenken, met eon
bijna ziekelijke behoefte aan smart . Zij trok zich den terug
in eon stil hoekje wear ze weenen kon, of, was ze in de
zaak wear ze zich dikwijls niet den met bijna bovenmenschelij ke inspanning moist good to houden zoo wischte zij
haastig de oogen, en hot met den dag nu weer drukker
wordend levee op hot magazijn deed de rest .
(Wordt vervolgd .)

DE ONDERGANG VAN HET DJAMBISCHE
RIJK EN DE GEVOLGEN DAARVAN
DOOR

Dr. E . B . KIELSTRA. .

Zooals bekend, is in de laatstverloopen jaren de politieke toestand in Midden-Sumatra
wij bepalen one hier
tot Djambi, Korintji, de Batanghari-districten en de Kwantandistricten -- geheel gewijzigd . Het oogenblik schijnt,
nu men den nieuwen toestand wel als geconsolideerd nsag
beschouwen, gekomen om van de aanleiding, de noodzakelijkheid en het verloop dier wijziging een overzicht to geven .
Wat Djambi betreft, kunnen wij gedeeltelijk verwijzen
naar een vroeger artikel in dit tijdschrift (November 1901),
waarin wij de toenmalige verhoudingen uitvoerig uiteenzetten.
Deze uiteenzetting thane heriezende, denken wij aan
1e zoo juiste woordeii waarin M e is, ale resident van Palemban g, in 1850 den toestand in zijn gewest schetste : „Onze
politieke verhouding is thane deze : wij zijn overheerschers
door het recht van wapenen, en durven voor onze 30 jarige
onderdanen onze rol niet belij den !" M e is, eenige woorden
van M i chi e i s over Sumatra's Westkust aanhalende, deed
daarop voigen : „ Is het niet ale waren deze volzinnen
geschreven voor Palembang P" ; en wanneer wij thane lezen
wat M e i s over Palembang zeide, moeten wij op onze beurt
telkens de vraag steilen : ,,Is het niet, ale waren deze volinnen geschreven voor Djambi ?"
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Na de overwinning harer wapenen in September 1858
had de Indische regeering genoegen genomen met een
inlandsch bestuur over Djambi, dat geheel aan den leiband
lisp van de haar vijandige partij . Hot werkelijk gezag bleef
in hoofdzaak berustenn bij den door haar afgezetten Sultan
T a h a en diens aanhangers ; de „wettige" Sultan was een
figurant, een schijn-Sultan . Vole jaren lang list ons bestuur
zich om den tuin leiden, altijd in de hoop dat T a h a zich
zich wel eens zoude komen onderwerpen . Zelfs was men
er in 1886 toe overgegaan, een brooder van T a h a als Sultan,
een zoon van T a h a als troon .sopvolger to erkennen, en had
men er alzoo argeloos toe medegewerkt, den invloed van
de vijandige partij to versterken
In zijn bovenbedoeld advise had M e i s de woorden van
V a n S e v e n h o v e n (1823) aangehaald : „de islanders in
hot algemeen, en de Palembanger inn hot bijzonder, zijn wel
door macht en gezag, gepaard met rechtvaardigheid, tot
onderwerping en genegenheid to brengen, maar simmer door
gunstbewijzen die zij meestal beschouwen ale uitwerkselen
van zwakheid" . In strijd daarmede had men jaren Iang den
rijksbestierder, vertegenwoordiger der Sultanspartij, met
gunsten overladen . . . M e i s zag in dat dit niet langer gin g,
dat „moor en beter rechtstreeksch Europeesch toezicht over
hot binnenlandsch bestuur eens volstrekte behoefte" was .
„Eons reorganisatie in dies zin, gepaard met uit den wegruiming van den daaraan vijandigen invloed, is de voorwaarde,
waarvan afhangt rust en bloei voor de residentie Palembang .
Blijft zij achterwege, dan staan voor de dour vermeerderde
wanorde, gedurige herhaling van kostbare aanwending van
militaire macht zonder eenig nut, en misschien hot totals
verlies van ons politiek gezag aldaar, daargelaten dat
zwakheid van hot bestuur en onbeteugelde overmoed van
inlandsche hoofden niet-alleen plaatselijk, maar door geheel
onze bezittingen hare wrange vruchten dragon ."
Doze woorden bevatten ale hot ware eens voorspelling
van hetgeen in Djambi gebeuren zou .
Waar M e i s den Palembangschen rijksbestierder bedoelde,
noemen wij T a ha, en dan moeten wij wel doze critiek op
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de gevolgde gedragslijn beamen : „Wij kennen hem als den
man, die ons van de bevolking Verwijderd houdt ; wij wantrouwen hem, en wij stellen ons tot regel, dat zijn invloed
moor en moor bevestigd en uitgebreid moot worden .
„Wij gevoelen de kwade verhouding waarin wij tot
hem gekomen zijn, en wij zullen die verlengen en verergeren . . .
„Wij streven
althans zeggen to streven
near
ooze betere orde van taken, en doen rugwaartsche schreden" .
Aldus werden de lessen der geschiedenis ten aanzien
van Djambi in den wind geslagen,
met hot to verwachten
gevolg .
De tog enwoordige hoogleeraar to Leiden, Dr . C . S n o u c k
f1 u r g r o n j e, schetste in 1900 dat gevolg aldus
„Nadat de schijnvertooning van hot Sultanaat onder
onze voogdij bijna een halve eeuw geduurd heeft, ken men
een groot gedeelte van Djambi voor reizen van onze ambtenaren bepaald onveilig, nauwelijks een klein gedeelte veilig
noemen ; de Europeaan, die dear zou willen reizen, zou
hot voorzichtigst doen met aan de inlandscb .e hoofden to
toonen dat hij niets met hot Nederlandsche Gouvernement
to waken had, liefst zelfs dat hij goon Hollander was 1) .
Onze vijanden en die van orde en rust, zelfs nit hot direct
bestuurde gebied dat aan Djambi gren .st, vinden binnen
dat rijk een veilige schuilplaats . ja een gastvrij onthaal ;
Djambineezenn richten, meestal ongestraft, op ons terrein
allerlei onheil aan . Zij zijn gewend aan de voorstelling, dat
onze tegenwoordigheid binnen hunne grenzen slechts even
1) Voor de onderzoekingen van de Sumatra-expeditie van bet Ned ..Aardr. Genootechap in Djambi (1877-1878) had „de Regeering tot voorwaarde gesteld dat zij zoover eenigzins mogelijk een geheel particulier
karakter zouden dragon" ; de laden S c h o u w S a n t v o o r t en C or n e li s ;s a n,
zeeofficieren, en V a n H a s s e 1 t, ambtenaar bij hot binnenlandsch bestuur,
moesten derhalve „gedurende de rein hun hoedanigheid van landsdienaar
afleggen" . De heeren gaven voor, handelaren to zijn, maar de bevolking
wilt spoedig beter. (De Waal 0. I . F. VII blz . 156 vlg .). Sedert 1833 was
Nederland de leenheer van Djambi, maar -- om met M e i s to spreken
bet „durfde doze rol niet belijden" . Gelijk bij zwakke naturen moor voorkomt, poogde men ,,langs alinksohe wegen to zoeken wet men niet reohtsstreeka dacht to kunnen bereiken", (M i c h i e 1 s in zijn „Standaardbrief"
van 1842).
o .E .1X8
14
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geduld wordt ; de bevolking van Palembang begrijpt dat wij
hunne Dj ambineesche buren niet aandurven, en zelfs verder
naar buiten wordt onze verhouding tot Djambi in inlandsche
kringen steeds in dien geest besproken . . . Tot de schadelijke gevolgen, waartoe een toestand leidde als die in Djambi
door het schijnsultanaat, waardoor onze passieve houding en
een even la.ng als onbeduidend contract ontstond, behoort
ook de toenemende onbekendheid van ons bestuur met den
. Bij de geringschatting,
werkelijken gang van taken
waaraan onze passieve houding ons blootstelt, komt op die
wijze nog spot van inlandsche zijde over onze lichtgeloovigheid en onwetendheid" .
Het ligt wel in den aard der zaak, dat zoodanige toestand
niet eeuwig kon blij yen duren . De zucht om moeilijkheden,
soesah, to vermijden, had reeds tot to veel handelingen
verleid, die toch eigenlijk de waardigheid eerier regeering
to na kwamen, en, gelijk de heer S n o u c k flu r g r o n j e
opm erkt, lief aanzien van ons gezag niet slechts in Djambi
maar ook daarbuiten op bedenkelijke wijze deden dalen . De
door „onze passieve houding" ontwikkelde toestanden werden
eerie voortdureude bedreiging van orde en rust, ook in de
aangrenzende gouvernementslanden, en waren tot groote
schade van land en yolk, welke wij sinds 1833 onder onze
„heerschappij en bescherming" genomen hadden .
Toen nu, in 1899, door het aftreden van den titularis,
de Indische regeering een nieuwen Sultan to benoemen
had, stelde zij, zeer terecht, voor de verheffing van T a ha' s
zoon tot die waardigheid den eisch, dat T a h a met zijn
invloedrijken broeder D i p a N e g a r o vooraf in onderwerping
zouden komen . Begrepen dezen net dat lief ditmaal ernst
was, dat wij ons niet langer als het ware met open oogen
wilden laten bedriegen . ., en ons dus belachelijk waken ?
Hoe het zij, de gestelde voorwaarde Nerd of gewezen ; de
pogingen, een anderen Sultan to kiezen (die door de regeering zoude kunnen worden erkend), werden door T a h a's
invloed verijdeld . En aldus schoot er voor lief oogenblik niet
anders over, dan het Rijk van Djambi in eigen bebeer to
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nemen en, voor zoover dat noodig zou blijken, aan het nu
duidelijk aan den dag gekomen verzet tegen onze oppermacht een einde to makers . Was dit eenmaal geschied, dan
zou men kunnen overwegen in hoever het mogelijk zou zijn,
het „inlandsch zelf bestuur", onder onze leiding en toezicht
to herstellen ; de wijze waarop
totdat hij dat zelf verder
onmogelijk maakte de troonsopvolger, de pangeran Ratoe,
behandeld is, duidt aan dat men, tot 1909 toe, zoodanige
toekomst geenszins onmogelijk achtte .
In 1901 dan wend in Djambi de strijd aangebonden
tegen onze vijanden . Wanneer men nu het verloop daarvan
v agaat, dan vat allereerst op, dat men niet kan spreken
van een strijd met bet Dj ambische yolk ; van een algemeen
verzet der bevolking tegen ons bestuur is nooit sprake
geweest . Onze tegenstanders waren de sultanspartij ; de
zeer talrijke vorstentelgen en hue aanhang. Zij vertelden
natuurlijk alle kwaad van „de Kompanie", stookten plaatselijk wel de bevolking tegen ons op . . . . maar telkens,
wanneer zij van het tooneel verdwenen waren, schikte
deze zich naar onze wenschen ; wanneer de gezeten
Djambier daarvan niet door vrees voor de partijgangers
van T a h a wend teruggehotaden, werkte hij met ons mede
tot bet in het levee roepen van betere toestanden . Toen
de vorstentelgen en hunne benders gesneuveld of gevangen
genomen, dann wel in onderwerping gekomen waren, was
de strijd uit . Wij zijn de bevrijders geweest van het Djambiseb e yolk, dat door onze tegenstanders werd geterroriseerd ;
dat yolk draagt ons gezag geen haat toe, maar is dit
welgezind . Ret zal grootendeels van onze verdere handelingen of han gee, of ons bestuur in Djambi mettertijd algemeene waardeerin g zal vinden ; de mogelijkheid bestaat zeker,
maar dit is natuurlijk ook eene quaestie van tijd .
De in 1858 afgezette Sultan was, gelijk verwacht kon
worden, de ziel van het verzet . Persoonlijk trad hij niet
op den voorgrond, maar de inlandsche grooten lieten zich
geheel door hem leiden ; al wat tot bestrijding van onzen,
al spoedig toenemenden invloed geschiedde, word verricht
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in zij n naam . Blij vende verbeterin g in den politieken toestand van geheel Dj ambi kon derhalve eerst worden verwacht wanneer hij of geisoleerd, of tot onderwerpin g
gebracht was .
Met dat doel werd de troepenmacht in Djambi, medio
1901, met eenige honderde soldaten versterkt, en achtereenvolgens werden nu, in de verschillende districten des lands,
door kleine colonnes de benders van T a ha' s aanhangers
versiagen of verdreven. Het gevolg hiervan was dat T a h a
en zijne naaste omgeving genoodzaakt waren steeds verder
naar bet binnenland uit to wijken, en dat zij eindelijk,
begin 1904, nergens meer eene veilige schuilplaats konden
vinden . In April van dat jaar werd T a h a's schuilplaats
aan de Boven-Batanghari overvalleu en vond hij bij die
gelegenheid den dood . Zijn boven reeds genoemde, oudere
broeder overleed kort daarna .
Met bet verdwijnen van deze twee personen van bet
wereldtooneel was wel aan de partij van bet georganiseerd
verzet een groote slag toegebracht, m aar bet ligt voor de
hand dat daarmede niet in eene alle tegenstand was bedwon gen . Verschillende vorstentelgen gingen voort, ben den
to verzamelen om bet verzet gaande to bouden en one afbreuk to doers ; die benders werden hoofdzakelijk gerecruteerd
uit misdadigers, uit weggeloopen dwangarbeiders en contractkoelies, uit de slechte elementen des lands . Zij verspreidden
schrik en ontsteltenis onder een deel der tot rust gekomen
bevolking, en hielden sommige streken nog geruimen tijd
in onrust. Onvermoeid optreden van onze patrouilles moest
gaandeweg aan dien toestand een einde makers .
Het zou, in een overzicht ale door one bier bedoeld,
geen nut hebben de namen der bende-aanvoerders to vermelden of bet lot dat bun trof . Sommigen sneuvelden,
anderen kwamen in onderwerping, eindelijk, in 1907,
was er nog slechte en opstandeling van beteekenis over
R a d e n Mat T a h i r, nauw aan T a h a verwant, in 1903
ale diens gemachtigde opgetreden en, naar destijds door
sommigen beweerd word, door T a h a tot zijn rijksbestierder
benoemd . Hij en de zijnen werden rusteloos vervolgd ;
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herhaaldelijk werd hij overvallen maar kon zich nog tijdig
eindelijk, in October 1907, bij eene nieuwe overredden,
valling, sneuvelde hij .
Daarmede was de strijd om ons gezag volstreden . Wel
zal echter, nog vele jaren lang (gelijk het voorbeeld van
'alembang leert, waar het Sultanaat in 1825 opgeheven,
de rijksbestierder in 1851 verbannen en nog in 1881 eene
gevaarlijke samenzwering der Sultansafstammelingen gesmeed
werd !) waakzaamheid noodig blijven . Talrijk zijn nog de
telgen der S ultansfamilien, die het verlies van hunne vroegere
bevoorrechte positie betreuren en, wanneer zij de kans schoon
za,gen, niets liever zouden doers dan die herwinnen .
Gelijk onder dergelijke omstaudigheden steeds geschiedde,
weken tij den s de krij gs verrichtingen v elen, die zich in het
eigen land niet veilig gevoelden, nit naar de aangrenzende,
zoogenaamd onaf hankelij ke landschappen, waar zij nietalleen onrust verwekten, maar ook nieuwe krachten verzamelden om onze troepen of de bevolking of breuk to doers .
Die landschappen waren of niet genegen, of niet bij machte,
de vereischte onzijdigheid to betrachten, en werden aldus
merle schuldi ; aan het verzet ; wilden wij op den duur
de rust kunnen handhaven, dan was het, dus nit zelfbehoud, onvermijdelijk noodig, onze bemoeiingen ook buiten
de eigenlijke greuzen vann het oude Sultanaat van Djambi
nit to strekken .
Het eerst bleek die noodzakelijkheid ten aanzien van
Korintji, waarover Djambi van oudsher eene zekere mate
van suprematie bezat .
Reeds in het begin van 1902 bleek, dat hoofden en
bevolking aan de ons vijandig gezinde Djambische elementen
veilige schuilplaats verleenden en ook op andere wijze het
verzet in Djambi daadwerkelijk steunden . Aan de Korintjische
hoofden moest derhalve de eisch van volstrekte neutraliteit
worden gesteld ; tot dat einde word aan de vier voornaamste
hoofden, door den resident van Bengkoelen, eon brief
gezonden, waarin zij tot eene samenkomst op de grens werden uitgenoodigd . Er verliep geruime tijd voordat men twee
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personen kon vinden die, door hunne vriendschappelij ke
verhouding tot twee dier hoofden, bereid waren het gevaar
to trotseeren waaraan zij zich door het overbrengen van
den brief blootstelden ; men ziet hieruit
het zij ter loops
opgemerkt
hoe weinig de Korintjische buren zich aan
ons lieten gelegen liggen ! Het schijnt den boodschappers
gelukt to zijn, den brief aan een der hoofden ter hand to
stellen ; men verhaalt ook dat het antwoord luidde : „goedschiks zullen de Korintjiers gouvernementsdienaren noch
soldaten in hun land toelaten" . Het antwoord bereikte ons
echter niet, want, op hun terugweg (begin Augustus) werden beide menschen vermoord en al hunne goederen geroofd .
Daarmede was de teerling geworpen,
door een en
ander had Korintji alle aanspraak op verdere zelfsta,ndigheid verbeurd . Er werd dus besloten tot militair optreden
zoodra de omstandigheden dat zouden toelaten, en inmiddels
werdenn de nit het gouvernementsgebied nas_r Korintji leidende weg en afgesloten . De hoofden van Noord-Koriutj i,
voorwendende niets van den gepleegden moord to weten,
zochten daarop al spoedig vriendschappelijke aanrakingen
met ons bestuur, boden hunne onderwerping aan en vroegen
inlij ving bij het gouvernementsgebied . De onderwerping
werd aangenomen en de inlij ving goedgekeurd, maar weldra
bleek dat men daarmede niet verder kwam : een detachement
soldaten dat, in Januari 1903, den weg naar Noord-Korintji
verkende, werd beschoten, en volgens vertrouwbare spionnen berichtten was een groot deel der bevolking ons vijandig
gezind. Een paar maanden later kwam hierin weder eene
kentering ten goede, dock toen de militaire bewegingen in
Juni 1903 aanvingen, moest toch nog op een punt, to
Kota Baroe Hiang, een kort maar hevig gevecht worden
geleverd om aan alle verzet een einde to waken . Er werden
daarop niet minder dan 2016 geweren ingeleverd .
In. Zuid-Korintji, flu van twee zijden, nit het Noorden
en het Oosten, aangetast, was het verzet heviger . Na verschillende kleine gevechten bleek Poelau Tengah het verzamelpunt onzer tegenstanders, en het werd dit flog meer
toes, den 198II Juli, de daar gedeeltelijk veroverde stelling,
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wegens onvoldoend geachte sterkte onzer beschikbare troepenmacht, weder werd prijsgegeven . Alle vijanden van ons
gezag stroomden flu daarheen, vast besloten tot het voeren
van den heiligen oorlog tot het uiterste ; opgezweept door
dweepzieke priestess hadden alien zich ten doode gewijd,
en hooghartig werd ons voorstel afgewezen om, ten einde
vrouwen en kinderen to sparer, deze v66r den strijd de
plaats to doer ruimen .
Den 9den Augustus 1903 werd dan tot den tweedenn
aanval overgeg aan. De tegen stand was b uiten gewoon hardnekkig, maar de onzer behaalden ten slotte eene schitterende
overwinning ; schitterend ook in dies tin dat v66r, tijdens
en na den strijd de grootste gematigdheid werd betracht
en geen ander geweld werd gebruikt dan waartoe oorlogsnoodzaak bepaaldelijk dwong . Nu kwam het geheele land
in onderwerping, en tegen het eind van Augustus was aan
al onze eischen voldaan, h .eerschte overal rust en kon het
bestuur aan een burgerlijk ambtenaar worden opgedragen .
Eon ooggetuige beschreef, in October 1903, den toestand,
voor zoover wij kunnen nagaau volkoinen joist, aldus : 1)
„Eene zees welvarende bevolking van ongeveer 60 .000
zielen erkent nu hot Nederlandsche gezag . llet overgroot
deel, blijde voor goed bevrijd to zijn van de eeuwigdurende
onderlinge oorlogen, verheugt zich in den nieuwen stand
van taken. Door de groote humaniteit, waarmede de oorlog
gevoerd en den korten tijd waarin hij geeindigd is, bestaat
bij de Korintjiers geen haat. De slagen, die moesten vallen,
waren noodzakelijk en leidden tot een spoedigen vrede . . .
„Op een groote verg adering, door den controleur onlangs
belegd, verzochten zij de g eweren, door hen vrij willig ingeleverd order de belofte dat die door ons bewaard zouden
worden, flu maar to vernietigen, omdat zij die nu toch nooit
meer noodig hebben" .
Ofcieel werd verklaard dat ,,zelfs de aanvankelijk zees
vijandig gezinde bevolking van . Zuid-Korintji zich, na onze
zegepraal, zonder m .orren bij den nieuwen stand van taken
1) Bataviaa8ch Nieuweblad van 30 October 1903, 2e blad .
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had ueergelegd en dat, ondanks de beroering waaraan het
landschap kort to voren ten proof was, reeds zeer spoedig
een toestand van rust en veiligheid intrad, die voor de
toekomst het beste verwachten doet" .
Deze verwachting werd aanvankelijk niet beschaamd ;
een volgend jaar kon worden gezegd dat de rust niet meer
verstoord, en van de bevolking alle medewerking ondervonden
werd bij de uitvoerin g van bevelen, de oplossing van oude
gesehillen en den aanleg van wegen . In 1906 en 1907 werd
echter, door uitgeweken Djambische grooten en hunne bender,
het land weder in onrust gebracht, zoo zelfs dat een deel
der bevolking, door hen meegesleept, zich aar de zijde der
verzetspartij schaarde . Then (April 1907) bedoelde bender
onschadelijk waren gemaakt, keerde de rust terug .
Ten Noordwesten van Djambi strekken zich de aar
het Gouvernement van Sumatra's Westkust grenzende
Batanghari-districten en Kwantan-districten uit . Ook her
was optreden onzerzijds noodig : in de eerstgenoemde districten zwierven Djambische bender road, en de Kwantanstreken waren onmachtig of onwillig om de naar hun gebied uitgeweken kwaadgezinde Djambiers en de van ors
gebied gevluchte misdadigers uit to leveren .
Trouwens, ook afgescheiden van de Djambische taken
was dat optreden rinds lang noodzakelijk . Onze staatkunde
ten opzichte der overmoedige potentaatjes had waarlijk niet
door kracht uitgemunt ! Reeds van 1845 of hadden die der
Batanghari-districten eene vijandige houding aangenomen ;
then reeds sloten de radja's een verbond om „niemand uit
de Gouvernementslanden" in hun gebied toe to later, en
then in 1849 de rad j a van Poel au Poendj oeng de gelofte
schond, verklaarden de anderen die van Si Goentoer
was de invloedrijkste
hem den oorlog. Of hij, then en
later, onze hulp vroeg,
het baatte hem niet, ors bestuur
hield zich „ueutraal", ten koste onzer vrienden en ten bate
onzer vijanden . . . .
In 1877 wilder de leden der boven reeds genoemde
Sumatra-expeditie de Batanghari streken bezoeken ; ter
inleiding van dat bezoek zonden zij een inlandschen bond
.
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schapper met brieven en geschenken . Het antwoord van Si
Goentoer was dat hij noch brieven, noch geschenken, noch
de heeren zelf verkoos to ontvangen ; wanneer een Europeaan
bet waagde zijn gebied to betreden, zou hij een kind des
doods zijn . Op nader aandringen
bet doel was immers
zoo on schuldig !
was bet bescheid : „dringend verzoeken
wij dat de Kompanie gees onzer lenders betrede ; indien zij
ons genegen is of hear eigen lijf lief heeft, last ze den ons
gebied mij den ." En aldus geschiedde : de Gouverne ur van
Sumatra's Westkust verbood bet bezoek ; men kroop in zijn
schulp voor de bedreigingen van den radja, die misschien
wel over 200 weerbare manners to beschikken had !
Maar bet zou nog erger worden . Eenige jaren later
schreef een ambtenaar van het binnenlandsch bestuur een
brief aan den radja ; hij kreeg ten antwoord dat bet ontvangen van dien brief bij den radja hetzelfde gevoel had
opgewekt al$ wanneer een hoed den Mohammedaanschen
tempel had bevuild. Ook dat bleef ongestraft ; ons bestuur
dreef de welwillendheid jegens den inlandschen nabuur
wel ver ! Ja, openlijk verklaarde bet, dien insolenten radja
to vreezen . Ads, in 1887, het hoofd van Poelau Poendjoeng
bet reeds meermalen sedert 1849 herhaald verzoek deed
om onder onze beseherming geplaatst to worden, werd bet
verzoek afgewezen omdat „de bekende minder goede gezindheid van Si Goentoer" een reden was, zich „van bemoeienissen met de onaf hankelij ke Batan ghari-distrieten zooveel
mogelijk to onthouden ."
Eene zoo zwakke houdin g moest zich wel wreken .
In 1890 werd dear een vreemdeling, de beer W .
Houghton Walker, die tegen bet advies van ons bestuur
bet land bezocht, met zijn bediende vermoord . Omtrent de
daders kon men geen stellige inlichtingen krijgen,
en
men liet bet er bij ! Wat moet die radja van Si Goentoer,
die evenmin Europeanen in zijn land als honden in zijn
mesdjid duldde, trotsch geweest zijn op den eerbied, hem
door de „Kompanie" betoond . . . Wij toonden maar al to
duidelijk hem to vreezen, en lieten dear, op onze grenzen,
jaar in jaar nit, allerlei ongerechtigheid toe . . . . met bet to
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verwachten gevolg . Als in 1 899 een onruststoker uit Djambi
zich in Kota besar
een ander staatj e der Batangharidistricten
ophoudt, en, op aanstoken van den radj a, den
oorlog aan eene negorij op ons gebied verklaart, vraagt de
controleur van ons binnenlandsch bestuur den radja eene
samenkomst op de grens,
hij krijgt zelfs geen antwoord !
Aldus heeft ons bestuur, tientallen van jaren lang, de
aanschrij ving van den Commissaris-generaal D u B u s van
28 Maart 1826 toegepast, waarin het verlangen werd to
kennen gegeven dat „tot instandhouding van de vredelievende gezindheid met de inlandsche vorsten en volkeren
alle zorg worde aangewend en dat, door voorzichtig beleid
en wijze inschikkelijkheid, voortdurend worde getracht alle
vijandelijkheden zooveel mogelijk to voorkomen" . . . Waarlij k, men was „inschikkelijk" g enoeg ; maar „wij s" ken men
de gedragslijn toch moeilijk noemen ! Lankmoedig, neen, op
den keper beschouwd toch eig enlij k laf hartig bleef men
maar alle euveldaden en beleedigingen verdrag en, ofschoon
naar de bekende uitdrukkin g van generaal M i chi e is, de
wil all6en voldoende zou zijn geweest om aan alien overmoed, aan de eeuwige onrust ook op onze grenzen een
einde to waken.
Dit bleek in 1905, toen de Batan ;hari-districten door
militaire patrouilles werden bezocht, „zoodat de vijandig
gezinde Djambische grooten zich daar niet meer veilig konden ophouden." In Juli kwam de assistent-resident van
Djambi daar met een colonne,
in alle landschappen, 66k
Si Goentoer, was de ontvangst door radja's, hoofden en bevolking geheel naar wensch ; alien verzochten, under ons
bestuur geplaatst to worden, en aldus geschiedde, op volkomen vredelievende wijze .
Nu is het wear : de omstandigheden hadden meegewerkt .
De nit Djambi gevluchten benders waren de bevolking tot
overlast en, vooral, ons gewapend optreden in Djambi had
in de naburige streken diepen in druk gemaakt en den
vroegeren overmoed doers verdwijnen . Maar ook zonder die
voordeelen zou de bestraffing en onderwerping van het
landschap --- de elders under soortgelij ke omstandig heden
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opgedane ondervinding, b.v. in de V Kotas, bewijst het
geen noemenswaarde inspanning hebben gekost .
Hoe dit nu overigens zij,
wij mogen ons verheugen
dat thans voorgoed een elude is gemaakt aan de vernederende houding, waarin ons bestuur zich jarenlang noodeloos
had geplaatst .
De „onaf hankelijke" Kwantan-districten waren ons van
oudsher minder Yijandig gezind . Meermalen hadden sommige
hoofden pogingen gedaan tot nauwere aansluiting bij ons
gezag, maar to vergeefs ; het „stelsel van onthouding" bevatte de hoogste wijsheid : er mocht eens een inlandsch
potentaatj a wezen dat ons eenige soesah bezorgde !
Dit laatste kon
wij zagen het elders
intusschen
toch niet worden ontgaan . Juist doordat wij_ ons niet behoorlijk listen gelden, werden bij herhaling moeilijkheden
geschapen die dan maar weer, met „wij ze" in schikkelij kheid, werden v oorbij gegaan . . .
In 1891 had IJ z e r m a n ' s bekende tocht „dwars door
Sumatra" plaats . Men wilds daarbij de Kwantan-districten
doortrekken : de meeste hoofden hadden geen bezwaar, maar
wel de radja van Taloek, die verklaarde geen Europeaan in
zijn land to dulden . Men berustte daarin, volgde een anderen
weg, . . . maar buiten het Taloeksch g ebied werd de achterhoede van IJ z e r m a n' s gevolg door lieden van Taloek
overvallen . Een Europeesch opnemer werd vermoord ; men
vroeg opheldering aan den radja,
en daarbij bleef het .
Er werd geen opheldering gegeven, geen schuldige gestraft
of uitgeleverd,
niets, niets ! Ons bestuur nam aan dat
er wel geen politieke drijfveeren tot den moord zouden zijn
geweest, list het eerst opgevat denkbeeld van dwangmaatregelen tegen Taloek rusten en meende „de beeindiging
der zaak aan den tijd en de omstandigheden to kunnen
overlaten ."
Dat noemde men destijds . . . het Nederlandsche gezag
hoogho uden :'
IJ z e r m a n had het in 1891 reeds gezegd : „de onafhankelijke districten doers dienst als vuilnisbak van de
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gouvernementslanden, dat is de wijze, waarop wij bijdragen
tot de besehaving en ontwikkeling dier streken" . . .
Nadat met de ontginning der steenkolenmijnen in de
Padangsche bovenlanden een aanvang was gemaakt, werd
bet moeilijker, de tot dusver gevolgde „staatkunde" van
niet-bemoeiing to blij ven handhaven . De aan die mijnen
to werk gestelde dwangarbeiders onttrokken zich in belangrijk aantal aan hun straf en hun arbeid door de vlucht
naar de Kwantan-districten, waar zij veilig waren . De radja
van Basarah, die over bet gansche gebied eene zekere
suprematie bezat, vormde zich uit die leden een lijfwacht,
die maar al to dikwijls als georganiseerde rooverbende optrad .
De wegg eloopen dwangarbeiders verheugden zich zoozeer
in zijne bescherming dat, toen in 1905 eenige vluchtelingen
door de bevolking op gouvernementsgebied waren opgevat,
eene bende werd afgezonden om die bevolking, onze onderdanen, to straffen .
Na liep de mast over, to meer omdat de hoofden der
Kwantandistricten ook weigerden, de naar hun gebied gevluchte Djambiers uit to leveren . Er was trouwens in de
laatste jaren een andere geest in de Indische regeering
gevaren : zij was niet meer, als vroeger, bevreesd zich aan
koud of lauw water to branden en zag niet tegen eenige
inspanning op om ordelijke toestanden in bet levee to
roepen en ergerlijke misstanden to doen verdwijnen . Van
werden de Kwantandrie zijden
Oost, West en Zuid
districten binnen gerukt door kleine colonnes, die binnen
etne maand, na een paar scherpe gevechten bij Loeboe
Ambatjang en in Taloek, aan alien tegenstand een einde
maakten .
Zoo was ook bier weinig moor dan „de wil" voldoende
om den „vuilnisbak" op to ruimen, ons gezag volledig to
doen erkenn .en en voor de toekomst silo moeilijkheden to
voorkomen .
.,A.ldus is in de laatstverloopen jaren eon veel to lang uitgestelde plicht vervuld, en daarmede in Djambi en de vroeger
onafhankelijke binnenlanden een geheele ommekeer gekomen
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in de verhoudin gen tot het Nederlandsch gezag . Dit, vroeger
geminacht en straffeloos beleedigd, wordt thane overal
geeerbiedigd, en de bevolking vaart daarbij wel : zij geniet
een vroeger ongekende staat van rust en veiligheid ; de
landbouw wordt aangemoedigd ; de handel wordt bevorderd
door krachtige verbetering van rivier- en waterwegen ; het
onderwij s wordt ter hand genomen .
Wij hebbenn flu, ten slotte, nog na to gaan hoe het
bestuur in de verschillende landstreken werd georganiseerd .
In de Batanghari- en de Kwantan-districten kon
zonder bezwaar het bestaande inlandsch zelfbestuur behouden
blijven,
flu onder toezicht en leiding van onze ambtenaren .
In Djambi, met het daartoe behoorend Korintji, bleek
dergelijke regeling echter onmogelijk, toen het gaandeweg
duidelijk werd dat men aan geen der leden van de Sultansfamilie voldoende vertrouwen kon schenken .
Men had aanvankelijk nog al zijn hoop gevestigd op
den Pangeran Ratoe, den in 1886 ale troonsopvolger aangewezen zoon van. T a h a . Wel had hij in 1899, onder zijns
vaders invloed, geweigerd onder de toen gestelde voorwaarden ale Sultan op to treden, maar blij kbaar was hij
toch niet van zin, zich den weg naar het Sultanaat voor goed
of to snijden ; zijne houding bleef dubbelzinnig . Gelijk de
„wettige" Sultans na 1858, wilde hij tegelijkertijd en ons
bestuur, en onze vijanden blijven dienen. Terwijl hij betrekkingen onderhield met T a h a en dies s partij, gaf hij aan
de oproepingen van ons bestuur gehoor, vergezelde onzen
ambtenaar op diens tochten, werkte mede tot verschillende
maatregelen in het belang van orde en rust . . . Maar toen
hij in 1903 naar het binnenland gezonden werd om bevolking en hoofden voor to bereiden op de komst onder troepen
en hun de bedoeling daarvan duidelijk to waken, had hij
in het geheim een onderhoud met T a ha .
Men rekende hem dit niet al to zwaar aan, en stelde,
om hem aan verdere verkeerde invloeden to onttrekken, een
volkomen vertrouwbaar inlandsch raadsman naast hem . Nu
werkte hij weder ijverig met ons mede, wat hem blijkbaar
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door de tegenpartij euvel werd geduid . Sedert Augustus
1903 liet de rust in de hem tot zijn onderhoud afgestane
landstreek (apanage) veal to wenschen over door hat optreden
van den bovengenoemden Raden Mat T a h i r ; overtuigd
van zijn onmacht om de rust to handhaven en bevreesd
voor wrack, gaf hij, in December 1903, zijn gebied over
,can hat bestuur, kwam met zijne familieleden en vale volgelingen ,,in afwachting van de regaling zijner positie" tar
hoofdplaats worsen, en overhandigde, in Maart 1904, den
resident het rijkssieraad, verbonden can de functie van
troonsopvolger 1).
Alles scheen er Shoo op to wij zen dat de wettige erfgenaam van den Djambischen Sultanstroon nu, gelijk zijn
belang medebracht, zich meer en meer bij ons aansloot en
zich van onze vijanden verwijderde . Maar hat duurde niet
lang, of de opgewekte verwachting werd geheel beschaamd .
In September 1904 kwam to Djambi can een Hongaarsch
avonturier, Karl H i r s c h, zich noemende Dr . A b d o e 11 a h
Y o e s o e f, kolonel in Turkschen dienst . Hij gaf voor een
afgezant van den Sultan van Turkije to zijn en de Djambische grooten in burs strijd tegen bet gouvernement to willen
bijstaan. Onmiddellijk waren nu de Pangeran Ratoe en een
aantal to Djambi gevestigde grooten gereed, gemeene zaak
met hem to makers . De samenzwering werd tijdig ontdekt,
H i r s c h en de meeste vorstentelgen die zich bij hem haddenn
aangesloten warden gevangen genomen, maar de Pangeran
Ratoe slaagde er in, naar het bin .nenland to vluchten . Hij
sloot zich bij de vij andelij ke benders can .
.A.ldus was hot masker afgerukt, -- de Pangeran Ratoe
was steeds in zijn hart onze tegenstander gebleven en had
zich slechts nit eigenbelang als onze vriend vermomd . Na
langdurige omzwervingen, telkens door onze patrouilles
opgej aagd, kwam hij in Mei 1906 in onderwerping, dock
tiers dagen later nam hij wader de vlucht. In September
1)

Tegelijkertijd werd door Pangeran P r a b o e N e g a r o, zoon van

ile in 1885 overladen Sultan en schoonzoon van T a h a, hat hem door dozen
geechonken rijkssieraad, verbonden can hat Sultansgesag, can den resident
tar hand gesteld .
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onderwierp hij zich opnieuw, en nu voor goed : hij werd
naar Parigi, in de residentie Menado, verbannen .
Algem een werd flu erkend, dat met geen der daarvoor
in aanmerking komende leden van het Sultansgeslacht eene
regeling zoude kunnen worden getroffen, die op duurzame
wijze onze souvereiniteit over Djambi verzekerde . Er was
geen andere weg dan die, welke na velerlei moeilijkheden in
182.5 ook in Palembang was ingeslagen en in 1851 geheel
was afgelegd : irtvoering van rechtstreeksch bestuur.
Bij Koninklijk Besluit van 1 Februari 1906 werd
daartoe besloten, en tevens bepaald dat Djambi (tot dusver
eene afdeeling van Palembang) met Korintji zou worden
vereenigd tot de residentie Djambi. Aan een resident, een
assistent-resident en negen controleurs werd het bestuur
opgedragen ; aan de controleurs, hoofden der afdeelingen
of onderafdeelingen waarin het gewest werd verdeeld, werden
inlandsche hoofden (demang)
s toegevoegd (Ind. ordonnantie
van 22 Mei 1906) .
Aldus is flu
wanneer wij in vogelvlucht den geheelen
loop vas: taken overzien
toch met betrekkelijk geringe
inspanning en in betrekkelijk korten tijd de geheele toestand

in

het

hier behandeld deel van Midden-Sumatra

veranderd . Toen de moeilijkheden met het steeds onbetrouwbaar Sultanaa,t van Djambi begonnen, spraken zij, die de
feitelijke toestanden onvoMoende doorgrondden, evenals de
vreesachtigen in de Indische pens, van „een tweeden Atj ehoorlog" ; anderen, het zoo noodzakelijk opruimen der „vuilnisbakken" aan onze grenzen niet beseffende, klaagden over
„imperialisme" !
Wat ons betreft,
wij meenen dat onze regeering
niet anders gedaan heeft dan haar plicht ; dat ons land,
niet alleen in onze kolonien zelve, maar ook in den vreemde,
achting verdient wanneer het zich waar noodig weet to
doers gelden, maar dat het, met den schijn genoegen nemende,
in werkelij kheid zijne stelling als koloniale mogendheid
verzwakt .

DE VERTELLING VAN DE PRIORES
Tit Chaucer's Canterbury Tales .
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In een „tot Middelburgh bij Wilhelmus Go eree"
1666
verschenen „Historische Landbeschrijvinge van
in
Groot-Brittanjen, flu eerst door een Liefhebber in 't licht
gebracht" geeft die ongenoemde amateur-topograaf aan het
slot eener beschrijving van Westminster Abbey de mededeeling ten beste
„Daer zijn veel begraeffenissen van Coningen, die het
gesicht en verhalen waerdigh zijn ; als mede van Princen
en Hartogen, onder de welcke niet kan voorby gaen dab
van G a 1 f r e d u s C h a u c e r, Prince der Engelsche Poeten" .
Het is niet waarschijnlijk dat den Middelburgschen
liefhebber jets meer van dew „Prince der Engelsche
Poeten" bekend is geweest dan zijn naam, bijnaam en grafmonument . Maar dat is voor een zeventiende-eeuwschen
Nederlander al veel. Buiten de boven aangehaalde woor,
den toch ben ik nooit in een Hollandsch geschrift uit dien
tijd C h a u c e
naam tegengekomen . Men was zich hier
zijner evenmin bewust als men dien grootere kende, die
toen die regelen to Middelburg werden gedrukt, reeds
vijftig jaren rustte in zijn graf.
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In 1784 gaf B e t j e W o l f f in druk : „Vrouw Snaversnel : Volksliedje, op een aangenaame wijs : Gevolgd naar de
Engelsche Ballads, The Wanton Wive of Bath" . Zij had
het origineel in Bishop P e r c y's „Reliques of Ancient
English Poetry" gevonden, maar schijnt niet to hebben
geweten dat de heldin van roemrijker herkomst was dan
het lied] a zelf. Pas B i l d e r d ij k heeft in 1817, ruim vier
dood, aan zijn landgenooten een teug
eeuwen na C h a u c e
nit dien ,,well of English undefyled" 1) geschonken . Maar
zijn „Koekeloer, of de eerste April", hoe aardig en verdienstelijk het gedicht ook zij, had „na 's landts gheleghentheyt verduytschet", weinig gelijkenis meer met de „Nonne
Preeste~ Tale" van C h a u c e r . Vijf jaar later levert hij
nog eens, in de Krekelzangen, een navolging „naar het
oud Engelsch van C h a u c e r" . Het is de brief van P h y 11 i s aan D e m o p h o o n nit de „Legend of Good Women" .
Maar C h a u c e r is er nauwlijks in to herkennen . Onze
dichter is hem even ontrouw, als het D e m o p h o o n zijn
Phyllis was. Een enkele aanhaling moge een denkbeeld
geven van de vrijheid der bewerking

is

„Neon, 'k wil geen wuften wind met zuchten meer vermoeien,
Noch grifhen ijdle klacht in 't onmeedoogend wasch
Geen strand, waar langs ik zwerf, met tranen meer besproeien,
Of menglen ze aan het achuim van d'even wuften plasch .
Neen, daar, van war uw hulk mijn' oogen is ontvaren,
(Dat altijd van mijn oog nog nagestaarde doel !)
Daar, wreedaart, stort ik mij wanhopig in de baren ;
Licht dat die zelfde zee mij aan uw kunsten spoel ?
Dan, ala de golf mijn lijk u onder 't oog zal voeren,
Wordt mooglijk in Atheen mijn liefde nog beweend
Doch, zoo 't misvormde rif een teder hart mag roeren,
Op 't uwe hoop ik niet : uw boezem is versteend ."

Bij C h a u c e r staat er eenvoudig dit
„Maar flu gij mij bedriegt met zulk een zonde
Moogt gij mijn lichaam, over korte stonde,
Zien binnendrij van in Athena's haven,
1) S p e n s e r, The Faerie Queens Book IV, Canto II stanza 32 .
15
U . B . IX 8
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Door niemand bijgezet, en onbegraven ;

Doeh gij zijt harder dan de hardste steen." i)

Bewerkingen van C h a u c e r' s gedichten na B i l d e rd ij k zijn mij niet bekend . Dat hij hier niet gelezen werd
is verklaarbaar ; het Engelsche publiek van de eerste heift
der vorige eeuw kende hem evenmin, dan alleen uit modernizeeringen van Lord Thurlow, Wordsworth, Leigh
Hunt en anderen . In 1841 verscheen in Londen : ,,The
Poems of G. C h a u c e r modernized I," met medewerking
der twee laatstgenoemden, van Rich . Monk ton 11Ii 1 n e s,
later Lord H o u g ton, en van Mrs . B r o w fling . Ook
Wait e r S a v age Land o r was uitgenoodigd, maar hij
schreef terug : „I would rather see C h a u c e r quite alone,
in the dew of his sunny morning, than with twenty
clever gentlefolks about him, arranging his shoe-strings
and buttoning his doublet . I like even his language .
I will have no hand in breaking his dun but rich-painted glass to put in (if clearer) much thinner panes ."
Blijkbaar hebben de vier dichters met hot inzetten van
hun nieuwe ruiten weinig succes gehad : een tweede deel
is nimmer verschenen . Niet de poeten, maar de geleerden
der negentiende eeuw hebben hot Engelsche yolk weer met
hun C h a u c e r gemeenzaam gemaakt . Het wanbegrip omtrent
Chauce
taal, dat goede niet van slechte handschriften
moist to onderscheiden, noch de goede behoorlijk vermocht
to lezen, dat was hot stof der eeuwen, waaronder de heldere
gesehilderde ramen, waarvan L a nkleuren van C h a u c e
d o r sprak, verdonkerd scholen . De geleerde T y r whit t,
die in de jaren 1775-1778 eon uitgave der Canterbury
Tales met een schat van verklarende aanteekeningen in

is

is

1) Uit een brief van B i l d e r d ij k aan zijn vriend T y d e man van T

Februari 1812 blijkt dat hij „de London-editie van C h a u c e r' s works van

1687" tot zijn beschikking had, welke niets dan een herdruk was der

zoogenaamde apeght-editie van 1602 . De gebrekkige tekst, die bet verstaan
bemoeilijkt, 'nag B i 1 d e r d ij k verleid hebben tot een nog vrijer vertaling
dan zelfs hij zich gewoonlijk veroorlooft . Of hij ook voor de Canterbury
Tales, waarvan in zijn tijd eon veel betere uitgave, die van T y- r w h i t t,
bestond, dezelfde editie gebruikt heeft, }pan ik niet uitmaken .
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hot licht g af, eon arbeid, die nog steeds de bewondering
van iederen Chaucerkenner wekt, was de eerste, die met
een gezuiverden tekst, vrucht van een nauwgezette collationeering veler handschriften, dat reinigingswerk begun, in
de ~rolgende eeuw door Engelsche en Duitsche geleerden
als Furnivall, Skeat, ten Brink, Koch e .a. voortgezet . We weten flu bij benadering hoe C h a u c e r gesproken
heeft, en stooten niet meer op hortende regels en onzuivere
rijmen als D r y den deed, die C h a u c e r under de grootsten
zou willen rekenen,
,,if the freedom of his rymes
Offended not the method of our times" .

In die betere kennis van zijn vers vindt de moderne
lezer een genot waarvan D r y d e n en zijn tijdgenooten verstoken zijn gebleven . Want C h a u c e r' s meesterschap over
hot vers, de makkelijkheid en gratie, waarmee hij zijn jamben schreef, zijn verbijsterend . Ms er ooit van C h a u c e r
in een Hollandsch schoolbook over onze letterkunde sprake
is, dan wordt hij genoemd in verband met D i r c Pot t e r, wijl
zij beiden zoo iets als een Decamerone op rijm geschreven
hebben . Maar wat een versknutselaar is de Hollander
gebleven, schoon eender kansen als de Engelschman hij zich
geboden zag en heerlijk gebruikte ook hem gegeven waren .
De Haagsche edelmann komt van een meer dan eenjarig
verblijf in Italie naar zijn land terug met dezelfde dorperheid in denken en spreken, waarmee hij heenging, de zoon
van den Londenschen wijnhandelaar brengt van twee Italiaansche reizen de bezieling van D a n t e' s visioen en B o cc a c c i o' s verzen mee, die hem adelt tot een der grootsten
van Engelands dichters .
Den on.twikkelingsgang van dit dichtertalent to bestudeeren is vrijwel ondoenlijk. Wat wij van zijn levee vernemen betreft uitsluitend zijn werkzaamheid als ambtenaar
bij de belastingen en als dienaar van hot hof, dat hem
zendingen naar Vlaanderen, Frankrijk, Italie opdroeg . Wat
wij verder van hem begeeren to weten moeten zijn gedichten
ons leeren. Die zijn met innerlijke gegevens wel ten naastebij
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chronologisch to ordenen . Maar de groei van zijn genie is
zoo verbijsterend snel gegaan, dat de lezing dier in tijdsorde
geschikte werken geen begrijpen geeft, slechts stommen
eerbied achterlaat voor het wonder. In de korte spanne
tijds van dertig jaren ontwikkelt zich uit den vertaler van
den Roman de la Rose en uitdenker van andere Broom-allegorieen de schilder der Canterbury-pelgrims in den prolong
tot zijn hoofdwerk en van Bat moderne portretstuk der
vrouw uit Bath. In Bat meesterwerk uit zijn Canterbury
Tales ,,The wife of Bath's prologue" heeft C h a u c e r de
middeleeuwen ver achter zich gelaten en evenaart hij de
detail-schilders der menschelijke ziel, die de negentiende
eeuw heeft voortgebracht . Tusschen beide polen ligt het
werk van zijn renaissance, de „Troilus and Criseyde", ,,The
lions of Fame", geestige burleske naar D a n t e' s Commedia,
,,The Legend of Good Women", vrij a navolging van 0 v i d i u s'
Heroides en het meerendeel der „Canterbury Tales" .
Grootsch was de opzet van Bit laatste werk . Toen
C h a u c e r in 1400, ongeveer zestig jaar oud, overleed, was
nog geen vierde van zijn oorspronkelijke plan voltooid.
Maar wat wij bezitten telt reeds 17385 verzen, waarbij nog
twee vertellingen in proza komen, twee-en-twintig verhalen
al to samen, Kunstiger Ban B o c c a c c i o de honderd vertellingen zijner Decamerone tot een geheel verbond, bracht
C h a u c e r eenheid in zijn werk . Een navolging tier Decamerone mogen zijn Canterbury Tales niet genoemd worden,
want hoe vertrouwd hij ook met den dichter B o c c a c c i o
was, wiens „Filostrato" in „Troilus and Criseyde", wiens
„Teseide" in ,,The Knightes Tale" is naverteld, het prozaboek van den grooten Italiaan, Bat hem bij het nageslacht
onsterfelijk heeft gemaakt, is blijkbaar nooit in C h a u c e is
handers geweest . Maar de overeenkomst tusschen beide
werken lokt tot een vergelij king nit
Bij B o c c a c c i o een gezelschap van vij f dames en vijf
heeren, elkanders gelijken in geboorte en beschaving, die
om den tijd to verdrijven op het buitengoed, waarheen de
Zwarte Dood binnen Florence hen heeft verbannen, elkander tiers dagen met vertellingen vermaken . Bij C h a u c e r
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een reisgezelschap van acht-en-twintig pelgrims nit alle rangen en standen der Engelsche maatschappij, door bun gemeenschappelijk godsdienstig doel, een beevaart near bet graf van
den heiligen T h o m a s a B e c k et in Canterbury, t ezamen
gebracht in de herberg to Southwark, wear de tabberd uithing, vanwaar ze op 17 April, d . i . 25 April near onze
rekening, van bet jaar 1388, door den vroolijken waard vergezeld near Canterbury optrekken . Vier dagen duurde toenmaals de refs van Londen near de bisschopsstad, en bet is
de waard, die voorstelt de eentonigheid van den acht-daagschen tocht met vertellingen to breken . Het voordeel, dat
die keuze zijuer vertellers C h a u c e r boven B o c c a c c i o
geeft, valt in het oog. Bij den laatsten zijn zij niet uieer
den rolzeggers en zoo zeer on derg eschikt aan de vertelling,
die zij hebben to doen, dat wij, de „novelle" lezend, de
verhalers nit bet oog verliezen, onverschillig of bet P a mpinea of Pamfilo zij, die aan bet woord is . Chaucer
doet ons meerijden met zijn stoet, houdt voortdurend onze
belangstelling levendig voor dat rijk geschakeerd gezelschap,
wear ridder en molenaar, aflaatkramer en priores, ongeletterde ploeg er en geleerde „clerk" nit Oxford broederlij k
tezamenreizen . En elk vertelt near eigen keuze en eigen
tram, zelve gekarakteriseerd door bet verhaalde . Tat
C h a u c e r aan typeering van zijn pelgrims in zijn prolong
ons schenkt wordt aangevuld door wet zij later zelve zeggen. Zie bier zijn portret van de priores, om wier vertelling
bet mij bier to doer' is :
„Ook was er nog een priores, die raakte
Nooit verder den een glimlach nit de plooi .
Hear zwaarate eed was maar bij Sint-Eloy .
Madame E g l e n t i n e was hear naam .
Zij was in misse zingen zeer bekwaam .
Die zoemde ze fatsoenlijk door hear news .
Zij sprak hear Fransch heel aardig en graoieus,
Zooals men dat op school in Stratford hoort,
Want van Parijzer Fransch wilt ze geen woord.
Ann tafel at ze uitmuntend gemanierd,
Nooit kwam hear 't eten uit den mood geslierd,
Noch placht ze vingers in de sans to dippen .
Ze bracht de spij a voorzichtig near hear lippen,
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En morale op haar boret geen ankle drop .
Met c o u r t e s i e had ze geweldig op .
Ze hield haar bovenlip zoo sahoon geveegd,
Bat nooit, als ze haar baker had geleegd,
Eon greintj a vet to zien was aan den rand .
En heel fatsoenlijk strekte zij de hand
Naar 't eten nit. Ze was een opgeruimd,
Vriendelijk mensoh en wondergoed geluimd .
Ze aapte 't hof met alien ijver naar
En hoofsche statigheid, opdat men haar
Voor eon eerwaardige persoon liet gelden .
Maar om u van haar inborst wat to melden,
Ze was zoo week en zacht, ze schreide al,
Zag ze een muffs gevangen in een val,
Hetzij hot diertje dood was of nog bloedde .
Schoothondjes had ze, die ze zelve voedde
Met melk en wittebrood en met gebraad .
Maar ging or eon van dood, of had op straat
Het iemand hard geranseld, o, wat smart !
Bat was de schuld van haar gevoelig hart .
Haar halsdoek speidde ze op nette wijs,
Fijn was haar news, haar oog ale glas zoo grijs,
Haar mood heel klein en daarbij zacht en rood .
Haar voorhoofd lang niet leelijk, om den dood .
Met was een spanne breed wel, naar ik reken .
Zij zelf was in haar groei niet blijven eteken .
Haar mantel was door 'n ringetje to halen .
Zij droeg aan d' arm eon rozenkrans van kralen
Met groene paternosters afgeteld .
En daaraan hing een groote gouden speld,
waarop ik las eerst eon gekroonde A,
En vender Amor vincit omnia .

Dat is de humor, die naar hat woord van C h a n t e p i e
de la Saussaye in zijn hoofdstuk over Hildebrand's
Camera „onafscheidelijk is van hat opmerken van kleine
trekjes". Maar die trekjes hebben de geestelijke dame pas
geteekend zooals haar C h a u c e r oppervlakkig zag, op den
avond, dien ze voor den aanvang den rein in de herberg
to Southwark doorbrachten . Luister naar de vertelling, die
volgen zal, en in de preutsche, geaffecteerde kloosterdame,
die prat gaat op haar mondjevol Tormandisch Fransch,
dat al lang uit de mode is, zult ge een devoot, een warm
godsdienstig hart voelen kioppen, dat, eenmaal door reli .
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gieuze verheffing verlost uit de gedwongenheid, waaruit ze
zich in hot dagelijksche leven door ostentatie zoekt to
redden, niet voor hot lijden van muizen en schoothondjes
alleen, maar voor waarachtig, zuiver pathos ontvankelijk is .
In haar diepen ootmoed voor de heilige maagd bezinken
haar kleine hoogmoedigheidjes, en de hoofsche, die zoo
mooi Fransch praat, voelt zich zelve
;igelijk een kind van nauw een jaar
Of nog wat jonger, dat met moeite een paar
Woordekens lalt" .

Het verhaal, dat ze doet, was in allerlei vorm in
omloop . Zelf kept ze nog een tweede van een kleinen
H u g o, niet in Azie, maar in haar eigen land, in Lincoln,
door Joden om gebracht . De Joden vervolgin g was daar
begonnen met de opwinding der kruistochtwoede, en de
Angelsaksische kroniek vermeldt al in hot jaar 1137 1) een
eender geval van uit Jodenhaat geboren kindermoord1 egende
„Nu willen wij iets vertellen wat gebeurde in Koning
S t e v en's tijd . In zijn tijd kochten de Joden van Norwich een Christenkind v66r Paschen, en deden hot geheel
de zelfde marteling aan, waarmee onze heer gemarteld
was . En op goeden Vrijdag (,,langen Vrijdag" zeiden de
Angelsaksen) hingen zij hem aan hot kruis voor ons heeren
liefde ; en daarna begroeven zij hem . Zij waanden dat hot
verborgen zou zijn . Maar onze heer toonde dat hij eon
heilig martelaar was. En zij namen hem mee naar de
monniken, en begroeven hem plechtig in de kerk . En hij
verrichtte door omen heer wonderlijke en menigvuldige
mirakelen . En hij word Sin t - Will e m genoemd" .
Sedert groeit hot aantal kind-martelaars aan . H u g o van
L i n c o 1 n is van die alien de bekendste, wiens dood door
Mat t h e w Par i s in zijn Chronica Majors in hot jaar 1255
wordt gesteld . Hot kind verdween op den 3lsten Juli van dat
jaar ; 29 Augustus word zijn lijkje, met vuil bedekt, in een
1) Volgens andere bronnen had de moord in 1144 plaats . Zie The
Life and Miracles of St. William of Norwich, by Thomas of Monmouth,
edited by J e s sop p & James, Cambridge 1896 .
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put teruggevonden, die aan een Jood, Jopin of Joscefin,
behoorde. Een rechter, John of Lexington, die bij de
vondst tegenwoordig was, beloofde J o pin zijn levee to
zullenn sparen, indien hij bekende, dat de kleine Hug o
door de aanzienlij kste Joden van Engeland, onder voorwendsel van een bruiloft to moeten bijwonen naar Lincoln
gekomen, was g ekruisigd . Maar Koning Hen d r i k III, die
vijf weken later Lincoln bezocht, weigerde die aan J o pin
gedane belofte in stand to laten en beval zijn terechtstelling . Twee-en-negentig Lincolnsche Joden voerde hij
naar Londen mee, waar achttien hunner werden ter dood
gebracht. De overigen herkregen de vrijheid op voorspraak
der Franciscanen . In Lincoln Cathedral wijst men nog altijd
de plaats, waar hue vermeende slachtoffer begraven en
aangebeden is .
De geschiedenis heeft aldus het lot van beide kinderen
geboekt. Maar wij zouden haar geen dank weten, indien
niet de volksverbeelding en de vrome literatuur der middeleeuwen beteekenis hadden gegeven aan een paar banale
moordverhalen, alledaagsch sensatievoedsel van den krantenverslinder onder eeuw . De eerste maakte de ontdekking
van den moord tot een mirakel en de andere het mirakel
der volksverbeeldin g tot een bewijs, een exempel van Maria' s
heerlijkheid en genade . P e r c y heeft in zijn „Reliques of
Ancient English poetry" een Schotsche ballade afgedrukt
onder den titel ,,The Jew's Daughter", waarin het wonder
plaats grij pt zonder de hulp der moedermaagd . Het jongske,
Sir H e w noemt het liedje hem, is ook niet om harentwille
vermoord . Hij was met ,,the lads of Mirry-land tonne"
(Percy vermoedt dat dit Milaan beteekent) aan het spelen,
toen de Jodendochter hem naar binnen lokte met ,,an
apple reid and white ." Zij steekt hem dood met een mes en
„cast him in a deip draw-wee,
was fifty fadom deip"

Daar vindt hem zijn moeder, L a d y H e 1 e n, niet door
Maria maar door de Joden zelf den weg gewezen . En nit
de diepte der put klinkt de stem van het vermoorde
kindje naar zijn moeder op :
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,,Gas hams, gas hams, my wither deir,
Fetch me my windling sheet,
And at the back o' Mirry-land tours,
Its their we twa sail meet" .
„Ga naar huffs, ga na,ar huffs, moederlief,
Heal me mijn doodskleed,
En achter de stad van Mirryland,
Dear zullen we elkaar ontmoeten .

Alleen het volkslied vertelt het zoo . In de geestelijke
literatuur is van het mirakel een Marialegende geworden .
De Joden doers het kind] e boeten voor z'n trouwe vereering van Mar i a, en tot loon voor zijn godsvrucht schenkt
de lieve vrouwe het vermoorde jongske de wonderkracht
zoo luid to zingers, dat z'n moeder de pleh, wear het lijkje
verborgen ligt, door zijn stem ontdekt . De Chaucer Society,
een door Fur n i v all g estichte vereeniging tot bevordering
der Chaucerstudie, heeft in een harer deelen „Originals
and Analogues" drie verhalen met zulk een strekking afgedrukt : de legends van een Aiphonsus van Lincoln,
nit een in Latijnsch proza geschreven werk F o r t a l i t i u m
F i d e i, dat nit de tweeds heift der vijftiende eeuw dateert, een
Fransch gedicht van 756 verzen nit een verzameling M a r i a mirakelen van G a u t i e r d e C o i n c y (1177-1236), het
verhaal van een Engelschen jongen, door een Jood vermoord omdat hij „G a u d e M a ri a" zon g, en een Engelsch
gedicht van 152 verzen nit de „M i r a c 1 e s of Our e Lady",
wear de martelaar een Parijsche bedeljongen is, die zijn
gezang „Alma Redemptoris Mater" met den dood
most boeten . 1)
Geen dier lezingen ken C h a n c e r' s voorbeeld geweest
zijn . Het eerste der drie lijkt het meest op de vertelling
van de Priores, maar ken er het origineel niet van wezen,
dear het lang na C h a u c e r' s dood geschreven werd . In
het Fransche gedicht zet Maria de kroon op hear mirakel
door den jongen het levee terug to schenken, eon norm
der legends, die niet d e C o i n c y alleen bekeud geweest is,
1) Bij de Vooys, Middelnederlandache Legenden en Exempelen, ataat
de legends vermeld op biz . 209 210, gelijk se to vinden is in het Haagsche
Ha . X 64, No . 47 .
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want ook Caesarius van Heisterbach vertelt „de scholari,
quern Iudaei pro cantu de sancta Maria occiderunt, quern
beats Maria iterum vivificabat . 1) Ret Engelsche gedicht
doet de waarschijnlijkheid in zooverre geen geweld aan, dat
hot den Parijzer bedeljongen het Marialied niet op school
last leeren .
Maar al mocht ook eenmaal een gelukkig snuffelaar
de bewijzen kunnen leveren, dat hij de eigen versie had
gevonden, die C h a u c e r voor zijn vertelling gebruikte, de
kennis van den dichter zou er niet door verrijkt worden .
A l mocht een Amerikaan een ton over hebben voor den
ontdekker van R e m brand t' s palet, wie ter wereld zou
den schilder beter begrijpen door die vondst ? Er waren
er honderden, die met een palet als R e m bran d t gebruikte,
in het Amsterdam van zijn tijd voor den ezel zaten, wier
namen flu slechts den kunsthistoricus nog bekend zijn . Er
warenn honderden schrijvers van dicht en proza in de middeleeuwen, die dezelfde stof, gemeengoed van alien, berijmden
en in ondicht bezeurden . Niet het palet en de verf, die to
koop waren voor Jan en alleman, niet de volksleg ends, die
voor iederen kloosterling voor het grijpen lag, waken het
kunetwerk . Het nog to vinden origin eel van C h a u c e r is
net als al de andere berijmde verhalen en proza-exempelen
geweest . Dat de vertelling van de priores, in afwijking
van al die anderen, de g eschiedenis in een Aziatische stad
last gebeuren, is van geen beteekenis hoegenaamd, en helpt
ons niet verklaren, wet de bijzondere bekoring van hear
historie uitmaakt, die het een dichter als Word s w o r t h
niet beneden zich deed rekenen ze na to vertellen . Ofschoonn
hij al de traditioneele trekken, op dien e~nen na, behouden
heeft, moist C h a u c e r zijn gedicht een kunstwaarde to
geven, die het ook voor een modernen lezer nog genietbaar
maakt, door, niet als al die anderen, het bovennatuurlijke
in de historie, maar het menschelijke tot hoofdmotief to
1) De 67ate vertelling van hot derde boek der „Fragments der
Libri VIII Miraculorum des C a e e a r i u a v o n H e i a t e r b a oh", door A .
M e i a t e r ales dertiende supplement-aflevering van de „Romisehe Quartalschrift" 1901 uitgegeven . Vgl . Archiv fur Neuere Sprachen CX . 427 .
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kiezen . Hem is niet Maria, maar het kind hoofdfiguur, het
jongske, dat zoo trouw Maria aanbidt wijl zijn moeder het
hem heeft geleerd, dat nog niet lezen kan en toch dag in
dag nit een gezang uit het hoofd loopt to leeren, omdat
het voor Maria wordt gezongen . Acht stanza's besteedt
hij aan de schildering van dit naIeve, enthousiaste kinderzieltje . Na den moord is het de moeder, die tweede Rachel,
die, meer dan Maria, 's dichters aandacht trekt . De moedermaagd blijft buiten de eigenlijke handeling . Van boven
het tooneel, waarop dit kleine drama speelt, werpt zij een
lichtschijn, die heel het tafereel in zachten gloed zet . Van
dien gloed is de aanroep der vertelster gekleurd, als zij
het verhaal begint .
Zoo hief C h a u c e r zijn Mariamirakel boven het gewone
genre van hot exempel op, ook verre boven het volkslied .
Het krantenverslindend publiek onzer dagen krijgt van zijn
priores geen Moord-van-Raamsdonk-lied to hooren . In twee
verzen is het verteld hoe de huurling
„Het beetgreep, vasthield en de keel afsneed,
Vervloekte Jood, en in een put hem sweet" .

Maar de Schotsche ballade in Per c y' s Reliques wijdt
vier van haar dertien coupletten aann hot moordbedrijf . De
kunstenaar C h a u c e r, hoe zeer hij zijn yolk en do geestelijkheid zijner dagen ook kende, dat bewijzen ons zijn
Canterbury- Tales, was den volkszang en de geestelijke dichtkunst van toen lang ontgroeid .
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o God, mijn God, over de wereld heen
Heeft zich uw naam zoo wonderbaar verbreid .
Uw onbetaalbre lof wordt niet alleen
Door manners toch van hooge digniteit,
Maar door den mood van kinderen gezeid,
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Want sours getuigt alree de zuigeling
Aan moeders borst tot uw verheerlijking 1).
En daarom zij tot lof van u en haar,
De witte lelie, die u dross,
en zij
Is maagd in eeuwigheid --- een schoone maar
Verteld, zoo goed als mij dat doenlijk zij .
Niet dat haar sere groeien kan door mij,
Want zij is zelve eer, en met haar zoon
Wortel van goedheid en der ziele loon .
O moedermaagd, o maagd en moeder milde,
Braambosch, dat brandde en niet verbrandde, macht
Van ootmoed, z66 verrukkend, dat God wilds,
Dat gij den Geest ons nit den hemel bracht,
En, toen die in u lichtte, door zij n kracht
De wijsheid van den Vader in u bleek,
o mask, dat ik in eerbied van u spreek .
Vrouwe, uw goedheid, noch uw heerlijkheid
En deugd en deemoed wordt door menschenmond
Immer in sense wetenschap gezeid .
Want v66r een mensch zijn beds tot u zond,
Gingt goedertieren gij hem voor, en vondt
Het licht hem door uw voorspraak, dat hem tonne
Den weg, die voert tot uwen lieven Zone .
Mijn weten faalt uw waarde to belijden,
Mijn zwakte is her wicht dier task to zwaar
Om dragen, koningin, gebenedijde .
Ik hen gelijk een kind van nauw een jaar
Of nog wat jonger, dat met moeite een paar
Woordekens lalt . O weiger dan mijn lied,
Dat luidt van u, ook uw geleide niet !
1) Zie E el c o V e r w y s, Sinterclaas b1z.10 : „T a Pate r a uit rijke
en aanzienlijke ouders geboren, wier eenig kind hij was, gaf hij reeds aim
zuigeling bewijzen van groote heiligheid, daar hij zich tweemaal 's weeks
op de vastendagen eenmaal daags met de moederborst tevreden Rtelde,
en alzoo toen reeds blijken gaf van christelijke matigheid en kastijding dear
vleesches".
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Daar was in Azie in een groote stad
Onder het Christenvolk een Joodsche wijk,
Die in een heer des lands een hoeder had
Om woeker en om vuile winstpraktijk,
Verfoeid door Christus en heel Christus' rijk .
Men kon er door de straat vrij gaan en rijden,
Want open was die wijk aan beide zijden .
Het Christenvolk had daar een schooltje staan
Aan 't verste eind flier wijk, en bij de vleet
Kwamen de Christenkinders school gegaan,
Die men jaar in jaar uit flat leeren deed,
Wat bij die men schen ieder Christen weet
Dat is to zeggen, zingers en wat lezen,
Lijk kleine kinders worden onderwezen .
Onder die kleinen was een weduwvrouw
D'r zoon, een leerling van een jaar of acht,
Die nooit een flag de school Verzuimen zou,
En, zag hij 't beeld van Christi moeder, dacht
.Aan wat hij had geleerd, en trouwelijk placht
Te kniele' en zeggen, als hem was bevole',
„Ave Maria", op zijn weg ter schole .
Dat had die weduwe haar kind geleerd .
En altijd had hij onze lieve vrouw,
De milde moeder Christi, trouw geeerd,
Want een onnoozel kindje leert zoo gauw .
'k Denk nooit aan hem, of in den geest aanschouw
1k altijd Nicolaas, den goeden Sint,
Die Christus adoreerde als heel klein kind.
En spelde hij flan zijn boekje in de bank,
Bezig op school met de eerste oefeningen,
Terwijl weer anderen in beurtgezank
„O Alma Redemptoris" leerden zingers,
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Dan waagde hij al dichter bij to dringen
En hoorde woorde' en wijs zoo vaak ten ende,
Tot hij hot eerste vers van buiten kende.
Hij moist wel niet moat hot gezang won zeggen,
.Hij kende geen Latijn, hij was zoo jong ;
Maar vroeg een vriendj a aan hem uit to leggen,
Wat hot beduidde in hun eigen tong,
En waarom men dat lied in kerken zong .
Dat smeekte hij zijn vriend hem to bedieen
wel vole malen op zijn bloote knieen.
Zijn ouder makker zei : „die beurtzang moot
Van onze lieve vrouwe, naar men zeit,
Gemaakt zijn, en men zingt hem tot een groet
Aan h aar, en bode tegelij kertij d
Om hulp wanneer een mensch op sterven bit .
Maar verder weet ik hiervan niets to zeggen,
lk leer hem zingers, niet hem nit to leggen ."
Toen zei hot jongske : „Heffen ze ter eere
Van Jezus' moeder dozen beurtzang aan ?
Dan moil ik al mijn best doers hem to leere',
Dat zweer ik je, voor Kerstmis is gedaan .
A l zouden ze in ~~n uur me driemaal slaan,
Omdat ik uit mijn spelboek langzaam leer,
Ik zal hot doers, ons lieve vrouw ter eer .
Op weg naar huffs gaf hem zijn vriendje les,
Dag in dag nit, totdat hij hot geheel
Van buiten kende en hot zong voor zes,
Geen woord, goon noot to weinig of to veel .
Hij zong hot tweemaal daags nit volle keel
Op weg naar school en als hij huiswaarts koerdo .
Maria's dienst was al moat hij begeerde .
Zijn weg, zooals ik zeide, voerde hem
Dwars door die Joodsche straten, na en voor,
En vroolijk klonk hot kleine kind zijn stem
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„O Alma Redemptoris" almaar door .
Hot zoet der moeder Christi heeft zijn spoor
Hem zoo in 't hart gedrongen, dat zijn lied
Klinkt langs de straten of hij wil of niet .
Onze eerste vijand Satanas, de slang,
Die nestelt in bet hart van alle Joon,
Zwol op en zei : „O Israel, hoe lang,
Helaas, verdraagt g e dat een Christenzoon,
Zoo'n jongen, wandelt als hem lust, ten boon
En schande van uw yolk en zulke dingen,
Die strijden met uw wetten, durft to zingen P"
Sedert beraamden ze in die Jodenbuurt
Dat kind to dooden, dat nooit schepsel deerde .
Een moordenaar wend voor dat doel gehuurd,
Die in een steeg zich heimelijk posteerde,
En toen hot kindeke die plaats passeerde,
Het beetgreep, vasthield en de keel afsneed,
Vervloekte Jood, en in eon put hem smeet .
Ik zeg, zij wierpen hem in eon privaat,
Waarin d .at yolk zijn ingewanden loost .
Vervloekte erven van Herodes' bast,
Wat bast vondt go in de boosheid, die ge koost P
Moord veil aan 't licht, dat is eon vaste troost.
Vooral wanneer hot God tot eer zal strekken
Zal 't schreeuwend bloed uw helsche daad ontdekken .
In niaagdlijkheid bevestigd martelaar,
Nu moogt go jubelon, voor alien tijd
Het witte lam des hemels volgend, waar
St. Jan, de groote Evangelist, van zeit,
Schrij vend op Patmos, dat ieder die schrijdt
Voor dit lam nit, en zingt een nieuwe leis,
Nooit vrouwen kende in vleeschelijke wijs .
Die arme wveduwe heeft heel den nacht
Om haar arm kindje, dat niet komen won,
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Tot aan den vroegen dageraad gewacht .
Toen zocht ze bang to moede en bleek van rouw
Of hij op school of elders wezen zou .
En zoekt zoolang tot ze eindlijk van hear kind
Het laatste spoor onder de Joden vindt .
Terwijl hear droeve moederharte bloedde,
Liep ze to dwalen als een half ontzinde
Near elke plek, wear dat ze kon vermoede'
Hear kindeken misschien to zullen vinde' .
Om Christi zachte moeder, de beminde,
Riep ze gedurig, tot ze t' allerleste
Ging zoeke' in die vervloekte Jodenveste .
Zij vraagt, zij bidt, erbarmelijk ontdaan,
.Aan iedren Jood, die woonde in die wijk,
Of sours hear zoontje was voorbijgegaan .
Zij zeiden : „Neon" . Maar Jezus gaf een blijk
Van zijn gene, want bij die put, wear 't lijk
Was ingegooid, dear gaf hear Christus in
Te roepen our hear lieve kindeken .
O Groote God, die uwen lof doet zijn
Bij monde van onnoozlen, zie uw macht
Want dit juweel van kuischheid, dees robijn
Der martelaars, dees heldere smaragd,
Die met gekorven keel lag omgebracht,
Die hief „O Alma Redemptoris" aan,
Z66 luid, dat heel de buurt hot kon verstaan.
Hot Christenvolk trad in, dat door die buurt
Voorbij kwam en verbaasd die stem vernam .
Op staanden voet word our den schout gestuurd,
Die onverwijld in alley ijle kwam .
Hij prijst den hemelkoning, Godes lam,
En ook zijn moeder, eer van ons geslacht,
En liet die Joden binders door de wacht .
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Zij namen toen bet jongske, dat zijn zang
Zingen bleef, op met jammerlijk geschrei .
Eerbiedig en in plechtgen ommegang
Droegen ze hem naar de allernaaste abdij .
De arme moeder zwijmde bij de zij
Der baar . Met moeite voerden ze die tweede
Bedroefde Hack e l van de doodbaar merle .
Naar vonnis van den schout heeft elke Jood,
Die van bet opzet moist, den moord geboet
Met marteling en smadelijken dood,
Want die vervloekte boosheid schreeuwde om bloed .
Zegt niet de spreuk : Wie kwaad doet kwaad ontmoet?
Hij liet ze eerst door wilde paarden scheuren
En naar de wet des lands ter galge sleuren .
Enn onderwijl lag dat onnoozel wicht,
Wijl misse duurde, voor bet hoogaltaar .
En daarna droeg de abt van dat gesticht
Met al zijn monniken bet kind vandaar
Ten grave been . En liggend op de baar,
Terwijl ze sprenkelden met heilig water,
Zong bij „0 Alma Redemptoris Mater,"
Die abt, een heilig man, als kloosterheeren
Gewoonlijk zijn, tenminste wezen moeten,
Die abt begon den jongen to bezweren
Hem alles to vertelle' en zei : „wij groeten
TI in den naam der Triniteit, mijn zoete
Kindekelief. Vertel me hoe bet komt
Dat nog uw keel to zingen niet verstomt ."
„Tot aan bet halsbeen is mijn keel gekorven,"
Zei toen bet kindeke . „En had natuur
Haar loop gehad, ik was al lang gestorven .
Maar Jezus Christus, staat er in schriftuur,
Wil dat zijn glorie onder menschen duur,
En om zijn lieve moeder to volprijzen
Laat Christus nog mijn lied zoo luide rijzen .
o. E . 1x s

is
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1k heb hear altijd lief gehad, de zoete
Moeder van Jezu s, die genadewel .
En toen ik stierf, kwam mij Maria groete'
En zei me dezen beurtzang en niet ell)
Te zinge', en toen ik deed near dat bevel
En zb6, als gij mij hoordet zingen, zong,
Toen lei ze mij een korrel op de tong .
Zoo komt het dat ik zing en zingen moet,
Zoolang die korrel op de tong me ligt,
Ter eere van die maagd zoo mild en goed.
En later zei ze nog : Mijn kleine wicht,
Als van je tong die korrel is gelicht,
Dan kom ik zelf, mijn kindeke, je halen,
Wees niet be vreesd, mijn hulpe zal niet falen" .
Die heilge man, de abt is 't dien ik meen,
Die nam het kind den korrel nit den mood
En zachtkens voer de ziel uit 't lichaam heen .
En toen de abt dat mirakel verstond
Drupten zijn zoute tranen op den grond
Lijk regen . Op het aangezicht gezonken
Lag hij dear stil, als wear hij vastgeklonken .
Heel het convent gaf weenend aan de lieve
Godsmoeder eere, knielend voor 't altaar .
Toen rezen zij en gingen heen en hieve'
Dart kleine zoete lichaam van de bear
En zetten dien zoo jongen martelaar
Bij in een graf van glanzend marmersteen .
Wear hij flu is, dear voere God ons heen .

O jonge Huig van Lincoln, even wreed
Door die vervloekte Joden omgebracht,
Zoo kort geleden, dat nog ieder 't weet,
Bid ook voor ons, wankel en zwak geslacht,
Dat God in zijn genade ons waardig acht
Te deelen in zijn wassende genade,
Omdat wij trouw m oeder Maria aanbade' .
1)

Niet andera .

DE GESCHIEDBESCHOUWING
VAN HERODOTUS
DOOR

Prof. K. K U I P E R .

De bekende uitspraak, dat iedere wetenschap tevens eene
kunst is, geldt zeker van de historiografie in niet geringer
mate, dan van eenige andere hare zusters . Echter treedt in
omen tijd hot eigenlijk wetenschappelijke karakter der
geschiedbeschrijving meer dan hare aesthetische roeping op
den voorgrond ; dit vermeerdert bij Karen beoefenaar het
gevoel van verantwoordelijkheid, en zoo zal niet licht in
onze dagen een historicus zich tot schrijven zetten, zonder
zich rekenschap to hebben gegeven van het feit, dat zijne
lezers hem niet slechts, zooals de gastheeren in de Odyssee
plachten to doen, de vraag zullen voorleggen : „Wie zijt ge
en waar komt ge vandaan", maar ook daaraan een dringend
„wat komt gij doen ?" zullen toevoegen .
Men behoeft slechts de zeer belangwekkende geloofsbelijdenissen na to gaan, door verschillende onzer Nederlandsche geschiedenis-hoogleeraren bij de aanvaarding van
hun ambt in hot openbaar afgelegd, om to beseffen
deels geleid door de verdediging die zij gaven van hun
eigene opvatting, deels geleerd door hetgeen zij zeiden tot
kenschetsing van anderer inzicht
hoe boot op dit gebied
de verscheidenheid van meeningen is. Het is to minder
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noodig dat meeningsverschil hier uitvoerig toe to Iichten,
omdat die beginselverklaringen onzer historici, meestal met
groote aandacht aangehoord, bekend mogen worden geacht .
Voor een deal vindt die aandacht misschien hare verklaring hierin, dat in zekeren zin wij alien historici ziju .
Of in ons dagboek, of in ons geheugen boeken wij alien
ons verleden, en er is iets aan gelegen deze onmethodische
boekhouding to vergelijken met hat systeem van den beroepshistoricus .
Natuurlijk vangt hier met de keuze de verwarring
aan, en voor de historiografie onzer eigene levees is hat een
gelukkig feif, dat ons geheugen niet al to gedwee die keuze
volgt, en niet bij voorbeeld onmiddellij k volg en s historisebmaterialistische methode gaat werken, indien wij besluiten hat
historisch-materialisme als de ware theorie der geschiedenis
to omhelzen. Maar de keuze geldt ook onze wereldbeschouwing. Tenzij wij de zonderlinge meenin g ziju toegedaan, dat
de historiografie nutteloos is aangezien zij zich slechts met
het onveranderlijke verleden, niet met de nog to vormen
toekomst bezighoudt, eischt ons geweten dat wij beslissen,
wa t wij met ons alley gemeenschappelijk verleden willen
doers . Zullen wij op de historie der menschheid terugzien
met die looter nieuwsgierige, desnoods aesthetische belangstelling, waarmede een man den stal terugziet van de dorpshoefsmederij waar hij als jongen de vonken zag spatters
onder den hamer ? Of willen wij in die aesthetische herdenking bovenal hat bewustzijn mengen van deze overtuiging,
die immers naar onze meaning de herdenking zelve eerst
een blij vend, een historisch karakter geeft, dat de geschiedenis der menschheid hat dagboek is van hare opvoeding ?
Natuurlijk is door zulk een kort wachtwoord de tank
van den historicus noch zij n keuze van historiefeiten omschreven . Is de historie wederopbouw van hat verleden, die
waarheid wijst den schrij ver daarom nog niet dadelij k aan,
welke steenen hij voor dien wederopbouw dient to gebruiken,
welke to verwerpen ; men heeft terecht aan S chill e r verweten, dat hij de vraag niet veal nader tot de oplossing heeft
gebracht door zijne verklaring dat de „Universalhistoriker"
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nit de bonte feitenmassa diegenen uitkiest ter verm elding,
„welche auf die heutig e Gestalt der Welt and den Zustand
der jetzt lebeuden Generationen einen wesentlichen, unwidersprechlichen and leicht zu verfolgenden Einfluss gehabt
haben ."
Bovendien, wie van opvoeding spreekt, onderstelt
e en Opvoeder ! Zelfs wanneer wij kleurloozer term kiezen
en „ontwikkelin g" schrij ven, doelen wij op vooruitgang .
Gaat dan de wereld vooruit ?
A 1 e x . Vi n e t heeft in eene bestrijding van het pessimistisch standpunt van Q u i n e t (sur l'Ahasverus de M .
Q u i n e t, melanges p . 187) de volgende woorden geschreven,
die men mij veroorlove, om hun schooners vorm, onvertaald
to citeeren : „L'histoire daps sa plus haute signification, n'est
que la manifestation de l'idee du progres, soft qu'ou rapporte ce progres a la nature den chosen et a la marche du
temps, soft qu'on le cherche daps ce que B o s s u e t a nomme
I re suite de l a religion, soft enfin qu'on le voie resulter de
ces deux causes reunies . Pans tons ces can, le progres ne
pent etre que la marche du monde den intelligences
vers la verite, la,quelle exclusivement et infailliblement
renferme le biers . Si la loi du progres n'existe pas, l'histoire
n.'a plus de raison, le monde non plus, et l'un et l'autre
ne sont boas qu'a etre min au rebut."
De eisch, door deze ernstige woorden aan den historieschrij ver gesteld, is zwaar. Aangenomen immers dat in
haar geheel de geschieden .i.s der menschheid eene beweging
opwaarts aand uidt, waar zullen wij de teekenen vinden die
ons in iederen golfslag flier beweging het op- en het nederwaarts leeren onderkennen?
Toch zal ieder, die de waarheid van V i n e i s grondstelling aanvaardt, erkennen flat van de historiografie als geheel
het einddoel door zijn e woorden juist is omschreven . En
vragend hoe flat doel is to bereiken, zal hij ook de geschiedenis der historiografie onderzoeken . Om de hooge
roeping der moderne geschiedbeschrijving to verstaan zal
hij ook haar verleden willen kennen .
Bij de bespreking van H e r o d o t u s' geschiedbeschouwing,
die in de volgende bladzijden wordt gegeven, is noch eene
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parallel tusschen den „Vader der historie" en zijne hedendaagsche navolgers getrokken, noch de onbillijke vraag gesteld,
in hoeverre zijne Historie aan onze moderne eischen beantwoordt. Al staat Her o d o t u s ver of van wet wij een
wetenschappelijk historicus zouden noemen, al ontbreekt aan
zijne onvermoeide belangstelling het gevoel van historisch
perspectief, het zal toch onze eigene voorstellingen altijd
verhelderen, wanneer wij een blik slaan op eene periode als
de zijne, toes de materie der historiografie minder overstelpend en hare beginselverklaring minder gecompliceerd was .
Het is gees zinledige frase, wanneer wij H e r o d o t u s
den Vader der historiografie noemen . Vbbr zij nen tij d kenden
de Grieken niet veel andere histories den hun stadsgeschiedenissen en tempelkronieken, half geslachtslij step van
Goden en Koningen, half novellistisch opgesierde verb ales
van hunne vorstelijke families, voortzetting alzoo van de
oude Epische poezie, dock zonder de eerlijke bekentenis
der verdichting . Eenig spoor van historisch waarnemen
vertoonden hoogstens daarnaast sommigen van hunne Reisbeschrij vingen .
Maar in het eerst vain de vijfde eeuw vb6r Christus
wordt flu
schijnbaar plotseling
met Hero dot u s
de eigenlijke historiebeschrij ving geboren, en wel
merkwaardiger wijze
onmiddellijk in den grooten stijl der
Algemeene Geschiedenis .
Plotseling, maar niet onvoorbereid ; en vooral in onze
oogen niet onverwacht. Er ligt een onl oochenbaar verband
tusschen de geboorte der Helleensche historiografie en het
merkwaardigste wonder dat de historie van Hellas to boeken
heeft : de Perzische oorlogeu. De beheerscher van het wereldrijk, welks Zuidgrens beneden de Nijlbronnen en de woestijn van Arabie, welks Oostgrens in de schemerige verte
van het Indusland was gelegen, had tot driemaal toe to
vergeefs de hand uitgestrekt near het kleine lan d j e beneden
den Balkan . Zijn eerste vloot was in 493 tegen de Thracische
rotsen to pletter geslagen, drie jaar later had het Atheensche
leger op de Atheensche kust bij Marathon zijne troepen
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teruggedreven, en toen in 480 het volkenleger van X e r x e s
zijn geduchte massa kwam uitstorten over de landen en
wateren van Hellas, was to land Plataeae, ter zee Salamis
hun graf geworden .
Het naspel was dit drama waardig. Tot in Klein-Azie
jaagt de Grieksche vloot de vluchtelingen terug, en vier
jaren nadat X e r x e s op het strand van Attics, zittend in zijn
gouden troonzetel, aanschouwd had wat hij stellig verwacht
had dat ztin Salaminische triumf zou worden, wordt Athene
het Athene dat hij geplunderd en platgebrand had
ten
troop geheven als de ongekroonde koningin van den grooten
Attischen zeebond.
Hoe dikwijls men ons van deze gebeurtenissen spreekt,
steeds blijven zij ons wonderen . En z66 hebben de Grieken
zelf ze ook gezien . Fier op hun betoonden moed gevoelden
zij toch : „dit is geen werk van menschen alleen ." Niet zijn
eigene overtuiging slechts, dock het geloof van velen vertolkte A e s c h y 1 u s, toen hij in zijn treurspel de Perzen de
schim van. D a r i u s aldus list getuigen
grant op Plataeae's velden zal het Doriach zwaard
Tot zoen voor 't misdrijf bloedige offers rooken doen,
En lijkenheuvels zullen tot in 't derde lid
Een atom getuignis spreken voor der menschen oog
Bat overmoed den zoon der aarde niet betaamt ;
Want nit des hoogmoeds bloesem rijpt de echuld ala vrucht,
Die hij met bitter leed en tranen oogsten most .

Zoo heeft A e s c h y l u s in den triumf van zijn yolk
het wraakgericht gezien, aan den Perzischenu geweldenaar
voltrokken . Maar het geestesoog van den grooten tragicus
is gericht n aar den hemel . H e r o d o t u s zal op aarde de
sporen van dien zelfden godenarbeid aanwijzen .
Wie is deze .H e r o dot u s ?
Hij is een zoon van dat
zeldzaam door de natuur bevoorrechte Klein-Azie, dat den
Helleenschen roem van scheppenden kunstzin het eerst heeft
doen glanzen . Deze Grieken van Klein-Azie hadden een
tiental jaren v66r den Perzischen oorlog to vergeefs getracht
zich to ontworstelen aan D a r i u s' souvereiniteit . Maar in
484, toen H e r o d o t u s werd geboren, was de droom van
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„Ionie's bevrijding" reeds lang uitgedroomd . Halicarnassus,
zijne geboorteplaats, was Grieksch, maar gehoorzaamde aan
den Grooten koning, en zijne stadgenooten dienden den
Souverein tegen Hellas ; zijne stadsvoogdes A r t e m i s i a
commandeerde bij Salamis een eskader Kariers . Hoe zij
dat deed, getuigde X e r x e s zelf, die toen hij haar schip
zag manoeuvreeren uitriep : „De manners op mijne vloot
zijn heden vrouwen gebleken, maar zie, de vrouwen worden
manners !"
Politieke woelingen echter hebben H e r o d o t u s reeds
op jongen leeftijd nit zijn geboortestad verdreven . Hij vond
toen rust op Samos . Samos ! Wie hot eiland gezien heeft,
vergeet niet licht de e& e verweerde zuil, die midden tusschenn
de g ele veldbloemen op hot wonderlij k stil le strand de
herinnering bewaart aan den wereldberoemden fieratempel .
En wie H e rod o t u s of ook maar S c hill e r heeft gelezen
denkt aau den ring van P o l y c r a t e s . Zuil en ring behooren
bij elkaar. De ring nl. van welken de vorst van Samos
getuig e
Von allem was die Insel heget
Tat dieser Ring mein hoohstes Gut,

was zoo kostbaar omdat de smaragd gesneden was door
T h e o d o r u s, in wiens ~enen naam de glorie van de ontzaglijke conceptie des Heratempels zich vereenigt met de
subtiele kunst der gegraveerde steenen . Maar toen H e r 0dot u s op Samos kwam, was P o l y c r a t e s' schitterende
hofhouding reeds eon halve eeuw verdwenen, A n a k r e o n,
de zanger der wufte levensvreugd was reeds lang gestorven
Zeker ; maar zangkunst, en veelzijdige levenswijsheid
bloeiden op hot eiland, dat ook toes reeds den zoetsten
Griekschen wijn voortbracht . H e r o d o t u s bracht daar zijne
Lehrjahre door in eon centrum van Grieksche beschaving,
die wonderkrachtig opbloeide in den morgenzon der jonge
Helleensche onaf hankelij kheid .
De beteekenis van dozen Samisehen studietijd was voor
Her o d o t u s niet goring . Hier zal in zeer breede kennismaking met de oude poezie hot eerst duidelijk hot beeld
van den ouden adeldom zijns yolks zich aan zijn levendigen
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gee3t hebben vertoond . Hier kan hij bet eerst den gewichtigen invloed hebben gevoeld, dien bet zich toen juist zoo
krachtig ontwikkelend kritisch denken der Ionische philosophic op bet mythologisch geloof begon to oefenen . Maar
grooter verruiming van blik brachten de flu volgende
Wander] afire. H e r o d o t u s is boven alles een reiziger geweest, en voor een niet Bering deel is zijn levenswerk een
reisboek . Deze eigenschap maakt hem een echten zoon van
Hell as . Reislust is een der essentieele karaktertrekken
van Odysseus' landgenooten . Vlug en rijkelijk hebben de
Grieken hunne kolonien verspreid over de kusten der
Middellandsche zee . Hun voeg zame aard gewent zich zoowel
aan Africa's strand als aan de zee van Asof . Maar waarheen
de Grieksche kolonist Beat, de moederstad blijft hij in 't
hart dragen : zijne teal handhaaft in 't verre land den gemeenzamen klank van zijn vaderlandsch dialect, zijn schrift
bewaart nauwkeurig de trekken in de moederstad gebruikelijk . Enn die moederstad zelve blijft ook aan de
volksplanters trouw : een levendig verkeer is voor beiden
levensbehoefte . Alzoo is in wijden tiring om Griekenland
been een Groot .Hellos onstaan .
Ver buiten de grenzen van dot Groot Hellos had reeds
long de weetgierigheid Grieksche reizigers gevoerd . Op vel
wegen van zijne wereldreis waren hunne geschriften H e r od o t u s' gidsen . Maar de Halicarnassier was tot iets hoogers
geroepen den tot de uitwerking en gedeeltelijke bestrijding
van vroegere reisbeschrij vingen . Hoezeer hij onze aandacht
boeit wanneer hij verhaalt van al de wonderen met eigen
oogen aanschouwd, van Elefantine tot Zuid-Rusland en van
Barca tot Babylon, tot schepper der Grieksche historiografie
heeft hem iets anders gemaakt . Hot wonder van den
wereldbewegenden oorlog heeft zijnen geest aangegrepen
dot wonder wil hij aan bet nageslacht verhalen . Maar
terwijl hij zich neerzet om dot verhaal to doen, volgt zoovaak hij de hand uitstrekt near e~ne gebeurtenis de gansche
rij barer oorzaken en gevolgen . Wat zou bet oaten den
oorlog to verhalen zonder zijne oorzaken ; wie verstaat die
oorzaken zonder hare aanleiding ? De gedachte der causa-
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liteit rijst op in zijnen geest . De geschiedenis, - niet slechts
van dien eenen oorlog, maar van al de volkeren die in dien
krijg betrokken waren, vertoont zich aan zijn oog als een
geheel. Zoo wordt de conceptie geboren van een groot werk,
waarin de geschiedenis der volkeren, die hij gezien heeft en
aan zijn landgenooten wil beschrijven, de imposante inleiding zal vormen tot het verhaal der groote nederlaag van
dat Perzie, dat eens al die volkeren heeft beheerscht .
Het is H e rod o t u s niet gegeven ge Weest dit werk to
voltooien, en zooals wij het bezitten beantwoordt het weinig
aan onze idealen van letterkundige compositie . Van de
negen boeken, waarin zijne Geschiedenis tot ons is gekomen,
zijn feitelijk slechts de laatste vier aan den Perzischen oorlog
gewijd. Al het andere is inleiding, en wel inleiding met de
meest onbeperkte vrij moedigheid tot alle denkbare digressies .
Na enkele preliminaire hoofdstukken de geschiedenis der
Lydiers, gevolgd door de historie van hun veroveraar C y r u s,
van de verder door dezen veroverde landen en van zijn eigen
Perzisch yolk . De onderwerping van Aegypte door C a mb y s e s is dan aanleiding tot een z~er uitgebreide schets
van Aegyptische geschiedenis, wetten en gebruiken, gelijk
D a r i u s' tocht tegen de Scythen een uitvoerige beschrij ving
van hun land en yolk tengevolge heeft. Eerst daarna kan
en de opstand der Ioniers en de Perzische oorlog worden
verhaald .
Talloos zijn de banden waarmede de schrijver van dit
werk zijnen lezer voor altijd aan zich bindt . Zijne ongeevenaarde levendigheid, de gelijkmatigheid van zijn beminlijken
geest, de vredige gratie zijner taal, zijne oorspronkelijkheid
door beschaving veredeld . . . wie zal al de trekken opsommen
die hem voor ons onvergetelij k waken ? Maar wij vragen
thane niet naar zijne literaire beteekenis, dock naar zijn
geschiedbeschouwing. En daarin treft ons bovenal het
tweeledig karakter. H e r o dot u s is deels de geschiedschrijver, die onder den sterken invloed van eene bepaalde
wereldbeschouwing ons den grooten krijg in zijn verband
wil doeu kennen, deels de ethnograaf die aan zijn yolk de
plaats wil toonen, waar het staat in het midden der volkeren .
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De laatste beschouwing verruimt en verbreedt de eerste .
Wat wil eigenlijk de historieschrijver H e rod o t u s :a
In algemeene bewoordingen beantwoordt hij die vraag
op de eerste bladzijde van zijn boek . Hij maakt zoo
verklaart hij de vruchten van zijn onderzoek openbaar,
opdat noch de groote en bewonderenswaardige werken van
Barbaren en Hellenen roemloos mochten to loor gears, noch
ook hun strijd of de oorzaken van dien strijd zouden worden
v ergeten .
Ads de aanhef van een Epos klinkt deze voorrede . Zoo
belooft een H o m e r u s zijnen helden de onsterfiijkheid
door het lied ; zoo vraagt de dichter : „Wie der Goden
ontstak het eerst den twist tusschen A g a m e m n o n en
A c h i lie u s ?" Zeker, de vorm van H e r o d o t u s' vraag is
episch, en meer dan de vorm . Na den dood in eere herdacht
to worden is een van de oudste en een van de duidelijkst
uitgesproken levenswenschen der oude Grieken . Maar in
de vraag naar de oorzaken gaat de historicus vrij wet dieper
dan zijn epische voorgangers . Zijn nadenken over den grooten
oorlog heeft hem de geschiedenis in hear geheel geopenbaard als het drama van de eeuwenlange worsteling tusschen
Oost en West.
Deze Aeschylelsche geschiedbeschouwing heeft op zijne
historiografie een zeer ver strekkenden invloed .
Een drama veronderstelt oorzakelijken samenhang, het
erkent eene stuwkracht machtiger dan de mensch ; dock
tevens brengt het den mensch meer dan de omstandigheden,
en den individu meer dan de masse op den voorgroud .
Eindelijk : wel erkent de dramatische historicus de reeks
der geschiedfeiten als den geheel, meer hij bepaalt hunne
belangrijkheid naar hun verband met de hoofdgedachte, die
zijn geschiedverhaal beheerscht .
H e r o d o t u s' historie zou veel van hare onvergaukelijke bekoring missen, indien op de wijze van een bindend
program deze opvatting op elke bladzijde van zijn boek
ware vastgehouden . Zijne geschiedenis-conceptie stijgt in
ernst en duidelijkheid, naarmate hij de ontknooping nadert ;
in zijne eerste verhalen van twisters tusschen Oost en West
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daarentegen is het oorzakelijk verband losjes gelegd, de
verhaaltrant luchtig, de digressieneiging ongebreideld . Als
gold het een jongensvechtpartij, zoo vraagt hij : „ Wie is
begonnen ?" en het antwoord wordt gegeven in een schalksch
tafreel . Phoenicische kapers komen met glanzige steenen
en bonte doeken op 't Grieksche strand, Een princesje van .
Arr g o s waagt zich verder dan hare gespelen . . . . nadert zij
om 't fijne lijnwaad, of om de donkere oogen van den
echeepskapitein ? Hoe het zij, als over de blauwe baai van
Nauplia de avond valt, is het schip verdwenen en de roof
van de Argivische I o is volbracht . Maar de Hellenen zijn
Diet beter dan de Phoeniciers ! Hun Arg on auten rooven
M e d e a uit Colchis . Has volgt uit Troj e de terugslag . Paris
heeft gehoord dat men in fiellas straffeloos vrouwen rooft,
en de prijs van die wetenschap is H e 1 e n a . Doch nu ontbrandt de Trojaansche oorlog.
,,Is dit scherts of ernst ?" zoo zijn wij geneigd to vragen .
H e rod o t u s laat zoo plechtig de herauten uit Griekenland
near Troj e reizen ter opeisching van Helena, de Troj aansche
repliek is zoo tersnede : „wet deedt gijlieden dan met
M e d e a ?" en de Grieken staan zoo terstond klaar met hun
wedervraa,g : „En wet gij met I o ?" dat de lezer Diet waagt
aan schertsende fictie to denken . . M ear wet dan, als H e r o d ot u s zijn Aziaten deze verdediging in den mood legt : „meisjes
worden Diet geschaakt als zij 't zelf Diet willen," is dat
dan ook geen fictie? In de zaak zelve Diet . Ten opzichte
van de inkleeding heeft de oude historicus onbeperkte
vrijheid, maar in het wezen der zaak zijn deze myth en voor
hem getransponeerde historie. Zij toonen hem de eerste
sporen van een eeuwenheugenden rassenstrijd. Hij ziet dies
strij d g estreden onder het onverbidlij k bestier eener oppermachtige godheid, het is eene worsteling culmineerend in
den grooten Perzischen oorlog, het is een drama dat deze
les predikt : ,,Wet hoop is zal vernederd worden ." En terwijl nu de historicus, voor zoover hij vermag, streeft near
waarheid, wisselt toch onder het licht dier les de kleur der
feiten op wonderbare wijze . Want de historie die hij ziet en
beschrijft, is het dagboek van de hybris, den euvelen overmoed .
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De Grieksche mythe verdraagt nit den card der zaak
zulk eene verklaring . Maar ook de werkelijke historie ?
Alleen reeds de overstelpende massa der feiten waarschuwt
onze moderne geschiedschrijvers, Diet to haastig to verkiaren
dat voor hen de geschiedenis de duidelijk leesbare les van
het godsbestier is . Voor Her o d o t u s bestond dit bezwaar
slechts in veel mindere mate . Bovendien, hij zoekt niet met
eigenwijze nauwkeurigheid het geheele goddelijke wereldplan
als een legprent bijeen to voegen ! Maar de echt Helleensehe
leer dat to hooge weelde zonde baart en de zonde den
flood, ligt here diep in her hart . Daardoor ziet hij zoo
duidelijk de lijnen waarlangs zonde en ijdelheid de koningen
van her Oosten ten val brengt, eerst de Lydiers van C a nd a u 1 e s af, die misdadig praalt met de schoonheid zijner
vrouw, tot op C r o e s u s, die her eerst vrije Hellenen tot
knechten maakt ; na de Lydiers de Perzen : C y r u s door 't
fatum geroepen om C r o e s u s to overwinnen, dock zelf
smadelijk gedood door de borders eener Scythische koningin,
flan C a m b y s e s, die Aegypte vermeestert dock zijn hoogen
rang onteert in zijn waanzin en straks sterft door eigen
schuld ; eindelijk D a r i u s en X e r x e s bet zwaard brekend
op den Griekschen beukelaar !
Voorzeker, er ligt vermetelheid in eene geschiedenisinterpretatie als •d eze . Nog daargelaten de vraag of hare
kritiek der feiten juist en onbevooroordeeld kan zijn, naar
onze meenin g begrij pt zij de raadselen to gemakkelij k . Maar
een machtige geloofsovertuiging -- mits niet verstijfd tot
doctrinarisme --- brengt en levee en eenheid in de stof .
Des schrij vers zelfbedwang in hot moraliseeren doer de
feiten voor zich zeif spreken ; en zoo ligt de historie voor
ons als een goddelijk drama .
Op de spelers in flit drama doer H e rod o t u s nu bet
voile licht vallen . De oude Halicarnassier kan bet woord
van C a r l y l e tot motto kiezen : „de Geschiedenis der wereld
is de geschiedenis barer groote manners" . Evenwel, met
een gewichtig onderscheid : ook aan bet persoonlijk levee
van hen die geen heroen zijn, wijdt deze geschiedschrij ver
zijne aandacht : in bet zelfde tijdperk waarin de geheel eenige
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kunst van het Grieksche drama de menschelijke persoonlijkheid in hare individueele kracht en zwakheid ontdekt en
openbaart, wijst H e r o dot u s hear hare pleats aan in de
historie.
O verstelpen d is de menigte van names dergenen wier lotgevallen die opvatting van den ouden historicus komen
staves, lotgevallen die losweg vertelde anecdotes schijnen,
zoo men de bedoeling des verhalers vergeet om de bekoorlijke wijze waarop hij verhaalt. Maar het is voldoende
enkele duidelijke kenbare figures to noemen . V66r alien
C r o e s u s . Om den Lydischen koning to stellen in dat
licht, waarin hij wil dat de lezer hem zal zien, overbrugt
H e rod o t u s ernstige chronologische bezwaren . Hij vraagt
zich niet af, of S o l o n werkelij k koning C r o e s u s ken
hebben bezocht . Immers hij moet ze tegenover elkander
stellen, die wijze van Athene, in wiens eerbiedigen levensernst zich het diepste Helleensche geloof verpersoonlijkte,
en dies wuften rijke van Sardes . Hier en nit dies mood
moet het nemo ante mortem beatus zijne les van bezadigde
blijmoedigheid prediken . Zoozeer wijdt hij aan dit optreden

van S o 1 o n al zijne aandacht, dat hij ons slechts terloops
van S o l o n s wetgeving spreekt . Niet dat onder S o 1 o n s
auspicien de grondslag werd gelegd voor Athene's democratische machtsontwikkeling, is voor hem de wereldgebeurtenis in S o l o n s leven, dock dit feit, dat hij C r o e s u s
heeft bekeerd . Want om C roe s u s is het to does . En om
welk een C r o e s u s ! Het is den lezer of hij de geheimzinnige atmosfeer der Grrieksche myth .ologie flog om zich
heen voelt, wanueer hij leest hoe de fatale noodlotskring
den Lydier steeds enger omsluit, hoe hij eerst zijnen lievelingszoon moet zien sterven door de onschuldige hand van zijn
eigen beschermeling, om straks door eigen lichtzinnigheid
zijn geluk to verspelen aan de Perzen. -- Hoe? Op grond
van welk een krij gsplan ? Dat vern emen wij slechts gedeeltelijk en vluchtig. Onze aandacht wordt geconcentreerd
op den koning in zijn kinderachtigen geldtrots, in zijn
onnoozel half-luisteren near de waarschuwende stem der
Grieksche orakels, in zijne machteloosheid tegenover de ram-
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pen van zijn huffs, eindelijk in zijne vernedering tegenover
machtiger Griekenvijand dan hij zelf was geweest : C y r u s
den Groote .
H e r o d o t 115 zelf moge ons
zij het ook slechts in vertaling
de schildering van dit laatste en belangrijkste tafreel
met zijn eigene woorden geven . „Toen namen de Perzen
C r o e s u s en zij voerden hem tot C y r u s . En C y r u s liet een
grooten brandstapel bouwen en deed C r o e s u s daarop gaan,
gekluisterd in voetboeien, en nevens hem tweemaal zeven
Lydische knapen., hetzij omdat hij aldus een prijsoffer wilde
brengen aan een of anderen van zijne Goden, hetzij omdat
hij eene gelofte had to lossen ; wellicht ook had hij
vernomen dat C r o e s u s een godvreezend man was en deed
hij hem nu den brandstapel bestijgen, omdat hij weten wilde
of een der goden hem zou beschermen zoodat hij niet levend
wierd verbrand .
Alzoo dan deed C y r u s . Doch C r o e s u s,
terwijl hij daar stood op den brandstapel, werd, ondanks
den vreeselijken toestand waarin hij verkeerde, indachtig,
hoe waarachtig goddelijk de wijsheid was van het woord
dat S o 1 o n eens tot hem gesproken had, zeggende dat
onder de levende menschen niemand gelukzalig was . En
deze dingen overdenkende steunde hij zwaar en riep na
lang zwijgen tot driemaal toe ,,So 1 o n" . -- Toen dan C yr u s dit hoorde, zoo zond hij zijne tolken tot hem, opdat
dezen hem vragen zouden, wie het was, dien hij aanriep .
Zij nu gingen tot C r o e s u s en deden hem de vraag . En
C r o e s u s bleef eerst stilzwijgen, dock ten slotte tot antwoorden gedwongenn zeide hij : „Ik roep den man aan van
wien ik boven alle schatten der wereld zou wenschen dat
hij zijn woord had gebracht tot alle heerschers ."
Aan de
tolken nu was duister hetgeen C r o e s u s zeide, en zoo
ondervroegen zij hem ten tweede male over zijne woorden .
En als zij bleven aanhouden en het hem moeilijk maakten,
zoo verhaalde hij eindelijk hoe eens een man uit Athene tot
hem was gekomen met name S o 1 on, en hoe deze zijne
rijkdommen met geringschatting had beschouwd, en hij zeide
ook wat S o ion daarna had gesproken, en dat ieder woord
van dezen juist was uitgekomen, en voorts dat Solo n ' s
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woorden geenszins alleen op zijnen toestand pasten, dock op
alien menschelijken gelukstoestand, bepaaldelijk van hen
die zich zelf gelukzalig rekenden .
Terwijl nu C r o e s u s
deze woorden sprak, was de brandstapel aangestoken en
vatten reeds de uiteinden vlam . Toen bedacht C y r u s, van
zijn a tolken C r o e s u s' woord vernemend, dat hij, die
immers ook zelf een mensch was, eenen anderen mensch -weleer in geluk zeker niet zijn mindere prijs ging geven
aan bet vuur ; en hij begon bevreesd to worden voor den
goddelij ken toorn . En bij zich zelven overleggende dat geen
geluk van menschen standvastig is, gaf hij last den brandstapel to blusschen en C r o e s u s er of to doen gaan" .
Wat is bet nu, dat mast den edelen eenvoud, de oudtestamentische kleur, en de diep-ernstige levenswijsheid, aan
dit C r o e s u s-verhaai in onze oogen zoo groote beteekenis
geeft ? Zeker niet de historische werkelijkheid . Wie in onzen
tijd de geschiedenis van Lydie's val wil verhalen, weet wel dat
hij doze schoone bladzijden van H e r o dot u s niet als ware
historie zal mogen overnemen . Maar om den schrijver zelven
to verstaan zijn zij voor ons van zeer uitnemend belang . Zoo
als hij bier de geschiedenis schetst, zoo heeft hij die inderdaad gezien. Duidelijk blijkt dat in de voortzetting . Volgens
de Lydische traditie is bet bevel des konings to last gekomen om den hoog opvlammenden brandstapel to blusschen,
Maar op C r o e s u s' gebed heeft toen AA p o 11 o zelf een
zwaren regen uit helderen hemel doen nederdalen en de
houtmijt uitgedoofd. Wel fluistert bij deze mededeeling,
als om der historische kritiek haar recht to geven, de histories©hrijver even : „aldus verhalen de Lydiers", maar hij aanvaardt de traditie des niet to min . Daartoe dringt hem
zijne geloofsovertuigin g . Hot leerstuk
zoo men veil,
bet Delphische leerstuk
op welks prediking de geheele
geschiedenis van C roe s u s is gericht, is dit : de God der
Hellenen heeft Lydie's overmoedigen koning opzettelijk
verblind, zoodat hij den oorlog boven den vrede koos .
Met onmiskenbare duidelijkheid heeft de God van Delphi
dat zelf uitgesproken . Wanneer C y r u s de boeien van den
Lydischen koning heeft doen slaken, zendt C r o e s u s die
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boeien als een spottend wijgeschenk near Delphi, dat hij
in de dagen van zijn voorspoed met zoo weergalooze milddadigheid had begiftigd, en last bij de aanbieding van zijne
laatste verwijtende gave aan den Delphischen God doze vraag
voorleggen : ,,Of hot bij de Helleensche Goden de gewoonte
is, ondankbaar to zijn ?" Ziehier A p o 11 o's antwoord : „Hot
beschoren noodlot to ontvluchten vermag niemand, zelfs
goon God. C r o e s u s boot voor de zonde zijner vaderen ."
Alleszins merkwaardig is de consequentie waarmee
H e r o dot u s
in zijne algemeene, ethn ografische geschiedvorsching zoo onbevangen, ja in zijne opvattingen sours
zoo rationalistisch
dit dogma blijft handhaven wear hot
de hoofdlijnen zijner historie geldt . Zooals eons C r o e s u s,
zoo wordt straks C y r u s, daarna C a m b y s e s, ten slotte
X e r x e s door Gods onafwendbaren wil ten val geleid . Hun
leven is een spel in Gods hand .
Inderdaad een spel, ook
in anderen zip. Wanneer wij voor hot eerst die kostbare
bladzijden lezen, waarin H e r o d o t u s verhaalt, hoe C y r u s
word to vondeling gelegd, hoe gored, hoe binnengevoerd
in hot paleis van zijnen grootvader, koning A s t y a g e s,
den schijnt ons alles spel en verdichting. A sty age s droomt
van gevaar dat uit de nakomelingschap zijner dochter zijnen
troop bedreigt . Haastig wordt voor de jonkvrouw een echtgenoot gezocht, wiens eenvoudige afkomst en bescheiden omstandigheden elk zoodanig gevaar buitensluiten . Een jonkske
wordt geboren, en zie, in anderen vorm herhaalt zich de
oude droom . Zoo dwingt alles den koning tot kindermoord .
De dead wordt opgedragen aan H a r p a g u s . Maar H a r p ag u s, de veidheer die straks Klein-Azie zal doen sidderen,
is in dit verhaal een goedaardig grootvizier, die uit de
handen van den koning wel den kleinen knaap aanneemt
our hem to dooden, dock schreiend read komt vragen bij
zijne vrouw . . . . Het is niet noodig verder to verhalen . Wij
weten allen op welke wij ze Hero d o t u s de heilige legen de
van den koning die stamde uit A.hurimasda zelven, heeft
gemaakt tot historie . Weten wij ook, waardoor hot komt
dat die bladzijden over den kleinen C y r u a hare schoonheid
nooit voor ons verliezen, hoe verwende romanlezers en hoe
U . E,IX8
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verfijnde psychologen wij ook zijn ? this welbehagen zal wel
voor een deal hat gevolg zijn van H e rod o t u s' kunst, wier
obj ectiviteit ons de dingen steeds zoo doet zien als zij zich
aan hem hebben vertoond . Hoe statiglijk toch zien wij
zijne A.egyptische priestess gaan door de pylonen, wanneer
zij tegenover de zeventien voorouders op welke een
Grieksch reiziger zich had beroemd, aan Hero d o t u s een
rij van wijze voorvaderen toonen, die met driehonderd
vijf en veertig geslachten Karen oorsprong nog niet bereikt ;
hoe plechtig staan de magiers om den troop van zijne Perzische koningen, hoe zuiver is de Oostersche beeldspraak
bewaard waarin die vorsten zelf hun wil openbaren ! Maar
wet in hat Cyrus-verhaal ons machtiger aangrijpt dap en
de naleve verhaaltrant en de merkwaardige obj ectiviteit,
dat is des schrij vers vast geloof in de noodzakelij kheid der
dingen . Hij ziet den stempel op hat voorhoofd van den
vermeenden herdersknaap, hij voert ons made op den wag
die dezen C y r u s maakt tot beheerscher der halve wereld
en hem hooger verheft den eenigen starveling
waartoe ?
Over de woesternijen van den Caucasus reikt eindelijk des
konings begeerte . Steeds feller straalt de glens van zijne
hooge stalte . Maar aan zijne zijne gaat de stifle figuur van
C r o e s u s, den vermaner, den vorst door vernedering bekeerd .
Zijn woord luidt : „O kouing, indien gij een mensch zijt, zoo
dank aan den kringloop des geluks ."
In zulke oogenblikken als die van C y r u s' ondergang
in hat land der Massageten, wordt den schrij ver om zoo to
zeggen de stof to machtig . Terwijl hat verhaal zich schikt
tot een drama van sombere geheimzinnigheid, gaat daarin
hat eigenlijke levensbeeld dezer Perzische machthebbers
schuil . Tegenover de Voorzienigheid, wier arbeid de historicus
in duidelijk getrokken lijnen waarneemt, staan die vorsten
-- hoe individueel hij ze teekent
als kinderen . Zoo
ziet hij bovenal C a m b y s e s, den zoon van C y r u s, dien hij
trouwens ziet zooals de A.egyptische priestess hunnen vijand
voor hem teekenden . C a m b y s e s' groote dead in de
wereldgeschiedenis is zijne verovering van .Aegypte. Ook
Her o d o t u s erkent dit ; maar zees gering is in zijn verhaal
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de weersehijn die van die daad op den woesten tyran valt .
Trouwens voor Her o d o t u s is dit Aegyptische veroveringsplan niet de weloverdachte consequentie eener machtige
expansie-politiek, die sinds de verheffing van den grooten
C y r u s de Perzische koningen heeft bezield . her zooals
herhaaldelijk zoekt of aanvaardt hij bij voorkeur voor zeer
belangrijke gebeurtenissen kleine, bijna futiele oorzaken .
Ten deele is dit zeker to verklaren nit zekere neiging van de
jonge historiografie om to vermelden 't Been aan minder
scherpzinnige aandacht ontsnapt .
Hoe is het gekomen
zoo vraagt b .v. de lezer bij het verhaal van C r o e s u s'
nederlaag
dat C y r u s den koning in zijn eigene vlakte
zoo gemakkelijk overwon ? Wie zoo vraagt, meene niet dat
H e r o d o t u s hem in zal wijden in de geheimen der
Perzische ruitertactiek . De vernuftige inval van een Perzisch veldheer beslist alles . De Lydische paarden kunnen
de lucht van kameelen niet verdragen . C y r u s zendt dus
al zijne lastkameelen voor zijn leger nit ; en waar dezen
naderen wenu'en de Lydische paarden zich ondanks hunne
ruiters ter vlucht ! - voorwaar, eene kleine oorzaak voor
zoo groot een gevolg . Maar H e r o d o t u s zoekt bijzonder
gaarne naar zulke kleine, bijkans nietige oorzaken . Immers,
in de macht van het kleine manifesteert zich voor hem de
i .nvloed der goddelijke gerechtigheid . Zoo ook ten opzichte

van Aegypte . Koning A m a s i s had eertijds de heerschappij
bemachtigd door zijn wettigen Vorst, AA p r i e s, van den
troop to stooten . Kort daarop had C a m b y s e s aan
AA m a s i s een zijner dochters ten huwelijk gevraagd . Maar
A m a s i s , die wel begreep dat Cambyses deze vrouw niet
als legitieme echtgenoote zou behandelen, had een schoone
dochter van zijn onttroonden voorganger naar Susa gezonden,
in koninklij ken staat getooid alsof 't zijn eigen dochter
was . Doch aIs nu C a m b y s e s deze vrouw begroette, eershalve A m a s i s' naam als vadernaam bij haar eigenen voegend,
sprak zij : „O koning C a m by s e s, gij weet niet hoe gij zijt
rnisleid door A m a s is, den schurk, die mijnen vader vann
den troop heeft beroofd !" En zoo is het geschied day door
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den aandrang van gene vrouw de oorlog is ontbrand en
de wrack A m a s i s heeft getroffen .
Toch is in de oogen van H e r o d o t us, die door de
majesteit van A.egypte in hooge mate getroffen was, de oorlog
zelf een daad van b y brie, een zwaar vergrij p, en die hybris
ziet hij in C a m b y se s verpersoonlijkt . De C a m b y s e s,
dien hij one met zeldzame levendigheid teekent, is een woest
en impressionabel man, die het eene oogenblik tranen stort
over het lot van zijn geboeiden vijand, het andere snuffelen
gaat in A m a s is' graf ter schending van diens lijk. Den
heiligen AA p i s s t i e r wondt hij voor de oogen der geloovigen ten bloede ; zijn eigen broeder last hij vermoorden .
Maar dit is alles spel van de M o i r a , wier bards lee zich eerst
doet hooren in zijn laatste are . Het was op grond van een
droom geweest, dat Cam b y s e s zijn in Perzie achtergebleven broeder S m e r d e s had doers ombrengen . En zie,
langen tijd daarna gewordt hem de onheilstijding dat een
Magier, 66k S m e r d e s geheeten, zich van den troop van
Perzie had meester gemaakt . . . „Toen nu"
alzoo verhaalt H e r o d o t u s verder
„C a m b y s e s vernam dat hij
zonder reden zijnen broeder had omgebracht, barstte hij in
tranen uit, en laid weenend en jammerend sprong hij to
paard om zoo snel mogelijk ter bestrijding van den Magier
op to trekken naar Susa . En bij bet to paard springen viel
hem de knop van zijn sabelschede af, zoodat bet ontbloote
staal hem won dde in de dij . Daardoor dap gekwetst, juist
op dezelfde lichaamsplek waar hij zelf den Aegyptischen
God Apis had gewond, vroeg Cam b y s e s, welke naam de
stad droeg waar hij zich beyond . En 't antwoord was
Ecbatana . Nu was hem vroeger nit bet h eiligdom van B u t o
in A.egypte een orakel gebracht, dat hij to Ecbatana sterven
zou . Uij zelf had hieruit begrepen dat hij in bet Perzisch
Ecbatana, den hoofdzetel zijner heerschappij, op hoogen leeftijd zou overlijden . Maar zooals thane bleek
bet
orakel had gedoeld op dit Syrisch Ecbatana .
Dan ontwaakt in den stervenden koning bet besef
over zijn levee, en zijn laatste woord is de belijdenis dat
geen sterveling vermag of to weren wat door de goddelijke
macht is voorbeschikt .
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De moderne lezer loopt licht gevaar de onbevangen
waarheidsliefde, de obj ectie ve betrouwbaarheid, ja zelfs den
zin voor 't werkelijk belangrijke to onderschatten in eeneu
geschiedschrij ver die zooveel aandacht schenkt aau allerlei,
naar onze meening, verdichte of louter toevallige gebeurtenissen. Maar men vergete niet dat het Her o d o t u s' task
was, de wereld to teekenen die hij zelf ziet . Vooreerst
door zijne levenswaardeering nit to drukken in die geloofstaal die flu eenmaal de zijne was, maar daarnaast door
ons de antieke menschen to geven zooals zij in werkelijkheid waren . Eene Grieksche geschiedenis die niet van
won deren en teekenen verhaalt, is Been Grieksche geschiedenis . Niet slechts in de eerste tijden, maar zelfs in H e r od o t u s' eigen tijdperk van verlichting beheerscht dat
wondergeloof het menschenleven . Hoe ver dat gaat, moge
De oude H i p p i as, in 510 nit
den voorbeeld staven .
A.thene verdreven als tyran, en rinds dies tijd met seders
uitgewekenen vertoevend in het gevolg van den grooten
vijand in Perzie, nam in 490 op zich de Perzische troepen
aan 't Attische strand to leiden . Maar terwijl hij de slaglinie van de vijanden zijner stad ordent in de vlakte van .
Marathon, overvalt hem een zware hoestbui. Zoo heftig
most hij niezen en hoesten, dat hem de tanden rammelen
in zijn ouden mood, en hij zelfs een lossen tand uithoest.

„deze tand in
„Toen flu"
zoo verhaalt H er o d o t u s
't zand was gevallen, gaf H i p p i a s zich groote moeite
om dien terug to vinden, en daarin niet slagende zeide hij
met een zwaren zucht tot de omstanders : „Dit land is
niet voor ons ; wij zullen het niet in bezit nemen . Zooveel
deel als ik er aann mocht hebben, heeft mijn tand in
bezit genomen".
in een wellicht uit den m and van ooggetuiHier
hebben wij to doen met eon
gen opgeteekend verhaal
van die tallooze teekenen en wonderen die des Hellenen
levee van dag tot dag waarschuwend vergezellen, of zij
wellicht hem nog mochten doen keeren op den weg des onheils .
Van geheel anderen aard echter zijn die beschikkingen,
waardoor de vertoornde godheid den mensch ook tegen
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zijnen wil voortstuwt in het verderf . Zoo jets is de voorbereiding tot het fatale besluit van X e r x e s' grooten strijd,
laatste en geweldigste der voorteekenen. Met de aanwijzing der goddelijke bestiering bereikt her die dramatizeering, waarin Her o d o t u s zulk een kunstenaar is, haar
toppunt. Om den zwakken zoon van D a r i u s, den krachtige, staan al diegenen, die bestemd zijn om als onbewuste
werktuigen, in de hand der Goden de zondige vermeteiheid
van den ijdelen vorst tot rijpheid to brengen : de Veldheer
M a r d o n ins, die door eene nieuwe expeditie zijn droevig
echec van 493 hoopt nit to wisschen ; de uitgewekene
Grieksche tyrannen, die als loon voor verraderlijke voorlichting hun verloren diadeem uit 's konings hand denken
terug to ontvangen : zoo kiest met Olympische ironie de
Godheid bij voorkeur Grieken om X e r x e s to voeren naar
Hellas, dat het graf van zijnen roem zal zijn .
De geheime raad vangt aan, en ieder woord van X e r x e s is een
van die on bewuste voorspellingen zooals S o p h o c l e s'
Oedipus, die in den trots zijner rampzalige onwetendheid
uitspreekt. „God zelf," zoo roept X e r x e s uit
en hij
beseft niet hoe waar dat is
„God zelf is het, die ons
aanvoert" . - Dan volgt M a r d o n i u s' pochende rede,
waarvan elke pronkende belofte door de uitkomst zal worden
gelogenstraft. Maar na M a r d o n i u s verheft zich A r t a b an us, des konings oom . Hoe anders klinkt zijn woord ! „O
Koning, gij ziet immers dat God de dieren die boven de anderen
uitsteken treft met zijn bliksem, terwijl de kleine hem niet
verstoren ! De godheid duldt niet dat anderen dan zij zelve
Maar wij beseffen, dat A r t ahooge gedachten koesteren" .
b a n u s to vergeefs zal hebben gesproken . X e r x e s moet
immers vallen door eigen en voorvaderlijke zonde ! .A.au
de wijsheid van A r tab a n u s legt Gods stem in den droom
het zwijgen op . En bevend verklaart hij : „Ik wilde verhinderen dat gij to veel zoudt begeeren . Want ik gedacht,
hoe het C y r u s is gegaan op den tocht tegen de Massageten, welk levensgevaar Cam b y s e s bedreigd heeft, . toen
hij oprukte tegen de .,A.ethiopiers, hoe ik zelf D a r i u s
heb zien falen in zijn tocht tegen de Scythen . . . .".
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Duidelijker den in deze laatste woorden kon Hero d o t u s' eigen conceptie van den Perzischen oorlog niet
worden uitgedrukt . Intusschen staat onze moderne opvatting van waarheidsliefde een oogenblik verstomd tegenover eene zoo vrijmoedige methode van historiebeschrijving . „Hoe is het denkbaar
zoo vragen wij
dat
deze Halicarnassier de arcane van den Perzischen geheimen
read aldus vermocht to ontsluieren ?" Eeitelijk is op
die vraag slechts ~~n antwoord mogelijk . In deze periode
barer ontwikkeling heeft de historiografie nog bet voorrecht der alwetendheid . Zoo goed als S c hill e r vermag
H e r o d o t u s den brief to publiceeren, waarmede Aegypte's
koning aan den al to voorspoedigen P o 1 y crate s de
vriendschap opzegt . Zijn oor beluistert de gesprekken
gevoerd in de slaapkamer van C a nn d a u 1 e s, in de veldheersten.t van C r o e s u s . Redevoeringen, spotwoorden, parabeleu
en gebeden, hij legt ze vrij elij k aan al zijne konin gen en
vorsten in den mood . Zou iemand under zijne tijdgenooteu
in deze dramatizeering der historie ooit een vergrijp tegen.
de historische eerlijkheid hebben gezien ?
Ernstiger is echter een andere vraag . Is de door Her od o t u s zoo consequent volgehouden opvatting, dat de Perzisehe oorlog eene dead van Gods geopenbaarden wil was,
ook in dien zinn historisch, dat zij als alles bezielende kracht
heeft gewerkt in de harten zijner eigene strijdende volksgenooten ? Of althans, heeft de geschiedschrijver, daargelaten
de quaestie van zijne onpartijdigheid, d .at geloof gevonden
bij de volken van Hellas enn in de voornaamste pleats to
Delphi zelf ?
Toen X e r x e s den tocht tegen Griekenland ondernam,
was, volgens Her o d o t u s' verhaal, D e m a rat u s, de verbannen koning van Sparta, voortdurend als vertrouwde a .an
zijne zijne . Na de groote wapenschouwing op bet strand van
Thracie vroeg flu x e r x e s schamper aan D e m a rat u s
„Wet vermag tegen dit leger uw volkje ?"
„0 koning"
antwoordde hierop D e m a rat us, „Hellas heeft tot voedsterzuster de armoe, en tot trouwen gast den cooed, geteeld
door Wijsheid en Wet ." Toen wide de koning : „Maar bet
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is immers niet denkbaar dat elk uwer Grieken aan minstens
twintig van mijne mannen het hoofd biedt ! Gij zelf, die in
uw eigen stad koning waart, moet dan wel een tweemaal zoo
groot aantal kunnen weerstaan !" Doch D e mar a t u s zeide
„Noch tegen twintig noch tegen tien der Uwen zou ik
stand kunnen houden . Zulk eene kracht hebben mijne burgers slechts dan, wanneer zij vereenigd strijden . Mijne Grieken zijn vrij, dock niet in elk opzicht . Als opperste macht
heerscht over hen de Wet . Voor die koninklijk~ macht
buigen de Hellenen zich nog dieper dan Uwe knechten
zich buigen voor U ."
De wet, door D e m a rat u s met eerbied, en zeker niet
zonder schaamte herdacht, was de eisch, dat Hellas, bezield
door het geloof in Gods geopenbaarden wil, eendrachtig
pal zou stann tegenover den vijand uit het Oosten . Om flu
dien eisch to doen zien als gepredikt to Delphi en gehuldigd door de Staten van Griekenland, was inderdaad voor
H e rod o t u s naast warme geloofsovertuiging fijne tact
noodig. Scherp omlijnd staat het beeld van den grooten
oorlog voor hem . Duidelijk ziet hij de figuren van de medestrijders ; maar bok van de angstvalligen, de tragen, de
onbetrouwbaren. Op het tijdstip na de voltooiing van den
krijg, waarop hij schrijft, mompelt men links over de ontrouw
van velen, rechts over de aanmatiging van anderen . A.thene,
dat aan de spits had gestaan, is in haar wassenden bloei
hot voorwerp van algemeenen naijver . Maar met kalme
openhartigheid getuigt Hero dot us : „De nood is mij
opgelegd een oordeel uit to spreken dat wel aan velen
ergernis zal geven, maar dat ik niet mag terughouden, daar
het mijns bedenkens de waarheid is . Indien de A.theners
nit vrees voor het naderend gevaar waren geweken nit hun
land, of wel daar blij vende zich aan X e r x e s hadden overgegeven, dan zou geen ander yolk van Hellas lief hebben
kunnen beproeven ter zee den koning het hoofd to bieden ."
Voor ieder die begeert Hero dot u s' geschiedbeschouwing to begrijpen, is het van belang op to merken dat de
schrij ver dit getuigenis ten gunste van A .thene gebruikt
ale inleiding tot de schilderij van de uiterst gedrukte
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stemming, door de dreigende berichten aangaande de
nadering der Perzische armee to Athena ontstaan . De
stad meet hear krachten en bevindt ze to zwak . Zij zoekt
bemoediging to Delphi, en een barsch, dreigend orakel doet
hare gezanten bevend terug wij ken
Maar als H e r odot u s al den angst en de onrust heeft geschilderd, nit de
Delphische boodsehappen voortgekomen ., dan concentreert
hij, naar zijne gewoonte individualizeerend, al hat licht der
redding in eene figuur .
„Dear was een man onder de A.theners, carat kortelings
op den voorgrond getreden, en zijn naam was T h e m i stocles ."
De politick van T h e m i s t o c l e s was
dit blijkt bij
herhaling
niet naar hat hart van H e r o d o t u s . Maar
met ingenomenheid verhaalt H e r o d o t u s in hat zooeven
aangehaalde hoofdstuk, hoe de staatsman de mismoedigheid
der Atheners heeft weten wag to nemen door van de dreigende orakeltaal cane uitlegging to geven, die ze~r vernuftig was, maar ongetwijfeld de bedoeling van de Delphische
boodschap niet weergaf .
Want die bedoeling was niet twijfelachtig . De priesterschap van Delphi en de raadslieden van den heiligen
tempel zagen in Athena's slagvaardigheid een gevaarlijk
vuur, dat niet spoedig genoeg kon worden gebluscht . Vandaar de barsche orakels tegen de stad van T h e m i s t odes
l -.
Bevatten die dan niet de goddelijke wijsheid van A polio
zelven ? Of waxen zij valsch ?
In hat openlijk veroordeelen
is H e rod o t u s zees behoedzaam, maar geenen aandachtigen
lazes van zijn boek ken hat ontgaan, dat ook volgens
Hero dot u s A p o 11 o en zijne priesterschap twee zijn, en
dat ook bij daze gelegenheid de priestess aan den voet van
den P a r n ass u s de kunst hebben verstaan goddelijke raadgeving in menschelijke overzetting to verduisteren . Wat
AA polio's wil was, zegt de schrij vex ons in de voortzetting
van zijn verhaal .
Op hat tijdstip dat aan Thessalie's kust, enkele dagreizen van den Parnassus de troepen der vijanden zich
dreigend vereenigden, „besloten
zoo verhaalt Her o d o-
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tus
de Delphiers, beangst over Delphi's en Griekenlands
toekomst, nog eenmaal hunnen God om read to vragen .
Toen gewerd hun hot antwoord „dat zij moesten offeren
aan de Goden der winden, want dat dozen voor H e 11 a s
zeer krachtige bondgenooten zouden zijn ." De Delphiers deden
alzoo, maar bovendien gaven zij rondom kennis van hot
hun geworden orakel ; en hierdoor hebben zij zich bij al
die Grieksche stammen die streefden near de vrijheid, in
deze ure van vrees en beklemdheid aanspraak verworven
op on vergankelijke erkentelij kheid" . Geen onzer, of hij
hoort in deze woorden den toon van blijdschap over hot
ontwaken der Delphiers tot beter besef. Straks zal in hot
geschiedverhaal zich die toon verheffen tot de statigheid
van hot epos, wanneer de schrijver zal schilderen hoe eindelijk A polio zelf zijn goddelijken wil manifesteert, en
bij de nadering der Perzen in de nabijheid van zijnen tempel
de rotsblokken doet neerregenen over hot bergpad, en de
Perzen verplettert .
H e rod o t u s zelf heeft op de Parnassushelling eon
menschenleeftijd na den oorlog die rotsblokken met eigen
oogen gezien . Tot op onze dagen liggen ze dear, en ook
wij zien die steenen nog aan met eon gevoel, dat near
eerbied zweemt. Want wel zijn ze voor ons niet moor de
bewijsstukken van A polio 's macht, dock ze spreken tot
ons duidelijk van H e r o d o t u s' vroomheid.
De con ceptie die H e r o d o t u s' beschrij ving van den
oorlog beheerscht, heeft ongetwijfeld hare schaduwzijden .
Juist die eigenaardige vroomheid, die al to groote bekwaamheid om de lijnen van hot godsbestuur to ontdekken, die
zorg om de navolgenswaardige deugd in hot voile licht to
stellen, voorts dat merkwaardige causaliteitsbesef, dat hot den
schrijver zoo gemakkelij k maakt van elke ramp aan to
wij zen waarvoor zij de straf was, van ieder vergrij p to zeggen wear en wanneer de godheid hot heeft gestraft : kortom
al die eigenschappen, die aan H e rod o t u s' book als levendig dramatisch work zoo grooten invloed hebben verzekerd,
overschaduwen in zijn verhaal zijne beteekenis als historicus
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niet zelden . Ruimer van blik en onbevangener van oordeel, scherper als opmerker en algemeener in zijne belangstelling vertoont zich H e r o d o t u s in de literair niet zoo
goed verzorgde, en in waarheid vrij los aaneengeregen, ethnografisch gerangschikte verhalen en schetsen die in de
eerste vijf boeken tot eene uitvoerige inleiding zijn vereenigd.
Voor een deel ligt ook her zeker de oorzaak van zijn
succes in de rijke afwisseling zijner verhalen . Althans, wie
eenen modernen toehoorder onder de bekoring van H e r od o t u s' kunst wil brengen zal hem die verhalen allicht
bet eerst toonen . De wonderbare redding van A r i o n op
den Dolfi j n is verhaald met een een voud van kleur en met
eene mate van zelf bedwang die bet wonder dubbel zoo
bewonderenswaardig maakt ; de glens en de ondergang van
Periande
tyrannis in Corinthe, bet verhaal van Hi p p o k l e i d e s die zijn huwelijk „verdanst", zij zijn met vele andere
bladzijden uit zijn book tot wereldliteratuur geworden . In
waarheid, er is geen tweede Grieksche schrij ver die z6b als
hij den glens van bet wonder, de spanning van bet noodlot,
den ernst der prediking, de levensblijdschap der waarachtige
deugd in zijn verhaal vertolkt. A I wie H e r o d o t u s ook na
de gymnasium-jareii blijft lezen, bemerkt die gaven . Maar
behalve deze eigenschappen heeft hij flog eene eigene gave,
zeldzaam in zijnen tijd en daarom to kostbaarder : de ironic .
Sours halt die zich in eene korte, goed-geloovige naieveteit,
zoodat een vluchtig lezer er over beenn leest ; zooals in de
kostelijke schets van D e 10 c e s, wiens wvijsheid de monarchic
onder de Assyriers herstelde, D e o c e s, die eerlijk en
rechtvaardig is boven alien, omdat hij begeerig is near de
alleenheersehappij . Eerst spreekt hij recht in zijn dorp
voor alien, den, als hij onmisbaar is geworden en ook zij
die in de naaste dorpen woven „den zegen des rechts"
hebben leeren voelen, trekt hij zich terug en den roepen
natuurlijk de dorpelingen : „Keen, zoo zonder recht gaat
bet niet !" Fijntjes voegt H er o dot u s hier aan toe : „near
ik denk, zullen wel allermeest de vrienden van D e o c e s
dat hebben gezegd ."

is
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Duidehjker spreekt die ironie, die immers samenhangt
met des schrij vers ruime on-chauvinistische opvatting, in
sommige uitvoeriger verhalen. Ik wil er een voorbeeld van
a,anhalen. Te Athens behoorde, ook uog in de dagen
waarin H e rod o t u s zijn geschiedverhaal aldaar voordroeg,
tot de aanzienlijkste familien het geslacht der Alcmaeoniden,
trotsch op zijn adel en zijn aanzien en niet in de laatste pleats
op zijnen rijkdom . Maar niet ieder west, hoe die Alcmaeoniden aan hun rijkdom, bron van hunne macht zijn gekomen !
Hero d o t u s zal het verhalen . C roe s u s van Lydie had
eens A 1 c m a e o n, hun stamvader, om hem voor bewezen
diensten to beloonen, verlof gegeven, uit de schatkamer to
Sardes zooveel goud mee to nemen als hij aan zijn lichaam
kon wegdragen . „Een eigenaardig aanbod" zegt Her o d o t u s . „Maar A.1 c m a e o n bedacht een plan met dit
vreemde aanbod geheel in overeenstemming . Hij trok een
groot overkleed aan, dat hij met een ruimen, blouse-achtigen
overhang diep over den gordel list neerhangen, en hij
stak zijne beenen in de hoogste en wijdste jaclitlaarzen die
hij maar vinden kon . Zoo uitgedoscht list hij zich in de
schatkamer brengen, en zich neerzettend op een hoop stofgoud, stopte hij eerst in zijne beide laarzen zooveel goud
als hij maar tusschen been en leer in persen kon, daarop
vulde hij den boezem van zijn kleed, strooide goud in zijn
hear, vulde zijn mood en nam de beide handen vol . Zoo
kwam hij uit de schatkamer terug met moeite voortschuivend
in zijne laarzen en op alles eer gelijkend den op eenen men sch,
met dat opgezwollen kleed en diep volgestopten mood.
En C r o e s u s, hem ziende, lachte zeer, en gaf hem behalve
hetgeen hij wegdroeg nog minstens eenmaal zooveel" .
Dit Zeldzame verhalenstalent is voor den roem van
H e rod o t u s niet onverdeeld gunstig geweest . Men heeft
zoo luid geroepen : „H e r o dot u s vertelt zoo mooi", dat
voor menigeen de novellist den historicus heeft verdrongen .
Met to meer nadruk behoort daarom op zijne verdienste
als schepper der historie to worden gewezen . Historie is
navorsching en dit is de roem van den Halicarnassier, dat
hij, levende in de eeuw van Hippocrates en Socrates,
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op zijn gebied, als zij op het hunne, een navorscher is geworden . Zijn gebied flu is de aarde, in hare bontheid, dock
ook in hare eenheid ; het zijn de menschen in hun wisselend
kleed van wetten, dock ook de menschheid in hare ontwikkeling en hare herkomst . Het is in de eerste pleats
die bontheid die zijn levendigen geest bekoort . In zijn uitvoerig boek over Aegypte is de geschiedenisbeschrijving
der eindelooze Pharaonen-reeks een dor relaas van wet de
priestess hem vertelden, waarvan de dorheid flog to meer
uitkomt als hij poogt hier en dear door eene pikante
anecdote eenig persoonlijk licht op de zwijgende reuzengestalten to doen vallen . Maar terstond komt levee in zijn
stijl als hij van 't labyrinth, van de Nijlwonderen of van
de krododillen mag verhalen . Het is zijn wensch bij die
verhalen de bonte afwisseling van al het bestaande duidelijk
to doen uitkomen . En denn luisteren zijne reislustige hoorders
met gespitste ooren . „Hoe groot de sesam groeit in Babylonie, vertel ik niet, want niemand zou mij gelooven" . En
een andermaal, minder plaagziek verzwijgend : „Zoo bitter
koud is Scythie, dat de grond er acht van de twaalf maanden
.
met vuur moet worden ontdooid als men leem wil waken

De noordgrens deter streek is volgens sommige reizigers
afgesloten door een gordijn van vederen ." Of elders : „De
menigte der gevleugelde slangen van Zuid-Arabie zou
binnen korten tijd de gansche aarde overdekken, indien
niet door het bestier der altijd wijze Voorzienigheid op
geregelde tijden de wijfjes-slangen de mannetjes om het
levee brachten ."
Zoo heeft in rijke afwisseling van kleur
deze ethnograaf de volken en landen beschreven van den
Nijl tot aan den Dn jepr, van de Pendjab tot aan Africa's
o
westkust ; „wear menschen om heen gevaren zijn, die
wonder !
verhalen dat zij op hun vaart eerst de ton links
en toen halverwege plotseling rechts van zich hebben gehad" .
Het liefst brengt H e rod o t u s uit zijnen schat to voorschijn, wet vreemd en verrassend is voor de Grieken . Van
S o l o n' s of L y cur g u s' wetgeving zegt hij bitter weinig ;
des to uitvoeriger vernemen zijne hoorders, die zelf knappe
bouwlieden zijn, hoe Babylon gebouwd is, welke schoenen
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de Perzen, en hoedanige broeken de Scythen dragon ; niet
to vergeefs zult gij hem vragen, hoe de Scythische volken
hunne burgers tot onsterfelijkheid bevorderen, of hoe de
.A.ethiopiers oordeelen over Europeesche maaltijden . Den
ironischen glimlach zien wij daarbij duidelijk gen oeg op
hot aangezicht van den verteller . „De Perzen ",
zoo onderricht hij ons
„eeren na zich zelven hun boron hot meest ;
hoe verder iemand van hen afwoon t hoe minder geeerd hij
is . . . . Hun onderlinge begroetingen doers zij niet met
woorden ; maar zij kussen elkaar op den mood . Minderen
van rang echter geeft men alleen de wang to kussen ."
Geen wonder, indien bij vole deter mededeelingen do
moderne lezer ietwat onthutst staat en zich afvraagt of
hot wel zoo heel belangrij k is, dat een Perzier op zijn jaardag eon heelers gebraden os, of zelfs een kameel op
tafel krijgt, en dat de Babyloniers hun knapste dochters
voor hoog geld aan den man brengen om voor dat geld aan
hunne minder bekoorlijke meisjes de aantrekkelijkheid eener
bruidschat to verzekeren !
Wie aandachtig voortleest, zal
spoedig bemerken, dat hot den geestigen schrij ver niet
uitsluitend er om to doers is, door eene reeks curiosa zijn
publiek to verrassen. Vooreerst ontbreekt zelden de met
takt toegepaste zorg om to vermanen . Op een lievelingsgebrek van de Grieken heeft Hero d o t u s hot oog als hij
zegt : „De Perzen achten niets zoo schandelij k als de leu gen,
en op een na hot schandelijkste rekenen zij, dat iemand
schulden heeft. Ze zijn trouwens terecht van oordeel dat
wie in schulden steekt ook zeer licht tot leugens vervalt ."
Maar ernstiger les nog leert hem de oneindige verscheidenheid van der menschen wetten en gebruiken . Die
les, gepredikt op tal van bladzijden in zijn work, last zich
door niets zoo duidelijk aanwijzen als door hot volgendo
verhaal. H e r o d o t u s heeft ergens omtrent eene volksstam in Dekhan vermeld gevonden dat daar de oude lieden
worden opgegeten . Ons klinkt hot bijna als een lugubre
scherts wanneer de schrijvor flu daaraan toevoegt : „Als eon
van de burgers van dien stain op zekeren leeftijd gaat
sukkelen, maakt de familie hem of onder de opmerking
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dat eene uitterende ziekte zijn vleesch to zeer doet achteruitgaan ."
Maar R e r o d o t u s heeft hier dieper bedoeling
dan de vermelding van eene griezelige curiosieit . Op eene
andere pleats roert hij dezelfde zaak aldus ears : „A.lle
menschen vinden hors eigene wijsheid de ware . Toen
D a r i u s konin g was, heeft hij een s aann eenige Grieken,
die zich inn zijne tegenwoordigheid bevonden, de vraag
voorgelegd, tegen welken prijs zij bereid waren hun eigen
vaders op to eten . De Grieken antwoordden dat zij voor
geen geld ter wereld zoo jets zouden willen doers . Toen
riep D a r i u s eenige van de Indische Calatiers, bij welke
men gewoon is de ouderen van dagen op to eten, en in
tegenwoordigheid van de Grieken (voor wie hij het antwoord
liet vertalen) vroeg hij dezen, voor hoeveel geld zij bereid
waren hunne ouders bij den dood to verbranden . En met
luider stem riepen dew den koning toe : 0 vorst, last of
van zoo goddelooze vragen !"
De diepe les door Hero d o t u s nit dit en dergelijke
verhalen geput is deze, dat de Hellen .en boven velen beweldadigd in kunstzin, aanleg en verstand, zich wachten moeten
voor alle bekrompene ijdelheid of chauvinisme . Toen deze
geschiedvorscher zijne oogen had laten gaan over de aarde
en hare volheid, toen hij de majestueuze pracht van Perzie
had g ezien en de stoere kracht der j agers van Thracie,

toen hij van de lippen der trotsche rA .egyptenaren de verklaring had gehoord „dat in de oogen van den Aegyptenaar
de Griek onrein is", toen alzoo die gansche stoet van volkeren voor zijn oog was voorbij getrokken, toen werd zijn
blik zeer verruimd en aan hem inderdaad bewaarheid dat
schoone woord dat S c h ill e r eene heeft gesproken : „De
historie vaagt weg de grenzen van dood en levers die one
menschlijk bestaan zoo eng en knellend omsluiten" .
Maar slechts dan is S c hill e r s woord wear, indien
de historicus mast de verscheidenheid der menschen, ook
de eenheid van de menschheid bespeurt . welnu, op zijne
wijze, in de kindsheid der gesehiedvorsehing, zoekt ook
Her o d o t u s near die eenheid . Voor zijne weetgierigheid
beteekent dat tevens onderzoek near de herkomst der vol-
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keren . Onvermoeid verzamelt hij zijne gegevens. Hij ziet
de volkeren, elkander opstuwend, stammen scheidend van
stammen en hot ongelijke vereenigend in den dringenden
stroom hunner verhuizing. Maar zijn waakzaam oog ziet
gelijkenissen : zijn niet de Colchiers in gelaatskleur aan de
A.egyptenaren gelijk ? Zijn scherp oor herkent taalverwantschap bij verspreide elementen van omen stem, ja reeds ontwaakt bij hem hot eerste besef dat verandering van woonplaats, contact met vreemde volken, invloed van andere
luchtstreek beteekenis hebben voor de taalontwikkeling van
een volksstam. -- Maar hot meest ontwikkeld zijn zijne
oorsprongstheorieen op hot gebied van den godsdienst .
Daartoe heeft hem vooreerst zijn persoonlijke aanleg geleid
H e rod o t u s is geen orthodox, maar zees zeker een religious
man . En in de tweede pleats bracht hem daartoe zijn
verkeer in A.egypte . Zonder twijfel, hot bezoek van Herodot u s aan A.egypte heeft hem veel dwalingen en onjuistheden doers zeggen, en hot valt een modernen A .egyptoloog,
toegerust met behoorlijke kennis van hot hieroglyphenschrift,
niet moeilijk slag op slag den Vader der historie de lee to
lezen . Maar H e rod o t u s heeft toch hot zijne gedaan om
zich voor misleiding to vrijwaren, en dien naspeuringsijver,
die den warm historicus kenmerkt, legt hij nergens zoo
duidelijk aan den dag als in hot land der pyramiden . Onvermoeid is hij dear in hot vragen ; want hij is niet slechts
door hunne eeuwenoude tempels of door de onafzienbare
rijen hunner koningen geimponeerd : ook de A.egyptenaren
zelf roemt hij ale bijzonder historisch van aanleg : „Moor
den eenig yolk zoo verklaart hij
houden de A.egypte ,
naren de gedachtenis in eere ." Naar geen hunner verhalen
echter luistert hij met zooveel eerbiedige aandacht ale near
de theologische betoogen hunner priestess. Want A.egypte
is voor hem hot klassieke land van den godsdienst . Duizenden
van manners en vrouwen had hij, zooals wij die thane zien afgebeeld op de tempelreliefs van Luxor, handenklappend zien
optrekken near hot heiligdom van Bubastis ; den Nijl had
hij zien glanzen door den weerschijn van honderd bij honderd
fakkels, ale de feestgangers kwamen aanvaren voor hot feest
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van Osiris, in dies nacht waarin voor elk Aegyptisch venster een kaarsje brandt . „De Aegyptenaren" zoo heeft hij
getuigd, „zijn godsdienstig boven alle maat" en op zijne
Aegyptische refs heeft hij de overtuiging gewonnen, dat
Aegypte bet vaderland der Goden is .
Doze conclusie moge in de oogen van onze moderne
onderzoekers in hare algemeenheid veel to gewaagd zijn,
op zijne wijze bij zijn verdere
Hero dot u s heeft haar
tochten voortdurend getoetst aan hetgeen hij overal zag .
Bovendien beteekent doze uitspraak voor eenen Helleen
van de vijfde eeuw eene allergewichtigste schrede . Recht
tegenover de mythologische overtuigingen van zijne orthodoxe tijdgenooten plaatst zich de schrijver die durft verklaren : „De herkomst onzer Goden is uit Aegypte . Dat toont
ores mast hot getuigenis der Aegyptische priesters de studio
van bun eerediensten en van hunne mythen . Wij Grieken,
kunnen de afstamming en de geslachten der goden door
g een oudere getuigen staven daren door H o m e r u s en
He siodus ."
Men versta bier den oudere historicus Diet verkeerd !
Hij wil niet zeggen dat de Grieken hunnen godsdienst aan
de Aegyptenaren to danken hebben . Er is voor hem eon
onderscheid, ofschoon niet duidelijk omschreven, tusschen
de „Godheid", die den gang der wereldgeschiedenis bepaalt,
en de goden, die woven in tempels met ban den gemaakt .
Dat besef doet hem met zooveel instemming over de Perzen
spreken die glimlachen over de Helleensche altaren en beeden, en die zich niet op de wijze der Hellenen hunne goden
denken in menschelijke gedaante . Die waardeering doet hem
nadruk leggen op de gewoonte der oude Pelasgen . „Te
riep men geene Goden met
Dodona
zoo verhaalt hij
name aan . Men noemde hen T h e o i d . i. Scheppers . De
onderscheidene .amen zijn uit Aegypte gekomen ."
Op dit, gelijk op elk ander gebied van historische
navorsching, is Hero d o t u s slechts een wegbereider geweest .
Het register zijner vergrijpen is joist daarom vrij groot .
Maar dit blijft zijn room, dat hij de grenspalen omver heeft
gestooten door Griekschen volkstrots geplaatst tusschen
t . E. 1x s
18
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Hellenen en Barbaren, dat hij zijn stamgenooten heeft
geleerd in zich zelven niet langer godenkinderen to zien,
maar bevoorrechte zonen van andere natien, staande op de
schouders banner vaderen, en eindelijk, dat hij er niet aan
gewanhoopt heeft in de verscheidenheid van feiten en volken de hoogere eenheid van herkomst en streven in beginsel
to ontdekken. Misschien ligt ten slotte daarin de hoofdoorzaak van dien machtigen, rustig stemmenden invloed dien
Her o d o t u s voor ons blijft bezitten . Wie in zijn boek leest,
dien is bet of hij gaat aan de zijde van een Wijs man, die
de menschen lief heeft met vergevensgezinde ironie, dock
de menschheid met vroom geloof in hare roeping .

LIEDEREN
DOOR

GEERTEN GOSSAERT .

CLEMATIS.
Clematis, 'k heb met eigen hand
Voor menig jaar, u bier geplant,
Clematis, maar nooit heeft mijn jeugd
Uw violette bloei verheugd,
Clematis, zeg, hoe is 't dan, dat
Ik nu van morgen, op mijn pad,
Clematis, stil bleef staan,
Daar, tusschen blanke acerblaen,
Clematis, mij uw bloesempracht
Verraste, op 't onverwac`ht ?
Zeg, had al deze jaren lang,
Eer dan vanmorgen vroeg,
Uw hart niet, als mijn hart tot zang,
Tot bloeien Vr~ugd genoeg?
Clematis?

€
ALOTTE
.

„Hoe koel is 't in de morgenlucht,
„Hoe is bet loof verfrischt !
„O reeds doorboort de feller zon
„Den blauwen morgenmist !
„Geen bled verroert : maar hoog en ver
„Dringt door de stilten been,
,,,A.ls 't lichten van een late ster
„Een jubeltoon alleen !"
„Wie is hij P wie heeft hem aanschouwd P
„Wie heeft bet hart gekend
„Dat zoo door alle heemlen zijn
„Gewiekten hartstocht ment ?
„Wie is hij P die to zeggen waagt
„Tn een zbb hoogen zang
„Zijn liefde ? en wordt niet lovensmoe
„Den heelen morgen lang ?
„Wie is hij P die dear roerloos staat
„Hong in de ijle lucht ?
„O geen aardsch hart, met smart besmet,
„Stijgt in zoo steile vlucht
„Te zingen voor den throon van God . .!
„Wij hooren 't zwijgend aan . .
„En vlt ge niet den zin, mijn hart?
„Eens zult ook qij verstaan !"

VERZEN

Uzt „Toortsen" verschijnend bij S . L . van Looy, Amsterdam .
DOOR

REN1 DE CLERCQ .

WIE EEN SCHEPPENDEN GEEST .
Wie een scheppenden geest in het voorhoofd voert,
Dies stremmen noch ziekte, nosh nijd die loert,
Noch vreugd om het schoon-voltooide . Steeds ziet
Hij nieuwe gedaanten in 't rollend verschiet,
En uit den kring van zijn denken stort
Het woord dat is voor het woord dat wordt .
Zoo staart, als het schemert om toren en kerk,
Een rustlooze strak in het wolkenzwerk
Het waait in het west, en daar gaan, daar glijn,
De balken, de zwarte, zwaar van lijn ;

Ze schuiven van boven, den beiaard langs,
Al donkere bodes des zonnegangs ;
Ze zinken, ze gaan, en de ziener vergeet
Om de hooge die komen den lage die gleed .
Maar anderen j uichen ginds ver in het Ooet
Als hun rijzende stoet in het daglicht roost .

O SPRAAK VAN MIJN DORP.
o spraak van mijn dorp en veiligen heard,

Als moeders kus mij heilig-waard,
Wel liefelijh trilt in uw zoet geluid
Des zangers teeder liedekij n uit ;
Doch wear eon dichter versterkt, verscherpt,
Ecn forsche gedachte op de wereld werpt,
Moot klinken als klokkenklare tolk
De voile teal van het gansche yolk .
Zoo vloeit, door een weiden- en klaverstreek,
Ter Leye de bochtige Gaverbeek.
Ze rimpelt, ze ruischt maar, dat is hear roem !
Niet meer den een plas, den een lisch of een bloem .
Doch wear de kusten, steil en trotsch,
De hemelen raken met rots op rots,
Dear bruist aleeuwig in waaiend wee
Het zware geweld van de zwalpende zee .

GROOTSCHGRkJS OP AVONDOEWOLK .
Grootschgrijs op avondgewolk gedrukt
Met haar torens, daken, en 't rood viadukt
Waar metselaars hoog aan bouwen, Gent,
Der nijverheid stad ! O wie Vlaanderen kept
En hat kloppend harte van Vlaanderen, weet
Dat gij niet vergaat, dat uw yolk niet vergeet,
En trotsch begroet hij die grootheid : 't geweld
Dat rusteloos arbeid op arbeid stelt
En lever op levee. ; 't ontzaggelijk feast
Waar rijkdom, razende ellende en geest
Elkander omarmen met koortsig gelach
Van den dag tot den nacht, van den nacht tot den dag ;
Waar donkerlicht lokt nu, en onbewust
Dat er eeuwigheid bruist in den drift van zijn lust,
De buiten naartoestroomt, kriel van kracht,
En de eaten wear volt van uw terende pracht .

STIL BU1TEN DER VRlJHE1D .
Stil, buiten der vrijheid gedachtenstorm,
Vermaken ons dichters, de schaar met vorm .
Met woorden, fijn aan elkander gelijmd,
Met oude, met nieuwe of een raar dat rijmt .
Toe, borstelen, vegen maar, verf op verf !
Wij schilderen schoon, days ons verderf .
Wij zingen als leeuweriks bij de wolk
De val van een lied duikt den val van een yolk .
O 't blazes van zeepbellen, kinderkanst
Wie vult hen het ijdelst ? Wie rondt hen het dunst P
Wie jaagt hen het lichtst op, en kleurigst ? Ha!
Daar waait weer een groene de purpere na !
Ze bleeken tot blauw nu, ze naderen 't bruin,
.fin het huffs staat er in en de boom en de tuin,
En het meisje dat lacht en de zon die schijnt . . .
Kleinmeesters, bewondert : uw scheppingen zijn 't!

U HART 1K, KORTSTOND1GE .

U haat ik, kortatondige schitterpracht,
Gezwollen week werk van een dag en en nacht .
Naar zwammen zweemt ge, volgepropt
Met gift en waan . De wandelaar schopt
Uw scherm van den steel, uw schoon tot vuil .
Noch houd ik van bloemen geplukt tot een tuil .
Bij rozen, violen en hagedoorn
Verkies ik den kleurloozen bloei van het koorn .
Doch gij, mijn geloofde, mijn appelboom,
Van kruin zoo gavig, van stain zoo vroom,
Gij worsteldet, worteldet jaren diep
Eer uw sap meer dan twijgjes en bladeren schiep .
Nu schenkt gij, breedschaduwd, aan heel een gehucht
Na lach enden bloesem gezondzure vrucht,
Die nog lang in den gierigen wintertijd
Als uw hout is ontlooverd hot kind verblijdt .

ZIE, D'APPEL .
Zie d'appel- de pere- en pruimelaar
En het kerseboomken, hoe schoon to gaar ;
Niet hooger dan 't huffs, de schuur en de schelf,
Zoo stil en zoo vroom als de landman zelf .
Zij dragen, der bij en blij en buit,
Den bloesem die valt voor het rijpende fruit .
Zij zijn als een knecht die een meester dient
Gezellig en trouw en den mensch tot vriend .
Maar de wilde boomen, hoe staan ze los,
De eik in het veld en de beuk in het bosch !
Grootdenkers, dichters, koningen zij,
Met een kroon op de kracht van hun heerschappij !
Die ademen eeuwen in 't forsche gewaai
Tot t' enden hun wortelen, ij zertaai.
Die harden door duur en hun hert is het hout
Waar men schepen en tempels en burchten mee bouwt .

B UITENLAND .
B u l o w gevallen ! De vierde kanselier last een goeden naam
achter, waardig als hij den zetel geweest is van den „grootsten
Duitschen man", wiens gedachtenis hij niet geschroomd heeft to
wekken, toen hij zijn zwaren post nederlegde . De buitenlandsehe
taken van het Rijk heeft hij met talent en geluk weten to besturen
langer dan tiers jaren, in welke groote gevaren het hebben gedreigd
van alle kanten, in welke meer dan eens de wereldvrede in de
waagschaal stood. Met vaste hand en in overeenstemming met
zijn Keizer heeft hij het schip van staat weten to leiden . Ook in
het moeilij ke spel der binnenlandsehe staatkunde heeft hij langen
tijd to midden van allerlei bezwaren de hoogste troeven in handers
weten to houden om ze op het juiste oogenblik nit to spelen . Met
waardigheid en onbezweken trouw heeft hij pal gestaan tegenover
de invloeden, die in 's Keizers omgeving den goeden naam der
H o hen z oiler n' s dreigden to bezwalken ; standvastig heeft hij
zijn keizerlijken heer zelf durven weerstaan, toen deze zich door
zijn temperament al to zeer liet medeslepen op den weg der zelfregeering, en hem er toe gebracht de groote zelfoverwinning to
behalen, die den Keizer en zijn eersten staatsdienaar tot hooge eer
strekken .
Lang heeft hij to midden der groote rijkspartijen de Rijksbelangen weten to verdedigen, totdat eindelijk de conservatieve partij,
beducht voor de Rijkssuccessiebelasting, eigenlijk in het algemeen
voor de toenemende neiging van door het algemeen stemrecht gekozen afgevaardigden om to tasters in de zakken van de hoogstaangeslagenen, hem liet vallen, hem, die eenmaal tot zijn grafschrift
had gekozen : „hier ligt een agrarisch kanselier" . De j onkerpartij,
geholpen door het katholieke Centrum, heeft hem losgelaten, toen
zij hare belangen bedreigd achtte door zijn financieele hervormingsplannen, noodzakelijk geworden door de zware eischen met name
door de vloot gesteld .
Zou zij beter of zijn met zijn opvolger ?! V o n B e t h m a n n-
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H oil e w e g, type van den correctors Pruisischen staatsambtenaar,
was hot altijd met zijn chef eons, is zijn groote modewerker gobleven .
Het is niet to verwachten, dat hij ears anderen koers zal inslaan,
al zal hij de successiebelasting wel niet durven handhaven,
zelfs niet in anderen vorm . Maar hot is de vraag, of de buitonlandsche staatkunde, thans in handers van B u low' s anderen modeworker V o n S c h o n, even onaf hankelij k zal blij van van 's Keizers
altijd aan plotselinge schommelingen onderhevig inzicht als onder
den afgotreden kanselier .
Die opvolger is niet allereerst diplomaat maar in de eerste
pleats ambtenaar van hot binnenlandsch bestuur . Zijn optreden
boteekent vooral, dat het zwaartepunt der Rijksregeering vooroerst
in die richting valt to zoeken, dat de hervorming der Rijksfinancien do eerste task is, waaraan gewerkt zal moeten worden . Met
eenige onrust vraagt men zich af, hoe de rol van bet Rijk zal zijn
in de nog altijd aanwezige kwestien van buitenlandschen aard .
Die kwestien zijn op hot oogenblik wel niet zoo dringend om
oplossing als eenigen tijd geleden, maar de Kretensen zijn nog
altijd niet tevreden met hun zwevende positie tusschen hot JongTurksche bewind, dat de impopulariteit van nieuwe verliezen voor
Turkije vreest, en C riekenland, dat met ongeduld de annexatie van
hat groote eiland verwacht en nieuwe hoop heeft gekregen, flu
de mogendheden hare troopers uit hat eiland terugtrekken . En in
Marokko dreigen nieuwe verwikkelingen na de overwinningen van
den R o g h i op M u 1 a i H a f i d, die zoo zeker scheen van zijn troop,
op zijn ongelukkigen broader veroverd . Zou die R o g h i wader
speculeeren op de tegenstelling tusschen de mogendheden ?
Het juist in doze dagen met zijn reuzenvloot pralenae Engeland,
dat door zijn grooten vlootschouw zijn geschokte zenuwen tot rust
hoopt to brongen, kijkt met eenig wantrouwen naar wet daar
voorvalt in hot Moorenrijk zoowel als naar den loop der revolutie
in Perzie, wear do Perzische parlementspartij -- zeker van Engeland's sympathio, altijd gezind om parlemonten to steunen -- hot
hevig aan den stole heeft met den onder Russischen invloed zelf
regeerenden Sjah . Die Perzische „Iiberalen" hebben blijkbaar
plezior in dezelfde rol als de Jong-Turken tegenover A b d u 1
H a m i d speelden ; ook daar wil men eon einde hebben aan de
alleenheerschappij van den „Koning der Koningen" . Heeft niet
de Russische Czaar zelf zijn Doema ? Spreekt men niet reeds van
een Chineesch parlement ?

BIIITENLAND .
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Met de belangeloosheid, die de Engelsche staatkunde van ouds
heeft gekenmerkt, ziet Engeland de „liberals ides" ook in Perzie
aanvankelijk zegepralen, al is hat niet zeker, of de slimme Rus
die ziju troepen tot al dieht bij Teheran heeft voortgeschoven, er
niet in slagen zal de brave Perzisehe liberalen nog net bijtijds of
to weren en den Sj ah to „redden" .
Maar Engeland zelf heeft groote zorgen in eigen gebied . Niet
zoozeer in Zuid-Afrika of Australia, waar alles goad loopt, maar
in India, waar de anti-Engelsche beweging nog altijd stand houdt
en blijkens den moord op W y l l i e---C u r z o n nog steeds ieder
oogenblik nieuwe onaangename verrassingen kan bieden .
Genoeg our to toonen, dat er in en buiten Europa - ook in
Zuid-Amerika botert hat niet tussehen Bolivia en Argentinie en
Peru -- nog genoeg is wat ook ons met belangstelling doet uitzien
naar den loop der dingen . . . ookk in Venezuela . Onze diplomatic heeft
nog voldoende met hare eigene tack to stellen our haar niet al to
zeer to bezwaren met handelsoverwegingen . De reorganisatie, die
men ten haren opzichte in den zin heeft, moge wel rekenen met
alles wat er ook in betrekkelijk rustige tijden gesehiedt „buitenaf" .
Een oog in hat zeil kan nooit goon kwaad en bet gemis daarvan
heel t reeds meermalen noodlottige gevolgen voor onze belangen
gehad . Men denke er aan, dat eon goods diplomatic, die de oogen
open houdt voor alles wat er voorvalt, eon der baste waarborgen
is voor de nationals zelfstandigheid . Organisatie van den consulairen dienst is goad, is prijzenswaardig, is noodzakelijk, maar zij
geschiede niet ten koste van den diplomatieken dienst onder voorgeven, dat wij, als kleine mogendheid, eon zoo uitgebreide diplomatic niet noodig hebben . Men zou integendeel de stalling kunnen
opzetten, dat juist eon kleine mogendheid eon krachtige diplomatieke vertegenwoordiging broodnoodig heeft . De voorgenomen
reorganisatie, walker noodzakelijkheid allerminst in twijfel getrokken
mag worden, loops niet nit op eon desorganisatie ten voordeele van
eon anderen tak van dienst, die reorganisatie evenzeer noodig heeft .
Reorganisatie, desorganisatie
Zullen wij voortgaan met de eentonige gesehiedenis na to gaan
van de desorganisatie der Fransche maatschappij onder hat demoeratisch parlementarisme ?
Door eon reeks van handigheden, sporadisehe energie, sours
zelfs in enkele repressieve maatregelen, meest slechts in woorden,
staat hat ministerie C l e m e n c e a u tot heden overeind ; noch de
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intrigues van den millionair-democraat B e r t e a u x, noch de welsprekendheid van J a u r e s die de socialisten tegen de radicalen
front wil doers makers slaagden er nog in het to doers vallen . 01 em e n c e a u is geslepen en west hot vermoeden to voeden, dat hij
de maatechappelijke orde nog wel zal handhaven . Wat men handhaven noemt ! De „greves" gaan voort ; vooral die in de haven van
Marseille, die niet alleen tot ongerief van reizigers 't verkeer met
de Afrikaansche kolonie belemmert, maar die de goederen in Algerie
en in Frankrijk opgestapeld doet bederven, en den handel fnuikt .
Ook in de marine is de toestand nog dezelfde . Tegen eind a Mei
(wij konden hot in onze vorige kroniek j uist niet meer opnemen)
wilds to Brest 't pantserschip Danton niet van stapel loopen ; waarbij
zich de singuliere coincidentie voordeed dat dit ongeval den dag to
voren door de revolutionaire pers was voorspeld !
Ook in Frankrijk zijn de benoemingen eon wonde plek . Men
spreekt reeds van de „maires du palais", waarbij den de paleizen
zijn de ministerieele bureaux . De dear bewezen diensten leveren de
aanspraken op voor de vetste baantj es, met voorbij gang van hen
die door ervaring en bekwaamheid ze alleen waardig zouden vervullen .
De finantien zijn in eon wanorde die niet moor to loochenen
valt . Met werkelijk deficit over 1909, gedeeltelijk bedekt door
allerlei kunstjes om in schijn hot budget in orde to brengen, bedraagt flu reeds over de 100 millioen . Goon wonder dat de commissie voor de begrooting van 1910 onlange benoemd in meerderheid aan de planners en 't beheer van minister 0 a ill a u x vijandig
is . Doch - er zijn weer verkiezingen in 't zicht, waarvan de
fabricatie het politieke belang is, dat alles beheerscht . Virtus post
nummos ; de partijen boven 't vaderland ; 't belang der revolutionaire syndikaten boven de maatschappelijke orde . Eon volgende
kroniek zal bet resultant kunnen mededeelen .
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Wanneer men, met hat oog op mogelijke aanstaande actualiteit van hat oude vraagstuk der keuze tusschen vrijhandel en bescherming, op eenvoudige en aanschouwelijke wijze dat vraagstuk
zou willen bespreken, dan zou die bespreking voor een goad
deal zich kunnen vastknoopen aan een beschouwing over leder en
sehoenen als objecten voor hefting van invoerrechten .
Het is welbekend dat Nederlandsche leerlooiers klachten aanheffen over den stand van taken in hun bedrijf, bekend ook dat zij
in bescherming van hun fabrikaat tegen buitenlandsche mededinging
een welkom middel zien om dien toestand to verbeteren . De aerate
vraag, die bij de overweging van zoodanige klachten rijst, is of
daaraan niet op andere en meer natuurlijke wijze is tegemoet to
komen dan langs den weg, die over protectie leidt . Booze tongen
beweren, dat ons looierijbedrijf technisch niet met zijn tijd is meegegaan ; dat men in hat buitenland reeds vroeger en in starker
mate dan hier is overgegaan tot de oprichting van stoomlooierijen,
waarin hat leder wordt gewalst, walker productie dertigmaal zoo
groot is als van de ouderwetsche inrichtingen en waardoor de voortbrenging ook op goedkoopere wijze tot stand komt . Nu zijn ook
bij ons stoomlooierijen, vooral in de latere jaren, niet meer onbekend, dock er wordt beweerd dat men in dit bedrijf niet tijdig de
bakens verzet heeft bij hat verloopen van hat getij .
Een tweede vraag, die bij de overweging van de klachten en
van hat aangeprezen middel tot verbetering rijst, is of inderdaad
dit middel tot hat doel zou kunnen leiden en of ons looierij-bedrijf,
mits besehermd, niet alleen wellicht meer baten voor de direct
belanghebbenden zou opleveren, dock ook zich in de breedte en
in de diepte zou ontwikkelen . Dit laatste wordt ontkend door
lieden, die geacht moeten worden wel eenig verstand van daze
taken to hebben . Bij gelegenheid van Minister H a r t e' s ontwerp
tot wijziging der Tariefwet, waarop wij straits nog terugkomen, is
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in ears adres van Tilburgsche schoenfabrikanten gezegd, dat overleer voor schoenfabrieken hier to laude, behoudens enkele ordinaire
en ondergeschikte soorten, op verachillende technische gronden
niet kan worden vervaardigd, o .a . omdat ons land voor de fabricage
van zulk een product to klein is . Inderdaad schijnt toch overleer
een specialiteitsartikel to zijn, waarvan de voortbrenging gebonden
is aan bijzondere voorwaarden en beperkt blijft tot eenige bepaalde
plaatsen . Het schijnt een fait to zijn dat geheel Europa zich, niettegenstaande de hooge rechten die beschermende rijken van hat
vasteland daarop heffen, voorziet van een bepaald snort overleer
dat uitsluitend in een bepaalde streak van Frankrijk wordt gemaakt . Een ander bijzonder soon overleer wordt in Duitschland
vervaardigd en wordt o .a, uitgevoerd naar Amerika, wtar men dit
product niet schijnt to kunnen makers en waar men niettemin een
invoerrecht ad 30 percent heft van een onmisbaar artikel, dat door
de Amerikaansche nij verheid niet kan worden voortgebracht . Op
zijn beurt levert Amerika wear andere soorten, welke Duitschland
tegen wil en dank uit de Vereenigde Staten betrekt, terwijl ook
Duitschland van dit fabrikaat, hetwelk slechts in Amerika to
krijgen is, hooge rechten aan zijn grenzen vordert . Wanneer men
daze feiten voor oogen houdt dan is hat wel duidelijk, dat een
recht op overleer ten onzent, hoe hoog ook, niet zou kunnen leidenn
tot hat ontstaan van een industrie, voor walker ontwikkeling hier
de bijzondere voorwaarden ontbreken . Zoodanig recht zou dus
alleen kunnen leiden tot een verhooging der prijzen van zulk een
product, tot een benadeeling dus van de export-industrie van
schoenen, daar toch die industrie door stijging van den prijs der
grondstoffen hare productie-kosten verhoogd en dus de mogelijkheid
van mededinging op de wereldmarkt verminderd ziet . In de Duiteche fabrieksplaats Pirmasens, waar niet minder dan tweehonderd
machinale schoenfabrieken worden gevonden, klaagt men over een
gevoelige vermindering van export-orders, en schrijft dit bedenkelijke fait toe aan de werking van hat hooge recht, dat Duitschland legt op hat uit den vreemde ingevoerd overleer .
Nog moat bij de overweging van de klachten onzer leerlooiers
en van hat door hen aangeprezen middel worden bedacht, dat een
krachtige export-industrie op hat gebied der schoenfabricage ten
onzent zich heeft waters to ontwikkelen . Naar Engeland, naar Duitschland, naar Denemarken, naar Oost- en West-India en nog naar
andere landen voeren onze Nederlandsche schoenfabrikanten hunne
producten uit. En wanneer men vraagt, hoe hat hun mogelijk is
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geweest, dat to bereiken, dan moet het antwoord daarop ongetwijfeld
luiden, dat een der voornaamste middelen waardoor zij in staat zijn
geweest hunne nijverheid een zoo hooge vlucht to doers semen
hierin gevonden werd, dat zij nit alley heeren landen hunne grondstoffen vrij konden invoeren, terwijl ook overigens onze vrijhandelspolitiek de productievoorwaarden voor hen gunstiger maakte dan
voor hunne zoogenaamde beschermde concurrenten in andere states .
Op welke wijze heeft indertijd Minister Hart e zich partij gesteld tusschen de klagende leerlooiers en de voor prijsverhooging
hunner grondstoffen beduchte, in hoofdzaak op export aangewezen
schoenfabrikanten :? Leder was tot nog toe in Nederland vrij
ingevoerd. Minister H a r t e heeft voorgesteld daarop een recht to
heffen van f 4 .50 de honderd kilogram, hetgeen overeenkwam met
drie percent voor zoolleer en lets minder dan drie percent voor
overleer . In zijn stelsel, waarin „ter bevordering van den nationalen
arbeid" de in het buitenland verrichte arbeid moest worden beast,
paste een schaal van hoogere rechten naar mate aan de grondstof
(leer) elders reeds min of meer arbeid was verricht ; zoo wenschte
hij op zolen een recht van zes percent to zien gelegd, op leestklaar
schoenwerk acht percent en op schoenen als volledig fabrikaat een
recht van tiers percent, dus voor dit laatste artikel het dubbele
van de vijf percent, welke deze voorwerpen thane dragen .
In de toelichting tot deze posters werd door Minister Hart e
een en ander geschreven dat ook thane nog de aandacht verdient .
Hij verkiaarde leder to willen belasten als halffabrikaat en zeide
dat een dergelij ke belasting „samengaat met de belangen der
schoenenindustrie, welke vooral voor de fij sere soorten van overseer zich tot het buitenland moet wenden en door een hoog invoerrecht ernstig zou benadeeld worden ." Hier werd dus implicite erkend
dat elk invoerrecht de neiging heeft om den prijs van het belaste
product to verhoogen, dat dus het invoerrecht betaald wordt door
den verbruiker, in casu door den schoenfabrikant ale verbruiker
van de grondstof : leer . Minister H art a vervolgt in zijn toelichting
een verhooging van bet recht op schoenmakerswerk zou dat nadeel
zelfs niet kunnen compenseeren, omdat vooral in den laatsten tijd
in toenemende mate voor export gewerkt wordt . Met het oog hierop
is voor alle leder een gelijk specifiek yacht voorgesteld, dat overeenkomt met drie percent van de waarde van zoolleder . Het r echt
van de verschillende soorten van overleder blijft beneden de drie
percent en zal mitsdien ook voor de schoenenindustrie gears overwegend bezwaar opleveren ."
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Vermelden wij ten slotte dat een verhooging van hot invoerreeht op schoenmakerswerk door den Minister gemotiveerd word,
niet sheen met de overweging dat dit paste in hot kader zijner
herziening, maar ook met doze woorden : „zij is tevens to beschouwen ale gevolg van hot belastbaar stellen van laden"
Wanneer Minister H a r t e' s voordracht wet zou zijn geworden,
dan zou dus hot tot nog toe vrij ingevoerde leer zijn belast geworden met een recht van gemiddeld drie percent en dan zou hot recht
op schoenen van vijf op ties percent zijn gestegen . Erkend word
dat de verhooging van den prijs der grondstoffen invloed zou hebben geoefend op de schoenfabricage, walks zich vooral als exportindustrie had ontwikkeld . De Minister was klaarblijkelijk door die
overweging niet teruggehouden van zijn wensch om aan de klachten
der leerlooiers tegemoet to komen . Echter mocht worden gevraagd
of hot leerlooierij-bedrijf ten onzent eon zoo belangrijke tak van
nij verheid is, dat daarvoor de belangen van een anderen tak in de
waagschaal mochten worden gesteld . Reeds indertij d, bij de gedachtenwisseling over Minister H a r t e' s ontwerp, is or op gewezen
dat bij leerlooierijen in Nederland betrokken waren 2462 personen,
zijnde de patroons en de werklieden, terwijl bij de industrieen, die
leer als grondstof gebruiken (de schoenfabrieken, de zadelmakerijen,
inrichtingen tot vervaardiging van drijfriemen enz .), betrokken waren
36697 personen . Men mocht dus vragen of hot eon goede politick
was, terwille der ware of vermeende belangen van nog goon 2500
menschen de belangen van zoo en dertig en eon halfduizend anderen
daarbij achter to stellen en of eon eventueele winst voor hot leerlooiersbedrijf on voor de daaraan verbondenen niet volkomen to
niet zou zijn gedaan door de schade, toegebracht aan de schoenfabricage on aanverwante bedrij van en aan de zeer velen die daarin
eon bestaan vonden, zoodat per saldo de volkswelvaart in haar
geheel door een dergelijke wijziging niet gebaat, dock integendeel
geschaad zou zijn geworden .
Wanneer men over dat verband tusschen rechten op leer en
rechten op schoenen verder zijn gedachten last gaan, dan ziet men
dat in doze eene kwestie, als in een notedop, alle of althans de
3meest belangrijke vragen, die bij de waardeering van vrijhandel en
beschermin g tar sprake komen, ale hot ware liggen opgesloten .
Wij zagen boven reeds dat Minister H a r t e feitelijk hot duurder
worden van belaste goederen erkende, immers verhooging van hot
invoerrecht op schoenen wilds hij ook beschouwd zien als „hot
gevolg" van hot belastbaar stellen van leder. Met eon enkel woord
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wezen wij in het voorbijgaan er reeds op, hoe hier dus tevens is
erkend dat een zoodanige belasting drukt niet op den buitenlandschen producent, die niet dit recht voortaan in zijn leveringsprijs
gaat disconteeren, dock op den verbruiker . En dan is hiermede
tevens het vonnis geveld over elks verhooging van ons invoerrechtentarief, beschouwd uit een oogpunt van belasting, omdat bij
zoodanige belasting de regel, dat zij wordt opgelegd naar draagkracht, niet slechts uit het oog wordt verloren dock eenvoudig wordt
omgekeerd, daar flu de zwaarste fasten worden gelegd op de zwakste
schouders . In theorie moge het denkbaar zijn dat men zijn tariefsherziening, dus zijn lastenverzwaring, beperkt tot voorwerpen, die
in hoofdzaak of uitsluitend door meergegoeden worden verbruikt,
in de praktijk ziet men dat van zulk een voornemen nooit jets to
recht komt . Vooreerst kan men wel zeggen dat, ook al begon do
tariefwetgever met zich aldus to matigen en slechts to belasten
wat min of meer als weelde-uitgaaf kan worden beschouwd, hij
straks toch de noodlottige helling zou afglijden, daar flu eenmaal
blijkens de overal opgedane ervaring bescherming altijd de neiging
heeft zich als eon olievlek op het papier uit to breiden . Wordt A
beschermd, dan wil ook B niet langer d es wetgevers gunsten
missen en roept dus om protectie ook voor zijn bedrijf. Op den
duur schijnt het voor den wetgever niet wel doenlijk zoodanigen
aandrang to weerstaan . Maar bovendien west iedereen wel dat,
wanneer een tariefsverhooging zich tot voorwerpen van gebruik voor
meergegoeden bepaalde, de opbrengst daarvan niet genoeg zou zijn
voor de doeleinden, waartoe zij moot strekken . Eindelijk heeft eon
tariefsherziening nog hierom de neiging zich voortdurend uit to
breiden, omdat hot voor den wetgever, die nu eenmaal dien weg
is opgegaan, zoo uiterst gemakkelij k is daarop een verdere schrede
to zetten, wanneer telkens opnieuw de nood van den fiscus hem
-daartoe dwingt . Zoo is hot onvermijdelijk dat de tariefsherziening ook
omvat wat door mingegoeden verbruikt wordt ; en staat hot flu vast,
wat Minister H a r t e niet ontkende, dat verhooging van hot invoerrecht leidt tot verhooging van den prijs, dan wordt dus voor hot
eerst of zwaarder belast velerlei, dat tot de levensbehoeften van
mingegoeden behoort .
Het voorbeeld van leder en schoenen wijst ook op eon tweeds
zijde der zaak . Reeds spraken wij boven van de belangen der
schoenfabricage als eon in hoofdzaak op export aangewezen nijverheid . Minister H a r to' s voorstellen ten aanzien van leder en
schoenen zijn dan ook door hen, die het laatste van die twee
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artikelen vervaardigen, zeer slecht opgenomen. Oppervlakkig oordeelend had men wellicht een oogenblik kunnen gelooven dat de
schoenfabrikanten or zich in zouden verheugen hat recht op hun
fabrikaat to zien verdubbeld, dock zij hebben doze guest des wetgevers als volkomen onbelangrijk afgewezen . Zij stelden bij hunne
beschouwingen over de bedoelde tariefposten op den voorgrond,
dat zij als export-industrieelen ernstige schade zouden lijden mett
betrekking tot hun concurrentie op de wereldmarkt en dat daartegenover eon verhooging der rechten op in Nederland in to voeren,
dus op de in Nederland to dragon, schoenen, eon compensatie wass
die nauwelijks dozen naam verdiende . Wij zijn eon klein land en
hot binnenlandsch debiet van onze schoenfabrieken komt niet in
aanmerking tegenover hetgeen zij op de wereldmarkt weten to
plaatsen . Wat bast hot hun dan of gij hun al tegenover vreemde
concurrenten in Nederland eon voorsprong geeft van ties in stede
van vijf percent, indien gij tevens, niet slechts door belasting van
hunne grondstoffen, maar ook door andere maatregelen hunne
productie in haar geheel uitermate gaat verzwaren en hen dus in
veal ongunstiger conditie brengt tegenover de groote mededinging
in andere landen ? Wanneer hot waar is dat hot recht op leder
de grondstof der schoenfabrieken duurder zou waken {en Minister
H a r t e erkende dit door een compensatie noodig to achten}, dan
geldt die regal niet voor hat leder alleen, dock ook voor allerlei
andere bedrijfsbenoodigdheden in de schoenfabricage ten aanzien
waarvan Minister H a r t e voor hot eerst eon recht dan wel eon
verhooging van hot bestaande recht voorstelde . Allerlei industrieele
benoodigdheden in algemeenen zip, zooals bout, steep, olio, papier,
garens, machines, gereedschappen en ettelijke andere voorwerpen,
die de verschillende takken onzer fabrieksnij verheid als hulpmiddelen
voor de productie behoeven, zouden volgens Minister H a r t e's .
ontwerp belast of zwaarder belast en dus duurder zijn geworden .
Hot gevolg daarvan zou zijn geweest verhooging der exploitatie,
dus der productiekosten van alle industrieele inrichtingen, waarinn
die benoodigdheden worden gebruikt . De schoenfabricage zag
dus niet alleen door eon prijsverhooging van haar grondstof eon
ernstig gevaar voor handhaving barer positie op de wereldmarkt
ontstaan, dock bovendien zag zij zich benadeeld door prijsverhooging
van allerlei, dat zij bij de bewerking van die grondstof eenvoudig
niet kan ontberen. Zoo beschouwd, scheen de verbetering die or
voor haar gelegen mocht zijn in de verdubbeling van hot recht op
schoenen, nauwelijks eenige compensatie voor de verhooging van_
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hare productiekosten ook ten aanzien van bet binnenlandsch debiet .
Genoot zij tot nog toe vijf percent wellicht niet als een „bescherming" maar dan toch als een kleinen voorsprong boven den vreemden
fabrikant, die hier zijn schoenen wilde verkoopen, voortaan zou zij
in de vijf percent, die daar bovenop worden gelegd, een vergoeding
moeten vinden voor niet slechts hot duurder worden van de grondstof, dock ook voor de algeheele stijging van hare productiekosten .
En natuurlijk geldt doze overweging niet voor de schoenfabricage
.alleen, dock gold en geldt zij in gelijke mate voor alle takken van
Nederlandsche nijverheid, die bij voorkeur zich op export toeleggen .
Ook doze alle zouden, zoo wellicht haar grondstof al vrijbleef, zich
benadeeld hebben gezien door verzwaring van hunne productiekosten .
daar men kan de lijn nog verder doortrekken en opmerken dat
-die verzwaring van productiekosten, veroorzaakt door hot duurder
worden van allerlei fabrieks- en bedrijfsbenoodigdheden, niet alleen
gold voor onze export-nijverheid dock voor alle takken van Nederlandsche industrie . Bij doze nu moest men, ook in hot ontwerpH a r t e, onderscheiden tusschen takken die volgens doze wetsvoordracht wel en de andere die niet beschermd zouden worden . Voor
de beschermde takken van nijverheid kwam de verzwaring van
productiekosten, door de verhooging van bedrijfsbenoodigdheden
teweeggebracht, in mindering van de baton die zij eventueel uit de
hun verleende bescherming zouden kunnen trekken, zoodat zij die
baton niet als eon onvermengd good uit des wetgevers hand konden
.aannemen, dock wel to bedenken hadden dat in de prijsverhooging
van hun product de verhooging der productiekosten moest worden
gedisconteerd . Dat eindelijk voor de niet-beschermde takken van
nijverheid die productiekostenverhooging een zuiver verlies, een
zuivere belemmering van ontwikkeling, eon onvermengde verzwaring
en wellicht een belemmering van haar bestaansmogelijkheid zonder
eenige vergoeding beteekende, dat spreekt wel zoo vanzelf, dat
hieraan verder goon woord behoeft to worden verspild .
Nog moor leert ons hot voorbeeld van leer en schoenen in
underling verband. Leder word door Minister H a r t e genoemd eon
halffabrikaat . Schoenen zijn onbetwistbaar een volledig fabrikant .
Maar voor den leerlooier is feitelijk hot leder, dat hij aflevert, volledig fabrikant en zoo kan men ook papier, zoo kan men ook garen
en zoo kan men ook andere voorwerpen als volledig fabrikant beschouwen, wanneer men zich stelt op hot standpunt van hem die
hot vervaardigt . Doch op hot standpunt van hem, die doze dingen
verbruikt, zijn zij alle weliswaar niet grondstoffen in den eigenlijken
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zin van hot woord, dock hulpmiddelen bij zijn voortbrenging . De
opmerking is niet nieuw dat de onderscheiding, die ook aan onsgeldend tarief ten grondslag ligt en die de goederen splitst in
drie soorten : grondstoffen, halffabrikaten en volledige fabrikaten,
dat die onderscheiding niet wel houdbaar is . Door Minister Hart e
is niet alleen die onderscheiding gehandhaafd, zij is door hem gelegd ten grondslag aan zijn stelsel en zij is door hem bovendien
nog op de spits gedreven en uitgebreid door een onderverdeeling
naar gelang aan de grondstof meer of min arbeid verricht was . Wij;
zagen boven reeds dat zolen een hooger recht droegen dan overleer,
dock een lager recht dan leestklaar schoenwerk, welk laatste weer
lager belast was dan hot volledig fabrikaat : de schoenen. Waar
men nu, op verschillend standpunt zich stellend, ten aanzien der
vraag naar de aanduiding als grondstof, half- of volledig fabrikaat,,
tot zoo verschillende uitkomsten geraakt, daar ligt hot voor de
hand op to merken dat ten slotte de tariefwetgever den knoop zal
moeten doorhakken en zich op hot cone standpunt zal moeten:
stellen met verwaarloozing van ' hot andere, waarop anderen wel
wenschten dat hij zich stellen zoude . Er is flu eenmaal tusschen
de verschillende takken van nijv erheid eon nooit geheel to verzoenen
strijd van belangen, omdat verschillende industrieen tot elkaar staan
in de verhouding van leveranciers en verbruikers, van verkooper en
trooper ; men ziet dus hier wat men overal ziet op de markt, dat
hij, die jets aan to bieden heeft, daarvoor liefat den hoogsten prijs
wil bedingen en dat hij, die hot aangebodene noodig heeft, daarvoor liefst den laagsten prijs wil geven . Dit conflict bestaat natuurlijk ook tusschen den leerlooier en den schoenfabrikant en in
dat conflict most de tariefwetgever partij kiezen . In hoe geringere
mate hij dat doet, in des to minders mate ook zal hot onafwendbaar nadeel, dat aan de partijkeuze verbonden is, zich doers gevoelen .
Is leer grondstof en behoort hot als zoodanig vrij to blij ven ? Is,
leer halffabrikaat en kan hot ale zoodanig met eon matig recht
van, zeg drie, percent worden belast? Dat zijn altijd vragen, waarop
hot voor den wetgever hachelijk is to antwoorden . Doch in hot geldend stelsel van onze tariefwet, waarbij als regel geldt dat grondstoffen vrij zijn, dat halffabrikaten worden belast met eon recht van
twee a drie percent en volledige fabrikaten met eon recht van vijf percent, zijn de gunsten die de wetgever uitdeelt of onthoudt van zoa
geringe beteekenis, dat niemand zich daardoor in belangrijke mate
bevoordeeld of benadeeld kan achten . Kiest echter de wetgever
een ander stelsel ; wil hij, gelij k hot heet, „bevordering van den
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nationalenn arbeid" of, gelijk bet tha,ns beet, „gelijkmaking zooveel
mogelijk van de productievoorwaarden in Nederland en in den
vreemde" door een gewijzigde Nederlandsche tariefwet ; gaat hij,
gelij k Minister Hart e deed, de halffabrikaten belasten met een
recht van zes tot acht percent burner waarde en de geheel afgewerkte fabrikaten met een recht van zes tot twaalf percent ; dan
wordt de vraag : op welk standpunt hij zich stelt ten aanzien van
de verschillende standpunten, die door de industrieelen als afnemers of als leveranciers van andere industrieelen worden ingenomen, van veel bedenkelijker aard . Maar dan wordt ook tevens
de strijd van belangen tusschen de industrieen onderling veel
heviger en veel scherper . Dan zal men ook bier zien gebeuren wet
elders in beschermende landen zich voordoet, dat or, om zoo to
zeggen, wordt getrokken en gerukt aan den wetgever, opdat hij
toch ook aan mij de gunsten niet onthoudt die hij aan u heeft
verleend, en dan krijgt men ctraks di.en belangenstrijd tusschen
industrieen onderling ook in ors Parlement overgebracht, o ndat
or nu van den wetgever jets to baler valt en omdat bet dus de
moeite loom or voor to zorgen, dat hij zich plaatst op hot, voor
de particuliere belangen van A of B, gunstigste standpunt . Dan
wordt ook bier geopend die bron van publiek bederf, waaruit in
beschermende Staten zooveel leelijks opwelt .
Nog levert hot voorbeeld van leder en schoenen eenige aanknoopingspunten voor de overweging der vraag, in hoever inderdaad hot belang van de arbeidende klasse bij doze „bevordering
van den nationalen arbeid" zou worden gebaat . Hot ligt voor de
hand reeds dadelijk op to merken, dat ongetwijfeld onder de
working van hot tarief-H a r t e by . schoenen duurder zouden zijn
geworden, niet zoozeer misschien omdat hot recht op dat artikel
verdubUeld word, maar wel vooral hierom, wijl de Nederlandsche
schoenfabrikanten, gelijk wij zagen, onder ongunstiger omstandigheden, immers met zwaardere productiekosten, zouden moeten
werken . Wanneer daartegenover door voorstanders van bescherming
gewezen wordt op eon loonsverhooging, die zij zoo gaarne als gevolg vale bun stelsel voorspiegelen, dan ligt bet alweer voor de
hand to vragen : wet een loonsverhooging beat, wanneer men voor
bet hoogere loon riot meer zal kunnen koopen dan vroeger voor
bet lagere ? Wanneer schoenen, manufacturer, hot hoot en de steer
van arbeiderswoningen en wanneer zooveel moor, dat tot onze
levenshehoeften behoort, in prijs stijgt, wear blijft dan hot profijt
van eveneens stijgende verdiensten ? Men moot dan slechts hopen
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dat de stijging van die verdiensten over heel de lijn van de
arbeidersbevolking evenredig zal zijn aan de stijging der kosten
van allerlei levensmiddelen . Maar of dit laatste hot geval zal zijn
en ook onder de werking van hot tarief-Hart o zou geweest zijn,
dat is een vraag, die aan ernstige bedenking ondorhevig is . Er
zou zeker onder de werking van zoodanig tarief nit de arbeidersklasse een sterke aandrang tot loonsverhooging worden geoefend
en hot staat wel vast dat --, wanneer hot loon niet verhoogd
wordt, terwij 1 alles wat voor dat loon moot worden gekocht duurder geworden is --, de arbeider feitelijk in ongunstiger conditie
is geraakt en zijn toestand dezelfde is, alsof hij bij gelijkblijvende
prijzen zich een loonsverlaging had moeten laten welgevallen . Doch
neemt men aan, dat althans in verschillende bedrijven tot loonsverhooging zou worden overgegaan, dan is hot volkomen duidelijk
dat doze loonsverhooging een nieuwe bron van verzwaring der
productiekosten is en dat zij daardoor zelve weer tot eon duurder
worden van allerlei benoodigdheden, zolve dus ook weer tot hot noodzakelijk worden van nieuwe loonsverhooging leidt . De groote vraag is
echter : of doze nieuwe factor van verhooging der productiekosten niet
hot bestaan van enkele flu reeds wankele industrieen ten onzent in gevaar zou brengen, en de vraag is ook : welk effect die factor op andere
takken van nij verheid hebben zou . Ook hier moot worden onderscheiden tusschen de industrieen, die al of niet voor export werknn
en ook tusschen de bescher mde en onbeschermde industrieen, welke
alle in verschillende conditie zouden zijn en dus ook ten aanzien
van hot vraagstuk eener mogelijke loonsverhooging in een andere
positie zouden staan . Kiest men weer de schoenfabricage tot voorbeeld en denkt men zich dat doze, behalve haar duurdere grondstoffen en haar hoogere exploitatiekosten door belasting van allerlei
bedrijfsbenoodigdheden, ook nog eon loonsverhooging zou moeten
ondergaan, die eenigermate rekening hield met de prijsverhooging
van allerlei levensmiddelen der arbeiders, dan is hot de vraag of
zij onder eon samenloop van zoodanige verzwaringen zich als exportnijverheid onder vigueur van Minister H a r to 's tarief zou hebben
kunnen handhaven. Men vergete toch niet dat op de woreldmarkt
dikwijls slechts eon zeer kleine marge over hot innemen en hot
handhaven van eon zekere positie beslist . Was hot effect der voor
do schoenfabricage zoo on ;unstige omstandigheden dat zij haar uitvoer naar andere rijken grootendeels zag verloopen, dan zou or
natuurlijk in zoodanig bedrijf van loonsverhooging goon sprake
kunnen zijn . Er waren, gelijk wjj opmerkten, ook in hot stelsel van
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bet ontwerp-H a r t e takken van nijverheid, die niet beschermd
werden, geenerlei voordeel van de tariefswijziging ondervonden,
dock enkel dit nadeel laden dat ook voor hen de productiekosten,
echter zonder eenige compensatie, werden verhoogd . Wanneer bij
die rechtstreeksche verhooging van productiekosten door hat duurder
worden van versehillende bedrijfs-benoodigdheden zich nog zou
voegen een belangrijke verhooging, omdat hat loon moest worden
gebracht op hat pail van de duurdere levensbehoeften der arbeiders,
dan zou de vraag kunnen rijzen of zoodanige takken van nijverheid
onder een dergelijke conjunctuur kunnen blijven bestaan . Natuurlijk
moat men bij dit alles wear onderscheiden tusschen die takken van
nijverheid, waarin hat arbeidsloon een belangrijk bestanddeel uitmaakt van de productiekosten, en die andere, waarin dit niet hat
geval is . Er heerscht ook to dezen opzichte in de industrie een
borate verscheidenheid en er z jn ook hierin allerlei schakeeringen .
De aard van hat eene fabrikaat brengt made, dat een zeer belangrijk deal van de productiekosten arbeidsloon is en hat materiaal
siechts een gering deal der waarde van hat bewerkte goad vertegenwoordigt . In zulk een geval leidt loonsverhooging tot een zeer
aanmerkelijke verhooging der productiekosten . In andere takken
van nijverheid kan die vraag van minder belang zijn . Maar de
wetgever, die nu eenmaal zijn stelsel toepast en dat stelsel doorvoert naar hat schema van zijn onderscheiding tusschen grondstoffen,
half- en heel-fabrikaten, houdt met al dergelijke verschillen geen
rekening. Minister H a r t e meende genoeg to hebben gedaan door
voor de schoenfabricage, waarvan hij de grondstoffen duurder
ging maken, hat recht op haar artikel to verdubbelen .
Doch hat blijft een ernstige vraag, of de schoenfabricage
als exportnijverheid op denzelfden voet had kunnen blijven bestaan,
terwij 1 hare bestaansvoorwaarden in zoo ongunstigen zin werden
gewijzigd . Hoewel hat recht op hat product van daze industrie due
ward verdubbeld en men haar, oppervlakkig oordeelend, onder de
door Minister H a r t e „beschermde" nij verheidstakken zou willen
rekenen, blijkt uit hat vorenstaande wel, dat hier van „bescherming" inderdaad geen sprake was . Ten hoogste kan men zeggen,
dat de verdubbeling van hat invoerrecht op schoenen voor daze
industrie hedoeld was als een vergoeding voor de verliezen, die zij
door de bescherming van een anderen nijverheidstak zou lijden .
Het hoogere recht strekte dus slechts tot of wear van nadeel ; hat
zou echter zeer zeker niet in voldoende mate daartoe gestrekt
hebben, en zoo waren ongetwijfeld de schoenfabrikanten als
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exportindustrieelen er terecht van overtuigd dat hun nij verheidstak
niet beschermd dock benadeeld werd !
Denkt men nog eens terug aan mogelijke gevolgen van het
ontwerp-H a r t e voor de arbeiders, dan is het zeker, op zijn zachtst
gezegd, uitermate betwijfelbaar of in de zoogenaamd beschermde
dock feitelij k benadeelde schoenfabrica ge een loonsverhooging
mogelijk zou zijn geweest . Toch was dit eon van die industrieen
die het recht op haar product verdubbeld zaken . Hoe zou hot dan
ten aanzien van mogelijke loonsverhooging gegaan zijn in die andere
takken van nij verheid, waarin geen verdubbeling of verhooging van
rechten een voordeel aan de belanghebhenden seheen to bieden ?
Doch wanneer in velerlei bedrijven, voor welke de productievoorwaarden door de werking van het tarief-H a r t e zouden gewijzigd zijn, eon loonsverhooging, hoe gewenscht voor de arbeiders
ook, had moeten uitblij ven, omdat bij en naast de verzwaring der
productievoorwaarden als rechtstreeksch gevolg van het tarief niet
nog een extra-verzwaring wegens loonsverhooging mogelijk ware
gebleken zonder het totaal der productiekosten zoozeer to doers
stijgen dat concurrentie onmogelijk werd, of dat het debiet in
ernstige mate werd geschaad, wanneer aldus de gang van zaken
zou zijn geweest, dan had een tariefwet als die van Minister H a r t e,
althans voor een groot deel, zoo niet voor de overgroote meerderheid der Nederlandsche arbeiders, de beteekenis gehad van een
onvermengd kwaad . Duurder levensbehoeften, wellicht in sommige
nijverheidstakken een hooger loon, omdat in die bedrijven de
werkelijke bescherming tot expansie, dus tot meer vraag naar
arbeidskrachten leidde ; in andere bedrijven een gel ij hblij vend loon,
omdat waarlijk een betere betaling van den arbeid niet zonder
gevaar voor den ondergang van het bedrijf kon worden verleend ;
in nog andere bedrijven lager loon, oindat in deze calamiteuse
industrieen de prijsverhooging van allerlei fabrieksbenoodigdheden
van zoo overwegend gewicht was, dat, wilde men niet de fabriek
sluiten, loonsverlaging hot eenige redmiddel was om de zaken
zonder verlies nog gaande to houden ; waar toestanden als dezen
zouden geschapen worden - en dergelijke versehuivingen en
wijzigingen zullen zich altijd voordoen, wanneer een zoo belangrijke
factor als de productievoorwaarden zich wijzigt -- daar ma.g zelfs
nog twvijfelachtig heeten of in de enkele nij verheidstakken, die van
de gewijzigde tarieven inderdaad voordeel zouden hebben ondervonden, eon loonsverhooging wel onafwijsbaar had moeten plaats
hebben ; hot ware immers zeer wel mogelijk geweest dat do achter-
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uitgang in menig bedrijf, de beperking van arbeidsgelegenheid
die daarvan het gevolg was geweest, geleid had tot een vermeerderd
aanbod van krachten op andere punter van de arbeidsmarkt, welk
vermeerderd aanbod de werking van de vermeerderde vraag zou
hebben to niet gedaan .
De overweging van perspectieven, als hierboven worden geopend,
is noodig voor de beoordeeling van de vraag : of een stelsel van
handeispolitiek, gelijk dit door Minister Hart e was verkozen, geacht
mag worden to strekken ,,tot bevordering van den nationalen
arbeid" . Zou, om nog eens en nu voor het laatst het voorbeeld
van rechten op leer en sehoenen to gebruiken, zou de arbeid in de
schoenfabricage ,,bevorderd" zijn ? Er is reden to over orn veeleer het tegendeel aan to nemen . Zou de arbeid in leerlooierijen
jets van de hem toegedachte bevordering hebben ondervonden ?
Het waarschijnlijk gevolg van de voorgestelde wijziging zou geweest
zijn dat het leer drie percent duurder was geworden en dat, voor zoover
dit leer in Nederland gemaakt wordt en gemaakt kan worden, hot
profijt daarvan aan de rechtstreeks belanghebbenden bij leerlooierijen
zoo zijn ten goede gekomen . Die soorten van leder, die wij uit
het buitenland betrekken, omdat wij ze zeif niet vervaardigen
noch ook vervaardigen kunnen, zouden drie percent over de waarde
aan onze grenzen hebben betaald, zouden dus ook duurder geworden
zijn en het voordeel van den hoogeren prijs voor deze goederen
zou den fiscus in den schoot zijn gevallen . Zoo althans zou
vermoedelij k de gang van zaken zijn geweest . Doch het spreekt wel
vanzelf dat men in aangelegenheden van zoo ingewikkelden aard als
doze, niet met eenige stelligheid kan voorspellen wat order een
gewizigden staat van zaken zal geschieden en wat niet : op een
terrein als dit doer zich werkingen en wisselwerkingen voor, die
niet altijd zijn to voorzien en ook hij, die den tegenwoordigen
stand in een bepaalden tak van nijverheid door en door kent, is
niet bij machte met zekerheid to zeggen of en in welke richting
die stand zich zal wijzigen, wanneer eon niouw element optreedt .
Eon herziening nu van ors geldend invoerrechtentarief, gelijk zij
door Minister H a r t e was voorgesteld, is eon in de con j unctuur
van heel onze industrie nieuw optredend element van overgroote
beteekenis .
Mocht uit hot bovenstaande eon voor de hand liggende slotsom
worden getrokken, dan zouden wij or op willen wijzen hoe, blijkens
hot opgemerkte, er eon samenhang is tusschen verschillende nijverheidstakken en tusschen de daarin bestaande productievoorwaarden, en
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hoe de belangen van allerlei industrieen op innige dock vaak
onnaspeurlijke wijze zijn dooreen geweven . Men kan niet de productievoorwaarden in een enkelen tak van nijverheid wijzigen, zonder
dat de terugslag daarvan zich op andere doet gevoelen, dock walks
die terugslag zal zijn, dat is niet altijd to voorzien . Het is die samenhang, walks door de strijdigheid der wederzijdsche belangen leidt tot
confiacten, doordat hot belang van den een regelrecht tegenover hot
belang van den ander staat . Is niet hierin eon der baste gronden
gelegen waarop men onpartijdigheid, dus onthouding van den wetgever
kan aanbevelen ? Kiest hij voor hat leder, hij kiest tegen de
schoenen ; kiest hij voor de schoenen, hij kiest tegen hat leder .
Welnu, waar de zaak zoo staat, is hat 't verstandigst niet to
kiezen, niet opzettelij k den eon to gaan bevoordeelen al west gij
dat gij daarmede den ander benadeelt, dock, elks poging „tot bevordering van den nationalen arbeid" langs dien wag nalatende, als
wetgever eenvoudig u to stellen buiten en boven de partijen, door
to verklaren dat uw fiscaal invoerrechtentarief in geenerlei opzicht
de strekking zal hebben om de belangen van bij zondere groepen
to dienen .
H. S.

ONZE LEESTAFEL.
Over Java en de Javanen. Nagelaten geschriften van
H. E . B. S c h m a l h a u s e n, geed . assistant-resident .
Amsterdam . P . N . van K amp e n & Zoon . 1909 .
Zooals op bl . XIV van dit werk herinnerd wordt, hebben wij
in 1900 den beer S c h m a l h a u s e n genoemd ,,als een van die Indische
ambtenaren, die geen moeite to groot achten om, na ernstig onderzoek,
aan to sporen tot verbetering van toestanden, tot opheffing van
misstanden in de Indisehe maatschappij " .
Ook na zijn terugkeer in hot moederland bleef hij in dien
geest ernstig werkzaam ; bet thans verschenen werk legt daarvan
een schoon getuigenis af. En toch . . . was de uitgaaf nog wel in
alle opzichten wenschelijk ? De ,,nagelaten geschriften" dagteekenen
van 1901 tot 1906 ; veal is intussehen reeds verouderd, over menig
onderwerp is wader nieuw licht verspreid, -- de Schrijver zelf zou,
als hij nog in leven was, een aantal bladzijden niet zoo hot licht
hebben doen zien .
Daarom juist is een critiek allicht onbillijk . Wie gaat nu boeken
van j area her critiseeren ! Men haalt eruit aan, om kraeht aan een
betoog bij to zetten of om aan to toonen hoe verkeerd men vroeger
oordeelde, -- maar de tij d is voorbij om den Schrijver, die zich
niet meer verdedigen kan, op bet cane of andere punt aan to vallen .
Om een voorbeeld to noemen : toen, een paar jaar achtereen,
de rijstoogst op Java beneden de verwachting bleef en de weinig
middelen van weerstand bezittende bevolking dus in verschillende
streken onmiskenbare teekenen van armoede vertoonde, sprak men
van „inzinking", - gevolg, naar men meende, van hot steeds toenemende zielental bij niet evenredig toenemende middelen van bestaan .
In de laatst verloopen jaren is duidelijk gebleken, dat Java's inzinking
slechts een legends was ; dat de bevolking, hoeveel er nog ten aanzien
van harm economisehen welstand to wenschen blijve, er in doorsnee
beter aan toe is dan 10, 20, 30 of moor jaren geleden . Maar de
hear S., die de verbeterde toestanden der laatste jaren niet mode
maakte, staat nog geheel op bet thans verlaten standpunt der
„inzinking" . Hij vindt daarvoor velerlei bewijzen, die den toots der
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critiek niet kunnen doorstaan b .v. als hij de, onder den invloed van
de z .g. „ethische richting" bij regeering en ambtenaren, zeer belangrijk verminderde opbrengst der landrente -- in 1889 was er plotseling cone vermindering van 20 pOt ! -- aanhaalt om daaruit de
slotsom to trekken : „de draagkracht der bevolking word dus minder" (bl 34) . Neon, zeggen wij, alleen de fiscaliteit ten opzichte
van de landrente word minder .
Hot book van den heer S c h m a 1 h a u s e n is, nu reeds, op
menige plaats verouderd . Op bl. 3 stelt hij Java's totale suikerproductie op cc . 11 millioen pikols ; zij bedraagt flu ruim 20 .
Op hetgeen hij over de suikercultuur opmerkt, zou -- gedeeltelijk
ook al weer omdat wij thane eenige jaren verder zijn - veel to
zeggen zijn, maar wij meenen dat om de boven aangegeven reden
achterwege to moeten laten.
Afgescheiden daarvan komt hot ons niet onnut voor, eons to
wijzen op de uitkomsten van cone met name to noemen suikerfabriek
n. 1. Watoetoelis, in hot laats to j aar (1878) dat hot ,,cultuurstelsel"
daar nog in working was en flu (1908), b j vrije cultuur.
In 1878 : 480 bouws aanplant, opbrengst 72,65 pikol per bouw .
In 1908 : 1014 „
„
„
120
„
„
„
In 1878 : f 68615 betaald aan grondhuur en bewerking. d, i.
f 143 per bouw.
In 908 : [281526 betaald aan grondhuur en bewerking d .i .
[277 .63 per bouw.
Welk „stelsel" zou voor de bevolking hot voordeeligst zijn ?
Daar zijn nog eon paar punters in hot book, waarbij wij, met
alle zucht om critiek to vermijden, wel even moeten stilstaan .
Het cone is de harde oordeelvelling over des heeren S c h m a 1 h a us e n' s vroegere ambtgenooten : ,,Do Indische ambtenaren denken
over hot aigemeen „hot zal mijn tijd wel uithouden" en vinden hot
'trgemakkelijkst, zich door de sleur to laten meedrijven" (bl . 7) .
Over hot algemeen ! !
Hot andere is hot --- even hard, en naar wij meenen even
ongegrond -- verwij t : ,,In Nederland acht men hot to vermoeiend
om de verstrekte gegevens zoo heel nauwkeurig na to pluizen on
last men zich goedig met eon kluitj a in hot riot sturen" (id .) .
En dan (bl . 177) zijn aandrang om „hot stelsel van de zoogenaamde vrijheid van den inlander to vervangen door eon zachten
dwang" . Met de bestuursambtenaren zooals hij ons die geschetst
heeft, zou daarvan niet veel terechtkomen ! Maar dit daargelaten,
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-- hebben wij, o . a . bij de koffiecultuur, met de „landsvaderlijke
alhemoeiing" gees leergeld genoeg betaald ? Nog onlangs kon men
in de mailberichten, van medio Mei, lezen hoe een goedbedoelde
weak van hat departem ant van landbouw door de ondergeschikte
tinlandsche?) ambtenaren in een bevel ward omgezet, zoodat
menschen, die in den Oostmoesson rijst in pleats van tweede
gewassen plantten, met boete warden gestraft . . . wet natuurlij k
aanleiding gaf tot groote ontevredenheid . Wij zijn hierdoor aiweder
in onze meaning versterkt, dat men met ambtelijke bemoeiingen, in
zaken die de eigen belangen van den inlander raken, niet to voorzichtig kan zijn . En hoe kan een mensch ooit tot eenige zelfstandigheid geraken, wanneer hij steeds als kind behandeld wordt ?
E. B. K.
P e r e y B . S h e l l e y . De Cenci . Een treurspel in vijf
bedrijven . Vertaling van Dr . K . H. d e R a a f. Amsterdam.
S . L . van Looy, 1908 .
Het gruwzaam dock aangrijpend en meesleepend drama, waarin
S h e 11 e y de eerste rijpe vrucht van zijn volwassen talent zag en
dat ook thans nog ondanks de monsterachtige figuur van den
onmensehelijken Graaf C e n c i in onze oogen een van de ontzagwekkendste scheppingen van den in romantisme opgegroeiden en
door klassieken geest veredelden dichter is, stelt aan zijnen vertaler zeer bijzondere eischen . Zeldzaam rijk toch in schakeering,
stark wisselend in toon is van dit treurspel de teal, die, flu teeder
en hartroerend, den heftig, nu fijn in ironic, den zwaar en ruw,
regal voor regal bewijst, hoezeer hat den genialen dichter ernst
was toen h .ij verklaarde zijn personen to willen laten spreken
the real language o ; man .

Zonder twijfel is Dr . d e R a a f, die ons in 1906 cane vertaling
schonk van Shell e y' s Alas t o r (zie 0 . E . VI . 3 . p . 481) door
den heilzamen en inspannenden arbeid van nauwkeurige overzetting
met hat karakter van S h e lie y' s teal en bijzonderlijk den stijl in
dit drama gevolgd, beter in bijzonderheden vertrouwd den de
meesten onzer ; ik zal althans niet wagen over de j uistheid zij ner
vertaling ten opzichte van enkele verzen to twisten, to minder
dear in hat algemeen zijne overzetting, near mij voorkomt, zich
kenmerkt door nauwgezetheid en zorg .
Maar wel dringt de openhartigheid mij to bekennen dat daze
Hollandschc vertaling mij zelden bevredigt, en sours ontstemt . Het
is mij onder hat lezen -- niet altij d, maar dikwij is
alsof d®

1304

ONZE I EESTAFEL.

glans van bet origineel bier is weggevaagd ; de sonore klank van
S h e 11 a y's zeer zuivere jamben schijnt mij gedempt in den vaak
stroeven en ongelijken gang van d e R a a f' s verzen, en de rijkdom
der taal die zich in bet Engelsch met zoo zeldzame lenigheid aanpast aan den hartstocht van den afschuwelijken C e n c i, de wanhoop
van B e at r i c e, de teedere liefde van L u c r e t i a, gaat in bet
Hollandsch al to dikwijls schuil .
Of schijnt mij dat alleen zoo, omdat ik ten opzichte van
metriek en taalgebruik op eon zoo geheel ander standpunt sta dan
Dr. d e R a a f ? Er list inderdaad tusschen ons beiden een k1ove .
Ik vind niet, en Dr . d e R a a f vindt wel, dat men graaf C e n c i
zijn avondfeest gezelschapspret („merry meeting") kan laten noemen,
dat de graaf de taal van zijn stand handhaaft wanneer hij zest
„'t seen toont dat d'Hemel zorgt uoor nzij speciaal" (which shows
that Heaven has a special care of me), dat bet Nederlandsch opporren (van de godheid gezegd !) aequivalent is aan bet Engelsche to
stir up. Voorts acht hij hot - en ook daarin kan ik niet met hem
meegaan -- zijn diehtersrecht our uoor rimpelen berimplen to zeggen,
our C e n c i tot zijne „goo vrinden" en B e a t r i c e van hare „doo
moeder" to doers spreken . Zenuwen noemt hij zeenwen, sane verpleegster „pleegster", een getuige „tuige", uoor monsterachtig zest
gij „monstrig" enz. enz . De oorzaak van daze en dergelijke vrijheden is dikwijls de metrische dwang, die hem ook telkens verleidt tot of kappon van eindsylben . Dit geschiedt zelden met zoo,
bitters schade uoor zijn vers als waar hij B e a t r i c e' s kreet
o world, o life, o day, o misery

aldus weergeeft

o weerld, o lave', o dag ! 0 eindloos lead --

maar toch dikwijls zoo, dat men zoeken moat naar hot rhythms, in
plaats van daardoor to worden gedragen. Zeker, de moderns j ambonpoezie duldt geene beperking tot aaneengeschakelde zuivere
jamben ; de melodie onzer verzen kan rijker en hunne kleursehakeering diaper worden, indien flu eons in de zaehtheid der teedere
meditatie de j ambische ictus wegsterft, sours in den hartstocht
de jambs zelfs omslaat tot trochaeus, of in sprekens-drift wordt
opgelost tot anapaest. Maar uoor zulke afwijking van bet schema
moot steeds grond bestaan, zij moat worden geboren uit zelfstandigen vrijen dichterwil . In de verzen van den Heer d e R a a f
zoek ik dien grond to vergeefs, wanneer hij een vijfvooter schrijft
als dozen
Geleend hob zonder bewije of taiga van de daad .
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Zulke verzen zijn niet zeldzaam in deze C e n c i-vertaling . In
plaats van echter daarvan vele voorbeelden aan to halos, wil ik
verklaren dat Dr . d e R a of op menige plaats bewijst, dat hij ze
had kunnen vermij den ! Zie bier als voorbeeld enkele verzen, waarin
de vertaling haar origineel waardig is
Wat heb ik gedaan ?
Ben ik dan niet onschuldig ? Ia 't mijn misdaad,
Als iemand met wit haar, gebiedend blikken,
Mij folterend rinds mijn vergeten jaren,
Zooals slechts ouders 't wages, zich durft noemen
Mijn vader, en toch is . . .! n, wat ben ik ?
Wat naam, wat plaats, wat heugnis wachten mij ?
Wat blik terug, zelfs wanhoop overlevend !

Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher,
ethnologischer and psychologiseher Beleuchtung von Dr .
K . H. E, d e J o n g . - Leiden . B r i l l 1909 .
G e o r g e s L of a y e heeft in zijn bekend werk over de histoire
du cults des divinites d'Alexandrie de uitdrukking gebezigd, dat
wij in de geheime godenvereeringen, de mysteries, van de oudheid,
,{ bet laatste woord hopes to vinden van de (antieko) heidensehe
religie." Dit woord, met instemming door den Heer d e J o n g
aangehaald, is m .i, althans in zooverre juist, dat inderdaad die
mysteries een van de laatste en sterkste boiwerken zijn geweest,
die aan de wereldheerschappij des Christendoms hebben weerstand
geboden .
Reeds om die reden zal bet door uiterst veelzij digs geleerdheid
gesteunde en door diepgaande sympathie voor zijn onderwerp
bezielde werk van Dr . d e J o n g op zeer ruime belangstelling
mogen aanspraak makes . De schrijver toch, bij zijne vakgenooten
met sere bekend o .a . door zijn in 1900 verdedigde dissertatie ,,over
Apuleius' getuigenis aangaande de Isismysterien", heeft zijne tank
zeer ruim opgevat . In eene beknopte historische inleiding zet hij
eerst uiteen, wat wij vooreerst aangaande inrichting en beteekenis
der oude Eleusinische mysteries weten of met eenige waarschijnlijkheid vermoeden kunnen, voorts waarin zich van doze voor talrijker gehoor bestemde vertooningen en plechtigheden de mysteries
van Isis en Mithras hebben onderscheiden en daarna komt bij tot
datgene wat aan zijn boek hot eigenlijke persoonlijke karakter
geeft, hot door ethnologische en psychologische, op zeer breeds
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schaal aangelegde, vergelij kingen gesteunde onderzoek naar den
aard en de beteekenis der mysterie-wonderen .
Van dat onderzoek hier tar plaatse cone beoordeeling to geven,
dat staat hat karakter onzer beknopte leestafelaankondigingen niet
toe . Ter kenschetsing van de wij ze waarop hot is gevoerd, dient
bovenal hierop gewezen dat de bekwame, en ondanks zijne onmiskenbare en nergens verloochende sympathie voor occultisme, spirjtisme en theosophie, bezadigde schrijver, in zijn geheelo work zich
eon niet to minaehten tegenstander betoont van dat rationalisme
dat, flu tachtig jaren geleden op zoo meesterlijke wijze vertegenwoordigd door den geestigen L o b e c k in zijn nog niet vergeten
Aglaophamus, zich nog steeds wel wat al to gemakkelijk van de
prikkelende vraag „wat toch die mysteries wares" afmaakt door
bet korte vonnis : „gooehelarij, boerenbedrog, Mummenschanz ."
„Zeker", zoo antwoordt Dr, d e J o n g ongeveer, „er is in
vale van die mysterievertooningen eon element van misleiding.
Hetgeen wordt vertoond, vooral aan meerderen, aan eene schare,
is vaak schijnwonder, technisehe vaardigheid ; de bewijzen daarvan
liggen bij de oude mathematische schrijvers voor 't grijpen . Maar
die verklaring ruimt slechts eon zeer klein deal der raadselen uit
den wag . Manners als A p u 1 e i u s, die ons van zijne wij ding in de
Isismysterien zulk eene aangrijpende en door warms devotie
gedragene schildering heeft gegeven, laten zich niet door eene
goochelvertooning misleiden ! -- Wie wil beseffen wat de uiterlij ke
wonderen deter mysteries wares, die moot hot wezen der magic,
die jets anders is dan goocheltoer, verstaan, gelijk hij die begrijpen wil, wat hat wonder der aanschouwing zelve was, door de
ingewijden met zoo diepe vereering herdacht, kennis moat semen,
onbevooroordeeld en onpartijdig, van de merkwaardige feiten op
hot gebied van somnambulisme, telepathic, spiritisme en theosophie
aan hat licht gebracht ."
De lezer die gewillig Dr, d e Jon g -- op dit gebied eon zeer
ervaren en door zijne sympathie voor do beschreven verschijnselen
toch niet verblinden gids, -- ten einde toe volgt, zal ongetwijfeld in
de beteekenis der oude mysteries eon dieperen blik hebben gekregen . Of echter de lec ;tuur hem ook des schrijvers overtuiging
zal hebben bijgebracht, „dass des Menschen tiefstes Sehnen in
jenen Zeiten identisch mit dam in unseren Tagen ist", dat hangt
of van zijne schatting der beteekenis van die openbaringen die
naar velar meaning den mensch langs de geheime paden van mysteries en occultisme kunnen bereiken, alsmede van de vraag in hoe-
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verre hij des schrijvers meaning dealt, dat hat mysteriewezen
„airs Hauptfaktor des geistigan Lebens der alters Welt" zou mogen
beaten. Mij aangaande, ik zou zeer aarzelan, daze mooning to
onderschrijven .
$. $.
Goethe's Iphigeneia in Tauris, vertaald door P . 0. B o iitens . (Wereldbibliotheek) .
In hot book van George Henry Lewis over Goethe's
levee is een met fij nee smack en kennis van bet klassieke drama
geschreven hoofdatuk gowijd can de vraag ,,of de Iphigenia van
G o e t h e eon Grieksche of eon Germaansche tragedie is ?" Op die
vraag -- van de aerate verschijning der metrische bewerking in
1787 of in verschillenden toon gesteld en beantwoord en door L e w i s
ongeveer aldus opgelost, dat hij zelfs hot dramatisch karakter van
hot stuk ontkent en bet hover een dramatisch gedicht zou noemen
valt, near mij voorkomt, in onzen tijd niet maar zoo stork de
nadruk . Indian wij - wet we nog gaarne plogen to doers
G o et h e' s Iphigenia leggen naast die van Euripides, den onderzoeken wij veal minder, waarin de Germaanache en de Griekache
schepping zich van elkander onderscheiden, den wol, hoe G o e t h e
de Grieksche vrouwenfiguur, hare omgeving en de sage waartoo ze
behoorde, heeft ontwikkeld, hoe hij hot work van Euripides heeft
voortgezet - zeker niet in oud-griekschen trant, wet eene dwaas heid zou zijn geweest -- maar wel in den geest van E u r i p i d e s
zelven . Want j uist zoo als de Atheensche psycholoog steeds heeft
getracht do oude mythische gestalten tot nieuw levers to wekken
door ze in zijn drama to bezielen met de gevoelens en do gedachten
die zijn eigen tijd beheerschten - eon anachronisms even gewettigd
als bedoeld ! --- j uist zoo heft G o e t h e zijne Iphigenia tot hooger
steer op door in hear denken en daden eon element van vorantwoordelijkbeidsgevoel en vrouwelijke teerheid van geweten to leggen,
dat daze j onkvrouw voert buiten den horizont van oud-helleensche
gemoedsontwikkeling, voorzoover namelijk de literatuur ons die
kenbaar maa,kt. Toen G o e t h e aldus handelde, moist hij wet hij
deed, en hij was zich bewust dat hij goon geweld pleegde can hot
work van zijn grooten voorganger, maar dat hij dat work voortzette
en medewerkte tot de onvergankelijkheid daarvan .
Reeds om die reden moot dunkt me ieder die de Grieksche
tragedie lief heeft ook G o e t h e' s Iphigenia lief hebben . Maar tot
die sympathie werkt nog jets antlers mode . Toen G o e the zich
tot bet schrij van van dit stuk, eerst in proza
near den
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smack van zijn tijd
toen in poezie
naar den eisch van zijn
zuiverder kunstgevoel -- neerzette, was zijn geest doortrokken van de
lectuur en hat herscheppend overdenken der oudhelleensehe dramatische kunst . Overal in zijn eigen drama klinkt de toon der Grieksche Tragedie door. En dit karakter van zijn arbeid maakt de
Iphigenia auf Tauris tot een voortreflijke inleiding in hat Grieksche
drama. Wie zou niet, vrij van schoolsehe wetten, die leeren dat
de Griek volgens vaste voorschriften zijn drama vervaardigde, zijn
eigen inzicht in de levende schepping der oude klassieke tragedie
verhelderen wanneer hij ziet hoe G o e t h e die tragedie heeft verstaan en vertolkt ?
Heeft voor de zoodanigen Dr . B o u t e n s zijne vertaling geschreven ? Of meant hijj dat men G o e t h e's „dramatisch gedicht"
op een Nederlandsch tooneel zou kunnen opvoeren -- en dan
natuurlijk in hat Nederlandsch ? Of is wellicht daze overzetting
niet hat gevolg van een bepaalde bedoeling, maar is ze van zelve
ontstaan, omdat voor een begaafd dichter poezie-lezen gaandeweg
als van zelf poezie-vertalen wordt ? De vertaler zegt ons niet, wat
op die vragen moat worden geantwoord . Wel toont hij ons echter
zijne liefde voor G o e t h e' s drama door pieteit in hat vertalen, en
zijne sympathie voor den strengeren vorm der ouderwetsehe, cann
nauwkeurige scansie gehoorzame jamben door niet al to zeer, naar
nieuweren trant, den j ambisehen rhythmus to laten omslaan in
trochaeen .
Vrijheid uit zwakheid is can B o u t e n s vreemd -- vormen
als schaadwen voor schaduwen vindt ge bij hem zelden ; zijn rijke
taalschat geeft hem meestal hot reehte woord -- men verwondert
zich daarom b.v . voor ,,rage Wipfel" bij hem to lezen „wufte toppen" -- en vooral daar waar onder den ernst des oogenbliks of den
drang van 't gevaar zich de stijl verheft, is B o u t e n s' vertaling
voortreflijk in den toon ; minder goad slaagt hij in de eenvoudiger
gedeelten . De voorname gratie van G o e t h e' s edele taal gaat in
die gedeelten bij Bout e n s to dikwijls schuil onder den pronk van
geehargeerde beeldspraak . Het is oneindig veal roerender wanneer
Iphigenia klaagt :
„und frische Lust
des Lebens bliiht in mir nicht wieder auf"

dan wanneer zij spreekt
„en groene lust
van leven knopt niet meer tot nieuwen bloei ."
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In ieder geval heeft G o e t h e het zoo gewild en die wil is,
dunkt mij, voor den vertaler wet, evenals de eisch der nauwkeurigheid . Wanneer I p h i g e n i a in hear gesprek met T h o a e hear afgedrongen belij denis begint
„Vernimm ! Ich bin aus Tantalos' Geschlecht"

den antwoordt T h o a s
,,Du sprichst emn grosses Wort gelassen aus ."

Is nu niet de weinig welluidende vertaling die B o u t e n s
hier geeft teven s onj uist ? Zij n T h o a s hoort in I p h i g e n i a' s
toon jets anders den die van G o e t h e
,,In kalmen eenvoud zegt gij groot beweren,"

Wie zoo groote gaven heeft als onze dichter B o u t e n s en
daarbij de klassieke poezie met zoo bevoegden smack lief heeft,
ziet in opmerkingen als boven gegevene geen schoolmeesterij maar
hulde, die hem strenge eischen stelt . Niet die hulde, maar de
eischen begeert hij . Toch is het niet noodig onze opmerkingen to
vermeerderen . Sleehts een wensch nog . Dat verzen zoozeer tot het
parodieerende toe stootend als deze
„Ongemeen vaardig vlecht den read der goon gij
Vernuftig met uw eigen wenschen semen"

bij eene herziening den dichter evenzeer molten mishagen als zij
hot bij de vergelijking met hot origineel mij hebben gedaan !
K .K .
E . C . v a n H o o g e 1 a n d e . Verzonken Geluiden. Amsterdam, P. N . van Kampen en Zoon .
Is deze titel heel duidelijk ? Even zeker niet, als hij zeker

wel heel wet bedoelt . En de inho ud is al niet anders, gelij k reeds

dadelijk blijkt uit hot begin :
„Verre schuiten en verre geluiden .
En waarom hebt gij de hand op mijn schouder gelegd en mij
tot u geroepen -- als bet uw wensch niet was?
En mij laten overstappen van mijn boot op de uwe -- als het
niet uit liefde was?
Uw hand was mij toch behulpzaam . Hot was een groote etap .
Nooit zou ik hem alleen gewaagd hebben .
Wat had ik met u uit to staan - en gij met mij -- zoo hot
niet door de liefde was ?"
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Zeker, doze toespraak dwingt wel tot luisteren ; in doze korte,
nerveuse, levendig-getourneerde zinnen ligt wel veal gevoel, heel
veal gevoel --- maar eon toespraak van eon paar honderd bladzijden,
daar kan men evengoed zijn bekomst van krij gen als van eon zeer
levendig, maar zich wat opdringend gevoel.
Verzonken C eluiden is eon van die aparte boekj es, alleen
geschreven voor innig-sympathieke lezers -- en de criticus die
voelt niot tot die uitverkorenen to behooren, en daarom reeds over
zoo'n boekje goon onvriendelijk woord wil zeggen, is niet to benijden .
Hoe moot hij noemen wat is : roman noch verhaal, schets noch novella,
eigenlij k alleen herdenkinb, maar dan al toesprekend hem die
wag is, eon herdenking, hoe zalig hot was haar boot] a door zij n
groote boot op sleeptouw to laten semen, bij hem aan boord to
levee totdat ze van hem wag gaat, omdat zijn liefde stierf ?
Mag hij hot zich gemakkelijk makers en in doze bootee •hietorie
zien enkel eon joyous opkalefateren of opnieuw van stapel doers
loopen van de welbekende huwolijksschuit ? Of is hij dan profaan ?
En toont hij daardoor reeds voor eeuwig to behooren tot de ongeneeslijk-onsympathieken ? Helaas, dit laatste vonnis voeit hij wel
eenigszins to verdienen --- dock, daarover schaamt hij zich niet ;
integendeel ! Alleen ziende hoeveel oprecht stork gevoel hier aan
hot woord is, meenende werkelijk jets to zeggen to hebben ; alleen
ziende hoeveel goods wil zich hier zijns inziens onnoodig afslooft,
zucht hij hoofdschuddend : j a, j a ; er zijn menschen en menschen !
G. F. H.
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Ix.
Ret was een vroeg-donkere middag in de laatste weken
van .A.ugustus. Buiten pletste de zomerregenn neer in
dikke loodrechte stralen ; en telkens pakten zich nieuwe
wolken, als dotten vuilig grijs, tezamen boven de stad . De
straten lagers leg, al den ganschen middag ; of en toe zag
men menschen met paraplu's, vrouwen de rokken hoog
geheschen inn slordigen greep, met wijde passers stakebeenen
van de eene schuilplaats naar een volgende . In de lucht
was iets grimmig-kouds al van naderenden herfst .
Bij G u ill e p o n f r e r e s hadden ze het een week lang
druk gehad met de „eerste najaarsopruiming" . Ret magazijn
stood 's middags geregeld stamp . Ret was tot nu toe ook
goed weer gebleven en daarvan profiteerden de op koopj es
loopende dames om to winkelen . Nu scheen het wel eensklaps met den mooien zomer gedaan ; de onophoudelijke
stortbuien hielden de menschen in huffs .
„Willen we maar niet licht makers ?" had E m m a al
eens gevraagd, hoewel het nog niet laat op den middag
was . In het wat lage, diepe magazijn, waarvan kasten en
toonbauken lijkig beslagen leken op hun wit verlakt, wrong
zich de dageschijn niet dan met moeite meer binnen .
O .E.Tx9
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Maar Mar i e had er dadelijk uitgeplompt of ze gek
was : op licht kwamen die madammen of als vliegen en ze
zaten hier n u juist zoo kwiek ouder mekaar, flu den
S c hell e v i s c h er niet was en de heeren naar Parijs
waren -- voor de nieuwe winterstoffen .
Ze warenn met z'n vieren : Marie, E m m a, juifrouw
vleerders en Dora Mulleman . Juffrouw vleerders,
van „boven", verving de plaats van juffrouw S c h e 11 e m a n s
die met verlof was ; ze was overigens maar drie, vier jaar
ouder dan E m m a en M a r i e en ze noemden haar alleen
maar „j uffrduw", omdat ze flu eenmaal eerste jiiffrouw was .
Eigenlijk was ze niets juifrouwerig, die B e r t h a V l e e rm u is, zooals ze in haar eigen afdeeling genoemd werd
als je haar aanzag m oest je al lachen : zoo'n lan ge sladood,
zei Marie altijd. En zoo mager ! En altijd kijken of ze
met alles de draak stak . D o r a Mull e m a n, die 's zomers
veel boven werkte, was nu beneden voor de naj aarsdrukte, ter
vervanging van ' t B e v e r t j e, dat al drie weken ziek was ;
haar kostbaas, die, op weg naar zijn werk, een paar keer
aan de zaak was aangeloopen, had gezegd dat ze het niet
lang meer makers zou .
Zij hadden hun winkelbankjes knusjes bij elkaar geschoven in een leuk hoekje tegen de etalage, welke ze, om wat
meer licht to krijgen, half hadden uitgetrokken . Zoo konden ze juist door een reet op de straat zien, waar telkens
een tram in den regen voorbij schoof. Als achter een gordiju
van grijzige stralen schimmerden aan de overzij de banketbakkerij en de sigarenwinkel „Deli", welks deur of en toe
open en dicht klapte .
„$uuu . . . " bibberde D o r a, zich in haar dunne bloesetj e
tegen E m m a aanschurkend . „Wat 'n hondenweer ; lam dat
de bass nog geett kachel wil laten zetten ; je crepeert hier
letterlijk van de kou !"
De anderen lachten . Een kachel in Augustus ! Juffrouw
v l e e r d e r s, die winter en zomer door „schotsch" droeg,
rekte haar lange ledematen, dat het bankje tuntelde ;
daarbij vertrok ze haar mager-geel gezicht, dat haar veel
ouder maakte dan zij werkelijk was, tot een half verveelden
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half opzettelijken geeuw, waarbij bet glad-glimmig vel op
alle plaatsen als scheef over de botten trok, dat de meisjes
bet uitproestten ! D o r a M u 11 e m an, de ellebogen op hear
knieen, lachte met een reeks van belle schatertjes, na telkens eerst een hijgerigen ophaal achter in hear keel, hear
lichaam near achter schokken d op bet bank] e ; bij bet afloopen der schater-reeksjes wrong hot bovenlijf den near
hear schoot terug in een nooit-te-eindigen-schijnende lachkramp . Mar i e patste er breede gulpen nit van dik-gullen
lack, en E m m a kirde hear zacht-zilver lachgeluidj a er
bescheiden tusschen door .
„Nou zeg, als julie klaar bent moot je 't 'zeggen",
vond V 1 e e r d e r s, droog . „En weten jullie : ik zou wel zin
hebben in een taartj e ."
Pat deed de meisjes opnieuw losbarsten . J^uffrouw
V leer d e r s had zoo'n breeden mood en als ze gaapte was
hot zoo'n groot, hol get, dat je onwillekeurig, als je daaraan
dacht en tegelijk aan taartjes, hot wel uitproesten mbest .
Juffrouw V 1 e e r d e r s had een manie voor taartjes. In,
de zaak ping hot praatje road, dat ze hear heele safaris
voor bijna mots den taartjes besteedde en dat ze dairom
altijd in 't scbotsch ging, dat ze per rol insloeg om de
goedkoopte .
Mar i e was hot eerst weer nuchter . ,,Zoo d lijk zal
de loop] ongen wel komen ", zei ze, „dien kunnen we ze den
wel effen laten halen" . . .
„He ! van die roomsoezen !" viol D o r a hebberig bij .
Buiten regende hot
; regen de hot
. Menschen spoedden
fangs met paraplu's, wear hot water in zilveren kraaltjes
fangs neerdroop . A.f en toe klapte de dour van den sigarenwinkel aan de overzij . Het schemerde meer en meer . Zij
zaten flu stil, de bankj es bij een, en de vier pear oogen -de licht ontstokene van juifrouw Vie e r d e r s, de bruinbrutale van Marie, de droomerig-grij ze van E m m a en de
mots- zegg ende van D o o r
achter en boven elkaar door
den wijden kier over de etalage-kast been, uitspiedend
near buiten.
„Toch suf, zoo'n middag dat er niemand komt", vond
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Mar i e . Toen : „Waar zit die lamme jongen nou we r
zoo lang" . . . .
Maar de deur klingde open en een jongen van een
jaar of twaalf, druipend, neergeduwd onder een groote doos,.
kwam binnen .
„Waar heb je weer zoo lang gezeten, he ?" snauwde
Marie hem dadelijk tegen .
De jongen bukte zich de dons van zijn rug, stood toen
bedremmeld, met oat-geregend armezondaars-smoeletje, voor
de meisj es.
„Pet van je hoofd als je den winkel binnenkomt ; hoe
dikwijls moet ik je dat nog zeggen 2, . ." baasde Mar i e.
De jongen gehoorzaamde, stood flu in zijn news to pulleken .
„En nou vort er mee
Waar heb je gezeten al dien tijd ?
„Ik . ., bij Grevelingen . ., bij . ., ik . ., most ik
zoo lang in de gang wachten . . , en . . . "
„Non . . . en . . ."
„Enne bij D o m p e r s deejen ze nie open ; ik heb wel_
tien keer gescheld . . ."
„Ach, je liegt jong ; straatjes weer omgeloopen natuur--

lij k ; weer loopen spel en he 2, . . "
„Non zeg, met zul k wee"r," kwam E m m a m edelij dead ..
„Non, hoor eens . . . " vervolgde M a r i e, „nou ga je
maar 'es eerst wat taartjes halen, maar niet hierover versta-je ;.
bij G e r r i t s e n op den hoek van de Vestingstraat" . . .
„Ja juifrouw" . . .
Tot de anderen, gedempt : „Non zeg, wat zullen we
semen ? Roomsoezen ?"
„Ja, zk zeg . . . " bebbigde D o r a.
„Ik ook . . . " juifrouw V l e e r d e r s .
„En jij Em?"
„Non, mij ook maar" . . , zei E m m a, die een beetje
ben auwd was .
,,He, he, dat doet een mensch goed," lekte zich juifrouw
Vie e r d e r s het laatste tipj a room naar binnen .
„En het breekt ook wat den middag," vond Mar i e .
„Peck zeg, dat juist dat etre van V e 1 d e r s moest
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binnenkomen ; den heelers middag zie je geen mensch, en
juist op zd6'n oogenblik . . . Ik von-'em e6n.ig zooals E m
ze onder de toonbank weg moflelde !" gichelde D o r a.
O, weten jullie, de room . . . zit nog aan m'n vingers ! ! . . . "
iachte E m m a opgewonden, in een kleinen triomf.
Maar D o r a en Marie waren half-fluisterend een gesprek
begonnen, terwijl de beide anderen n u weer naar buiten
staarden, waar de regen stroomde . Het liep naar den
.avond toe ; het schemerde al meer .
„Ik zal nu toch maar even het licht gaan opdraaien,"
had E m m a gezegd .
„Mooi zwart vent] e . . , hers flu al drie keer met 'm
nit geweest . . . laatst zeg . . . maar dat wou ik niet . . , je
beg rij pt . . . "
„Hoe ben je eigenlijk aan hem gekomen ?" vroeg M a r i e .
„Nou zeg, hoe kom je gewoonlijk er aan . Daar heb je
zuo je loop] es op, he ? . . . "
„Loop] es ?" vroeg E m m a, zich wit bruusk naar de
twee wendend . „Wit voor loopjes 2 , • ."
„Nee maar heb ik je ; „het kind" wil dok gaan scha,rrelen !" spotte D o r a.
E m m a fi iemelde zenuwachtig met haar vingers ; haar
wangen gloeiden .
„Toe zeg, weer nu niet flauw ; je weet
heel goed dat ik zoo'n kind niet ben," ijverde zij .
„Nah ? . . . " betwijfelde D o r a nog . Toen zei ze : „Vaste
regels heb je er natuurlijk niet voor, maar je begint wel
zoo langzamerhand to leeren wit je niet en wit je wel
moet does . Als er een heer vOor je loopt moet je je
nooit to v&1 haasten om hem in to halen en als je hem
fangs gait nooit to king aankijken ; je gait din juist wit
harder loopen, net of je niks van 'm hebben moet en je
neuriet er een lied] e bij en kij kt naar de lucht . . , zoo is
inzjn methode tenminste."
,,En . . . gaan ze je din achterna ? . . . " vroeg E m m a
ademloos . Hair slapen bonsden ; 't was of vuur nit haar
wangen springen zou .
„Dan fluiten ze meestal . . , en din kijk je eens om . . .
en d an . . . "
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Maar de winkeldeur kliengde weer en de meisjes stovent
van bun bankjes achter de toonbank.
Het was een oud vrouwtje in een bonte omslagsjaal en
met groote, vaal-verschoten paraplu waarlangs bet wafer aan
alle kanten in straaltjes afliep . Met veel omslachtigheid
zette ze haar in den standaard.
„He, he, is me dat een weertje . Een mensch waagt
zich niet op straat. En ik zeg al zoo tegen mezelf, als bet .
non niet was dat de juifrouw al gisteren avond gestorven
was en ik bet toch aan d'r meneer most gaan zeggen . . . "
Met een zucht : „Ja, ja, een oud mensch dat beleeft .
wat . . . ."
„Welke juffrouw is gestorven ?" onverschilligde M a r i e .
„Je bent hier niet terecht, denk 1k."
„Welke juffrouw ? Nee, terecht ben ik hier wel ; 't
sting toch buiten tegen de glazen : G i l l i p o n of zoo wat ;
nou, maar dan ben ik toch terecht boor ; die naam bet 'r
in d'r ijlen wat door bet hoofd gespookt ! . . . 1k . . ."
„Maar van wie kom je ?" vroeg E m m a ; een voorgevoelen neep haar de keel toe .
„Nou, van de juffrouw die bij mij een kamer ht . Ik
en me man we konden dan al zoo eens tegen mekaar zeggen
dat we onze kamer driemaal op een dag wel beter verhuren
konden, maar hoe gaat dat ; je hecht je van zelfs aan zoo'n
mensch en . . . ."
„Is bet B e v e r t j e. . . ddbd ?. . ." vroeg E m m a, nauwelijks ademend . Ook de anderen zagen op, verwachtend .
Het vrouwtje keek verwonderd . „B e v e r t j e? Nee, ja,
dat weet ik niet ; die ken ik niet . Ik bedoel juffrouw
B ever s, die bij mij inwoont : gister avond om zeven uur
is ze gestorven . . ."
Er heerschte een oogenblik stilte. De regen tikte tegen
de groote spiegeiruiten . En alien dachten ze aan bet bocheltje,
dat ze zoo dikwijls geplaagd hadden . Niemand had zich
voor 't overige ooit veel aan haar gelegen laten liggen ;
ze was stil en eenzaam haar weg gegaan ; 's morgens hot
eerst aan de zaak, om uit zich zelf en gewillig de werkjes
to doen die de andere juffrouwen news-ophalend voor h r
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lieten liggen . Nadat ze ziek was geworden had E m m a
haar eenmaal opgezocht ; toen was de hospita juist nit voor
een boodschap ; M a r i e had het wi11en doen . En nu was
zij dood.
„Vertel . , ." stokte E m m a . En het vrouwtje begon
„Nou
ze was dan al lang niet goed . Eigenlijk is
ze zoo lang ik haar ken al ziekelijk geweest . Dat wordt
flu zeven jeer. Al dien tijd heeft ze bij mij gewoond . Een
pear keer zijn we nog verhuisd en toen is ze trouw meegegaan . Dat ik de kamer beter had kunn en verhuren, dear
spreek ik nou met van . . . afij n, de s to roper verdiende ook
maar een schijntje salaris . . . Maar wet ik zeggen wou . . .
ze was dan altijd al aan 't sukkelen . Ze kon nachten leggen hoesten . En dan altijd zoo in weer en wind er nit .
Juffrouw, zei ik dan wel eens : ik zou van daag maar 'es
thuisblij ven ; maar dan was het geregeld : nee juffrouw, ik
heb to veel to doen, 't is juist in de voor] aarsopruiming,
of : nee juffrouw, wet zouden de heeren dan wel zeggen, of
zoo iets. Nou afiju, 't is altijd nog gegaan, al gebruikte ze
den laatstenn tijd dan ook veel medicijn . Tot ze nou Vrijdag
voor drie weken 's avonds thuis komt : juifrouw, zegt ze,
nou geloof ik toch dat ik werkelijk ziek ben . Ze trilde
over al haar leden en Meek dat ze zeg ; het tweet stood
haar op het voorhoofd. Juffi ouw, zeg ik, j e hebt de koorts,

kruip er maar gauw in, dan zal ik direc' wet kamillenthee
voor je zetten en om den dokter sturen . Maar van een
dokter wou ze niet weten . Maar ze kroop er toch in en
gelijk was ze weg, zei geen verstandig woord meer . Non
ik dacht, alschoon ze dan geen dokter hebben woil, dat het
toch beter was er een to laten halen . Ze was niet in een
ziekenfonds zoover ik weet ; ik en me man hebben een uitstekenden busdokter, en tegen B e t, me dochter, die aan
't strij ken was, zeg ik : B e t, zeg ik, loop jij eens near onzen
busdokter . A.fij n, om kort to gaan : toen zij het den volgenden morgen hoorde speelde ze op dat ik toch om een dokter gestuurd had . Ze kon dan zoo tusschenbei erg snibbig
zijn . Afijn
een ziek mensch vergeef je zoo iets al licht.
En dat ze zoo schrieltjes geleefd het, om zoo to zeggen
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zich n ooit een verzetj e gegund, dat was toch ook maar
allemaal voor d'r oude moeder ., ."
,,Had het B e v e r t j e een moeder P" . . . riep E m m a
nit . Ze hadden dat nooit geweten . En het kwam hear flu
zoo vreemd voor dat het B e v e r t j e, die zelf reeds zoo
oud leek, flog een moeder zou hebben gehad .
Het vrouwtje knikte . „Die moet nou zoo om ende bij
de tachentig zij n ; verdere familie had ze niet"
,,En . . . heeft ze flog geleden toen ze stierf ? . . ."
„Niet dat ik weet . . . wel voor dien tijd . Ze scheen
den pijn in al d'r ledematen to hebben ; ze kon eau
stuk door leggen kreunen in d'r bedstet. En als je den
zoo mismaakt ben . Afijn . . , van d'r uiteinde weet ik zoo
precies niet . Ik was juist even om een boodschap geloopen .
Juffrouw, zeg ik flog, ik ga even near den slager, maar ik
ben zob terug. Je heb den toch een man en kinderen ; je
ken je huishouden er niet onder door laten loopen, je
begrijpt . . . En toen ik terugkwam lag ze dood . En non
kwam ik even oat het aan d'r meneer to zeggen . Het was
een best mensch ; we waren aan d'r gewend geraakt me
man en ik, en op de kinderen haarlui verjaardag bracht ze
geregeld wet met ; zooals ze daaraau dacht ! En den had
ze toch altijd hear oude moeder . . ,"
Ret vrouwtje zweeg ; zeg wet verlegen om zich heen
den winkel road, toen near hear paraplu die in den bak
stood nit to druipen . „Als de dames het misschien aan
meneer wilden zeggen," eindigde zij besluiteloos . „Het zal
mijn tijd worden . . ."
De meisjes knikten en het vrouwtje nam hear paraplu,
groette en vertrok. Buiten had de regen opgehouden .
Nat en triest lag de straat nit in de schemering ; groote
plassen rilden in den wind . Even gonsde een tram voorbij,
in dof belle-getamp ; toen was het wetr stil .
De meisjes zaten flog altijd op hun bankjes voor de
reet der etalagekast en zeg en nit . Vier pear oogen achter,
boven, elkaar, staarden : de grijze peins-oogen van E m m a
flog wet peinzender den straks, de brutale van Marie
als met een wags van zachtheid overtogen ; de niets-zeggende
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van D o r a M nil e m a n bleven niets zeggen en de out-stokene van juifrouw V 1 e e r d e r s keken onversehillig voor
zich been .
Toen zei Mar i e opeens, inn de stilte : „Zeg, moeten we
bier nog lan g er zoo kniezerig bhj ven zitten ? 1k ga licht
makers ; 't is bijna donkey . En dan . . , zeg . . , we hebben
nog een heelers avond . Ms we nog 'es wat taartjes lieten
halen zeg ! Set breekt den tijd zoo en . . . wij kunnen bet
toch niet helpers he, dat bet B e v e r t j e non dood is? . . ."
X.
E m m a lachte, kneep haar vriendin onwillekeurig even
in den arm van looter pret . „Wat vindt je dan anders in
me geworden zeg ? . . . " drong ze gretig .
M i e n en zij liepen gearmd (hoewel M i e n meestal zei
dat 't niet stood) op den Langen Singel, op weg naar de
muziek . 't Was een Zondag in 't eind van Augustus, na
een paar dag en plasreg en. weer een mooie avond van den
nazomer . Over bet groen der singelboomen lag een bronzen
gloed door de zoo, die nog niet geheel verdwenen was .
Zij waren wat vroeg, direct na de avondboterham maar
op weg gegaa n. ; wat hinderde bet of de muziek nog niet
was begonnen . E m m a herinnerde zich dien eersten avond
dat ze met Mien, half teg en haar zin, naar de muziek
geg aan was inn bet Gravensteenpark ;
nu was zij niet
onwillig meer, vond bet integendeel aardig van M i e n, dat
die dadelijk had meeg ewild toen ze haar was komen afhalen .
W i 11 e mien, op haar vraag, lachte fij ntj es, dan E m m a
't armkneepje teruggevend, als jets leuk-intiems tusschen
twee goede vrien.dinnen, zei ze : ,,Ach, zbo maar, ik weet
niet, maar ik vind je toch anders, al weet ik nu zoo
precies niet waarin bet zit . Weet je, je bent niet meer
zoo'n . . ."
„Zoo'n ,,kind"!" lachte E m m a . „Zeg, jullie vonne
me vroeg er wel een heel erg kind, zeg ? . . . "
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„Nou-en-of !"
„Nou ja, maar je moot niet vergeten, dat jk pas van
huffs kwam," verdedigde zich E m m a . „Wet had ik non van
de wereld gezien, zeg-nou-zelf . Je weet niet beter of alles
is overal zooals thuis en . . . "
„Nou, wet „en"-j a ?" vroeg Mien op eon zan gerig toontj e,
dat hear stem soma hebben kon wanneer hear aandacht
door jets anders word afgeleid . Herhaaldelijk ontmoetten
ze flu slenterende groepjes mensehen, alien wet vroeger
gekom en om, near hot scheen, van den avond to genieten
en van onder den schulpran d van hear baby-hoed
spiedde Mien of en toe schuins near de heeren die er zich
onder bevonden.
„Nou
en je merkt den later wel dat hot niet overal
is zooals thuis he?" v aide E m m a aan, en hear oogen
droomden heen over hot water . Zij waren nu vlak tegenover de muziektent, waarvan zij, dear ze de andere zij van
den singel genomen hadden, door hot water gescheiden
bleven. De herrie zagen ze aan den overkant roezen zonder
dat zij or door werden geraakt . Hot ,,netter" publiek en
die werkelijk om de muziek kwamen hielden zich gewoonlijk
hier op den vrij eenzamen singel-weg, die nog goudig bebesprenkeld lag in 't laatste zonnelicht . De eerste marsch
had nog niet geklonken en do beide meisjes slenterden
arm-in-arm nu met to midden der verspreide groepjes, nit
welke eon licht gezoemel van ate m m en steeg in den vrede
van den wijden avond . Ook eon pear andere meisjes uit
de zaak ontmoetten ze : Greet Rikkers en Dora Mullem an, die hard, aanstellerig lachten en elkaar plagend van
den eenen karat van den weg near den anderen to duwen
liepen . „Bejour !" riepen ze de twee in 't langs komen toe .
Toen nog even omkijkend : „Zeg, hoor eons!" . . .
Maar Mien liep door ; trok hear neusj e op . „We gaan
niet met ze mee hoor," besliste ze. „Ze kunnen stikken
voor mijn part ."
E m m a lachte stillet jes, met weer onwillekeurig eon
knussig kneepje in Mien's arm, waarvan ze zelf schrok,
bang dat Mien or boos om zou kunnen worden . Die Mien!
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Leuk dat ze met hair wel mee wou, of mocht zij met met
Mien?? Mien was in alles zoo veel m6er dan zij, veel
mooier en chiquer, en dan . . . M i e n moist zoo veel meer,
van het levee en zoo, en moat je doers moest om aardig
gevonden to worden, „getapt" to zijn zooals ze onder elkaar
op de zaak dat noemden. M i e n was zoo heelemaal geen
;
,,kind"
zij moist wel moat er in de wereld to koop was .
Eenig, typisch toch die hoed van M i en, met die witte
veeren. Haar gezicht kon er zoo leak onderuit kijken, zoo'n
contrast dat gezicht en die hoed ; je moest lechers als je
er naar keek . Zij had er 66k al over gedacht er een to
nemen ; altijd dat matel6tje ! stood nou niks ! Dat nieuw
model „Baby" was misschien wel moat opzichtig, maar toch
eenig sjiek en niet duur ook . Bij W e s t e r v e 1 d stonden
ze voor f 5 . voor de glazen . . .
,,Wat bee jij stil," vond M i en .
„En jij !" lachte E m m a .
„4 ja, maar da's waar ; jij bent ook zoo'n muziekliefhebster !" spotte haar vriendin nog .
Het klonk moat bedeesd . 't Was waar, ze hield veel van
muziek en ze schaamde zich dat ze naar dien marsch straks
beast niet had geluisterd . Even probeerde ze nu ook moat
op to vangen van bet tweede stuk, bleef een oogenblik met
M i e n aan den graskant stilstaan . Maar toen schoot bet
haar ook plotseling weer to binnen waarom zij M i e n voor
vanavond had afgehaald, en een bloedgolf gulpte naar haar
wangen . Het leek haar flu zoo oneigenlijk, zoo onwaarschijnlijk dat zij het daarom zou gedaan hebben : all6en om
van M i e n to weten . . . hoe ze toch . . . maar neen . . . bet
zou slecht zijn . . , ze kon bet zich niet meer indenken en
ze zou bet toch immers ook nooit durven vragen . . .
Langzamerhand was bet volley geworden op den Sin ,
gel-weg . „Zoo 's Zon dags ken je bier eigenlij k niet met
goed fatsoen loopen", vond M i en, „dan is bet zoo ordinair .
Toch gek dat er altijd nog net publiek 66k komt he ; moet
je opletten . . . " M i e n gaf haar een elleboogstootj e, en bei-
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den zagen naar een groepj a heeren, die luid pratend, zwaaiend met burs dikke wandelstokken, voorbij gingen .
„Wat 'nn boord heeft die gene he? 't lijkt wel 'n
manchet ; toch wel 'n leuk ventje met z'n zwarte snor . . ."
E m m a lachte nerveus . Wat was bet dat naar flu op eens
weer zoo onrustig maakte, haar zoo'n weifelend en klein
gevoel gaf ; terwijl ze zich straks nog zoo zeker en zeifbewust gevonden had?
Iet was flu bijna docker. Aan den overkant lag de
muziektent in een krans van lichtjes, die in 't roerlooze
singelwater spiegelden met jets sprookj esactitig feeerieks .
Roerloos en plechtig-kalm stonden de boomers, zwarte massa's
nu, if tegen de transparante lu cht . Aan den linkerkan t
van den Singelweg lag en villa's achter kleine tuintj es, en
achter hoog opgeschoven vensters, in de donkere kamers,
waar slechts als een nietig stipj a bier en daar bet vlammetj e
van een theelichtj a een plekj e boorde van rustige intim iteit,
zaten de bewoners zacht-pratend, luisterend naar de muziek .
En langs den weg of en aan, of en aan, de slenterende
menschen, als vale schimmen nu, in bet doezig gezoem van
stemmen, dat opsteeg in den stillen avond .
Mien had gezegd bet wat koud to krijgen en staande
onder een lantaren had E m m a haar haar manteltje „opgegeven", welken dienst toes wederkeerig W ill e m i e n aan
haar bewees . In hun glad-beige manteltj es gingen ze flu :
manteltjes-uit-de-zaak, waaronder-uit de lichte rokken barer
zondags japonnetjes als plakkaten van wit opplekten in de
schemering. M i e n liep elegant bewust met haar glaceee
ban dj es in de ondiepe zij zakj es ; de len ige schuiprand van
haar ooten
grn hoed ja-ja-de mee op haar kort-nette stapj es .
E m m a wriemelde onrustig met haar vingers aan den
knop van haar parasol . Zij voelde zich vreemd to moede ;
de avond was niet als een rust, dock als een broeierige
onrust om haar been . In 't geschuifel der menschen die
haar onophoudelijk voorbijgingen was jets gluipend-verraderlij ks ; ze zag ze niet, ze onderscheidde niet ; bet waren niets
dan donkere gestalten meer
en bet weten dat bet telkens
dezelfde waren maakte haar zenuwachtig . Een ding slechts zag
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zij, zag zij in 't licht der enkele lantarens, maar v6~lde zij,
v6~lde zij vooral bij 't donkey langs haar been schimmen
der gaande en keerende gedaanten : dat hot er telkens twee
waren : telkens een man en een vrouw . Er waarde een dome
gefluist er, en of en toe klonk een lack ; van nit de tuin tj es
der villa-huizen zwoelde geur van heliotrope .
Zwijgend ging E m m a naast haar vriendin, die na nog
een s gezegd to hebben dat bet bier niet veel zaaks was
zich to vervelen liep ; sprak van naar huffs gaan . Maar
E m m a had toen zoo grappig-smeekend gevraagd van tochnog-maar-oven-te-blijven, dat Mien schouderophalend had
toegegeven, hander -in-de-zakj es-hoed-j a-j aend was blijven
been en weer slenteren, zich zelf heel opofferend vindend,
en nijdig tegelijk op D o r a, die haar juist met dat zwartje
gepasseerd was ; zoo's schaap !
Toen zij voor de zooveelste meal bij de bocht waren
wear ze moesten omkeeren, dwong E m m a haar opeens
bruusk tot voortloopen, haar bij den arm grijpend.
„Mien . . ."
Hear stem stikte, schor .
„Gut kind, wet mankeert je ?" nuchterde haar vriendin .
Zenuwachtig friemelden E m m a' s vingers aan de moues
van M i e n' s manteltje ; haar beenen trilden order 't gaan ;
vlammen schoten naar haar wangen en haar adem hijgde kort .
„Mien . . ."
„Nou zeg, wet is er den ? Jij M i e n t en je Mien t
maar en er komt niks !"
„A.ch . . . 't is ook eigenlijk zoo gek . . , maar ik wot . . . .
ik wou je maar vragen, wanneer bet voor de eerste meal
was, dat een jongen . . . of eon beer
. je . , . "
Mien lachte even kort, schel-op. „Gut kind, hoe kom
je dear zoo ineens op? En ik weet bet ook warempel niet
meer, maar gisteren is hot heusch niet geweest boor! Kin
je zoo denken, als je van je twaalfde jeer zoo goed als
aan je zelf bent overgelaten. Nou enfin, ik ben er niet
van dood gegaan als je ziet . . ,"
En zij lachte nogeens, luid-op, klein, ratelend lachje,
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stelde then voor maar weer gauw onder de menschen to
gaan ; ze verlangde naar huffs .
En E m m a list zich willig leiden, als een kind .
's Nachts schreide zij . Hear levee scheen haar ~~n
groote, wijde onvoldaanheid toe, waarin zij verlaten roadtastte. A.nderen hadden lief, of genoten tenminste het
levee, moisten to nemen moat hue niet geboden werd . Zij, ze
zou nooit worden liefgehad, en het levee to nemen durfde
zij niet . Ret levee, dat levee wet die anderen nemen, het
beangstte haar en ze' vond het vies. Het broeide om haar
rood als het dien avond gebroeid had en vroeger al eens,
nit den thin van dat danslokaal ! En toch . . , o, het
he~rlijke levee . Ze wilds het, ze wilds . Moest haar levee
den kleurloos vergaan van den eenen dag op den anderen,
zonder en sprankje intiemheid, een arm om haar hals,
een streelende hand op haar hoofd ? Ze wilds het niet,
uitdrogen in die suffe, saaie zaak, een oude vrijster worden
zooal s S c,h a 11 e m a n s of het B e v e r t j e . Ze was jong,
jong, jang . . . ze voelde bloed in zich stroomen, warm
bruisend bloed . . . Begrepen de menschen, die de maatschappij maakten, dat den niet . Dat ze niet kon ? . . . . En
dat ze den slechten weg zou opgaan als men haar nog
langer gevangen hield ? . . .
DERDE HOOFDSTUH.
I.
Op een middag zei G e r r i t onder 't eten : ,,Em, L e o
heeft me vandaag op street staande gehouden en hij heeft
naar je gevraagd . . . . "
E m m a staarde hem aan, met groote, verschrikte oogen .
„Nou . . . , en ik heb natuurlijk maar gezegd dat je 't
perfect maakte en dat je bij G u i 11 e p o n in de zaak was,
dat scheen hij niet to weten, maar jennegie wet zab die
vent er nit, afgevallen en bleek en den met zoo'n rooie
nens . En een vuile boord datti anhad, tj isses !"
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„'t Is toch zonde van 'm ; 't was vroeger zoo'n knappe
jongen," vond tante . „E m ma, nog een scheppie boontjes ?
Maar gut kind, wet zie je bleek . Jij hoef je d'r toch
werentig niks van aan to trekken dat 't zoo rear met 'm
geloopen schijnt"
Doch G e r r i t scheen flog jets to willen zeggen wear
hij verlegen mee was . Hij klikkerde met zijn mes op zijn
bard, verschoof zijn bril en liet zijn servet op den grond
vallen .
,,Ja en then
. nou . . , then stonden we zoo to praten
en den kreeg ik toch ook met 'm to doen, en ale je den
bedenkt dat hij vroeger zoo dikwijls bij one kwam then pa
nog leefde . Then . . . . non enfin, eerst wou hij niet, scheen
wel bang voor E m m a to zijn, waarom mag Joost weten . . .
maar eigenlijk had hij toch wel lust ook ; ken je zoo zien ;
hij moet den ook al bar weinig gezelligheid meer in zijn
levee hebben . . . . Afijn . . . non, toes heb ik hem den maar
gevraagd of-i 'es an wou komme . . , en . . . "
Tante viel hem in de reden, met een slag op het
tafellaken, dat de schalen rinkelden . Ze zag opeens pears
van woede .
,,An wou komme ! An wou komme ! ik heb then maar
gevraagd of-t-i 'es an wou komme !" bauwde ze hear zoos
na. „Ea dat zeg je maar zoo kalm fangs je neus weg ! Jij
sullepiet, je moeder maar dat grappie op t'r hale to halen
wet ? Zal me nou zoo'n jongen, die z'n eigen vergooid het,
tot niks-nie gedeugd het near 't schijnt, die drinkt en de
hemel weet wet meer heeft uitgehaald ; zal me dear in m'n
selon met z'n smerig e lichaam ; misschien . . , misschien
heeft-i wel ongedierte ! . . . "
Die laatste woorden gilde ze uit ; dik zwollen de aderen
op hear voorhoofd ; met een ruk schoof ze hear stoel achternit, liep nn door de enge kamerruimte nijdig op en neer .
G err it, verbluft, lag op zijn ellebogen hear schapig aan
to kij ken .
„Het ontschoot me zoo . . . hij zee . . . ." stot'terde hij flog .
het ontbreekt er nog maar aan
„Hij zee, hij zee
dat-i het niet zeif gevraagd het ; had 'm clan laten staan
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waar-i stood jou hall dat je bent ! Maar dat wil ik je
vertellen : dat als hij hier komt, ik hem vierkant de dour
voor zijn news toesmijt . Zeg 'm dat maar, compliment
van mijn !"
„Dat kan niet . . , hij . . , ik weet . . . "
„wat kan niet, wat weet je niet, goof dan asem
.
bong!
..
„Hij komt vanavond al om negen uur en ik kan hot
hem niet gaan zeggen, want ik weet niet waar hij
woont . .."
„Vanavond ? ? . . ."
Nu ze z66 direct voor hot felt geplaatst word, scheen
taste verbluft .
„Ik dacht . . . omdat hij zoo bang voor E m m a scheen
en E m gisteren gezegd heeft, dat ze vanavond naar Marie
Terhorst ping . . ." stotterde Gerrit .
De woede van juifrouw M u t s e r s was plotseling gekoeld ; ze scheen zich flu zelfs wat to schamen over de
grove woorden die ze gebruikt had, zij, die tegenover 't
kind van haar zuster tot nu toe altijd lets had pogen to
redden van den schijn der burger-voornaamheid harer
familie, waar zij zich, vooral door haar huwelijk, zoo deerlijk
uitgevallen wilt . Zij toonde zich alleen flu nog verlegen
met hot geval.
„'t Gekste is, dat ik hem wel de dour voor zijn news
1kann toegooien, maar dat dan ook meteen de heele buurt
hot weet," overwoog zij . „Ze kletsen her toch al zoo gauw.
.Hot best zal dan maar zijn dat ik hem inlaat, maar hem
good last merken dat hoe eerder hij zijn matjes weer oprolt hoe beter. Om negen uur zeg je, G e r r it P" . . .
„Jawel," zei G err it, zich nog wat boontjes opscheppend, tevreden dat hot zoo was afgeloopen .
,,Em, wil jij dan vanmiddag maar eon ons allerhande
meebrengen, van G r e v e r s op de Lijnmarkt ; je gaat er
toch langs als je van de zaak komt P"
E m m a knikte, zonder ook maar flauw to weten waarover taste 't had. .Hot was haar zoo vreemd aangekomen,
als eon slag : L e o, die naar haar gevraagd had en die nu
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her in huffs komen zou . Het woelde, het duizelde door
haar heen ; ze moist niet of ze er zich gelukkig door voelde
of bang ; ze kon niet denken ook ; alleen dit gene stood
haar helder v6or : L e o zou hier komen . . .
In de zaak deed zij apes werktuigelijk, haar gedachten
voortdurend bij L e o, die naar haar gevraagd had en die
flu moist dat zij hier werkte : bij G u i 11 e p o n f r e r e s . . .
Hoe had hij geweten, dat zij hier in de stad was, en dat
hij gevraagd had hoe zij het maakte, was dat geesn bewijs
dat hij niet boos was om moat zij eens hem had misdaan ?
Tranen sprongen haar in de oogen als zij daaraan dacht .
0, ze was slecht geweest, een slecht, lichtzinnig schepsel,
die roekeloos met haar gel uk en het zijne had gespeeld .
Ze zou zich flu wel voor hem op de knieen willen werpen
en zijn hand vatten en hem smeeken haar to vergeven,
hem to zeggen al haar twijfel en haar strijd, haar all .eenheid nu, haar saai, eenzaam levee
en dan zou hij wel
begrijpen, dat God haar genoeg had gestraft . Toch, dien
avond thuis to blij v en durfde zij niet : ze was zoo laf, ze
schaamde zich zoo . . . Zij drong zich op, dat het niet kon,
omdat Mar i e haar gevraagd had mee to gaan naar haar
huffs : een jonger zusj a was jarig, die vriendinnetj es kreeg ;
flu zoud en ze spelletj es doers en zij en E m m a moat op de
kleintjes letters . Maar innerlijk voelde zij heel goed, dat
zij bang was en laf en d rum alleen L e o ontweek . Toch
vond zij er, na de sluiting der zaak, een snort van bevrediging in de koekj es to gaan koopen, als werkte zij daardoor iets met aan 't bren gee van moat huiselijke gezelligheid aan L e o, die, naar G e r r i t vertelde, het nu zoo eenzaam had. Thuis . gekomen at zij haastig haar boterham,
deed toen vlug nog even de allerhandes in het trommeltje
in den salon, om dan maar dadelijk naar Marie to gaan ;
hij mocht eens moat vroeger komen !
Juist was ze klaar en stak haar hoed vast, toes er
gebeld werd en even later door tante aan 't traptouw
getrokken . Ze hoorde gestommel, een stem, en . . . . o lieve
God, daa,r was hij al
O . E . IX 9
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Haar hart bonsde, nadat het even geweest was of het
stil stond . Maar hij trad al het salonnetj a binnen, achter
hem tame, en
„Gut L e o, non zie je hair ook flog! Dat treft !" zei
juifrouw M u t s e r s. En tot E m m a : „Kind, ik zou me
hoed nou nog maar effen of zetten ; je kan M a r i e dan wel
zeggen . . . . "
Leo was even aan den ingang van de kamer blij ven
staan, als verschrikt, zijn oogen vliegende van links naar
rechts . Toen herstelde hij zich, kwam naar haar toe en
gaf haar een hand, kalm zeg geed : „Dag E m m a . . . " Doch
daarna weer verward zag hij het salonnetje rood, als niet
wetend waar hij zijn hoed moest neerleggen .
„Zet uwe zich maar op de canape, die is gemakkelij k,
L e o . . ." noodigde tame, in een en al beminnelijkheid van
gastvrouw. „Ik mag toch nog wel L e o zeggen, zooals
vroeger ?"
„0 ja . . . ja . . . graag . . . "
Het duizelde E m m a ; als een waar was voor haar
oogen ; al de dingen in het kamertje schenen to tollen om
haar heen . Ze hoorde de stemmen van L e o, van tante ;
ze verston d fel-scherp ieder woord, maar ze kon er geen
verband tusschen brengen : het tuimelde alles weg in den
duizel die door haar hoofd zwemelde . Werktuigelijk had
zij haar hoed afgezet ; flauw herinnerde zij zich dat zij naar
M a r i e, moest, dock . het was of zij hier met onzichtbare
hander werd vastgehouden, en zij zonk neer op een stoel,
staarde wezenloos L e o en tame aan .
Tante intusschen vond, dat die L e o toch een heele
nette jongen gebleven was, wat dat betreft . Die G err i t
toch, hoe zoo'n jongen overdrij ven kon . Hij had wel een
beet] a een rooie n eus die afstak bij zijn wit gezicht, maar
dat kon toch van den wind komen ; dat het non juist ook
zoo woei vanavond . En dan zijn kleeren, wel wat kaal en
versleten, maar toch heel en een schoone boord had hij
66k om . Ze had gedacht zoo'n halven bedelaar in haar
huffs to krij gen, maar dat viel me6, dat viel erg mee .
„Zeit uwe jets, L e o ? . . . .
3
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„Ik zeg dat het me spijt dat ik zoo vroeg ben .
1k . . . ik had gesproken van negen uur, omdat ik dacht
niet eerder vrij to zullen hebben, maar . . , en toen dacht
ik . . , acht was toch eigenlijk een betere tijd . . . "
„0, 't geneert ons niks-niet en zoo zie je E m nog
neteen. Jullie hebben samen heel wat afgespeeld vroeger.
Als ik dan bij je moe kwam was het altijd : o, E m m a die
zal wel weer met L e o J a n s e n of een van die jongens
achter de bramen zitten . . . Ja, ja, je scheen me d'r zoo
eentje, E m ! Zoo'n echte wildebras. Ik, als je 't mij vraagt,
heb wel eens gedacht : hoe me zuster dat toelaat . . . Afijn,
ieder nu oet voor zich.zelf weten hoe dat-i zijn kinderen
opvoedt ; da's 66k weer waar . . . "
Juifrouw M u t s e r s, na haar gerammel, zweeg, en er
gaapte n u een plotselin ge stilte, waarin L e o zenuwachtig
met zijn hoed to draaien zat . E m m a alleen had even
geglimlacht, heel flauw . Het was of na dat eerste oogenblik van verwarring een groote kalmte in haar was neergedaald, een berusten in wat was gebeurd, als had alles
3moeten loopen als het geloopen was . Ret hinderde haar
niet dat tante van haar vroeger levers sprak, herinneringen ophaalde die haar op andere oogenblikken zouden
pijnlijk zijn geweest ;
niets hinderde haar nu meer ; het
was alles goed zooals het was . Een gerustheid, een blijde
tevredenh.eid bijna, was in haar, flu zij L e o daar zoo kalm
zag zitten als een vreemde . . . . Hij had niet het verschrikkelijke, het afstootende waarmee haar verbeelding hem na
dien Zondag was blij ven zien
en het was haar of, nu
die obsessie was weggezonken, ook de schuld minder groot
werd, die zij had aan L e o' s ongeluk . . .
Hij ook scheen langzaam aan wat op zijn gemak gekomen ; zijn oog en, die diep in de kassen gezonken lagers van
zijn baardeloos, wager gezicht, vlogen niet meer zoo heen
en weer door het kamertj e, als zochten zij jets . Bedaard,
op tante's vragen, vertelde hij, met een bescheiden, vlakke
stem, die of en toe maar lichtjes trilde, hoe hij na den
Good van zijn vrouw in de stad was komen worsen en dat . .
„Gut, was u getrouwd ? . . . " viel tante in de reden .
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„Dat moisten we bier niet eens . E m m a wis' jij dat ? Ja,
ja, zoo zie je : als de menschen zoo nit mekaar raken . . ."
E m m a zat stil en glimlachte . Ze had bet niet geweten,
ofschoon wel vaak vermoed, maar nu, dat hij bet vertelde,
scheen bet haar of zij bet altijd geweten had . Het was
goed en natuurlijk, alles . . .
„En nou bent u dus zoo her en moat doet u non zoo
al her in de stad, weer een winkel ?" informeerde tame .
Een vluchtig rood vloog over zijn gelaat ; zijn oogen
dwaalden weer even, schichtig, als zochten zij .
„Neen, neen, geen winkel . . , hij was her op kantoor . .
bij een graanhandelaar . . ."
Tante, nieuwsgierig, vroeg nog door ; toen eensklaps
„Gut Emma, meid, zou je non maar niet naar M'r i e
gaan ; 't is al bij negenen ."
E m m a stood op . „Ja, ik zal flu maar naar M a r i e
gaan ; bet is bij negenen . . . " sprak zij zingzangend tame
na, als ontwakend nit een droom. . Toen begon ze nerveus
to lachen. „En we zouden spelletj es doen, kien en zwarte
Piet ! De kinderen zullen al wel haast naar bed gaan . . ."
Zij hoorde zich zelve spreken als door een gags ; alles
duizelde en draaide weer in bet salonnetje ; ze stak driekeer mis voor haar matelotje vastzat .
L e o was opgestaan . „Ik ben blij je nog even gezien_
to hebben," zei hij eenvoudig .
Juist kwam toen G e r r i t binnen, en E m m a vertrok .
IL
Was bet verleden dan nu dood, voor goed ? Was bet
niet als zij aanzag de portretten barer ouders of zij blikte
in 't gelaat van lieve bekenden nit een vorig bestaan ?
Zag zij zich -- kind
nu niet terug als op de platen
van een owl, oud boek, waarvan zij, mij merende, langzaam
de bladen omsloeg ? Moest haar naam toen niet geweest
zijn die van een princes of een bloem : Viola of Adelaide,
of misschien ook die van een der oude riddersagen, waarvan
vader vertelde : Isolde, Bruunhilde of Hildegonde P
. O,
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het zachte, zachte omslaan van de sprookjesbladen, blad
na blad . Was het niet om van to schreien, die geur van
oude boeken ? En waarom dan het werkelijke levers zoo
hard en wrang ?
Was het, omdat het verleden flu dood was? . . .
Zij had L e o terug gezien ; haar naam had hij genoemd,
en het was geweest of een vreemde then had uitgesproken .
Stil had hij tegenover haar gezeten in tante's kamertje en
tante had v erteld van hoe zij bramen plukten, Leo en
.zij . . . en zij hadden geluisterd, o ja : bramen plukten -een klein meisje en een kleine jongen
die moesten flu
lang, lang al gestorven zijn . . .
Het had alles moeten zijn als het was . Alles moest
altijd zijn als het was, en het was goed . Ret meisje en
het jongetje waren dood
en er was nu een ander meisje
en een jonge man . Dat waren vreemdeu . De jonge man
ging een levers waarvan het meisje met moist, en het meisje . . .
trala, trala, het meisje . . .
Eon oogen.blik was E m m a het zich bewust geweest
haar teleurstelling . Zij had verwacht dat L e o jets doen,

jets zeggen zou, jets bizouders, jets dat het verleden weer

tot heden zou makers, hoe dan ook . En er was niets gebeurd . Eij het afscheid had L e o haar de hand gereikt,
heel gewoon, zooals hij het tante en G e r r i t straks eveneens
zou doen . Daarna was zij gegaan . Zij had, geloofde zij, verwacht dat hij haar schelden zou, haar verwijten dat zij de
schuld was aan zijn ongeluk, en zij had hem to voet willen
vallen en vergeving smeeken
en alles zou geweest zijn
als het vroeger was .
Doch hij had niet gescholden . Hij scheen er to verlegen, to bang voor . Zijn oogen hadden rood geschicht,
als zocht hij . Zocht hij jets? En waar was hij bang voor ?
Dat was de moedige, fiere L e o nit het sprookj e niet
geweest . . .
Het levers lag nu v6or haar als een schoon, blank vel
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papier. Zou zij het vol schrij ven met doode muffe dingen,
zooals zij haar rekeningen schreef P Zij kon niet ; zij was
er to jong voor ; had er to veel voor van het levee verwacht. Zou het haar dan flu niets brengen dan tranen en
verveling P Ze kon niet ; ze kon niet . Ze wilde lief hebben
en liefgehad worden, lachen en gelukkig zijn !
was zij gelukkig P Had zij lief P Maar M i e n
Mien
zacht tenminste naar 't geluk, en eens zou zij het zeker
vinden . Zij 66k, zij wilde zoeken naar haar geluk, het
zoeken waar zij het vend . God P Hij behoorde tot dat vorig
levee waarmee zij had afgedaan . En als God de menschen
niet toestond gelukkig to zijn was Hij wreed . De menschen P
Zij gaf wat om ze ! Gaven de menschen wat em hair P Die
duffe mevrouwen, die ze in den winkel hielp, die o, zoo
fleemerig konden „j uffr6uwen"
zag en ze niet op haar
neer als op een minderwaardig wezen, geed genoeg ore hue
bloesjes en handschoenen to verkoopen, waarmee ze 's avonds.
gingen naar concerten of opera P O, het levee, het warmlichtende, he~rlijke levee! Glansde het haar, van nit de
verte, niet aan met een glimp van bedwelmen.de zaligheid P. . .

Ze hadden er al dagen van to voren in de zaak over
gesproken : het jaarlijksch Koninginnefeest . Eerst 's middags
parade, dan 's avonds de singels met vetpotjes verlicht
en ook vuurwerk ; jongens zoo fij n! B e t s, wier vader
ambtenaar op het stadhuis was, moist er alles van ; onder 't
werk door vertelde ze D o r a, E m m a en Marie fluisterend
bizonderheden ; telkens moist ze weer moat nieuws ! Juffrouw
S c h e 11 e m a n s moest haar herhaaldelijk bevelen haar
mend tech moat dicht to houden .
G err i t had E m m a gevraagd den feestavond nu eens
met hem nit to gaan, dock E m m a, die siuds den avond
dat L e o er was geweest, een nog greeter hekel aan haar
neef had gekregen, weigerde bruusk, zoodat tante boos uitviel : „Nou, zeg 'es, je kan dat warempel wel op een
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fatsoenlijker manier zeggen ; de jongen heb je toch niks
gedaln zou ik denken ?"
„Waarom zeurt hij dan ook altijd zoo ; ik heb hem
eens en voor altijd gezegd, dat ik niet wil," kribde E m m a .
Allen aan G e r r i t ergerde haar ook zoo : zijn dour brillegezicht met den onnoozelen grijns, zijn handen, de manier
waarop hij sprak . Het maakte haar zenuwachtig. Ook tame
maakte haar zenuwachtig . Ach, alien eigenlijk maakte haar
kriebelig in den laatsten tijd, ze begreep zelve niet waardoor. Op 't magazijn begon ze haar week slecht to doen ;
herhaaldelij k liep ze standj es op van de S c h e 11 e v i s c h,
en dan had ze lust bruta,al to antwoorden . Wat kon bet
haar eigenlijk schelen alles !
E m m a had met M a r i e, D o r a en G r e e t afgesproken
's avonds met z'n alien naar de illuminatie to gaan ; M i e n
wou niet ; had al een andere afspraak naar ze beweerde .
Tante, die er altijdd wat op to zeggenn had als zij meisj es
zoo onder elkaar gingen, had E m m a wijsgemaakt dat de
broer van D o r a meeging, waarbij ze toch even gebloosd
had our haar leugentje . Maar dadelijk drong ze zich op
dat bet taste ook niks-niemendal aangina ; dat taste haar
news ook altijd steken wou in hair zaken, en dat ze oud
en wij s genoeg was our to weten wat ze doen en laten moest .
Er stak ook niets in, dat ze met zijn vieren gingen ; ze
zouden n.iet opgegeten worden of gezakkerold, of. . .
Maar over dat derde ,,of", dat ze als vanzelf in haar
gedachten aanv ulde, liep ze maar gauw been . Nou ja,
nou ja, maar als ze niet wilde dan zou er toch ook niets
gebeuren kunnen Ms sours eon beer haar aansprak of
vastgreep in 't gedrang. En er kon toch ook immers niets
gebeuren in zoo's volte ; wat 'n onzin dan van taste our
dat uitgaan onder mekaar niet „fatsoenlijk" to vinden .
Taste moest noodig van fatsoen prates !
En als t6ch . . . , je kon toch nooit weten . . . . ja . . . .
dan . . . . Enfin, zoo's „kind" als vroeger was ze toch niet
meer! . . . .
's Middags, in haar vrij e anderhalf uurtj e, haastte ze

336

,,GUILLEPON FRERES ".

zich met eten our de parade to gaan zien . En : zielig toch
wel, zoo'n jongen . . . . had ze gedacht, terwijl ze voor den
spiegel in het achterkamertje haar matelotje vaststak en
door het glas haar neef bij de tafel zag zitten, zoo goeiiggelaten in het stadsnieuws van de „Rijsseldamsche Omroeper" verdiept, n u zij gezegd had niet to willen dat hij met
haar mee ging. Toch eigenlijk wel egoist van haar ; ze
woonde toch ook bij zijn mbeder in huffs, al betaalde ze
char dan ook voor . . . en dan was hij toch altijd flog haar
n~~f . . . .
„Zeg, Gerrit"
„Ja, wat is 't ? . . . . " G e r r i t zag gretig op van zijn
kran.t ; zijn brilleglazen schitterden even in 't zonlicht .
„ Wou je heel graag met me mee ?"
Een licht rood vloog over G err its huffs-kleurig gezicht ;
groot-verbaasd draaiden zijn oogen achter zijn bril . Toen
zei hij, achterdochtig, veer op zijn kraut ziende
,, ch . . . . maar jij wi immers niet . . . .'
Lieve-help wat 'n jongen! dacht E m m a. Toen,
plagerig : „Wat zou je zeggen, gesteld dat ik zei dat je
mee mocht ?"
G e r r i t bong zich dieper ; maakte baloorig een rij
kleine scheurtj es in den witten rand van het krantj e .
„Ach wat, je zegt het tack niet" . . , beet hij boos .
Aha, hij wordt nijdig ! dacht E m ma, en opeens
kriebelde een geniepige lust in haar op hem flu kwaadals-een-spin to zien worden .
„Natuurlij k zeg ik het niet ; ik zou wel mal zijn ; ik
zeg maar : gesteld dat ik het zei, wat, zou jij dan zeggen ?. . ."
Een knisterend geknetter van de kraut, die G err i t
eensklaps tot een bal frommelde en op den grond sweet .
Hij werd vuurrood, zette zijn bril af, schoof met een ruk
zijn stoel achteruit . En hij barstte los
„Jij . . . jij . . , je zou iemand dol maken . . , je zou . . .
iemand . . , dot maken . . . je bent . . . een . . , een . . , ik weet
niet hoe ik je noemen moet . . , een kat ben je . . . .
char
sours ben je net een valsche kit!! . . . "
Werktuigelijk was E m m a even achteruit ge`veken,
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geschrokken van zijn plotselinge drift . Nu herstelde zij
zich en moest lachen om zijn woede, die haar van een
komieke machteloosheid scheen. Toch vond zij zichzelve
slecht hem zoo getergd to hebben ; een „leelijk trekje in
haar karakter", uoemden ze bet vroeger thuis al . . . En
eigenlij k toch ook sneu, zoo'nn jongen ; bovendien de eenige
die wet om haar gaf . . .
„Nu, wees maar weer goed boor,
en als je me wet
minder boos aankijkt, mag je me" .
„Mag . . . mag ik den me?? . . ."
G err i t was opeens weer een en al lievigheid . Toch
niks geen man .
's Avonds, near 't vuurwerk, had hij wcer mee gewild,
maar dear had ze een schotj e voor gestoken . Neen, neen,
heusch niet, 't ken niet : ik heb Mar i e beloofd . . . haastte
zij zich weg.
Op bet Rijsseler Plein zouden ze elkaar treffen, dock
toen ze er aankwam vond ze er G r e t a R i k k e r s pas ;
de anderen lieten nog een oogenblik op zich wachten .
Ret Plein met al zijn groen en ~rlagdoek maakte op E m m a
dadelijk al een feestelij ken indruk ; stroomen van menschen
begaven zich in de richting van den Wagendonckschen
straatweg reeds near de illuminatie . Van over de vlaggende
huizen, uit de zacht-wit-blauwe lucht, begon bet lichtjes
to schemeren . Gauw kwam flu ook D o r a in rose-katoenen
bloese met wit-kanten strik. E m m a droeg licht-blauw
met donkey-serge rok en een gordel van breed wit zijdelint . Alleen M a r i e dook nog steeds niet op . Juist wilden
de anderen maar been gaan, als aangetrokken door den
aauhou.denden stroom van vroolijke menschenn die near
de Wagendoncksche straat togen, toen ze kwam aan
hollen met haar groote huzarige stappen en buiten adem
beast .
„0 zeg, hebben jullie lang gewacht ; maar nou moet
je hooren . ., ik had bijna niet mee gekund . Me pa . . ."
Marie vertelde, rammelde een lang verhaal, terwijl ze
zich flu in den stroom begaven op weg near de Singel~ .
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Overal waar ze door kwamen vlaggen en groen en gekleurde
schilden tegen de huizen ; her en dear ook een gekroonde
W van oranjegeverfd bout met vetpotjes, die wel gauw
zouden aangestoken worden . Van alle kanten klonk muziek
uit de cafe's ; onder de veranda van bet Weener Koffiehuis
zat bet stamp ; een man liet een aap in soldatenpakj e
tegen de spijlen opklauteren en ze bleven een oogenblik
stilstaan om to kijken .
Op de Singels zag bet al zwart van menschen, hoewel
pas een klein deel der vetpotjes was aangestoken ; zelfs
in 't plantsoen en op bet exercitieveld er naast, waar straks
bet vuurwerk zou pleats hebben, stonden er al, of zaten
neer in 't gra,s .
„Nou, zijn die bang geen pleats to krijgen !" zei M a r i e,
aan hear oran j e das verschikkend . Dat was weer iets
voor M a r i e, dacht E m m a : zoo'n oran j en lap om hear
hals to hangers ; 't stood vreeslijk opzichtig .
Zij beraadslaagden er over wet flu to doers ; eerst maar
de Singels eens afloopen vond Dora : dat was altijd leuk
met al die menschen .
,,Maar 't zal een geweldig gedran g wezen", zei E m m a
benauwd . Ze was altijd bang in gedrang .
„Nou zeg, je ben toch niet van porcelein zou ik
denken . . . "
H.et viel ook flog al mee ; als ze maar niet to gauw
vooruit wilden konden ze in den stroom blij ven, liepen
zelfs tamelijk ruim . Toch voelde E m m a den zwaren kleerengeur van al die menschen drukkend om zich been
zwoelen, en hear feestelijke stemming van straks, toen ze
door de bevlagde straten ging, was nu wel wet gezakt .
Maar aan den anderen ken t toch wel weer leuk 66k, al
dat yolk, moest ze D o r a toegeven . Om hen been een
geroezemoes van stemmnn en klanken, gelach, gefluit, gesis,
gehuil van kinderen, die in de verdrukking zaten . Dan
was er wel even een standje : de moeder die tegen de
omstanders to keer ging van dat bet schande was zoo'n
klein kind niet nit denn weg to gaan ; bet had een ongeluk
kenne krijge !
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,,Waarom hou je dan ook niet rechts, juifrouw !" leukte
een droogcomiek en de omstanders lachten.
her en daar op hot gras, tegen de tuinhekken der
singelhuizen stonden kraampjes en wagons met pruimen,
koek en suikergoed ; een paar ook verkochten papieren
waaiertjes, kietelaars en mirlitons . De meisjes kochten
elk een waaiertj e, omdat hot zoo warm was en M a r i e
nog een mirliton tot ergernis van E m m a.
„Je gaat daar toch niet op blazers ?" vroeg zij haar
vriendin verschrikt. Doch M a r i e : „Waarom niet, ik zou
niet weten waarvoor niet", en ze blies met eon neuzig
brow-geluidj e hot eon of ander straatliedj e.
„`yacht dan tenmin ste tot hot wat donkerder is" . . .
vond uu ook G r e et. „We zijn toch altijd dames he?
m oet jo bedenken . . . "
De geheele linker-never brandde nu, een onafzienbare
rijing van lichtjes fangs hot water : telkens om de vijf
witte een rood, dan Brie witte weer en een blauw ; een
& nig gezicht gewoon, als je er zoo fangs kook, vonden
de meisjes .
Maar ginds was men bezig eon muziektent aan to
stokersn midden in 't water, on, nog verder op, den Chineeschen Tempel, waarvan in de kranten had gestaan als 't glanspunt van den avond. Eenig gewoon ! Fijn ! „Moot je
zien hoe dat in 't water terugspiegelt", zei D o r a, ,,net
of hot alles dubbel is, zie je wel" . . .
Hot word nu al donkerder, on de reftexen verscherpten ;
van alle zijden glensterden flu de lichtjes op, slingerden
zich weg in breede bochten fangs de glooiende grasbermen
van de singels, als tweevoudige snoeren lichtende kralen,
vreemd-wuft affeestelijkend tegen den strengen achtergrond
van 't zwarte geboomte . A.fwisselend uit de societeit Concordia en de geImproviseerde tent in 't water, klonken
schetterende fanfaretonen als met vlagen van muziek aanzwellend en verdeinend op de golvingen van gonzend
geluid, waarmee de menigte onophoudelijk om de singels
stuwde en dat als eon dikke walm van klanken in den
avond hangers bleef .
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iiet gedrang vermeerderde nu ieder oogenblik ; troepen
opgeschoten jongens slierden telkens rues-lawaaiend to
midden der vredig-kijkenden door, as slaande met burs
groote ledematen overal gaten in den zwarten menschenmuur, die dadelijk weer semen-stevigde . Met bet toenemend donkey word de stemming opgewondener . Van
alle kanten neusden gekkig mirlitons onherkenbare
deuntj es ; serpentines, in alle kleuren, kwamen geniepig
aanzeilen ; confetti regende sneeuwig Deer . Pauweveeren,
in even-geglans van eigen vreemde schoonheid, trilden
teertjes to midden van veel botte hoed-hoofden, dra geknakt en verflen st, weggetrapt onder den voet . En onafgebroken, als do deinende zee van klanken die zwol en
verstierf, aanzwol machtig-dreunend als ver orgel-gegrol,
en verstierf in de duizende kleine geluidjes van eon enkelen
lack, eon kreet, deinde de menschenwoeling of en
aan, of en ears, eon onheilspellend-dompe geruchting temidvan den zwart-zwaren boomers-opstand .
De vier meisjes hadden Dog altijd Diet kunnen besluiten hot gedrang to verlaten . E m m a had eon pear meal
tevergeefs beproefd de anderen mee to krijgen near 't plantsoon, vast eon goede pleats opzoekon voor hot vuurwerk ;
ze wilden Diet, toeterden allo drie nu a] s bezotenen op
hun mirlitons tom idden van de toeterende menigte ; eon
neuzig gezoem van alle kanten . E m m a had or ook eon
gekocht, dock ze schaamdo zich eigenlijk or op to blazon ;
of en toe probeerde zij eons heel zachtjes, maar den klonk
hear hour eigen stem z66 vreemd, dat ze meende hoe iedereen near hear kook en gelooven moest dat ze gek was .
Verlegen hield ze hot ding nu in hear moues gemoffeld,
dear ze hot Diet durfde weggooien om de anderen . Ze voelde
zich heel onbehagelijk ; herhaaldelijk word ze geduwd of
door hossendo troepen opzij gedrongen ; eons slangde
zich eon serpentine gluiperig-plotseling om hear hall,
als eon levend dier, en eon ander meal griezelde eon handvol koude confetti langs hear nek Deer over hear blooten
rug . In hear schrik slaakte zij even eon gilletje, en, om-
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kijkend, zag ze juist nog een beer, die zich lachende door
bet gedran g wrong .
„Zeg, we moesten nu toch maar zien er nit to komen ;
bet wordt nou toch to bar," vond eindelijk oak D o r a .
„Weet jullie wet ; als we eens een plaats zochten in
„Zomerlust", daar hebben wij vann den achterkant een leuk
gezicht op 't water ; maar ik denk dat alles al vol is .
Enfin, maar eens kijken", . .
E m m a en G r e e t vielen dadelij k bij, dock Marie
spurrelde nog even tegen ; ze was juist op haar mirliton
van op een afstand aan 't meeblazen met een troep jongens
en meisjes, die in een kring dansend twee-stemmig bet
Kroningslied blerden . D o r a trok haar echter mee uit de
volte den hoek om van den singel near den hoofdingang
van 't cafe Zomerlust, welks voorgevel blindend straalde
met een dubbele reeks wapperende gasvlammetjes . Ook de
naam prijkte in gas to midden van twee sterren . In den
achtertuin die aan den singel lag was bet propvol ; de
tafeltj es stonden er beast op elkaar, en de meisjes, naa
even besluiteloos rondzien, wilden juist maar weer terugkeeren toen G r e e t de anderen plotseling voortduwde
tusschen stoelen en tafeltj es door, bonzend bier tegen een
dikke dame, sleepend daar een sj aal van een tafeltj a af,
voort voort, gauw near den waterkant toe . Ze had een
pear menschen zien opstaan en ze kwamen nog juist op
tij d de leeg gelaten plaats to bezetten .
„Ile, he . . . " pufte G r e t a nit, neervallend, zich koelte
toewaaiend met haar zakdoek . Toen : „Zeggen j ullie non
maar 'es dat we her niet echt zitten" . . .
Ook de anderen bewuifden zich met zakdoeken en
waaiertj es ; inderdaad, ze hadden her een prachtige plaats .
Vlak v66r hen strekte zich bet donkere singelwater, omzoomd met zijn snoeren van vetpotjes ; schuin opzij de
lichtende muziektent, waaruit de tonen duidelijk en toch
niet hinderlijk tot hen over-klonken en aan den overkant, versehemerend tegen bet zwart der boomen, de rusteloos wriemelende menschenmassa's, den onafgebroken stroom
van donkere lichamen en bleeke hoofden, waaruit altijd
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maar, altijd maar, dock flu vervaagd, als ver, bet dompe
geruchten bleef opstijgen. En over dat alles, water en
menschen, blakende een rose gloed, to zwak om bet verder verwijderde geheel to voorschijn to halen uit den nacht
en toch bet aanduidend, bet alles aanduidend, dat bet in
deze rossige afglimpingen opleefde tot een wonderlijke
nieuwheid, een vreemde oneigenlijkheid, als was dit bet
levee met meer van iederen dag, het nuchter-gewone, maar
een levee van droom en van sprookj e, hier aan 't roerlooze
singelwater met de wegrijende lichtsnoeren en bet verre
geroes van bet feest . Zoo scheen bet E m m a tenminste een
oogenblik toe, terwijl zij nu, opademend na bet gedrang,
in haar hoekje zat naast de anderen en luisterde naar de
muziek, die nu juist met de ouverture Leichte Cavallerie
van Supp~ inviel . Toch, lang duurde deze droomstemming
niet. Om haar been, in den vollen tuin, was druk-hard
gepraat van stemmen ; ook Door, Marie en Greet
spraken luid . En de afstand van hier tot de woelende, opgewonden menigte ginds bleek flu ook niet zoo groot to
zijn als bet haar eerst, zdo komend uit den suizel van
feestdrukte buiten, in de betrekkelijke rust van den besloten
caf~tuin geschenen had . Het feest was nog wel daar aan
den overkant vlak bij en rel, en bet werd nu zelfs of alle
geluiden veel duidelijker en afgescheidener hier tot haar
doordrongen dan toen ze zich midden in de volte had gezien . Doch bet had nu niet bet pijnlijk--ruwe en beangstigende meer van straks ; zij voelde zich hier prettig-veilig
in haar hoekje en ze begon plezier to krijgen in bet feest,
alle die joelende en hossende menschen, zich dringend
langs de smalle singeloevers . floor ze zingen en blazen op
bun mirlitons ; een bekende wijs was bet en wat klonk bet
opwindend ; toch wel leuk zoo'n feest ; ze zou eigenlijk wel
zin hebben om met to doen, als ze maar niet zoo bang
voor gedrang was en om zich vuil to waken en bekenden
tegen to komen . Daar opzij zat mevrouw v a n L a a r al,
die onderwijzersvrouw, die 's morgens zoo dikwijls in den
winkel kwam ; als die haar toch zag op zoo'n ding blazend
of meehossend, ze zou zich d66dschamen gewoon . Wat
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s praken die M a r i e en D o r a veer hard .
„Zeg, wezen
jullie toch wat stil ; mevrouw v a n L a a r zit daar !" stootte
ze M a r i e aan . Maar M a r i e praatte door. „Die ? Daar he
'k maling aan" . . , had ze even er tusschen door gezegd en
E m m a zat op duizend spelden, dat mevrouw v a n L a a r
bet kon gehoord hebben .
„O zeg, daar he-j e Mien 6ok . . .
D o r a richtte zich half op van bun tafeltje, zag over
de men schenhoofden naar den ingang . En ze wenkte
,,Mien! Mien!"
M i e n scheen niet dadelijk op to merken, bleef in de
deur staande uitzien naar een plaats .
„Ze schijnt met een beer to zijn, zeg," zei D o r a, en ze
wenkte weer : Mien! Mien!!
Toen kreeg M i e n ze in 't oog en een oogenblik later
zagen de meisjes een beer in een licht zomerpak en een
strooien hoed haar plaats makers tusschen de tafeltj es door .
„He . . . " zuchtte M i en, aan haar hoed schikkend, „ik
had niet gedacht dat we flog een plaats kregen ; jij wel
F r e d ?" - tot den beer
; toen : „Gelukkig dat jullie one
zagen, zeg . Mag ik jullie voorstellen : meneer Van B e rgum . . . JufFrouw Ter Horst, juifrouw Rikkers, juffrouw M u 11 e m a n en juifrouw C u y p . . . "
De beer lichtte even zijn stroohoed, fijntjes glimlachend
onder zijn blonde snor, meende E m m a . Toen liet bij
W ill e m i e n doorschuiven en haalde voor zichzelven een
stoel van een der andere tafeltjes bij . Hij kwam recht
tegenover E m m a to zitten .
„Wat een volte he ?" merkte M i e n op, bet kettinkje
om haar hale wat verschuiven d . Zij zag er lief en elegant
nit, dacht E m m a, heelemaal een dame in haar creme
bloesetje met borst en mouwen van eenn dunne, opengewerkte
stof, waardoor bet rose-blank van hall en armen schemerde .
Door de garneering van bet borststuk was luchtigj es
een smal oranje zijdelint gehaald, wart heel gedistingeerd
stood . De groote strik van Marie was er schreeuwerigbrutaal bij . M i e n droeg, ondanks de volte, haar witten
babyhoed .
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„Mag ik de dames nog wat aanbieden"P vroeg meneer
V a n B e r gum galant . Meteen zag E m m a hoe hij zijn stoel
wat dichter naar Mien toesehoof. Het was op en top een
heer, met zuiver gesehoren gezicht en lang-fijue puntknevels,
waaraan hij of en toe draaide met zijn dunne, spits-uitgeknipte nagelvingers. Een mooie man in zijn luchtig
wit flanellen pak . Toch durfde E m m a hem niet goed
aan to zien ; alleen als hij een oogenblik met M i e n fluisterde of over het water zag, waagde zij het schuchter even
de oogen naar hem op to si aan . Die M i e n ! Hoe kwam ze
toch aan zulke meneeren ? . . .
Er was jets in haar van vage of keuring voor M i e n,
tegelijk met bewondering en een stifle jaloezie . Het was
de eerste maal dat ze zich zuiver-bewust was op Mi e n
jaloersch to zijn .
Opeens zag ze Van Berg u m wenken ; toen foot hij
even, twee, drie tonen, als een signaal .
„Wat is 't, zeg ?" vroeg Mien, maar hij antwoordde
niet, foot nog eens en nog eens het signaal . Toen, zich
naar de dames wendend, met weer even dat fijne lachje
„'t Zijn vier wan mijn vrienden ; zitten ginds tegen de
schutting aangeplakt ; de dames zijn juist met haar vieren ;
1k veronderstel dus dat ze er niet tegen zullen hebben als
ik . . . Aha, bonsoir, drommels is me dat doof zijn ; ik fluit
al en fluit . . , maar mag ik even voorstellen dames : de
heeren Van Dam, Van Marghem, Sluyswijck en
P o 1 d e r v e it. De dames H out en, eee . . . enfin, de dames
zullen zich verder zelf wel introduceeren denk 1k ; niet waar
dames ?"
G r e e t en D o r a gichelden ; de nieuw aangekomenen
bogen even licht, schoven stoelen aan voor zoover die er
waren ; twee moesten op 't rasterwerk aan den waterkant
plaatsnemen . De heeren praatten flu even order elkaar,
behalve een kleintje dat zich dadelijk met G r e t a was
gaan bezig houden ; flu waren het M a r i e en D o r a die
samen gichelden .
„Drommels fang nog bij U r y nagehangen gisteren
avond" . . , schoof een der heeren zijn stroohoed in den .
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nek . Hij zat schrijlings op zijn stoel en wischte zich het
roodgezwollen baardeloos gezicht met zijn zakdoek .
„Waren er veel lui ?" informeerde V a n B e r g u m.
„Een stuk of acht : Grietheimer, Rademan, Lopp e r s, enfin de heele pan zoowat, en dan nog een pa ar
introduces . Champagne geheschen ; ik dacht vanmorgen
dat m'n kop barstte" . . .
„Maar schoone jonkvrouw, foei, wat zijn dat flu voor
wreedheden ; kom, dat kunt u toch niet meenen ! U maakt
me rampzalig, compleet fou van wanhoop, weet u dat wel P" . .
G r e e t lachte zenuwachtig, schel-even, hetzelfde lachj e
dat M i e n sours hebben kon ; bleef nog steeds het heertje
afweren, dat zijn arm our haar middel wilde slaan en haar
met een comisch-geaffecteerde stem allerlei zotteklap
toevoegde.
Maar rondom stonden de menschen op, werden mantels
omgeslagen, kellners betaald ; het werd tijd voor het
vuurwerk .
„Aha, jetzt geht der Zug los !" luidruchtigde het
geaffecteerde gesportpakte ventje, dat door de and .eren
A k k y genoemd werd, dock eigenlijk Jonkheer A .1 b e r t d e
J o n g h v a n M a r g h e m heette en van adel was en heel
rijk moest zijn, maar een echte doordraaier, naar D o r a de
anderen influisterde . Met sprong hij op van zijn stoel,
zijn beenen hoog opgooiend, net een aap ! proestte M a r i e,
terwijl A k k y, G r e e a in de steek latend, brutaal zijn
arm door dien van D o r a stak en op de mast van een
juist invallenden marsch met koddig-vooruitgeschopte passers achter de andere mensehen aan het erf of marcheerde .
D o r a zag slim-blij nog even lachend naar de andere meisjes
our, haalde tegen Marie de schouders op, naar A k k y's
gestreepten rug wij zend als wou ze zeggen : hij-is-nie'-wij zer .
,,Net zoo'n slappe hansworst", vond Mar i a oneerbiedig
en G r e t a lachte zuur-zoet, ala had ze spijt our haar
preutschheid .
Toen was het, dat E m m a ook zachtjes haar arm had
voelen nemen en een stem beleefd-vriendelijk had hooren
vragen : „Mag ik ? . . "
O . E. 1X 9

23
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Even staarde zij den vrager aan, verschrikt . „Maar ik
moet naar huffs
. . . " jokte zij . Doch tegelijk was het een stem
in haar die hitste : The non, the nou, durf nou ; flu is het
een gelegenheid, een mooie gelegenheid ; je hebt immers al
zoo lang gewild ! Het is feest vanavond, wees nu vrbolijk ;
wees flu niet verlegen, praat nu, lach, wees lief! Geniet flu,
geniet ; grijp flu het geluk flu het zich voordoet ! ! Morgen
is het weer het andere levee : het gewone, dorre, saaie
levee bij G u ill e p o n f r e r e s! Durf dan flu, durf ! . . .
In een enkele secon de schoot het alles door haar heen,
en toen flu de stem nog eens herhaalde, met dien klank
van bescheiden vriendelij kheid : „Mag ik a . . . " tegelijk ook
een arm haar al lichtjes drong tot voortgaan, streefde zij
niet tegen, dock knikte even bijna onzichtbaar, en wandelde
met haar geleider den tuin uit .
Zij spraken niet ; liepen wat snel om de anderen in to
halen, die buiten het Cafe op hen waren blijven wachten .
In het vreemde schijnsel der flakkerende gas-letters zag
E m m a G r e t a, D o r a en Marie elk aan den arm van
een heer ; Mien en meneer Van B e r g u m waren naar huffs
gegaan, vertelde haar M a r i e .
„En flu voorwaarts marsch ! en allemaal goed bij
meka~ar blijven !" commandeerde A k k y, met D o r a vooruit
stappend. Waar ze liepen was het flu tamelijk leeg en donkey, en of en toe zag E m m a, die door haar geleider een
beetje werd achter gehouden, de beweeglijk-witte figuur
van het jonkheertje D o r a plotseling loslaten en luid schaterend den weg ophollen, zijn beenen in de lucht gooiend
als een bezeten paard, waarna hij dan telkens weer met
uitgebreide amen naar D o r a terug galoppeerde .
Langzaam, her in de donkerte, aan den arm van dien
vreemden heer, voelde E m m a weer haar oude verlegenheid
van die avonden in 't balzaaltje, als ze niet geweten had
wt tegen haar dancers to zeggen . Doch het was sterker,
benauwender nu, ofschoon gemengd met een zweem ook
van lichte vol doening. Haar wangen gloeiden ; in haar borst
peep een wonderlijk gevoel, dat haar 't regelmatig adem-
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halen belette . En werktuigelijk bijna antwoordde ze op
ale vragen die haar gedaan werden met korte woordjes, die
haar geleider eindelijk to verdrieten schenen, zoodat hij bet
laatste gedeelte van den weg bleef zwijgen . „0 wee, flu is
hij boos, nu zal hij mij misschien wel plotseling loslaten
en naar de andere meisj es gaan . . . " jammerde bet in
E m m a, en ze dacht aan dies danser die haar eens midden
in de zaal had laten stann . Ze zou zich d6od schamen als
4dat nu nog eens gebeuren moest.
Maar de beer
dien zij straks door de anderen als
S 1 u y s w ij c k had hooren aanspreken
bleef haar vasthouden, niet brutaal maar lichtjes, als met die zekere
terughoudende beleefde elegance, welke zij altijd bij de
heeren tegenover de dames op haar modeplaten had bewonderd . Ret scheen wel een nette jongen to zijn, van
goeden stand ; dat moest toch ook wel, als hij een kennis
van dien A k k y was, dien hij als „j e" aansprak . Wat leuk
dat hij een baard droeg ; bet maakte hem vat ouder dan
de anderen, zoo dadelij k veel meer bezadigd . En vat was
hij chic gekleed in 't zwart : alles eerste stoffen, en zijn
gezicht rook naar zulke lekkere zeep . Eigenlijk gek van
haar zoo verlegen to zijn ; hij moest haar wel „bokkig"
vinden . . . . philosopheerde zij .

Toen ze, over een plank, op 't exercitieveld kwamen,
'aar 't vuurwerk zou worden afgestoken en 't zwart zag
van menschen, keken zij beiden om zich been .
„Ziet u de anderen ?" vraagde hij . En : „Neen . . . . we
zijn ze heelemaal kwijt geraakt !" lachte ze onwillekeurig .
„Ja, da's dan een leelijk ding", bedenkelijkte hij . „Wat
:n u to doen ?"
In ' licht van een potj e Bengaalsch vuur dat in bun
nabijheid werd afgestoken, zag E m m a toen plotseling zijn
:gezicht vat duidelijker, en ineens schoot bet door haar
been, als iets, dat ze nu eerst ontdekte : hoe hij self ook
verlegen was. En deze onverwachte ontdekking, die als eon
rust nu in haar n€erzonk, vond ze tegelijk z66 innig
eomisch, dat ze in een spontanen schaterlach uitbarstte .
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„Waarom lacht u ?" vraagde hij gepiqueerd . „Pas op
als u me uitlacht.
hour!"
„Ik von uw vraag zoo gek," zei ze oprecht : „Wat nuu
to doers ?" Me dunkt, als we de anderen zijn kwijt geraakt,
dan musters we wel . . . alleen gaan."
Het was donkey, en ze was blij dat hij haar kleur
niet zien kon ; toch vreesde zij dat hij het kloppen van
haar hart zou kunnen hooren . Haar onbevangenheid was
opeens w~er heen ; zij durfde hem flu bijna geen arm meer
to geven .
Toe nou, toe nou, bemoedigde zij zich ; waarom
nu bang ; hij is toch zelf verlegen en je hebt flu je zin ;
dat waarom je Mien en de anderen benij d hebt ; wat je
al zoo lang hebt g ewild . Toe dan ook nu, spreek dan erg
lilch dan ! . . .
Hij had niet geantwoord, was van het graswalletj e
waarop ze stonden blij ven rondzien naar een plaats van
waar of ze het vuurwerk beter zouden kunnen zien dan
hier. Het veld leek den onrustig woelig water, waar
over zwarte golvingen liepen en waaruit een verward
rumoer opsteeg . Herhaaldelijk sisters flu ook vuurpijlen de
lucht in . Hij nam haar wat steviger vast, stuwde haar
zachtjes het walletje of door de volts . „Ik geloof flu to
weten waar we 't bests gezicht er op hebben," zei hij
enkel .
Nu stonden ze, wat opzij van 't veld, achter een drugs
sloot, waar bijna geen menschen waren. Wel zagen ze 't
vuurwerk hier heel in de verte, maar dat was juist mooi,
verklaarde hij, veel mooier dan wanneer je er zoo 6p stood .
„En zoo rustig ;
't is of je niets met al die hgrrie to
makers hebt, vindt u met ?"
„Ja . . . " lachte zij en ze keken beiden naar d e draaiendezonnen en de grootere stukken, die knallend, in regen van,
ros vonken-gestoei, een kort-vreemd levers uitleefden tegen
den donkeren avondhemel . En telkens, in den glued die
tot hier afstraalde, zag zij dan even zijn rustig baardgezicht
under den stroohoed en zijn oogen kalm heendwalend over
de roezing van al die menschen . Het stemde haar zoo
wonderlijk . „Ben ik het ; E m m a ? . . ." vroeg zij zich meer
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dan eens af. Ze voelde zich flu rustig, tevreden, dat het
haar scheen of ze bijna g elukkig was . . . En onderwijl deed
~e kinderlijk-spontaan bij de mooie stukken ; zij, die zich
tegenover haar vriendinnen, op wandelingen met M a r i e
of Mien bijvoorbeeld, steeds schaamde om
vond ze jets
nooi, in de natuur, of waar dan ook
van hare bewondering to laten blijken,
klapte nu een paar maal als vanzelf in de hauden bij een piji die bizonder h66g ging, of
een stuk dat als een vuurpaleis zich verhief boven de donkere
menigte. En char tusschen door maakte ze dan haar opmerkinkjes, levendig, bijna koortsig-druk en haar begeleider
onbewust tutoyeerend ; het scheen haar ook of zij hen al
haar leven moest gekend hebben . . . „Zag je die2? twee vlak
achter mekaar ; de een haalde de ander in, zag je-n'et?
en . . o, da's weer zoo een van strak . , die zoo knalt ! . , o, twe6,
tw& . . , zie je wel. ., wat zal me dat een bombardement geven !"
Zij rekte zich . Zij zag het vuur, een vonk eerst, snel
om zich grij pen op het rek, koddig v erspringend in knappende sissin g en ; n u zwaaiden de molentj es een stuiving
van louter vuur om zich road als razende furien ; het was
of nijdige beesten van alle kanten vuur spoten . En teertjes, met bijna nuchtere bedaardheid to midden van die
woedende vonken-sproeiIng, zweefden kleurige ballen, blauw,
groen en rood, as gewichtloos en as zakkende veerezacht

weg door de lucht . . . E m m a verwachtte herhaaldelijk dat ze
66k open zouden barsten, zouden gaan razen en poffen als
al het andere er condom, en het was haar dan telkens even
een teleurstellin kj e door haar kij k-opgewondenheid keen, dat
de balleu zoo nuchter bleven, futlooze kleur-dingen, die op
een gegeven oogenblik als met een geluidloozen knap verdwenen waren van de lucht .
Het laatste stuk stelde de Koningin voor en den
'rips-Gemaal . Het yolk joelde. Het gerel en gefluit, het
<eeuwige gebler der mirlitons werd verzwolgen in de dreunende hoera's . Toen : „Wilhelmus van Nassouwe, Ben ik
van Dietschen bl oed" . . . begonnen ginds een paar to zingers
en alles viel mee in . E m m a, zingende nit voile
borst, hoorde naast zich meneer Sin y s w ij c k ; zijn stem
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klonk niet hard, maar toch fielder, vol klank, zoo iets
diep-vols, vond E m m a, en zij zweeg zelf en luisterde . Wat
was er in die stem dat haar zoo vreemd ontroerde ? T3aar
tranen in de oogen bracht P • • •
„Mijn sahild en mijn betrouwen
„Zijt Gij, o God, mijn Heer" . . .

Het was afgeloopen . Het veld lag to ronken onder
de menschen-volte, die drong en wrong en bet hossen
weir begon onder de laatste glimpingen van nog wet
potjes bengaalsch vuur, door een pear jongens afgestoken .
,,We zullen nog maar even wachten, vindt u niet
we staan hier goed" . . , had hij gezegd, en zij had even
stil gelachen, zich veilig voelend aan zijn arm . Het was
haar als ging al dat rumoer haar niet aan ; als was bet
ver, ver weg ergens in een ander land . . . zij stood hier
op een eiland . . . met hem . . . Om hen been was bet ruisehen van de zee en zij hadden semen bet Wilhelmus gezongem . .
„0, kijk, dear zijn de anderen !" riep hij eensklaps
nit . „Nee maar, heb je van zijn leven, dat is ook een
toeval he?" . . . En hij begon to fluiten, met zijn stok to
zwaaien, to roepen : „van Marghem! . . . Po1derve1t! . . .
hier !"
E m m a voelde zich teleurgesteld ; bet was als werd
zij nit een mooien droom plotseling ruw tot de werkelijkheid teruggevoerd . Nog even drong ze zich op, hoe ze
blij moest zijn de anderen weer gevonden to hebben ; hoe
had ze anders in 't gedrang near huffs moeten komen ;
maar bet ging niet : scherp-bewust, als een zachte pijn,
wilt zij in zich : teleurstelling. Ik lij k wel mal ; wet ken
me den die vreemde beer schelen ; een volgenden Zondag
gaat-i met M i en . . . . kribde zij tegen haar eig en stemming in.
Dear kwamen ze aan, de anderen . Het gedrang was
nu wet minder, zoodat ze hen zonder veel moeite bereiken
konden . E m m a staarde, met groote oogen . Wa . . . ren . . .
maar waren ze den gek geworden, M a r i e en D o r a en
allemaal ? vooraan ging A k k y in zijn witte sportpak,
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dansend aan den arm van Mar i e . Ze bliezen alle twee
als dwazen op een mirliton ; A k k y had M a r i e 's oran j e
das om zijnu hoed g ebon den ; M a r i e droeg in de plaats
hiervan een grooten boa franje vann vloeipapier . D o r a en
G r e e t, die met de andere heeren achteraan kwamen
hadden zich op dezelfde wij ze toegetakeld .
E m m a, onthutst naar haar geleider ziende, merkte
hoe ook hij met bet geval wel wat verlegen scheen . Toch
Ialio!
1
,,
riep hij zijnu vrienden al van op eon afstand toe :
waar hebben jullie toch zoo lang gezeten ? Jullie zijn
me ook mooien ! We spreken of bij elkaar to blij ve z ; enfin,
wij hebben bier eon magnifique plaats g shad" .
A k k y, uitgelaten, poogde M a r i e over de droge sloot
to trekken, waarbij ze echter struikelde en proestend in bet
zand tuimelde ; A k k y tuimelde er boven op .
,,Au, zeg, pas op me botten !" gilds M a r i e, weer
opkrabbelend en haar rokken glad trekken.d. Ze zag or
wild en rood nit ; deed maar niets als lachen . Waar zouden
ze toch gezeten hebben ? dacht E m m a .
„Waar zijn jullie toch geweest al dies tijd ; alle~u bij
't vuurwerk ?" vroeg S l u y s w ij c k een der andere heeren .
„0 kerel neon
; daar hebben we om zoo to zeg g en
niet meer dan 't knallenn in de verte vau gehoord . We
konden goon goeie plaats meer vinden en toen zijn we
maar teruggegaan, eerst naar R e n g e r s, de dames hadden
dorst, en toen . . ."
„wire hebben champie gedronken, E m !" gilds Mar i e .
„Sjempie, s,jampie . . , zeg, hoe is 't ook weer, dat moppie !"
stiet ze Akky aan .
Maar die scheen wat ontnuchterd na den val, stood
nu, al pratend met de anderen, M a r i e' s das van zijn hoed
los to wurmen .
„En wat nu ?" hoorde ze S l u y s w ij c k den anderen
vragen . E m m a was bet liefst maar dadelijk flu naar huffs
gegaan ; maar dan moest ze de volts door en ze was bang .
En meneer S l u y s w ij c k vragen of hij haar thuis wilds
brengen durfde ze niet . Toch stamelde ze zoo jets van
„naar huffs", dock schrok, toen een der heeren luid uitviel
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„Wie spreekt daar van naar huffs? Niemand toch hoop ik ;
o zoo! . . " Waarop M a r i e, weer AA k k y's arm nemend, op
haar mirliton inviel to toeteren
„En we gaan nog niet naar hula,
„Nog lang niet, nog lang niet ! . . . "

De anderen schenen verkalmd . „Hou je mood toch,
zeg" . . , hadden D o r a en G r e e t haar opgewonden vriendin
al een paar maal gewaarschuwd en E m m a stood duizend
angsten uit. Die Marie! Hu kwam hat eens voor den dag
hoe ordinair ze was! . . .
Langzaam slenterden ze hat verdonkerde exercitie-veld
af, dat flu bijna ontruimd lag ; alles had zich weer naar de
singels of de stad teruggetrokken .
„Als we eons naar R e n g e r s teruggingen, zeg lui !"
stelde eon der heeren onderweg voor. ,,We zaten daar goad
en hat is er niet zoo bar vol ."
„Ja, he ja, weer naar R e n g e r s terug !" vielen de
meisj es bij .
„Maar dan over de singels", bedong Marie . Zij . ook flu
scheen eensklaps ontnuchterd ; A k k y had haar in de steak
gelaten, ging flu met comische sprongen, als een hansworst, in
z'n eentje voor de anderen uit op den wag . Toen kwam hij
opeens op E m m a af, overdreven diep zijn petje afnemend .
„Schoone jonkvrouw, gij zijt hat licht mijner oogen ; sta
toe dat ik u mijn anderen arm aanbiede" . . .
Met wilde hij zijn arm door diep van hat meisj a steken,
dat zich verlegen lachend, wat bang, onwillekeurig dichter
tegen S 1 u y s w ij c k aandrong, die in druk gesprek met de
anderen was. Maar AA k k y liet niet af ; hij nam E m m a' s
arm nu met geweld . „Foei, schoone dame, z66 jong en
reeds zb6 preutsch ?" ging hij door op den hoogdravenden
toon van een acteur .
„Kom van Mar g h e m, flu geen gekheid . . . ." had
meneer S 1 u y s w ij c k even gezegd, onder 't gesprek door
met de anderen.
E m m a voelde zich heel onbehaaglijk . Schaamte, vrees,
maar boven al een groote teleurstelling. In haar na klon-
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ken flog de tonen van bet Wilhelmus, plechtig-gedragen
over 't veld, en, boor, boor, die e~ne stem, diep-vol en
trillend, de lieve stem, stem-om-van-te-schreien, zoo mannelijk en toch zoo teer-zacht zingend
„Mijn aehild en mijn betrouwen
,,Zijt Gij, o God, mijn Heer ,

O, dat oogenblik, dat mooi-lieve oogenblikje . . ., van
zij beiden . . . dicht bij elkaar . . , was hij dan flu reeds
alles vergeten ; was bet voor hem niets, heelemaal niets
g eweest ? Daar liep hij mast haar en sprak met de
anderen, lachte om G r e e t die een grap vertelde : lets
van een koetsier met 'n zweep
en om dien jongen, die
als een clown voor hen uitsprong . . . „Kom, van M a r g h em, flu Been gekheid . . . " Maar hij had stil toegelaten
dat die jongen, voor wien ze bang was
hij sprak ook zoo
raar, zoo deftig en tegelijk toch voor-den-gek-houderig
haar arm vastgreep, als had die evenveel recht op haar
al s hij.
. . . Had hij recht op haar ?

Ze had hem vanavond
toch voor de eerste maal ontmoet ; zou hem misschien van
haar levee ook nooit meer terug zien . Maar neen, neeu,
dat kon niet ; ze moeest hem toch veel langer gekend
hebben . . . Had bet haar zooeven niet flog, daar bij 't
vuurwerk, geschenen, of hij altijd inn haar levee was geweest ? . . .
„Zeg, wat bee jij stil," stootte M a r i e haar aan,
waarop meneer S 1 u y s w ij c k M a r i e lets toevoegde, dat
E m m a niet verstond, maar waarop een luid gelach losbarstte, terwiji ze allemaal naar haar keken .
,,Is dat zoo E m ? Ooooh ! die juifrouw heeft ze achter
de moues !" riepen ze door elkaar .
E m m a kleurde ; zij begreep alleen dat meneer S l u y sw ij c k een aardigheid op haar gemaakt had, en dieper
schrijnde in hasr de teleurstelling .
„Ik ga naar huffs," zei ze . „Ik moet naar huffs,"
trachtte ze haar arm los to waken . Maar S 1 u y s w ij c k,
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weer met zijn vrienden sprekend, scheen niet to merken,
want hij liet haar niet los .
,,Near huffs ; ben je mal !" plofte Marie er uit . „Dear
heb je die taaierd bbk : we beg inner pas !"
Le warm flu weer op de Singels gekomen, wear het
feest flog in vollen gang was . Toch
was dit het feest
van straks P • . , of. . . Neen, neen, dit was het feest met
meer ; het leek wel de hel ! In de laatste rosse opflikkering der vetpotjes was het een groote verdwazing . Men
liep n iet meer, men hoste ; den geheelen singel langs een
wiebeling vann hossende mensch-lijven . Wat zongen ze P
Was het een lied ; warm het woorden ? Toch, ja, flu
meende zij het to verstaan, op to vangen van een troep
die haar rakelings voorbij zwierde .
En de wieken van de molen draaien rood

.

In zwarte kluiten botsten_ ze tegen elkaar op, braken
uiteen en klonterden weer semen, hier, dear, Overal, zonder
ophouden . De geheele Singelweg, aan beide zijden van het
water, leek vol van booze draaikolken, meesleurend wet er
zich in waagde . Er was slechts een rhythrue. Het leefde in
de armen, de beenen, de gloeiende hoofden dier duizende
menschen, de oogen . Het schokte door de lichamen met
een cadans . Het trok in de monden, het trok de monden
scheef in schokkende stuiping ; het schokte de monden uit
in een dik geluid . Ret vulde de lucht en het water, dat
sidderend lag onder den verdwaasden schijn . En die 66ne
dean was het, die telkens terugkeerde ; die zwaar, als ee .n
obsessie, rondspookte onder de menig te .
En de wieken van de molen draaien rood,
En de wieken van de molen draaien rood . . .

Sours, wanneer 't wel voor een oogenblik scheen dat
hij dood zou gaan of al dood was, die dean, morsdood
gedrukt door de dringende lichamen, schokte hij plotseling
weer op en raasde als een bezeten beest over de hoofden, aansprin send tegen de starre nacht-gevels der singel-huizen,
den donkeren omstand der boomer . De dean scheen niet
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to kunnen sterven . llij leefde in de monden, waaruit hij zich
brullend ontwrong ; krankzinnig neusde hij in de mirlitons.
En de wieken van de molen draaien road,
En de wieken van de molen draaien road,
Eee88en de wieken van de molen draaien road,
En de wieken van de molen draaien road .

E m m a hield zich stij f aan S 1 u y s w ij c k, uit vrees
van hem of to raken, en die, op ziju beurt, hield weer een
van zijn vrienden vast aan wien G- r e t a zich als een kilt
gehangen had . Zoo vormden ze met z'n achten een h eele
sliert, die zich moeilijk tusschen de proppende volte d6orwrong . Sours zagen ze zich piotseling to midden van een
hossende bende opgeschoten jongens en meiden, of soldaten,
onzinnig met vloeipapieren pluimen versierd ; dan moesten
ze wel even meedoen our niet onder den voet to raken,
tot de weg weer een oog enblik vrij was en ze zich verder
haasten konden naar de Vleerbrug, die naar 't centrum
der stad terug voerde .
Toen had E m m a zich langzamerhand in eon heel
vreemde opwinding voelen komen . In bet donkey van den
avond our haar heen laaide bet feest in zwoelen hartstocht ;
de sterke geur der flikkerende vetpotj es bin g als een bedwelmende walm zwaar our haar near ; in bet verdwaasde
schijnsel van bet tooverpaleis, dat ginds to fladder-lichten
stood boven de zwartheid van 't water, zag zij de menschen
langs zich hossen met schitterende oogen en roode gezichten, de monden hij g end : meisj es ban g end aan de jongens
vast, mannen aan vrouwen, als in een groote verbroedering .
Een vreemd-eigen leven was bet bier, waarvan de buitenwereld niet moist . Ret koude aidagsleven, men kende bet
bier niet ; men kende bier niets dan bet feest, bet Feest !
E m m a, aim n den arm van S l u y s w ij c k en bij oog enblikken
half-gedwong en meehossend met hot yolk our haar heen,
zag hot Feest in alley oogen gioeien, als met rosse vlammetj es van opg ewondenheid ; ze voelde bet broeien in de
d walmen die tegen haar aansloegen en haar wan gen v erhitten, die branderig werden als in koorts . Nog even dacht
ze, in vreemd-nuchtere helderheid, aan morgen, de zaak, de
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lange vervelende uren die ze door moest ; aan Le o,
ze had ongelukkig gemaakt, aan S 1 u ys w ij c k, die
om haar gaf . . . Maar het verzonk, verbleekte in het
oran j e laaisel van het feest dat om haar koortste, en
oogen begonnen wijd to staren ; haar lippen openden
heet-droog .

then
niet
helhaar
zich

„En de wieken van de molen draaien rood,
.
„En de wieken van de molen draaien rood

Het klonk als een jubeling flu haar van alle kanten
tegen ; het scheen haar als met gloeiende vingers aa,n to
raken, mee to sleuren, in een duizeiend-krankzinnige, roodzwarte, heerlijke overgegevenheid . . .
Ze hadden haar met moeite meegekregen nit het gedrang . Die E zn m a ! Ze leek eensklaps gek geworden ! Ze
had maar met geweld willen meehossen, nou net koren op
de mol en van dien AA k k y, had haar beet gepakt en zullie
achter zoo'n troep aan : soldaten en meiden ; tj asses zoo
ordinair. En later, bij Re n g e r s, waar ze gesoupeerd hadden, was ze compleet dol geworden . Die tb6st ! Dat er nog
zoo'n type in stak zou je niet zeggen . En zij
Marie
had het dan toch maar wat goed gezien, hoe dat jonkheertje haar daar bij R e n g e r s in een hoek had geduwd
en gekust, zonder dat ze jets terug deed . Niet dat zij dat
nu zoo erg vond ; enfin, hair zou hij het ook niet gedaan
hebben ; ken je denken, zoo'n leclijkerd als zij ! Maar van
E m m a had ze het toch nooit gedacht . . . zoo'n heilig
boontje !
Iv.
Toen E m m a den volgenden morgen ontwaakte, was
haar eerste gevoel een van niet goed weten waar ze zich
beyond en wat er den vorigen dag gebeurd was ; haar hoofd
woog vreemd-zwaar en zij was haast to moede om het van
het kussen op to tillen .
Maar voor de tweede maal bonkte het geluid dat ze
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ook in haar slaap reeds gehoord had, en met bet plotseliug
weg-wijken flu van wat als een doezige nevel voor haar
bewustziju had gehangen, wilt zij opeens dat bet G err i t
was, die haar deur beknokkelde en dat bet tijd was voor
opstaan .
„Ben je op E m m a, 't is bij half acht !" hoorde ze flu
zijn stem . Doch toen ze wilde terug roepen weigerde haar
keel geluid to geven ; haar tong plakte droog aan haar
verhemelte .
G err i t stommelde al de trap af, scheen gehaast to zijn ;
al verder en verder hoorde ze zijn schreden, en 't was
wonderlij k, maar bet leek haar of bet iemand was in haar
hoofd die een trap of gin g, als een trap in haar hersenen . . .
steeds verder . . . verder . . . Als een lichte pijn was die tred
in haar hoofd, dat, na zich even to hebben opgelicht, weer
op het kussen was teruggevallen, lood-zwaar . Haar oogen
hadden zich weer gesloten onder de leden, waardoor zij
rozig de zoo schemeren zag, die al vol stood in bet kleiue
kamertje . Zoo lag zij, en meer en meer voelde zij den
nevel wegtrekken waardoor haar slaap als door een zwaarte
was bedrukt geweest . Toch herinnerde zij zich nog niet
opeens apes wat er gebeurd was . A.ls zij bet bedenken
wilde, sprongen haar gedachten telkens als aan elastiekjes
tot achter in haar hoofd terug. Laat zien . . . tante was
boos geweest ; waarom P O ja, ze was zoo last thuis gekomen : kwart voor tweeen was bet geweest . G e r r i t hadd
beneden in de keuken op haar zitten wachteu, in zijn hemdsmouwen . . . ; die had haar toen nog zoo raar aangekeken,
dat ze bet had moeten uitschateren, een walsje met hem
had willen doers door de keuken been . Maar toes taste's
stem van boven of : of E m m a thuis was
en toes
.
Opeens moist zij bet weer apes flu : van bet feest op koningins
v erj aardag gisteren . . . bet v uurwerk . . . al die menschen . . .
en . . . o ja . . . later dat bij R e n g e r s . . .
Zij stopte haar hoofd in bet kussen en dacht . . . Ret
wervelde haar apes in verwarde beelden door bet brein ;
ze hoorde de stemmen weer der heeren en 't gelach der
andere meisj es, D o ra, Marie . . . ; ze zag een beweeg van
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hoofden, hoorde hot getik van messen op borden . . . En
zij zag zich de champagne drinken die eon der heeren haar
telkens maar weer inschonk . . , en 't was nogmaals of nu
langzaam alle zwaarte, alle last van haar week en hot
licht en prettig in haar hoofd word als nog nooit to
voren . . . Weer stood ze op en tikte haar glas met hot
zilveren klokketoontje . . . en hield haar toast, terwijl ze alien
luisterden . -- Zoo luchtigjes, vluchtig-gemakkelijk rolden
ze haar van de lippen, hour woorden ; 't was als eon troop
guitige jongens die dartel eon school uitsprongen, den eon
den tinder opdringen d, hup'lend, hup'lend . . .
Toen dat gelach, dat geklap, en zij middenpunt van
't kringetj e, en AA k k y die zijn arm had om haar heen
geslagen . . . Toen was hot geweest of zij haar wil, haar
zelf heid had voelen vervluchtig en in den grooten, dwingenden wil der algemeene opgewondenheid -- en ze had
zich laten gaan, zond er denken, in eon heerlij ke overgegevenheid . . .
,,Em m a, E m m a! Ben je nog niet op?" . . .
Pat was tante, die aan de trap riep . Verschrikt had
zij haar hoofd nit hot kussen weggetrokken en zag road .
De zoo stood vol in hot kamertj e . Op haar beddetafeltj e
en om half negen
tikte haar horloge ; kwart v66r acht
moest ze bij G u i 11 e p o n zijn !
Nuchter overpletste doze gedachte haar gloeien de
mijmerijen van eon oogenblik to voren, en haastig begon
ze zich aan to kleeden, plots eon en al ijver om nog op
tijd to komen . Maar dry verslapte zij weer . Zij voelde zich
zoo vreemd, zoo zenuwachtig. Dat alles van gisteren leefde
nog na in haar nerven ; hot klopte in haar poison, gloeide
in haar wan gen . Ze bekeek zich in den spiegel ; haar gelaat
zag bleek en moo, met lichte schaduwen boven de oogen ;
slechts twee vurige plekken teekenden zich op iedere Wang .
En opens stood in voile werkelijkheid voor haar by
hot besef van wat ze gedaan had!
. God, o God, geboomeld had ze zij, E m m a nit hot oude huffs met al de
lieve, refine herinneringen, eon deel van den nacht doorgeboemeld met vreemde heeren . . . o God, o God ! En die
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gene, van wien ze n u walgde en die hear gekust had !
Hoe durfde hij, durfde hij ! . . . Waarom had ze hem niet
in het gezicht gekrabd then hij dat deed . . . En wet hij
then nog gezegd had, hear gevraagd . . , gem~en was het . . .
gem~~n ! . . . 0, o, waarom kwam het flu opeen s terug,
waarom mocht het met wegblij ven . . , o God, o God, last
het toch wegblijven ! ! . . .
Op den rend van hear bed was zij neergezakt en staarde
met groote oogen van wanhoop . . . . Als een donkere wetenschap was het in hear gezonken ; als jets onzegbaar slechts,
jets duivelsch' lag de herinneri.n g plotseling op.
hear
en er was geen ontkomen . De kus, dien zij zich in dollen
overmoed had laten geven, brandde hear als een wood op
de wang en die vraag . . , als een smet zou ze blijven
op hear verder leven, altijd . . ., altijd . . .
O God, verbs me, verbs me!! . . . bad zij in hear angst .
Doch de God van 't oude huffs hoorde hear niet meer . . .
Nu klopte toch tante zelve aan de deur .
„Meid, ik waarschouw je dat 't zooeven kwartier over
aeht geslagen het . Pat heb je non van je twee uur thuis
komme : standjes en brommen den volgenden dag . Afijn
mijn zorg zal 't niet wezen ."
E m m a, op den rend van hear bed, knierpte hear
vingers . Een wildheid vloog in hear 6p tegen tante, dat
mensch dat op hear manier nog moedertje over hear spelen
wou en nooit, nooit ook maar sets van hear zieleleven had
begrepen . Ze haatte hair. De wereld, zooals zij dezen morgen
zonnelachend voor hear open lag, scheen hear toe als to
schateren met ~~nen grooten lack van
.
heat
(Word t vervo lg d .

EEN NEDERLANDSCHE BRON
VAN DEN ROBINSON CRUSOE
DOOR

G. J . HOOGEWERFF .

Zooals bekend is, heeft het werk ran D an i e 1 D e f o e :
,,The Life and strange surprising adventures of Robinson
Crusoe of York, mariner, (Ac.)" den meesten opgang gemaakt,
die ooit een werk van bellettristischen aard in de wereldlitteratuur van alle eeuwen, is ten deel gevallen . Niet
alleen volgde in Engeland de eene druk op den anderen
en werd het in alle Europeesche tales, en zelfs tot in hot
Indisch, Arabisch en Perzisch toe vertaald, maar ook verschenen er vroeger en later in de verschillende landen
talrijke navolgingen, -- ook in ons Vaderland . Deze Nederlandsche Robisonaden zijn echter zeer weinig meer bekend
en de reden hiervan is wel deze : dat zij,
met zooveel
andere werken, die met hen tot het genre van den volksroman
gerekend worden, den naam hebben weinig of gees letterkundige beteekenis to bezitten . De bizondere studie, door
Dr. W. H . S t a v e r m a n aan het onderwerp gewij d x), kan
er niet toe hebben bijgedragen dit oordeel ten goede to
1) W. H, S t a v e r m a n ; Robinson Crusoe in Nederland . Ben Bijdrage
tot de geeahiedenis van den Roman in de XVIIIe eeuw . Groningen 1907.
Vgl, mede over het onderw : Prof. Dr . J a n t e n B r i n k, Romans in Proza .
Leiden 1899 p . 413 vgg .
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wijzigen. Zijn kritiek over onze oorspronkelijke Nederlandsche Robinsonaden is Dimmer gunstig, vaak zeer ongunstig, en hot dient terstond to worden toegegeven, dat zijn
uitspraak in bijkans alle gevallen volkomen gerechtvaardigd
is. 't Zijn inderdaad op zijn best onbeduidendo navolgingen
van hot vermaarde origineel, sours zelfs van uiterst goring
allooi en volslagen waardeloos ; alleen all bronnen voor de
beschavingsgeschiedenis der XVIIIe eeuw kunnen ze ons
eenig belang inboezemen .
Echter is er her, all uitzondering, eon merk waardig
werkj a aan to wij zen, dat Diet alleen door letterkundige
verdiensten boven de andere Nederlandsche Robinsonaden
uitmunt, maar ook our andere belangrijke redenen onze
aandacht verdient . 't Is hierover, dat in de volgende bladzijden voornam.elijk zal gehandeld worden .
I.
Nadat H e r m a n Hot t n e r in zijn „Literaturgeschichte
des Achtzehnten Jahrhunderts" 1) de Duitsehe Robinsonaden
in de eerste helft van de XVIIIe eeuw behandeld heeft,
en aangetoond hoe doze
: „ohne .A.usnahme hochst unerwel tot eenige verbazing van den
freulich sind", gaat hij,
Nederlandschen lezer, die zich vleide in de geschiedenis
zijner letterkunde voldoende thuis to zijn,
aldus voort
„Tiefe Scham uberkommt uns, vergleichen wir diese
armseligen .A.usgeburten mi t deco herrlichen Urbild. Wie
ganz anders wussten um dieselbe Zeit die Hollander den
gliicklichen Stoff nachzubilden ! „Der Hollandische Robin son
odor die seltsame Lebenshistorie H e i n r i c h T e p e 1' s"
erchien 1721 zuerst all Episode in „Juan de Polo's : Beschreibung des machtigen Konigreiches Keinke Kesmes",
wurde dann aber all gesonderte Erzahlung herausgegeben
and iibersetzt . Z) Er erreicht zwar auch nicht die Poesie
1) Tiles Theil, le Buch : Die deutsche Literatur des XVIIIen
Jahrh. (2o umgearb, aufl : Braunaweich .) 1872 .) p . 328, vgg .
2) In de titelopgaven komen bij H e t t n e r drie drukfouten voor
(ply . Heinrich Tep el, lees Heinrich Texel ; -- i, pl, v . d. Polo's,

o.
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D e f o e's, aber er halt, die eigentlichen Robins o nstimmung
felt . Er beruht unzweifelhaft auf wirklich Erlebtem and
erzahlt es schlicht, frisch, mit lebevoller Kleinmalerei and
darum herzgewinnend" .
Dit lezende kunnen wij niet nalaten ons of to vragen,
wat voor merkwaardig, onbekend werk dit moat zijn, dat
door H e t t n e r, wiens letterkundige beschouwingen, vooral
waar hat karakteriseering betreft, door juistheid uitmunten,
z66 geroemd wordt . De werken over de geschiedenis onzer
letterkunde raadplegende vinden wij de „Beschrijvinge van
hat magtig koningrijk K r i n k e K e s m e s" alleen vermeld
door T e n B r i n k in de laatst verschenen aflevering van
zijn onvoltooid werk „Romans in Proza" . Het boek wordt
door hem daar aangehaald als voorbeeld, hoe een verhaal
in 't oorspronkelijk niet als Robinsonade betiteld, door den
(Duitschen) vertaler als zoodanig wordt bestempeld, om hat
meer afnemers to doen vinden . Hij geeft den volledigen
Nederlandschen titel en een (onvolledige) inhoudsopgave
van hat boek, bespreekt hat daarna vluchtig, niet zonder
eenige on j uistheden . De voornaamste is, dat hij, de D uitsche
vertaling aanhalende, den titel van de R o b i n s o n-episode opgeeft als den titel van hat boek zelf,
wat aanleiding geeft tot een daar niet geheel juiste gevolgtrekking .
Zijn meaning over de Robin s on-episode is, dat hat verhaal
levendigheid en letterkundig talent on tbreekt . Een oordeel
wel of wij ken d van dat van H e t t n e r
Verder noemt ook S c hot e 1 (Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes, Dl . II p . 162), na van de Nederlandsche Robinsonaden gesproken to hebben, onder een
lees : de P o s o 5 ' ;
i . pl, v Keike Kesmes, lees : Krinke Kesmes.
Ook
dealt H e t t n e r den titel zelf made volgens den tweeden druk van de
Duitsohe vertaling ; de titel op hat afzonderlijke titelblad van de aerate
Duitsche uitgave van he werk „Krinke Kesmes" (1721) luidt aldus
„Dar Hollfindische Robinson Crusoe, oder das merckwurdige Leben
and die b esonders serieuzen Avonturen Heinrich T e z e l s, vines Hollanders, W e 1 e k e r im Jahr 1655 auf dam unbekannten Siidland von
semen Schi#fs-Cameraden sick verirret, and daselbst allein in der unbewohnten wildnisz hatzuri ckbleiben museen, allwo er dreyszig Jahr lang . . ."
enz vgl . H. U 11 r i c h : Robinson and Robinsonaden, Weimar 1898-p . 103.
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reeks dergelijke werken en reisverhalen, die „moor of minder, larger of korter in den smack vielen, maar simmer
populair werden" ook de „Beschrijvinge van hot Koningrijk
Krinke Kesmes, 1708", maar hij bepaalt zich enkel tot de
opgave van den titel .
Het trekt echter terstond onze aandacht, dat hot
jaartal door Hot t n e r opgegeven : 1721, vermoedelijk
onjuist zal zijn, daar zoowel bij S c h o t e l als bij T e n
B r i n k 1708 als hot jaar der uitgave genoemd wordt . Wat
hiervan de oorzaak kan wezen wordt duidelijk, als wij do
bibliographic der Nederlandsche Robinsonaden naslaan, die
wij thans inn hot werk van. Dr . S t a v e r m a n bezitten . Wij
zien dan namelij k (p . 180 vg .) dat in derdaad de „Beschryvinge van hot magtig Koningrijk Krinke Kesmes", enz .
van de hand van H e n d r i k S m e e k s, chirurgijn to
:Zwolle, in 1708 verscheen, maar dat doze eerste druk in
17'21 door eon tweeden gevolgd word . (In 1776 verscheen dann
n.og eon derde druk van hot work .) Dan zou ook de vergissing van H e t t n e r hieruit zijn kunnen voortg ekomen,
dat, zooals we reeds zagen, de eerste druk van de Duitsche
vertaling van. 1721 dateert .
hit de drie verschillende drukken van hot oorspronkelijke blij kt wel, dat hot onj uist is wat Ten Brink zegt
.„dat van eenige belangstelling ten onzent in hot book riots
is gebleken" ; integendeel moot hot in zijn eigen tijd aanmerkelijken opgang hebbon gemaakt . P i e t e r R a b u s
gaf ook in zijn „Boekzaal" eon zeer gunstige beoordeeling
van hot work, benevens eon uittreksel . Van de Duitsche
vertaling verschenen niet minder dan zes drukken, de laatste in 1785.
Wanneer wij verder de bestaande bibliographieen over
ale „Beschrij vinge van hot Koningrijk Krinke Kesmes" raadplegen, bemerken wij, dat daarover bij H e t t n e r, behalve
1e reeds genoemde kleinere vergissingen, nog enkele onjuistheden voorkomen . Wel zegt hij terecht, dat de geschiedenis
-van den „Nederlandschen Robinson" als episode in hot werk
voorkomt, maar de afzonderlijke titel wordt riot gevonden
in hot oorspronkelijk Nederlandsch, dock enkel in de ver-
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schillende drukken van de D uitsche vertaling . De naam
„H e i n r i c h T e x e 1" komt alleen voor op de Duitsche
ttitels, overigens nergens, nosh in den Nederlandschen, nosh
in den Duitschen tekst . Verder is van een a f zonderlij ke
uitgave der episode, die uitdrukkelijk door hem vermeld
wordt, - in onze taal evenmin als in het Duitsch iets
bekend .
Nu echter is er een merkwaardige bizonderheid, waardoor
deze Robinson-episode in de „Beschrijvingen van het koningrijk Krinke Kesmes" vooral belangrijk voor ons wordt, n.l. :
dat terwijl dit boek in 1708 uitkwam, de eerste druk van .
Dan i e l D e f o e' s „Robinson Crusoe" in 1 719 verscheeu .
M.a.w. : de episode in het Nederlandsche werk is Been
navolging, maar een voorlooper van het beroemde boek
van D e f o e. H e t t n e r moest dit ontgaan door de dwalinb
waarin hij ten opzichte van het jaar van verschijnen ver
keerde ; U 11 r i c h heeft wel opg em erkt, dat h et Nederlandsche verhaal ouder was dan de „Robinson Crusoe", evenals .
Ten Brink en Staverman, maar door hen is aan dit
feit blij kbaar geen bizondere waarde gehecht . Het merkwaardige aan dezen ouderen „Nederlandschen Robinson
verbonden, zal echter blijken zich niet enkel tot de prioriteit
to bepalen .
II.
Voor wij evenwel tot een nadere behandeling derRobinson-episode overgaan, diem een korte besprebing van
den aard en inhoud van het boek, waarvan zij deel nitmaakt, vooraf to gaan.
Wondere reisverhalen zijn reeds in vroeger eeuwen een
gelief koosde lectuur geweest ; men denke slechts aan
Sinte Brandaen en Jacob Mandevij 1 . vooral echter
sedert het tijdperk der ontdekkingstochten en eerste groote
zeereizen zijn de reisbeschrij vingen zeer populair geworden .
't Niet gefingeerde van deze verhalen over zoo verre en
vreemde landen vormde stellig een bekoriu to meer, terwijl
bovendien de belangstelling wel algemeen moest zijn iii..
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deze tochten, die een geheele omwenteling in de maatschappij van die dagen teweeg brachten en hot begin waren
van een zeehandel, waaraan deze gewesten voor een groot
deel hun opkomst to danken hadden . De journalen van
de ontdekkingsreizen en bela,ngrijke tochten worden meestal
terstond na den terugkeer der expedities gedrukt en zeer
veel gelezen, zooals blijkt uit hot aanmerkelijk getal herdrukken en nadrukken, die voor en na, sours bijna tegelijkertijd
verschenen . Zoo is een teekenend voorbeeld, dat hot journaal
van de rein van Hon t man (1595-'97),
our een der
oudste Nederlandsche zeetochten aan to halen,
reeds in
hetzelfde jaar van de thuisreis werd uitgegeven en dat
daarvan reeds in hot volgende jaar een herdruk verscheen,
benevens eon Latijnsche bewerking to Amsterdam en een Duitsche vertaling to Neurenberg . Dit journaal werd later in hot
Nederlandsch flog verschillende malen herdrukt . Van de
uitgave in 1617 bij M i c h i e 1 C o l ij n to Amsterdam verscheen in 1618 nogmaals een Duitsche vertaling to Keulen .
In de 17e eeuw neemt hot aantal uitgaven en herdrukken der journalen gedurig toe en worden de reisverhalen
blijkbaar steeds moor gezocht en gelezen . Maar dan raakt
hot nieuwtje or of en zijn ook de berichten over doze
vreomde landen voor velen niet moor vreemd genoeg .
Reeds betrekkelijk spoedig, maar vooral in den loop der
17e eeuw, voegen zich bij de journalen van zeetochten de
fictieve reisverhalen en wonderbaarlijk overdreven beschrijvingen van verre landen, die, hoe onmogelijk ook, steeds
-door de schrijvers als „Waerachtig Verhael", enz . worden
aangekondigd . Dat men hiertoe kwam, lag voor de hand
hot publiek is altijd „'t publiek" geweest . En evenzeer
lag hot voor de hand, (
vooral in Nederland !)
dat men
of en toe aan doze verhalen een didactische strekking ging
geven, 't zij men daarmee nuttige leering of satire bedoelde .
Voor de beschrijving van een ideaalstaat had men in
T h o m a s M o r u s' : „Utopia" eon voorbeeld, dat nooit
geheel vergeten is geweest . Eon vermaard work als S w i ft' a
,„Gulliver's Travels" is mode een voortzetting van dit genre,
en waar aan den „Robinson Crusoe" hot didactisch element
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niet vreemd is, kan ook dit werk er zelf in zeker opzicht
toe gerekend worden . Ret genre verloopt dan ten slotte
in het groteske met de „Reizen en Avonturen van Baron
von Miinchhausen", waarmede het karakter van de utopie
dan van zelf weder verloren is gegaan .
Geheel zulk een dictactische utopie is echter nog het
werkje dat wij hier reader gaan bespreken . De volledige
titel doet dit reeds vermoeden, die (van den eersten druk)
aldus luidt
„Beschrij vinge / Van het mag tig Konin g rij k / K rink e
K e s m e s . / Zijnde een, en veele kleinere / Eilanden daar
aan horende ; / makende to zamen een gedeelte van het /
onbekende / Z u i d l a n d . / Gelegen onder den Tropicus.
Capricornus . / Ontdekt door den Heer / J u a n d e P o s o s, /
En nit deszelfs Schriften to zamen gestelt / Door H .
S m e e k s . / Te Amsterdam. / Bij Nicolaas ten. Room, /A
Boekverkooper, over 't Oude Heeren Logement . 1708 ."
(Ret formaat is klein 8° ; het aantal bladzijden van den
tekst : 286 .)
De tweede druk verscheen bij denzelfden uitgever, de
derde, veel minder zorgvuldig, bij AA b r a m C o r n e l i s,
Boekverkooper aan den Overtoom to Amsterdam . Deze
laatste uitg ave is met een viertal slechte prentj es geillustreerd ; als bewijs, dat oak toen ter tijd reeds de Robinsonepisode in het werkje de meeste aandacht trok, kan wellicht
gelden, dat twee van de vier plaatjes tot die episode
behooren, hoewel deze in het boek slechts een betrekkelijk kleine plaats inneemt.
De schrij ver, H. S m e e k s, noemt zich onder de „Voorreeden" : chirurgijn to Zwolle . „Krinke Kesmes" is blijkbaar°
een omzetting van zijn eigen naam : El e n d r i k S m e e k s,,
met verandering van de eerste letter . Het „onbekende
Zuidland", waarvan op den titel sprake is, is het bijna
mythisch geworden werelddeel, dat men meende, dat den
Grooten en Indisehen Oceaan in het Zuiden moest afsluiten .
Aan het bestaan daarvan werd tot in de 18e eeuw toe door
velen geloofd. In verscheidene der fantastische reisbeschrij-
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vingen speelt hot een rol en de fabelachtigste wonderverhalen
waxen er over in om oop.
Van den inhoud van de „Beschrijvinge van hot Koningrijk Krinke Kesmes" last ik thane een kort overzicht volgen
J u a, n d e P o s o s is een Hollander, die om handelsredenen een Spaanschen naam heeft aangenomen . Op eon
zijner reizen wordt hot schip, waarmee hij op weg is naar
de Philippijnen, door een zwaren storm beloopen en op de
kust van hot Z uidlan d g edreven
als eon afdeeling van
hot scheepsvolk onder J u a n d e P o s o s op verkenning
uittrekt, ontdekt men eon yolk van hooge beschaving, dat
de vreemdelingen met de meeste welwillendheid bej egent
J u a n d e P o s o s wordt met zes zijner metgezellenn de
hoofdstad binnen geleid . De „Garbon", een snort opzichter
vann publieke werken, wiens tank hot tevens is de vreemdelingen to ontvangen., dient hem als leidsman en geeft hem
met groote voorkomendheid alle gewenschte inlichtingen
over hot koninkrijk „Krinke Kesmes"
Europeesche beschaving en comfort blijken bier ten voile bekend to zijn,
evenals allerlei Europeesche en A.ziatische talon, eon en
antler tot niet geringe verwondering van den bezoeker !
De Zuidlanders hebben doze vreemde talon leeren kennen
door een Perzisch schip, dat in 't jaar 1030 n . Chr . op de
trust van hot Zuidland geworpen was en vole pelgrims en
andere personen aan boord had, zooals : A.rabieren, Perzen,
Joden en Indiers, ben .evens „veele bookers van versaheide
Taalen en Faculteiten ." Onder de slavers bevonden zich
bovendien nog : „vijf geleerde Grieken, vier gaauwe Italiaanen en drie sneedige Hollanders"
Er ontstaat een twist
onder de geestelijken over de leer der verschillende godsdiensten, waarmee men nu bekend is geworden .
Door
een ouden philosoof, S a r a b a s s e, wordt een „nieuw geloove
opg esteld", dat de koning bekrachtigt . De uiteenzettin g
van den aard van dit nieuwe geloof, in leer en praktijk,
vormt verder hoofdzakelijk den inhoud van hot book . 't Is
eon staatsgodsdienst (eigonlijk eon zedeleer), waarop de
staatsinrichting en wetgeving geheel berusten .
Wat hot onderwijs in Krinke Kesmes aangaat, wordt
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de jeugd der beide sexen afzonderlijk opgevoed, en wel op
twee eilanden : op het eene „Nemnan", is de academie der
manners gevestigd, op het andere „Wonvure", die der vrouwen . (,,Nemnan" is een omzetting van „manners",
„Wonvure" van „vrouwen, zooals reeds door Dr . S t a v e rm a n
is opgemerkt.) 't Is op doodstraf aan de vrouwen verboden
op het eiland van de manners-academie to komen, en omgekeerd . Deze Zuidlandsche regeling van het H . O . is, zooals
men ziet, tamelijk rigoureus ; toch zou wellicht, volgens
sommigen, voor het standpunt (eensdeels) wel wat to
zeggen zijn.
In het zesde hoofdstuk wordt vervolgens verhaald, hoe
Juan d e Posos een Hollander ontmoet, die in 't jaar 1655 op
Zuidland gekornen en daar gebleven was. Wonderlij ke geschiedenis van denzelven .

Verder wordt een beschrijving gegeven van de hoofdstad ; van de verschillende gebouwen, enz . en zeer uitvoerig
van het inwendige van den grooten tempel en van sommige
ceremonlen a daar .
Ten slotte keert J u a n d e P o s o s naar het schip terug.
Er wordt nog een zeer voordeelige handel met de Zuidlanders gedreven, waarna men koers zette naar Panama . Vandaar vertrekt d e P o s o s naar het Vaderland, waar hij zijn
aanteekeningen, met de papieren, die de G a r b o n hem over
Krinke Kesmes gegeven had, aan zijn „vriend", den chirurgijn
S m e e k s, ter hand stelt .
Zooals men nit den inhoud ziet is de „Beschrijvinge
van het koninkrijk Krinke Kesmes" een werk van een zeer
didaktisch karakter, een utopie, waaraan een romantische
vorm is gegeven, geheel in den geest als boven werd aangeduid . Trouwens dezen schrij ver was het boek van T h o m a s
M o r u s stellig bekend . 1) De Robinson-episode is blijkbaar
ingelascht om het geheel aantrekkelijker to makers en tevens
om aan het verhaal van de rein van J u an d e P o s o s een
1) p, 196 . Wanneer hij spreekt van de huwelijksplechtigheden der
Zuidlanders :

„Ik had in de Utopia van M o r u s ook sulks geleezen, dog

meanders dat bet versierd (verzonnen)

was : maar nu beyond ik hat de

waarheid to zijn, dat mij erg verwonderde ."
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glimp van waarschijnlijkheid to geven . Met de vaak zeer
zonderlinge gedeelten van dit werkje, dat naast elkaar
verhandelingen en wijze lessen bevat over uiteenloopende
onderwerpen als : scheurbuik, den Texelstroom, stilzwijgendheid, dronkenschap, en meer voornamehjk over godsdienst
en wijsheid, willen wij ons bier niet verder bezighouden,
hoe merkwaarg
dig deze oorspronkelijke Nederlandsche Utopie
ook in veel opzichten mag zijn . De episode echter van de
lotbevallen vann den „kIollau.dschen Robinson" zal thans
nader onze aandacht vrag en .

De inhoud vain dit Inerkwaardige verhaal, dat in bet
boek 67 bladzijdenn beslaat (p . 125-192, in alle drie de
drukken) is in bet kort de volgende
In 1655 werd bet schip „de Wakende Boey" van Batavia
naar de trust van bet Zuidland gezonden, om de schipbreukelingen van „de Goude Draak" of to halen, die daar
vergaan was . Ilet wrak wordt gevonden, maar van de bemanning geen spoor . Bij een onderzoekingstocht in bet
bin.nenland raakt de scheepsjongen verdwaald, en wanneer
hij er na negen dagen in slaagt de trust terug to vinden,
is zijn schip reeds vertrokken . Echter vindt hij aan den
voet van een Haak zijn scheepskist begraven, met verschillende benoodigdheden, die men daar voor hem had achtergelaten, voor 't geval hij daar nog terug mocht komen,
en verder op een andere aangeduide plek n6g eenigen voorraad, wapenen, werktuigen, enz . tot enkele boeken toe .
Van gevlochten takken en leem bouwt hij zich, dicht bij
de trust, een hut, zijn „Kasteel", en later nog even tweede
mooning, die hij zijn „Fortres" doopt . Hij richt zich zoo
goed mogelijk in en houdt zich met allerlei arbeid onledig ;
hij leeft van vruchten, enz, vangt visch, slaagt er zelfs inn
wilde stieren to schieten . Na een storm wordt een wrak
op de trust gedreven en al hetgeen hij daarop vindt, maakt
zijn bestaan op die onbewoonde trust tot een „koningsleven ."
In een hoed, dien hij op bet wrak aantreft, krijgt hij een
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welkomen metgezel . Na zoo geruimen tijd „gerust en vrolijk"
geleefd to hebben, ziet hij op zekeren dag plotseling een
aantal inboorlingen (--r wilden, geen inwoners van 't koninkrij k Krinke Kesmes),
op bet strand bij bet wrak, wier
verschijning hem zeer ontstelt . Ze komen ook bij zijn
kasteel ; een paar geweerschoten, over h un hoofden been
gelost, brengen grooten schrik onder hen to weeg . Zij
schijnen verder geen kwade bedoelingen to hebben en trekken
weder landwaarts in zon der den jongen eenig en o verlast
aan to doen . Hij echter voorziet toch zijn kasteel v an . al
bet noodige, om op apes voorbereid to zijn ; bren gt zelfs
vier kleine kanonnen van bet wrak over, die hij achter zijn
verschansing opstelt . Deze voorzorgen blijken niet overbodig : na eenigen tijd komen er weer inboorlingen opdagen,
ditmaal een groote bende. Het gelukt hemm bun aanval op
zijn kasteel of to slaan, dank zij de vrees, die zij hebben
voor de vuurwapenen . Zij verbranden vervolgens bet wrak
en schijnen of to trekken . Den volgenden dag begeeft de
jongen zich paar zijn „uitkij k", op eenn heuvel aan de kust,

om to zien of hij nog eenig spoor van hen ontdekken kan .

Hij bespeurt niemand, valt er in slaap, maar komt bij zijn
ontwaken tot de ontdekking, dat de wilden van zijn kasteel
bezit hebben genomen. Hij is geheel verslagen, gaat nochthans op hen toe ; wordt gevang en genomen, maar ov erigens
tot zijn verwondering vredelievend behandeld. Zij voeren
hem met zich mede bet binnenland in ; na een tocht van
zeven of ache dag en wordt huu dor p bereikt . De wilden
voorzien hem daar terstond van een but en een „huisvrouw"
en hij blijft verder in bun midden woven . Na een paar
maanden echter wordt bet dorp door een afdeeling krijgsvolk van bet rijk „Krinke Kesmes" overvallen en de bevolking uitgemoord . Hij alleen wordt met zijn vrouw
gespaard en meegenomen uaar de hoofdstad, Taloujael, waar
hij wordt aangesteld om de jeugd „de Hollandsche taale"
to leeren, in welke betrekking hij ten slotte door zijn landgenoot J u a n d e P o s o s wordt aangetoffen, wien hij toestaat van bet verhaal, dat hij van zijn lotgevallen opstelde,
een afschrift to nemen .
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Reeds terstond, en hoewel bet verhaal enkel in groote
trekken is medegedeeld, valt de groote overeenkomst in
bet oog, die er tusschen bet wedervaren van dezen Hollandschen scheepsj on gen en de bekende geschiedenis van R o bin
s o n C r u s o e bestaat . l aar niet alleen in bet geheele
verloop van bet verhaal, dock ook in vele kleinere en
grootere bizonderheden, is er zb6veel gelijkenis tusschen
de episode in de „Beschrijvinge van het Kon.ingrijk Krinke
Kesmes" en bet werk van D e f o e, dat aan Coeval bijna
niet to denken is en bet vermoeden oprijst of niet de
schrijver vann den Robinson met bet Nederlandsche werkje
beken d is geweest .
Met betrekking echter tot hetgeen bier volgen zal wil
ik er terstond en met nadruk op wij zen, dat door mij geen
oogenblik betwijfeld wordt, ( 't geen trouwens volkomen
vaststaat i ) dat D e f o e bet motief van zijn boek 66k
aantrof in bet relaas van de lotgevallen van den Schotschen
zeeman A.1 e x a n d e r S e 1 k i r k en daaraan voor zijn werk
verschillende gegevens ontleende : Diens geschiedenis toch
vorm.t ongeveer sere dergelijk verhaal als in de episode van
„Krinke Kesmes" wordt aangetroffen 1). Deze opmerking
om wellicht een aanvankelijk misverstand to voorkomen .
In de volgende bladzijden zal ik thans de bovengenoemde
overeenkomst reader aantoonen, om daarna nog verdere
gronden aan to voeren voor de waarschijnlijkheid van den
vooronderstelden samenhang .
Wanneer de jongen van „de Wakende Boey" op de
1) Alexander Selkirk, (of eigenl .ijk Selcraig) ream ale timmerman deel aan den toeht van capt . D a m p i e r . Hij werd na een twist met
zijn gezagvoerder op eigen verzoek op bet eiland Juan Fermandez aan
wal gezet (Sept . 1704) en vandaar, na een verblij f van vier j aar en vier
maanden weer meegenomen door capt . W o o d e s R o v e r s, welke laatste
in zijn reisverhaal : A cruising voyage road the world (1712), de eerste
beschrijving van zijn lotgevallen heeft gegeven . - Uit bet derde hoofdstuk van „Drinks Kesmes" blijkt, dat S m e e k s een reisbeschrijving van
D a m p i e r gekend heeft ; dit kan echter in geen geval bet journaal van
zijn refs in de Stills Zuidzee geweest zijn van 1705 (dat trouwena nooit
bekend werd) maar is blijkbaar bet destjjds zoo vermaarde verhaal van
zijn zwerftochten : ,,New voyage round the world," (dat loopt tot 1691).
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)gust van het Zuidland is achtergebleven, heeft hij niets
antlers bij zich als : een mes, pij p en tabak, vuurslag en
tonderdoos, en een beschuit (benevens toevallig wat hijm
en een paar vischhoeken, die hem door een matrons in
bewaring waren gegeven). Ook R o bin s o n is, als hij aan
land komt, enkel in 't bezit van een mes, pij p en tabak,
en terwijl van vuurslag en tonderdoos niet nadrukkelijk
gesproken wordt, is hij blijkbaar van den beginne of in
staat om vuur to maken .
Evenals R o b i n s o n onderzoekt de jongen terstond, of
er in de nabijheid versch water aanwezig is, dat hij evenals
R o bin s o n ook weldra vindt .
't Verhaal van Krinke Kesmes komt ook hierin met
den Robinson overeen, dat vlak bij de plaats, waar de
jongen op de trust is gekomen, een riviertj a in zee uitmondt,
dat daar een snort kreek vormt .
Ads wapen snijdt de jongen zich een „brave tak", dien
hij van voren aanpunt en die „achter een braven knobbel
had" ;
even verder noemt hij dit geweer zijn „koddespies" .
In den aanvang van den Robinson lezen wij, hoe deze zich
van een dergelijk wapen voorziet :
„having cut me a
stick like atruncheon, for my defence," etc.
H o b i n s o n plaatst zijn but tegen een steilenn heuvel ;
als de jongen een but gaat maken, bouwt hij die op
dergelijke wijze op of tegen een heuvel, (nauwkeurig blijkt
dit niet), dicht bij de rivier . Daaraan palend bouwt hij
dan flog een andere, om er zijn voorraden in to bergen ;
R o bin s o n maakt voor dat zelfde doel een „cave" in de
zachte rots, waartegen hij zijn but met de achterzijde
geplaatst heeft.
Bij hun woonhut richten zoowel de jongen als R o bin s o n op een heuvel een snort observatiepost of uitkijk in .
Van beiden wordt als bizonderheid vermeld, dat zij in
eenn hangmat slapen .
Eveneens van beiden, dat zij van den aanvang of
opteekening houden van al wat zij beleven .
De jongen maakt van buigzame takken manden, die
hij, door ze met leem to bestrijken, als vaatwerk kan ge-
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bruiken .
Robin s o n C r u s o e verhaalt, dat hij groot
nut zou hebben van manden, maar niet in staat is die to
maken bij gebrek aan bruikbare teenen . Vaatwerk echter
vervaardig t ook hij, wanneer hij op een z.ijner onderzoekingen leem heeft aangetroffen . Ten slotte gelukt bet dan ook
hem, om manden to vlechten . Men zou geneigd zijn to
gelooven, dat er bier door D e f o e een wijziging in den
gang van bet verhaal is aangebracht, om dit, zooals hij
steeds beproeft, waarschijnlijker en belangrijker to maken,
door zijn held langzaam de moeilijkheden to laten overwinnen . Dat echter de jongen in Krinke Kesmes in eens
de kunst verstaat om manden to vlechten, wordt daar zeer
aardig en ongezocht verklaard .
De jongen treft „wilde stieren" aan, waarvan hij er
of en toe eenn schiet en die hem vleesch en vet verschaffen,
terwijl hij van bun huiden „schoenen en kousen, etc ."
maakt .
R o bin s o n vindt, zooals welbekend is, op zijn
eiland wilde geiten, wier vellen hij gebruikt om er kleeding
van to vervaardigen . 't Zou ook bier mogelijk zijn, dat
D e f o e de buffels door geiten had vervangen, omdat bet
althans waarschijnlijker was, dat de laatste voorkwamen
op een eiland ver van de kust, dan „wilde stieren" . Echter
is bet opmerkenswaard, dat er zich op bet eiland Juan
Fernandez, tijdens bet verblijf van A 1 e x a n d e r S e 1 k i r k,
inderdaad geiten bevonden, die daar indertijd geplant waren
door den Spanj aard aan wien bet eiland zijn naam ontleent . Dit wordt door capt . W o o d e s R o y e r s in zijn reisverhaal medegedeeld (vgl . boven p . 371 noot .)
Eerder zou een streven naar meerdere geloofwaardigheid de oorzaak kunnen zijn van de volgende afwijkiug
tusschen Krinke Kesmes en den Robinson Crusoe : terwijl
R o bin s o n zijn geheele kleeding van de geitenvellen
maakt, wordt van den scheepsj ongen verhaald, dat hij zich
een soort kleedij samenstelt uit gevlochten biezen . ( „Wat
kan de armoe niet verzinnen !" ) Maar ook in dit geval
kan bet bericht van capt. R o y e r s de verklaring der afwijking geven, die van S e 1 ki r k vertelt : ,,when his clothes
were worn out, he made himself a coat and a cap of goat
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skins" etc. A.ls D e fo o e bier een keus heeft gedaan tusschen
de gegevens in twee bronnen, dan is dat, wat de waarschijnlijkheid aangaat, zeker een gelukkige geweest .
De jongen maakt verder van bet merg van de biezen
lampepitten, die hij brandt in zijn lamp met bet gesmolten
vet van de stieren ;
R o bin s o n voorziet op dergelijke
wijze in zijn behoefte aan licht.
De jOngen bouwt verderop op een heuvel nog een
tweede woonhut, die meer bizonder als versterking dient ;
Robin s o n zien wij hetzelfde doen in de „vallei". Zeer
merkwaardig is bet wel, dat en in Krinke Kesmes, en in
den Robinson de woningen worden bestempeld met de
namen : „kasteel", (castle) en „fortres" (fort) .
Ads de jongen eenigen tijd in de eenzaamheid heeft
gewoond, wordt er door een storm een wrak op de kust
geslagen, waarvan hij veel voorraden, benoodigdheden, enz .
of brengt en naar zijn kasteel vervoert . -- Men zal zich
herinneren, dat ook R o bin son ditzelfde geluk heeft, als
hij een paar jaar op zijn eiland heeft vertoefd .
De wijze, waarop de jongen op bet wrak klimt, komt
overeen met de manier, waarop R o b i n s o n zich tot bet
wrak van zijn eigen schip toegang verschaft, alleen behoeft
de eerste bet niet zwemmende to bereiken .
De jongen vindt op bet wrak een bond
; ook R o bins o n bezat deze op zijn eiland en wel van 't begin of aan .
Wel opmerkelijk is bet flu, dat dit pas aanmerkelijk later
wordt vermeld . (,,I must not forget . . . " enz .) hoewel bet
blijkt, dat hij hem reeds met de eerste vlotlading van zijn
schip had meegebracht . Voor den kluizenaar was bet bezit
van een hood toch belangrijk genoeg, ow terstond vermeld
to worden, terwijl hij nu opeens in bet verhaal komt opduiken . Nadat de hoed van R o bin s o n gestorven is, na
zestien jaar zijn metgezel to zijn geweest, treft hij flog eens
een bond aan op bet Spaansche wrak, dat op zijn eiland
strandt .
Een andere bijzonderheid, in den Robins o n op zich
zelf gehe~l onverklaarbaar, is bet tweede onderzoek en bet
sloopen door Robin s o n van bet wrak van zijn eigen schip,
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nadat eerst is medegedeeld hoe dit werd weggeslagen .
Wanneer hij eenige dagen op bet eiland heeft vertoefd,
verklaard hij namelijk bet volgende : ,, . . . it blew very
hard all the night ; and in the morning, when I look'd out,
no more ship was to be seen, I was a little surprised, but
recovered myself with the satisfactory reflection ; vii ; that
I had lost no time nor abated any diligence, to get everything
out of her that could be useful to me ; and that indeed there
was little left in her, that I was able to bring away, if I had
had more tune" .
Aan duidelijkheid last dit niets to wenschen over ; toch lezen wij tot onze verwondering een veertig
bladzijden verder, nadat is verhaald, hoe er een hevige storm
heeft gewoed, zonder verdere inleiding, over ditzelfde verloren
wrak bet volgende :
„I found a small barrel and two
or three pieces of the wreck of the ship, which was driven
on shore bij the late hurricane, and looking towards the wreck
itself, I thought it seemed to lie higher out o f the water than
it used to do" . Vervolgens wordt dan nog eens beschreven,

hoe R o b i n s o n allerlei dingen van bet wrak haalt,
waar niets meer to halen was!
Men vra agt zich af, of deze verwarring niet misschien
in het gebruik van een bron als de „Beschrijving van bet
Koningrijk Krinke Kesmes" haar oorzaak zou kunnen vinden,
en dit vooral, wanneer wij opmerken, dat dit zonderlinge
tweede onderzoek van bet reeds weggeslagen wrak in den
R o b i n s o n in geheel dezelfde volgorde wordt verhaald, als
waarin in de episode bij S 1.n e e k s bet op de kust geworpen
worden van bet vreemde wrak wordt beschreven . D e f o e
zou dan hetzelfde feit bij vergissing gedeeltelijk tweemaal
hebben verhaald, onwillekeurig den gang der gebeurtenissen
volgende, zooals zijn bron die aangaf 1). Zoo zouden wij
net een dergelijke oorzaak to doen hebben, als wellicht bij
bet „vergeten" van den bond in bet spel was . In verband

1) In den Robinson komen overigens inconsequenties als deze, maar
kleiner, een enkele m :1al meer voor ; zoo b .v, de bekende bijzonderheid,
dat R o b i n s o n zijn zakken vol beschuit stopt, terwijl hij geen kleeren
: U 11 r i o h, Der Robinson-Mythus ; -- Zeitechrift fur
aan heeft ! (vgl . reader
Bucherfreunde, VIII . 1, p . 8) .
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met het voorgaande moet nog opgemerkt worden, dat in den .
Robinson het stranden van het vreemde schip veel later
gesteld wordt, dan dat in de episode van „Krinke Kesmes"
het geval is ; dit kan de verwarring in de hand hebben
gewerkt. Ook is het opmerkelijk dat het wrak van het schip
van R o bin s o n bij het tweede verschijnen geheel droog ligt
en gebroken is ; -- het wrak in „Krinke Kesmes" verkeert
in denzelfden toestand .
In „Krinke Kesmes" wordt verder verhaald, dat de
boot van het gestrande schip aan land komt drijven ;
Robin s o n vindt ook de boot van zijn schip op het strand
geworpen, deze echter 6nbruikbaar .
't Is wel opvallend, dat verschillende bizonderheden,
die door S m e e k s bij de stranding van het vreemde schip
worden vermeld, in den R o b i n s o n worden teruggevonden,
niet bij de stranding van het Spaansche wrak, maar reeds
bij de (eerste) stranding van het schip van R o b i n s o n
zelf ;
zoo wordt ook het ongeschonden vinden van de
timmermanskist beide malen vermeld en beide malen de
bizondere voldoening daarover uitgedrukt .
De scheepsj ongen schiet, kort na het stranden van het
wrak, een grooten vogel, dien hij op een zijner onderzoekingstochten op een boom ziet zitten en wiens „nebbe was krom
als een area ds-bek" .
Robin s o n schiet eveneens, onder
vrijwel gelijke omstandigheden en 66k in de dagen, dat hij
bezig is den inhoud van zijn wrak to lossen, een grooten
vogel, die op een boom zit en dien hij om den krommen
bek en zijn kleur voor een snort havik houdt .
De jongen vangt, kort na het schieten van den vogel,
een grooten visch ;
R o bin s o n vangt in diezelfde dagen
een jongen dolphijn .
De jongen slaagt er verder in aan de kust eenige wilde
zwanen to schieten ;
Robin s o n wilde ganzen, eveneens
aan de kust en ook hier komt de tijdsorde, waarin de gebeurtenissen geplaatst worden, overeen .
Om de goederen van het wrak makkelijker naar zijn
„kasteel" to kunnen vervoeren, vervaardigt de jongen een
mw wagentje, dat hij door zijn hood last trekken .
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Robin s o n beproeft vergeefs een kar of kruiwagen semen
to stellen, die hem van grooten dienst zou zijn . E venals
hot vlechten der manden, gelukt hem dit pas later . her
zou inderdaad hot streven van D e foe merkbaar kunnen
zijn, om zijn verhaal, door de held de moeilijkheden langzaam to doers overwinnen, belangrijker to makers .
Als de jongen de inboorlingen voor hot eerst heeft
gezien, begint hij zijn „kasteel" zoo veel mogelijk to versterken, haalt zelfs vier „metaale bassen" met burs munitie
van bet wrak en plaatst die achter zijn verschansing .
Ook R o b i n s 011, wanneer hij de vermaarde menschelijke
voetstappen op bet strand heeft bemerkt, beast zich, voor
't geval hem eenig gevaar zal dreigen, zijn woning ter
dege to versterken . Behalve bet kleine kanon, dat hij reeds
achter zijn borstwering had opgesteld, plaatst hij de zeven
musketten, die door hem van bet wrak waren gehaald, op
een snort affuiten voor de aangebrachte schietgaten . Evenals
R o b i n s o n doet de jongen wet mogelijk is om zijn verschansing nog to verzwaren ; beiden omgeven zij ook hun
„kasteel" met een tweede palissade op eenigen afstand
buiten de eerste .
De jOngen gebruikt voortaan eon ladder om in en nit
zijn „kasteel" to klimmen, zooals die voor Robinson van
den beginne of den eenigen toegangsweg tot zijn woning
vormde .
Na den overval van de wilden nemen de beide verhalen van zelf een geheel ander verloop . R o b i n s o n zet
zijn levee, weldra in gezelschap van V r ij d a g, voort tot
ten slotte de Portugeezen op zijn eiland komen, in zijn
verdere lotgevallen komen weinig nieuwe elementen moor
voor, bet „Robinson-motief" wordt alleen reader uitgewerkt .
Het verhaal in Krinke Kesmes sluit zich weder bij bet
work zelf aan, als de held van de episode den held van bet
book ontmoet .
IV .
hit hot voorgaande blijkt wel, dat inderdaad boven niet
to veel word gezegd, toen ik beweerde, dat de punters van
0 . E . IX 9
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overeenkomst tusschen de episode, die S m e e k s in zijn work
heeft ingelascht, en den „Robinson Crusoe" zoo groot zijn,
dat dit moeilijk aan eon Coeval kan toegeschroven worden .
Met grond mag men alzoo verm oeden, dat D e f o e de stof
voor zijn vermaard work gedeeltelijk aan hot boekje van
den Zwolschen chirurgijn heeft ontleend . Een bezwaar dat
men desnoods her nog zoo kunnen maken : of 't niet
mogelijk is, dat de groote overeenkomst tusschen de episode
in „Krinke Kesmes" en de ,,Robinson" hieruit kan verklaard worden, dat S m e e k s, evenals D e f o e, van de geschiedenis van Alexander Selkirk gebruik maakte,
wordt eenvoudig weerlegd door de jaartalleri : S e l k i r k
word van Juan Fernandez door capt . R o g e r s meegenomen
in Februari 1709 en kwam eerst in October 1711 in Engeland terug. Behalve de overeenkomst zijn dan nog verscheidene andere gronden aan to voeren, die dit vermoeden
komen versterken .
Men zal moeten toegeven, dat hot wel opmerkelijk is,
dat alle of bijna alle bizonderheden, die de episode in Krinke
Kesmes met den Robinson gemeen heeft, juist niet vermeld worden in hot bericht, dat capt . W o ode s Roger s
in zijn reisbeschrijving van hot verblijf van Alex a n d e r
Selkirk op Juan Fernandez geeft, terwijl omgekeerd Keen
der bizonderheden, die dear worden vermeld, door S m e e k s
in zijn book worden verhaald . Zoo lezen wij b.v. in Krinke
Kesmes niet, dat de jongen beproeft kalveren van de wilde
runderen, die hij schiet, tam to maken, zooals Robin s o n
met de geiten doet, hoewel hot eon zoowel mogelijk mag
geacht worden als hot ander. Evenmin maakt de jongon
kleederen vann de huiden der goschoten dieren, terwijl dit,
zooals wij zagen, joist weer wel van S elk irk wordt medegedeeld. Doze is hot verder ook, die inderdaad op Juan
Fernandez, evenals Robin son op zijn eiland, grotten of
holen vond,
enz .
Dat D e foe als schrijver werkelijk niet looter eon fantast was, maar wel degelijk bij hot samenstellen van den
Robinson bepaalde gegevens, die hij vond opgoteekeud,
heeft gebruikt en uitgewerkt, daarvoor zijn,
afgezien van
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de „Beschrij ving van hot koningrijk Krinke Kesmes", dat de
voornaamste „bron" zal blijven, en van de geschiedenis van
`S e 1 k i r k,
ook nog andere bewijzeu, „bronnen", aan to
halen .
De persoon van V r ij d a g, die in hot book zulk eon
belangrij ke rol speelt, maar noch in hot verhaal van de
lotgevallen van S e 1 k i r k, noch in „Krinke Kesmes" gewonden wordt, moot D e f o e gevormd hebben near eon
Mosquito-indiaan, die in de reisbeschrijving van D a m p i e r
(zie boven p . 371, noot) voorkomt. Uit doze bizonderheid,
clie wordt medegedeeld door W i l s o n in zijn uitvoerige
biographic van D e f o e, blijkt, dat de schrijver van den
Robinson ook dit reisverhaal gekend moot hebben, evenals
hij dat van capt . R o g e r s raadpleegde, aan welk laatste
work hij wellicht zijn bekendheid met de geschiedenis van
S elk irk meer in 't bizonder to danken had . Het gebruik
van doze beide boeken zou op zich zeif reeds op eon snort
bronnenstudie voor den R o b i n s o n wijzen . De naam C r u s o e
.zeif zou, eveneens volgens Wilson, die van eon presbyteriaansch prediker to London zijn, uit hot begin der achttiende eeuw, dien D e f o e dear gekend moot hebben .
En niet enkel nit den Robinson, maar ook nit de
:andere romantische werken van D e f o e blijkt, dat hetgeen
hij verhaalt meestal niet enkel op fictie berust . Trouwens
dit verwondert on s niet in eon tijd, waarin men or van
hield op „bronnen" terug to Keen en als dat niet hot geval
was gaarne eon bron voorwendde . „Krinke Kesmes" zeif is
dear hot bewijs van . Niets is meer onjuist, den eon schrijver
als D e f o e to beschouwen als eon romanticus voor de
=Romantiek .
Met besliste zekerheid aan to toonen, dat de schrijver
van den „Robinson Crusoe" de „Beschrij ving van hot
koningrijk Krin ke Kesmes" gekend moot hebben, is uittoraard bijna onmogelijk . Alleen eon getuigenis van D e f o e
zeif zou hier afdoende wezen en die bezitten wij niet . Wij
hebben hier to waken met rowans en niet met middeleeuwscho
kronieken, waarvan de onderlinge afhankelijkheid nit de
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tekstvergelijking blijkt . Zelfs al is de woordelijke overeenkomst, die een paar malen voorkomt, meer dan men mocht
verwachten, dan flog kan men bezwaar makers tot de afhankelijkheid, enkel op grond van tekstvergelijking, met
stelligheid to besluiten . Wij zullen echter trachten onze
stelling, dat D e f o e voor den Robinson van de episode in
Krinke Kesmes gebruik heeft gemaakt, langs anderen weg
flog meer waarschijnlijk to makers .
Een Engelsche vertaling van dit werkj e van Tie n d r i k
S m e e k s is niet bekend ; dit zou natuurlijk de bewijsvoering aanmerkelijk eenvoudiger makers . 't is flu echter van:n
belang to onderzoeken, of er aanwijzingen to vinden zijn, .
dat D e foe Nederlandsch heeft gekend . Een bepaald bewijs
daarvan to levreren is mij niet mogen gelukken, daar ook
hier getuigenissen ontbreken, maar ik meen dat er allergrond bestaat het to veronderstellen .
In de eerste plaats komt er in den „Robinson Crusoe
zelf althans en plaats voor, waaruit risen mag opmaken,
dat D e f o e met onze taal niet onbekend was . Bij de beschrijving, die hij in den aanvang van zijn werk van den stormy

geeft, lezen wij : „yet the sea went dreadfully high upon
the shore and might well be call'd Den wild zee, as the
Dutch call the sea in a storm" .
„Den wild zee" voor :
„de wilds zee" is hier geen font door den vreemdeliug
gemaakt, zooals men wellicht meenen zou, maar de uitdruk
king „den wild-zee" komt inderdaad in de XVIIe en XV1IIe
eeuw regelmatig als term in de scheepsjournalen voor .
In do tweeds plaats, en dit is van meer gewicht, is
hot bekend, dat D e f o e ongeveer twee jaren in ballingscha
op het continent heeft doorgebracht . Zoo is het hoogstwaar
schijnlijk, dat hij Nederland is doorgekomen, en zeer wel mogelijk dat hij or langer tijd heeft verblijf gehouden ; ons land
immers was in die dagen hot aangewezen toovluchtsoord voor
hen, die om staatkun digs redenen, of om hun godsdien stige
overtuiging nit hun vaderland verdreven waren . Bovendienn
was de reden, dat D e f o e moest uitwijken zijn deelneming
aan den (mislukten) tocht van den hertog van M o n m out h,
die in Juni 1685 eon inval in Engeland deed, om to trachten
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daar een opstand to verwekken tegen het Katholieke bestuur
van J a c o b u s II, die datzelfde jaar den troop had beklommen . Nu was het in Nederland, dat deze onderneming werd
voorbereid, en van onze havens nit stak het kleine legertje,
dat M o n m o u t h verzameld had, naar Engeland over . Reeds
bij deze g eleg en held dus is het m ogelijk, dat D e f o e eenigen
tijd in ons land is geweest .
Verder zou men flog een aanwijzing, dat hij deze gewesten heeft bezocht, hierin kunnen zien, dat in zijn (onvoltooid)
werk ,,The History of Trade", 2e en laatste aflev . 15 Aug.
1713) een beschrijving voorkomt van de haven van Duinkerken . Ware dit boek verder tot stand gekomen, dap zou
er alle kans zijn geweest, dat uit de hoofdstukken, meer
bizonder over ons land handelen .de, met zekerheid was
gebleken, of D e f o e inderdaad hier korter of langer tijd
heeft vertoefd . In dit verband zij flog terloops vermeld;
dat bekend is, dat D e f o e in 1690 ongeveer to Aken was .
Over Nederland en in . 't bizonder over Rotterdam wordt
ook flog gesproken in een ander werk van den schrijver
,,The Life and Adventures of Duncan Campbell." De hoofdpersoon van dit boek bren gt n amelij k een bezoek aan ons
land, dat in het achtste hoofdstuk als volgt wordt beschreven
„Accordingly, in a few days afterwards, they went on
board, ands having a speedy and an uneasy passage, arrived
soon at Rotterdam . Duncan met with some of his English
acquaintance in that town ; and his mind being pretty much
bent upon rambling, and seeing all the curiosities, customs,
and humours he could, in all the foreign places he was to
pass through, he went out on a frolic, with some gentlemen,
next day, in a boat to an adjacent village, to make merry
over a homely Dutch entertainment, the intended being to
consist of what the boors there count a great delicacy,
brown bread andd white beer . He walked out of sight from
the company, and they lost one another ; and strolling
about by himself at an unseasonable hour, as they call it
there after the bell was tolled, Duncan Campbell, who
neither knew their laws, nor if he had, was capable of
being guided bij the notice which their laws ordain, was
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taken into custody in the village for that night, and carriedd
away the next day to Williamstadt, where he was taken for
a spy and put into a close imprisonment for three of four
days. But some Scotch gentlemen, who had been in company
with mr. Campbell at mr . Cloysterman's, a painter in
Covent Garden, made their application to the magistrate
and got him released ."
Duncan Campbell, weinig fortuinlijk, wordt tijdens zijn
verblijf to Rotterdam nc g eons in verzekerde bewaring
genomen en keert dan maar weer ,,for the unhappy gentleman's future safety", met bet Hollandsche schip de „Yowfrow
Catharine" naar Engeland terug .
De wijze, waarop D e f o e bier over Holland en de
Hollanders spreekt, zou wader does vermoeden, dat hij zelf
ons land en speciaal Rotterdam had bezocht ; eerder dan
dat hij, 't goon hij er over schrijft, putte uit berichten van
anderen . 't Behoeft uiet gezegd, dat de lichte o verdrij ving, .
die bier en daar valt op to merken, evenals de humoristische
voorstelling van bet wedervaren van den ongelukkigen
Duncan Campbell, opzettelijk is aangebracht. Men lotto ook
op de zeer juiste
.weergave in de Eng elsche spelling van
Nederlandsche woorden als „Kloosterman" en „j offrouw" .
Verder moot men bedenken, dat ouze taal destijds niet
alleen meer verbreid was als haven- en handelstaal, maar
dat ook in andere kringen, in eon tijd, toes ons land op
allerlei, (ook geestelijk) gebied eon centrum van verkeer was,
moor dan tegenwoordig de vole vreemdelingen, die hot om
zeer uiteenloopende redenen bezochten, min of meer met hot
Nederlandsch vertrouwd konden rakes . Om b.v, eon teekenend feit uit die dagen aan to hales : toes Peter d o
G root a in 1697 op zijn eerste refs naar West-Europa den
keurvorst van Brandenburg, F r e d e r i k 111 to Koningsbergen
ontmoette, onderhielden de beide vorsten, die de taal van
elkanders land niet verstonden, zich,
niet in bet Fransch
-- maar in hot Nederlandsch . En wanneer men hot
paging, zouden zeker mOer dergelijke getuigenissen to
vinden zijn .
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Hierbij komt, dat D e f o e leefde in den tijd, then onze
stadhouder W i 11 e m III koning van Engeland was, en
het is bekend, dat hij, na eerst diens aandacht getrokken
to hebben door zijn vermaarde „Essay on Projects", een
geschrift waarin wordt bepleit staatszorg voor : verkeer,
bankwezen, assurantien, spaarkassen, armenzorg, onderwijs,
enz. zijn bizondere g un st verwierf door het satirisch gedicht
,,The true born Englishman" (1701) . Over het ontstaan van
dit pamphlet deelt D e f o e zelf een en ander mede in zijn
geschrift : „Appeal to Honour and Justice" (1715), dat hij
in het licht gaf, then hij under de regeering van G e o r g e
I in ongenade was gevallen . 't Is wel merkwaardig om
het juist to deter plaatse aan to hales .
„During this time came out an abhorred pamphlet, in
very ill verse, written by one Mr . T u t chin, and called
The Foreigners, in which the author,
who he was I
then knew not,
fell personally upon the King, then
upon the Dutch nation, and after having reproached his
Majesty with crimes that his worst enemies could not think
of without horror, he sums up all in the odious name of
Fore i g n e r . This filled me with a kind of rage against
the book, and gave birth to a trifle which I never could
hope should have met with so general an acceptation .
low this poem was the occasion, of my being known to his
Majesty, how I was afterwards received bij him, how employed
abroad, and how, above my capacity of deserving, rewarded,

is no part of the present case . And is only mentioned
here, as I take all occasions to do, for expressing the
honour I ever preserved for the immortal and glorious
memory of that greatest and best of princes, and whom it
was my honour and advantage to call master as well as
souvereign, whose goodness to me I never forget, and
whose memory I never patiently heard abused, and never
can do so ; and who, had he lived, would never have
suffered me to be treated as I have been in this world ."
En niet alleen hier, maar herhaaldelijk heeft D e f o e
in zijn geschriften getuigenis gegeven van zijn aanhankelij k .
lijk aan onzen stadhouder, zooals in zijn edel pamphlet
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,,The mock Mourners, -- AA satire by way of Elegy on
King William", (1702) dat hij richtte tegen hen, die, terstond na bet overlijden van den vorst, diens naam om
politieke redenen verguisden .
Het blijkt alzoo, dat D e f o e persoonlijk tot den koningstadhouder in betrekking heeft gestaan en aan bet hof
heeft verkeerd in een tijd, then daar veel Hollanders waren,
met wie hij van zelf in aanraking moot gekomen zijn . En
niet alleen aan bet hof en onder de hoogere standee zijn
er toenmaals in Engeland Hollanders geweest ; daarvan
getuigen ook de werken van D e foe zelf, waarin er of en
toe van hen sprake is 1).
A ilex saamgen omen, moon ik, dat bet bier aangevoerde
wel recht geeft to beweren, dat bet zooal niet aannemelijk,
dan toch zeer goed mogelijk is, dat D e f o e,
waarom
ook hij niet evengoed, als M i 1 t o n een halve eeuw vbor
Nederlandsch heeft gekend . Hij was een van de
hem?
meest algemeen ontwikkelde manners van zijn tijd, van wien
bekend is, dat hij, behalve de oude talon, Fransch, Spaansch
en Italiaansch zeer goed kende. In elk geval zien wij, dat
de schrijver van den „Robinson" ruimschoots in de gelegenheid is geweest, om, 't zij door een verblijf bier to laude, 't
1) B .v, in de volgende, niet onaardige, passage uit bet book, dat ik
ook zooeven aanhaalde : ,,The Life and Adventures of Duncan Campbell'
(Ch . VII) . Straattooneel voor 't huffs van een graaf ; een doofstomme man
wordt door eenige lieden lastig gevallen, gerechtsdienaars komen tusschenbeide . Er ontstaat een oploop en vechtpartij, waarbij echter bet straatpubliek, waaronder zich eenige dienaars van den graaf bevinden, tegen
de politie partij trekt, [then als flu! --] en bet niet alleen hij woorden
last . - The most active and busy among the earl's footmen was a
Dutchman ; and the earl happening to be in a room next the street, and
hearing the outcry of murder, stepped to the window, and seeing his
own servants in the midst of the bule, examined the Dutchman how the
matter was ; and being told it, he chid the man for being concerned in
stopping a gentleman that was getting free from such troublesome companions . But the Dutchman excused himself, like a Dutchman, by making
a very merry blunder for a reply : .,Sacramento !" said he to his lord,
,,if I had thought they were bailiffs, I would have fought for the poor
dumb gentleman ; but then why had he not told me they were bailiffs,
my lord ?"
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zij door omgan g met Hollanders, met hot werkje van den
chirurgijn H . S m e e k s kennis to maken .
V.
De gesehiedenis van A 1 e x a n d e r S e 1 k i r k verscbafte
D e f o e, zooals Tie t t n e r hot uitdrukt, „nur einige durftige
Umrisze" ; met tallooze bizonderheden, voorvallen en beschrijvingen heeft hij hot motief uitgewerkt, die vooral
hebben bijgedragen, om den Robinson tot een meesterwerk
van verhalende kunst to maken . Waar nu de schrijver,
vermoedelijk hetzelfde motief in hot Nederlandsche werkje
„Krinke Kesmes" aantreffende, daaruit juist veel van die
bizonderheden en voorbeelden van z jn geroemde detailbeschrijving heeft overgenomen, zou men molten aannemen,
dat de episode in hot book van . S m e e k s juist voor die
natuurlijke en levendige beschrijvingen D e f o e tot voorbeeld
heeft gestrekt .
Daarbij ko .nt, dat in „Krinke Kesmes" ook reeds in
beginsel de strekking wordt gevonden, die aan den geheelen
„Robinson" ten grondslag ligt, n.1 . : dat de mensch door
zijn oigen energie en met de middelen, die God in de natuur
tot zijn beschikking heeft gesteld, zich kan opwerken tot
welvaart en dat hij voor een tevreden bestaan niet moor
behoeft . Men vergelijke b .v. eon plaats als de volgende uit
„Krinke Kesmes", (p . 132) eon overpeinzing van den scheeps„lieve God, wat is des menschen leeven,
jongen : Ik dagt
hoe swerft men van 't een e land in 't andere om geld en
good ; ik hob maar Waater en Appels, en bon nu wel to
vreeden als ik die maar krijgen kan ; dat ik mijn Appelen
nu voor Goud kon verruilen, ik zou dat waarlik niet doen ."
:
,,Robinson"
in another (locker) I found
En in den
,
about thirty-six pounds value of money . . . I smiled to myself
at the sight of (it) . „O drug !" said I aloud, „what art thou
good for? Thou art not worth to me, no, not the taking
of the ground . ." Vooral wat den „Robinson" betreft, waar
de aangeduide strekking moor op den voorgrond treedt,
zouden bij dit citaat vole andere to voegen zijn .
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Wat thans de litteraire verdiensten aangaat van de geschiedenis van den scheepsjongen in „Krinke Kesmes", ben ik van
een andere meening dan die, welke door Dr . S t a v e r man
in zijn boek wordt uitgesproken, waar hij, de episode besprekende, van oordeel is, dat „de stijl slordig is, dor en
kroniekachtig", hoewel hij terstond toegeeft, dat „er meermalen met levendigheid en treffenden eenvoud wordt geschilderd." Verre van het hiermede eens to zijn, meen ik,
dat het verdienstelijke van het verhaal zich niet tot enkele
passages bepaalt, maar dat het doorloopend in een vlotten
en levendigen stijl is geschreven ; de geschiedenis zelf is ongekunsteld en uitnemend „verteld", allermin st dor of vervelend. Op zich zelf reeds zou om deze redenen het verhaal
voor ons belangrijk zijn, ook zo .nder het zeer waarschijnlijke
verband met den „Robinson Crusoe". Het is of de schrijver
zelf in de episode onder de bekoring van zijn stof is gekomen, daar hier zijn stij 1 aan m erkelij k levendigen wordt,
dan doorgaans in hot boek 't gevai is . Ook is de toon
onwilkeurig anders geworden, waardoor de episode, die verreweg het bests en aantrekkelijkste gedeelte van het boek is,
flog meer op zich zelf komt to staan .
Bij deze verdiensten wordt ooze bewondering voor den
auteur flog grooter, als wij bedenken, dat hij leefde in een
tijd, toen er bijna zonder uitzondering stiff, wijdloopig en
langdradig proza wend geschreven . Zelfs door iemand als
v a n E f f e n wordt S m e e k s misschien alleen in enkele van
diens bests stukken overtroffen. Met W o l f en D e ken
wordt algemeen geacht een nieuw tijdperk voor on .s proza
aan to van gen, maar ik vraag mij af, of deze bondige
verteltrant van 't verhaal van den scheepsjongen zich niet
minstens evengoed last lezen als hunne werken . En dan
schrijft S m e e k s flog zoo aanmerkelijk vroeger .
Vooral merkwaardig echter is het hier een meer gelijktijdigen roman aan to hales, die sedert T en Brink algemeen
geldt als de bests en eigenlijk als de eenig belangrijke roman,
die voor W o l f en D e k e n geschreven is, ik mess
: „De
Vermakelijke Avonturier" van N i c o l a a s H e in s i u s, verschenen in 1695 . Het toeval wil, dat deze schrijver chirurgijn
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was, evenals Hen d r i k S m e e n k s ; maar hoeveel hooger
staat het werk van den laatsten, dan het uitgesponnen
relaas van vrij gelijksoortige „mingevallen", duels, enz . dat
den inhoud uitmaakt van den picaresken roman van zijn
Haagschen college ! De stijl van H e i n s i u s is zelden goed,
vaak slap, zelden werkelijk geestig, en sours zeer plat ; zijn
heele boek is gerekt en laag bij den grond, hij is als auteur
verre de mindere van S m e e k s en niet alleen in den
vorm, maar ook in karakterteekening en beschrijving doet
hij voor hem onder. Men zegt, dat F i e 1 d i n g, de auteur
van „Tom Yones", (1750) R e i n s i u s zijn meester heeft
genoemd, maar als dit wear is, dan heeft D e f o e zich wel
een beter voorbeeld gekozen ! Of de lof, die hier aan den
schrijver van „Krinke Kesmes" geschonken wordt, to groot
is, ken men oordeelen, wanneer men de Robinson-episode
zelf leest, waarvan de eerste helft, die de eigenlijke robinsonade bevat, achter dit opstel is afgedrukt.
Een ding moet echter wel worden opgemerkt, dat door
dezen lof aan H e n d r i k S m e e k s gebracht, aan de verdienste
van D e f d e als auteur van den „Robinson Crusoe" niets
wordt afgedaan en in denn grond ook niets aan zijn oorsproukelijkheid . Wanneer wij aannemen, dat, naast de geschiedenis
van Ale x a n d e r S e l k i r k, de episode in „Krinke Kesmes"
hem 't motief en belangrijke gegevens voor zijn boek aan
de hand deed, dan is hij het toch, die dit motief en die
gegevens heeft verwerkt tot het meesterstuk van letterkunst,
dat wij in den „Robinson" bezitten . Maar juist doordat hij
uit die stof dit meesterwerk heeft gevormd, krijgt ook die
andere kunstenaar ons to meer beteekenis, die reeds voor
hem het eigenaardig motief zoo verdienstelij k behandelde .
Ret gaat niet aan bij een beoordeeling S m e e k s met den
schrijver van den Robinson to vergelijken ; hij staat van
zelf niet boven een D e f o e, of met hem gelijk ; maar in
de Nederlandsche litteratuurgeschiedenis verdient hij zeker
niet een vergeten pleats in to nemen .
VI .
Een belangrijke vraag, die zich aan ons voordoet en
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die ik trachten wil bier nog to beantwoorden is deze : Is
bet verhaal, dat S m e e k s in zijn boek heeft ingelascht,
oorspronkelijk of ontleende hij bet op zijn beurt weer aan
een vroegere bron ?
Hieromtreut versehaft ons een exemplaar van den
eersten druk van de „Beschrijvinge van bet Koningrijk
Krinke Kesmes", dat zich in de Koninklijke Bibliotheek to
's Gravenhage bevindt en voorzien is van talrijke aanteekeningen en toevoeging en van de hand vann den schrij ver
zelf, eenige belang rij ke aanwij zingers . Wel een g elukkig
Coeval, dat ons juist dit exemplaar bewaard is gebleven
van een boek, waarvau er, van al de drie drukken semen,
(mij) slechts zes bekend zijn .
In de eerste pleats vinden wij bier echter de „voorreede" een mededeeling, dat deze niet door den schrijver
is opgesteld . Hij had aan den uitgever, T e n H o o r n, een
andere inleiding toegezonden, „met toelatinge de stijl to
mogen veranderen", deze echter liet bet niet bij veranderingen in den stijl, maar nerving de concept-voorrede door
een geheel andere . De oorspronkelijke inleiding wordt vervolgens door S m e e k s op ingevoegde bladen uitgeschreven
en daarin vinden wij de volgende voor ons belangrijke
zin snede, die werkelijk voor de episode een verwij zing near
een „bron" schijnt to bevatten ; we lezers n.1. : ,,W o u t e r
S c h o u t e n van Haarlem zegt in zijn reise near OostIndien dat toen hi op Batavia was, bet schip de wakende
boey, van dear na bet Zuidland werd gezonden, om de
schipbreukelingen van den Gouden draak aldaar gebleven,
of to halen, en tot Batavia to brengen, dog vonden niemand .
Te zien peg : [oningevuld]" .
De schrij ver haalde bet werk van S c h out e n aan, om
zijn lezers to doers gelooven, dat de inhoud van „Krinke
Kesmes" werkelijk op waarheid berustte ; hij last den nog
meer dergelijke „bewijsgronden" daarvoor volgen . Deze
„bewijsgronden" veronderstellen echter bij de lezers zulk
een mate van naiveteit, dat ze zelf wel wet heel naief worden
Onder zijn con cept-inleiding noteerde hij de volgende wonderlijke opmerking : „T e n $ o o r n schrijfd mi dat dese voor-
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reden van (door) een kind, en niet van iemand, die zig voor
een wijs man uitgeeft, scheen geschreven to zijn .
N. B .
Ik heb mi noid voor een wijs man uitgegeven" .
Beminnelijke bescheidenheid zonder twijfel, een ander zou licht
gebelgd zijn geweest, als zijn uitgever hem in dergelijke
termen zijn oordeel over eon geschrift had doen geworden I
Echter kunnen wij het ons begrijen, dat T e n H o o r n de
voorrede van S m e e k s maar liever niet liet afdrukken .
Uit de aanteekeningen, die de schrijver aan zijn boek
toevoegde, blijken o .a. duidelijker zijn Cartesiaansche gevoelens, die ook in „Krin.ke Kesmes" zelf reeds merkbaar
waren, hoewel het niet kan gezegd worden, dat S m e e k s'
wijsbegeerte door klaarheid uitmuntte . De spreuken, die in
zijn werk voorkomen, geeft hij zelf aan uit den „Turksen
spyon" en den „Gracian" getrokken to hebben 1) . Achter
het boek wordt verder in handschrift een geheel vervolg
daarop aangetroffen, dat er echter zeer zonderling bij aansluit en er feitelijk niets wee to waken heeft ; het handelt
voornamelijkk over chirurgie. De schrijver eindigt met het
exemplaar in een gedicht aan zijn zoon op to dragen . Daar
de aanteekeningen en toevoegingen verder geen betrekking
hebben op de Robinson-episode, maar enkel op de didaktische gedeelten van het boek, last ik ze hier verder buiten
bespreking. De mededeeling echter, die er op schijnt to
wijzen, dat de geschiedenis van den scheepsjongen aan
W o u t e r S c h o u t e n is ontleend, verdient eenn nader
onderzoek.
Inderdaad wordt in het aangeduide werk, waarvan de
juiste titel luidt : „wouter Schoutens, Oostindische Voyagie"
(le druk : Amsterdam 1676) het verhaal gevonden (een
„wonderlijke Historie" wordt het in margine genoemd),
waarvan S m e e k s spreekt . Het staat geboekt op Januari
1659 en zal dus vermoedelijk niet lang daarvoor zijn voorgevallen . De inhoud is als volgt
„flier wil, ten besluyt van dit vierde Hoofdstuk, noch .
1) Dr . S t a v e r m a n vermeldt (p . 53, noot) dat ,,The Turkish spy"
in 1679 in het Nederlandsoh werd vertaald .
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een wonderlijk voorval nit de Pen : hot welke wij (gelijk
bet ons op de waerschijnlijkste wijze bekent gemaekt is)
den Laser dus kortelijk sullen vertoonen .
In bet voortreffelijke Batavia was nauwelij ks tijdin ge
gekomen, hoe dot het schip den Draek, uyt het Vaderland
naer Oost-India komende, op hot Onbekende Zuytland t 1)
vast geraekt zijnde, verongelukt was ; of hot Fluyt-scheepje
de Waekende Boey, wiert op de vaerdigste wijse derrewaerts
been gesonden, om hot resteerende yolk, noch deer to
Lande gebleven, en van de goederen, 't gene gebergt kon
worden, in to schepen, en op Batavia to brengen".
Voorspoedig komt „de Wakende Boey" tar rechter
plaatse op aanwijzing van enkele opvarenden van „den
Draek", die met de boot hot bericht van de schipbreuk
near Batavia hadden gebracht . Men vindt hot wrak, maar
van de bemanning geen spoor, bovendien de tent, waarin
de schipbreukelingen aan land verblijf hadden gehouden,
geheel vernield . Pogingen om hen op to sporen blijven
vergeefs, „nooit heeft men meer jets van dit yolk gehoord" .
Men besluit op „de Wakende Boey" onverrichter zake terug
to keeren ; de boot wordt voor de laatste meal nog eons
aan land gezonden, om versch waster to halen . Ondertusschen komt er een zware storm opzetten, 't schip is genoodzaakt zee to kiezen en men keert niet terug om de boot
op to halen, meenende dot daze op den terugweg is vergaan, omdat ze zoolang uitbleef. Hear bemanning had
echter gewacht tot de storm bedaard zou zijn en is nu
achtergelaten op eon barre trust, dertien man stark, zonder
eenig voedsel . „Hat eenigszins droevig en naer gewest,
vertoonde niets anders, den steenig gebergt, woeste valeyen,
sanderige vlakten, etc . De barre stranden waren met
klippen en rotsen beset, deer op de zee met een
droevig geluyt steeds brulden en baerden" . De schepelingen bevinden zich in eon hachelij ken toestand, zij voeden
zich met schelpdieren, 't eenige wet zij vinden, meer hier1)

Onder hot , .Zuidland" heeft men bier to werataan eon gedeelte

van de knot man gnstralio .
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van op den duur riot kunnende lever, besluiten zij met
hun boot op Gods gonads zee to kiezen. Order bevel van
den onderstuurman, die met hen was, varen ze op de gis,
doorstaan de grootste ellenden en geva,ren, tot ze eindelijk
de zuidkust van Java in zicht krijgen . Zware branding
belet de boot to landen ; negen begeven zich to water en
bereiken gelukkig hot strand . De vier anderen wager hot
niet hun voorbeeld to volgen, maar willen wachten tot
hot den volgenden morgen gunstiger tij zal zijn . De snelle
stroom echter voert hen inmiddels naar eon geheel ander
gedeelte van de trust ; ze landen, maar vinden een onherbergzame wildernis, 't gelukt hun riot de roger andere
maats terug to vinden . Na een tijdlang gezworven to
hebben, komen ze bij een ouden visscher, die eenzaam leeft
aan de trust ; deze herbergt hen . u s ze echter een pool
lang bij hem gewoond hebben, worden ze door eon bends
Javanen overvallen ; de oude visscher komt voor hen tusschen beide, doet verhaal van hun lotgevallen en de bar ..
baron met hun rampzalig lot begaan, verklaren zich bereid
hen naar Japara to g eleiden, van waar zij ten slotte
behouden to Batavia aankomen . Van de negen anderen is
nooit moor jets vernomen .
Zooals men ziet, komt de „wonderlijke historie" in hot
work van W o u t e r S c h o u t e n alleen aanvankelijk met de
episode in „Krinke Kesmes" overeen . S m e e k s heeft er
alleen gebruik van gemaakt, om zijn verhaal aan een werkelijk gebeurde geschiedenis vast to knoopen ; in plaats
van hot achterlaten van dertien man van hot scheepsvolk,
vertelt hij hoe enkel de jongen achterblijft en verder gaat
zijn verhaal eon eigen weg . Eon bron voor de episode in
„Krinke Kesmes" is dus doze passage nit de „Rijs-tochten
naar en door Oost-Indie" in goon geval to noemenn en hoewel de aanwij zing in de voorrede aanvankelijk hot vermoeden van Hot t n e r scheen to bevestigen, dat hot verhaal
van S m e e k s wellicht op werkelijk beleefde gebeurtenissen
berustte, blijkt bij onderzoek, dat men toch zal moeten
aannemen, dat hij de geschiedenis van 't verblijf van den
scheepsjongen op eon onbewoonde trust heeft verzonnen .
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Tenzij bet gelukt eon nadere bron, juist voor bet verdere
verloop van bet verhaal aan to wijzen, maar dit mag men
to moor onwaarschijnlijk achten, waar bet juist tot z66ver
met bestaande bronnen overeenkomt .
Een bewijs, dat wel de historie, die S c h o u t e n opteekende, zeer good op waarheid kan berusten, is nog dit
dat ook van elders blijkt, dat bet fluitschip „de Wakende
Boey" inderdaad bestaan heeft, daar hot vermeld wordt in
hot Journaal van den tocht van adm . Wit t e C o r n e l i s z .
d e With naar Brazilie, 1647 -'49 1). Men vindt daarin
opgeteekend op 18 Maart 1648, dat d e With, met zijn
vloot voor 't Reciff ten anker aankomende, daar ontmoette
„hot jacht de Waeckende Boey en noch tien fluyt-schepen" .
Men mag aannemen, dat dit hetzelfde schip is, dat door
S c h o u t e n wordt genoemd, daar bet niet waarschijnlijk is,
dat or ongeveer terzelfdertijd twee fluitschepen van dien
naam gebouwd zijn . In Brandt : „Leven van de Ruyter"
komt, 1665-'66, ook eon schip „de Wakende Boey" voor,
dat o .a. in den vierdaagschen zeeslag meevocht . Dit kan
echter bezwaarlijk hetzelfde vaartuig wezen, daar de bewapening, 52 (46) stukken voor eon fluitschip of jacht to zwaar
is ; daarbij was doze bodem eon landsschip .
Vorder moot bier vermeld worden, dat bet verhaal vann
den scheepsjongen in „Krinke Kesmes" zich in bet begin
ook aansluit bij enkele bizonderheden, die voorkomen in
eon ander merkwaardig book, waarnaar S m e e k s zelf ons
niet verwij st : ,,De Historie der Sevarambes" van den
Sieur Denis Vairasne d'A.llais, verschenen 1677-79 ; Nederlandsche vertaling van 1682 (tweede druk 1701) . Dit work,
dat ook op de titelplaat bet opschrift voert „Beschrij vinge
van 't On bekende Zuyd-Land", komt in veel opzichten
met de „Beschrijvinge van bet Koningrijk Krinke Kesmes"
overeen, zoo stork zelfs, dat men moot aannemen, dat dit
work aan S m e e k s niet onbekend was . Evenals diens
book is hot eon didactische utopie .
1)

In Ha. Rijka Archief to 'a (ravenhage .
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Ook de „Historie der Sevarambes" begirt to verhalen,
hoe bet schip „de Goude Draak" den 128II April 1655 van
Texel uitzeilde met bestemming naar Batavia, maar onderweg, door een zwaren storm beloopen, strandde op de trust
van het Zuidland, waarbij het enkel aan een deel der bemanning gelukt zich to redden . (In de voorrede van bet
book wordt eon „brief" aangehaald, waarin als 't jaar der
schipbreuk 1659 wordt opgegeven, hetzelfde jaartal, dat
we ook bij S c h o u t e n aantroffen, hoe wel bet bier weinig
strookt met den datum van afvaart !)
De schipbreukelingen bouwen van deelen van bet wrak een pings, waarmede de schipper met zeven matrozen order zeil gaat, om
to trachten Batavia to bereiken, waar zij den gouverneurgeneraal zullen verzoeken een schip to zenden, om de
achtergeblevenen of to baler . Uit de inleiding vernemen
wij weder, dat eene pings behouden to Batavia aankwam,
dat inderdaad eon (riot genoemd) schip word uitgezonden,
om de schipbreukelingen van den Gouden Draak to zoeken,
maar dat doze poging, evenals eon volgende, vruchteloos
was . Hot achtergebleven scheepsvolk kiest S i d e r, den
schrijver, tot opperhoofd ; zij voorzien door jacht en visohvaugst, en door eenigen landbouw in bun onderhoud ; doers
verkenningstochten, zoowel in hot binnenland, als met een
tweede pings, die ze bouwen, over zee, zonder zich ver van
de trust tie wager . Op eon groot eiland ontdekken ze dan
een yolk van hooge beschaving, de Sevarambes ; de beschrijving van den ideaalstaat deter natie vormt verder den
inhoud van hot book.
Zooals men ziet, is ook de aanvang van dit work eon
bewerkin g van bet verhaal, dat wij bij Schouten aantroffen
en blijkbaar is hot oak aan hem ontleend . Hot verhaal
van S m e e k s schijn .t zich bewust bij hot begin van de
,,Historie der Sevarambes" aan to sluiten, zooals bij ook
overigens dit book in Sommige opzichten tot zijn voorbeeld
heeft gekozen . Op geheel gelijke wijze, hoewel onhandiger,
knoopt bij zijn geschiedenis aan de historische gebeurtenis
vast, die bij ook in de reisbeschrij ving van W o u t e r
Schouten had gevonden .
O, E . 1X 9
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Wat de letterkundige waarde van de „Historie der
Sevarambes" betreft, is dit boek vrii droog geschreven, in
den normalen, weinig op wekk enden prozastij 1 van die dagen.
Het staat op den basis van een historisch werk, dat enkel
een relaas van feiten wil geven ; hoewel eigenaardig, is hot
niet zeer belangrijk. Uit litterair oogpunt staat S m e e k s
dus, ook reeds in de didactische gedeelten van zijn boek,
boven zijn voorbeeld, om dat in het verhaal van den
scheepsjongen verre to overtreffen . Van navolging is dan
ook alleen sprake in het genre, en niet wet vorm en stijl
betreft ; als een bron voor „Krinke Kesmes" ken het werk
van den Sieur Vairasse d'Allais niet gelden, en voor onze
episode in 't minst niet .
Toch is S m e e k s niet de eerste geweest, die een verblijf op een onbewoond eiland in eon verhaal heeft behandeld. Eon Spaansche Arabier A b u J a a p h a r E b n
T o p h a i i maakte het reeds in de tweede helft van de
twaalfde eeuw tot onderwerp van zijn boek : „Leeven van
H a i E b n Y o k a h a n ", zooals de titel luidt van de Nederlandsche vertaling, die in 1672 verscheen . Dit work is
echter van eon geheel ander karaker dan de episode in
„Krinke Kesmes" en geen Robinsonade in den eigenlij ken
zin van hot woord . Het bevat de geschiedenis van eon kind,
dat op eon onbewoond eiland eenzaam opgroeit en zonder
eenigen omgang met menschen, enkel nit de hem omringende natuur, komt tot de kennis van zich zelven en van
God . In tegonstelling met het verhaal van den scheepsj ongen en ook met den Robin s o n, staat hier de didactische bespiegeling geheel op den voorgrond en wordt
aan de wijze, waarop de held in zijn onderhoud voorziet
minder de aandacht geschonken . Verder is ook een belangrijk verschil tusschen hot R o b i u s o n-motief en de
lotgevallen van H a i E b n Y o k a h an, dat deze laatste
van kindsbeen of in de wildernis van een eiland opgroeit,
zelf eigenl ij k eon wilde is, die van stag tot step tot geestelijke kennis komt, en niet een man, die, plotseling midden
uit de menschelijke samenleving op eon onbewoonde kust
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geplaatst, verder eenzaam zijn leven slijt, op zich zelf is
aangewezen en er met geringe hulpmiddelen in slaagt, eon
schijnbaar troosteloos bestaan toch dragelijk to makers . En
juist deze trek, die in het .A.rabische boek ontbreekt, vormt
het essentieele van hot Robin s o n -motief, wat to dikwijls
wordt vergeten, wanneer men een verblijf op een onbewoond
eiland zonder meer eon Robinsonade noemt . Pat S m e e k s
ook dot werk gekend heeft en dat hij er enkele trekken
voor zijn eigen verhaal aan ontleende is van zelf zeer wel
mogelijk ; het was, blijkens de drie drukken die van de
Nederlandsche vertaling verschenen, wel eon boek, dat de
aandacht trok . 't Werd ook besproken in de „Tweemaandel .
Uittreksels" (later Boekzaal) van P e t r u s R a b u s Maart
1701 p . 312 vgg.
We merken verder hier nog op, dat het evenmin is
uitgesloten, dat ook D e f o e van zijn kant met de gesehiedenis van H a i E b n Y o k a h a n bekend is geweest, vooral
char er van dit werk ook een Engelsche vertaling verscheen .
Op grond hiervan zou dan de vraag gesteld kunnen worden,
of het niet mogelijk is, dat de episode bij S m e e k s en de
„Robinson Crusoe" ona fhankelij k van elkaar op dit A rabiache voorbeeld terug gaan . Doze veronderstelling lijkt mij
echter onaan -nemelijk : behalve de talrijke bizonderheden
immers, waarin het verhaal van den Hollandschen scheepsjongen en het work van D e f o e juist onderling overeenkomen, pleiten hiertegen de gronden, die ik boven aanvoerde, volgens welke men S m e e k s als den feitelijken
schepper van het Robinson-motief heeft to beschouwen .
Een ander boek, dat ook onder de Robinsonaden-vb6rD e f o e gerekend wordt en vroeger dan „Krinke Kesmes"
het licht zag, is hot werkje van den Engelschman H e n r y
C o r n e l i u s v a n Sloe t t e n ( .Henry Nevil) ,,The Isle of
Pines", (1668), waarvan nog in 't zelfde jaar twee Nederlandsche vertalingen verschenen, een to Amsterdam en eon
betere to Rotterdam ; een bewerking er van wend nog op.genomen in „De gelukzoeker over Zee of d' Afrikaansche
Wegwijzer", door G err i t v a n S p a an, 1691 (drie maal
lierdrukt .) Doze „Robinsonade", die ook alweer een schip-
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breuk beschrijft op het „Onbekende Zuidland", is echter
van een ander karakter dan de tot dusver beha,ndelde
werken en komt mee9r overeen met de bekende gesehiedenis
van de kolonie op het eiland Pitcairn in den Grooten
Oceaan in den loop der vorige eeuw . Het werkelijke Robinson-motief wordt er niet in gevonden . wel echter kan dit
boek, dat in zijn tijd zoo grooten opgang heeft gemaakt,.
evenals de andere hierboven besproken werken ., bewijzen,,
hoe geliefd destijds dergelijke won derlijke reisbeschrij vin gee
waren en hoe de „Robinson Crusoe" feitelijk als het hoogte
punt to beschouwen is van een bepaald romantisch genre
yen allerminst als een op zich zelf staand versehijnsel aan
den letterkundigen hemel, een komeet, enkel gevolyd door
een eindeloozen sleep van onbeduidende navolgingen, den
staart van de komeet . flier is de normale klimmende en
daarna dalende lijn van alle diugen, die in een genre wel
stezl naar boven kan gaan, om er haar hoogtepunt to vinden,
maar het blijft de eigen lijn .
VII .
Over het levee van den schrijver van het , .Konin.grijk
Krinke Kesmes" is ons weinig beken .d. Uit de onderteekening van de inleiding weten wij zijn woon .plaats en zijn
beroep. Het boek, dat de voor ons zoo merkwaardige episode
bevat, is vermoedelijk het eenige werk, dat hij heeft uitgegeven . Toen hij het gedicht schreef, waarmede hij zijn
handexemplaar aan zijn zoon Bar e n t opdroeg, was hij
blijkbaar reeds een oud man, daar hij hem aldus toespreekt
„leesd en leerd u vaders boek 1)
dat ik heb voor u gesehreven
in bet laatste van mijn levee" .

Met dit boek schijnt hij niet antlers to bedoelen, dan
het reeds vermelde vervolg op „Krinke Kesmes", dat hij in
1)

Uws vaders boek .
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handschrift aan het exemplaar toevoegde . In het gedicht
is van andere gedrukte werken geen sprake, hoewel dit to
verwachten zou zijri, as er werkelijk meer van zijn hand
versehenen waren . ,,Krinke Kesmes" is dan ook inderdaad
het eenige book, dat wij van hem kennen 1).
S m e e ks overfeed in zijn woonplaats Zwolle, in het
jaar 1721, zooals blijkt nit het begrafenisregister dier
stad .
lift sommigo passages in ziju boek, maar vooral nit
versehillendo der schriftelijko toevoegingen, zou men opmaken,
iat hij een eigenaardig man moot gewoest zijn, van een
mm
of meer bizar karakter . Zelfs krijgt men een enkele
mail bijna den indruk met een warhoofd to doers to hebben ;
maar aan den anderen karat blijkt, dat hij eon zeer intelligent man moet goweest zijn, die zich gaarne bezig hield
met 't onderzoek van allerlei dingen en vraagstukken, die
hij gewichtig vond, en dat niet als iemand, die enkel maar
veel werkt, zonder zeff goed to weten moat hij werkt . Sterk
schjut hij zich aangetrokken to hebben gevoeld tot het
,,vreemde", - ook in eigen yak ; vandaar dat moat hij schrijft
adtijd om 't zoo to zeggen, moat avontuurlijks heeft en dat
niet enkel in den gewonen zin van het woord . Eon groote
mate van fantasie bezat hij zeer zeker, en dit vooral maakt hot
be1angrjk to lezen, moat hij schrijft . Do episode van den
scheepsjongen is er hot bewijs van, hoe good hij zich de
dingen moist ,,voor to stellen" .
Van een karakter als dit kan het ons niet verbazen,
dat hij het is geweest, die zich het Robinson-motief heeft
gevormd en voor 't eerst in eon verhaal uitgewerkt .
Ten slotte mag eon persoonlijkheid als deze bewijzen,
dat do XVIIIo eeuw, vooral in haar aanvang, niet zoo
doodsch en onbolarigrijk was, als men dat gewoonlijk meent.
Do standaard-litteratuur mag in verval zijn, maar de yolkskunst is nog krachtig genoeg, al treedt ze in deze latere
euwen minder op den voorgrond, omdat ze maar zelden
1) Het gedioht aan zijn zoon i onderteekend : Hendrik Smeeks,
vgl, boven over de omzetting van den thel ,,Krinke Kesmee" .
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een werk heeft aan to wijzen, zooals hier het geval is,,
dat 6ok belangrijk is door werkelijke letterkundige verdienste .

NASCHRIFT.
In de „Wetenschappelijke Bladen" van November 1905
(p. 907) wordt onder den titel : „De Ware Robinson Crusoe"
verslag gedaan van een artikel van Man r i c e M u r e t, voorkomende in de Revue Hebdomadaire van het Journal dea
Debate van 25 Sept 1908 .
Daarin wordt vermeld, dat onlangs een Eng elsehe vertaling (Londen 1688) ontdekt is van de „Commentarroa
.Realer" van den Spaanschen geschiedschrij ver G a r a 1 a s o
d e 1 a V e g a . In dit werk komt eon beschrijving voor van
de schipbreuk van een Spaansch zeeman in de Caraibische
Zee, tegenover den mood van de Orinoco, en diens zevenjarig
verblijf op een eiland, dat niet meer is dan een zandbank,
waar hij leeft van schelpdieren en regenwater. Dat dit
verhaal „treffende gelijkenis" met de lotgevallen van Rob i n s o n C r u s o e vertoont, moet beslist ontkend worden .
De geschiedenis van dezen P e d r o S err a n o, die in zijn
eenzaamheid geheel verwildert, komt alleen in zoover met die
van R o b i n s o n overeen, dat in beide gevallen dezelfde
zeestreek hot tooneel is der gebeurtenissen . Natuurlijk kan.
D e f o e de vertaling vann hot work van d o l a V e g a gekend
hebben, maar ale de schrijver van den „Waren Robinson
op zulke zwakke gronden meent, dat het „zeer waarschijnlijk is, om niet meer to zeggen, dat P e d r o S err a n o hety
echte model van R o b i n s o n C r u s o e is", met hoeveel
to meer recht zou men dan de episode in „Krinke Kesmes"
ale zoodanig mogen laten gelden . Bij zooveel stelligheid .
van de zijde van dezen Franschman zou one het eigen voorbehoud bijna berouwen 1
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Fragment van de Episode uit „Krinke Kesmes" .
Ale „Proeve" volgt bier bet eerste gedeelte
van de Robinson-Episode nit de „Beschrijvinge
van bet magtig Koningrijk ..Krinke Kesmes" .
Onveranderd afgedrukt naar den eersten druk
van bet boek (1708 ; p . 125 vgg .), alleen met
verbetering van enkele blijkbare drukfouten en,
waar noodig, wijziging in de interpunctie .
Een afzonderlijke uitgave van de volledige
episode, met de benoodigde aanteekeningen,
hoop ik binnenkort bet licht to doen zien .

IK was een Jonge van twaalf jaaren, en kon lessen enn
schryven als ik op Batavia voor Jonge in Kompagnies dienst
aankwam, dit was in bet jaar 1655 . Daar drie maanden
geweest zynde, wierd my gelast om den aankomenden
morgen, my met myn kist to vervoegen op bet Schip de
Wakende Boey, dat na 't Zuydland zou zeilen, om de Schipbreukelingen van bet Schip de Goude Draak, welk char vergaan was, van char to haalen, en op Batavia to brengen .
Wy char komende, vonden bet Wrak van 't Schip,
schoten drie kanonschoten tot zein dat wy char gekomen
waren, maar niemand vertoonden hem op 't strand, wy
niemand verneemende, voeren met de Boot en Sloep na
Land, om bet char gebleven Yolk van de Goude Draak op
to zoeken, dog dat apes was vergeefs, wy vonden geen
leevend mensch of dier, maar een dor Land en naakte
Strand, veel doornen en kreupel bosch .
Daar een dag vergeefs gezogt hebbende, zeilden wy den
tweeden dag de trust eenige uuren langs, elk glas een kanonschoot doende, zetten weer Yolk naa Land om to zoeken,
maar vonden niemand, dock zaagen eenige drukkingen van
bloote voeten in 't zand .
Den derdenn dag zeilden wederom by 't Wrak. Settend
char wat van dawn voor anker, de Boot wierd geordineerd
de Strand fangs to ontdekken, op hoops of zy 't Yolk van
de Goude Draak mogten vinden ; de Boot was voor eenige
daagen met waster, eeten en drinken voorsien, deese ging
van Boord de Wal fangs
; van haar weedervaaren west ik
niet, of zy 't Yolk gevonden hebben of niet .
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Voort naa 't afgaan van de Boot, wierd de Sloep naa
Land gesonden, met twaalf Man om weeder to gaan zoeken,
ik raakten als jonge meede in de sloep, begeerig om ook
eens op 't Land to treeden, op hoope van eenige ververssing 1) to vinden, want ik had al eenigen tyd in het Schip
als opgesloten zonder ververssin.g geweest, in zulk een geleegendheid verlangd elk naa land en ververssing .
Ik gelyk een jongeri, was blijde dat ik meede aan land
kwam, ik dagt weinig om to zoeken naa 't Yolk van de
Goude Draak, 't was my om ververssing to doen . Wy aan
land treedende, gingen landwaard in, na gissi.ng wel drie
uuren gaans, als wanneer wy aan een Bosch kwamen . her
dagt ik niet anders als om ververssing of eenige vrugten
to zoeken . Ik als een jonge my van 't Yolk stifle afzonderende, zonder eens to denken als ik in 't Bosch was hoe
daar weder uit to komen . Ik agter aan gaande, verbergde
my agter wat kreupel bosch, en raakten dus boschwaard
in, en was blijde dat ons Yolk my nit het gesigt was, ik
stak een pyp tabak aan, daar meede ging ik het Bosch in ;
dog naa omtrent een uur zoeken geen vrugten of ververssing vindende, wilde ik weeder keeren, en ons Yolk of 't
strand zoeken, ik ging wel twee uuren om uit het Bosch
to komen, maar ik verdwaalden hoe langer hoe meer : ik
riep, ik schreiden, ik kreet tot heesch wordens toe ! ik was
vol schrik en vrees, myne benaudheid was onuitspreekelyk ;
flu zag ik eerst dat ik een jonge was, en jongens werk
gedaan had, dat in my het aldersmertelykste berouw baarde.
Wat zoude ik doen ? ik was moede geloopen, heesch gekreeten, benaud vann herten, mismoedig van gedagten . Ik
wierp my onder een Boom ter aarde, zugtende, kermende,
en God biddende dat by my wilde helpers ; den avond viel,
en ik raakten door vermoeidheid in slaap. Ontwaakende,
was ik door koud, en de duisterheid baarden in my zoodaanige schrik en vreese, dat my myn hairen to berge
1) In de taal der oude journalen eon term voor : versch voedsel,
drinkwater ; maar ook in 't algemeen „recreatie" nan den wal na eea lange
zeereis .
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reesen, ik beefden als een blad, en bet geruisch der Boomer
zoo wel als de zuisende wind, ontstelden my elk oogenblik,
myn beklemd gemoed was doodlyk benaud, jaa zoodaanig,
dat niemand als die in de schrikkelykste doodsgevaren
zyn g eweest, dat kann denken, weeten of begrypen .
Ik zugtenn inwendig tot God om hulpe, tot dat denn
dag begon op to komeu, dat my vry wat verligte ; ik stond
op, moist niet waar to gaan, wandelden om de wermte to
krygen moat been en weer, stak om de koude myn harden
in de sak, daarin voelden ik myn mes, tabaksdoos, vuurslag, teuteldoos, en een Bischuit, dit verheugde my niet
weinig ; dieper tastende, vond ik eenn kluwentje touw met
eenige hoeken, my van een 1' atroos in bewaring gegeven,
daar ik, zoo ik op strand bleef, meede visschen zou ; dit
gezegde was nu al myn rykdom, myn Scheepsplunjen waren
niet veel waard, gelyk elk Zeeman weet, moat een Jonge
op 't Schip aan heeft .
Ik peurden 1) weer to gang om nit bet Bosch to
raaken, altyd roepende, o Heere ! help mij . Ik wenschten
duisend maal dat ik een Berg mogt ontmoeton, van waar
ik de Zee ontdekken kon, of een Riviere die my tot aan
de Zee zoude brengen, maar hoe ik meerder zogt, hoe ik
al meerder verdwaalde, niet eens om eeten of drinkern
deukende . Ik ram een besluit van altyd regt nit to gaan,
waar my God ook brengen wilder dus doende, kwam ik
teegen den avond, moat voor Sonnen ondergang, by een
moerassige Poel ; waster ziende, dagt ik op drinker : dat
proevende, beyond bet selve moat brak to zyn . Groef een
weinig daar van daar met myn handers een kuil, daar vers
water in kwam ; ik dronk, en wierd verkwikt ; bet waster
in de poet was drabbig, bruin en rood-agtig, als veer-poelwaater, of daar verrotte bladder in zyn . her zat ik al
weer zugtende, en schreyende, myn droevig weenen had
geen einde ! geduurig zugten ik ; zeggende, og ik arme
Jonge ! moat zal ik doer? waar zal ik been? S God! helpt my
1)

Peuren : zich in beweging zetten, zich begeven naar, traohten to

bereiken, by . naar den wal peuren . Meermalen bij H o o f t en B r e e w s .
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Ik at myn halve Beschuit op, rookten een halve pyp
Tabak, en dronk nit myn kuil : dit alles verkwikten my
kragtig. 1k bedagt my wat ik doen zoude in zulk een
nitterste nood ; Menschen hulp ontbrak my, dies ging ik
uit nood tot God ; ik maakte myn koussen los, viel op
myn bloote knien neder, en riep tot God om hulpe ; bad
het Avond-gebed en het Vader Onse . 1k wierde zelf zoo
beweegd onder het bidden, dat ik neer viel, en wierd
flaauw en als van myn zelve . Dit duurden tot het duister
was ; en ik moede zynde, leide my needer, en raakte al
schreyende in slaap . 1k sliep den geheelen nagt door, en
wierd wakker als de Son op was, dat my verblyde .
Nu begost ik op myn behoudenis to denken ; ik zat
bij myn waaterkuil, en verheugden my in 't vers waater,
en dagt, dit is nog beeter als het stinkende waater to
Scheep . Net scheen het my of ik aangestoten werd, ik
om siende, zag niemand, en Bosch-waard in ziende, zag een
zeer dikken hogen Boom, die zeer kenbaar om syn dikte
was ; opstaande, ging daar naa toe ; by den zelven komende,
gaf God my in, dat ik Boomers zou teikenen, om my'n

waater niet to verliesen ; ik myn mes van leer, en schilden
hem zoo wat of ; ik maakten met myn mes een houten
beiteltjen tot het boom schillen, om myn mes wat to
sparen. 1k maakten ook een klein houten schupje, en
nam een brave tak die ik voor aan scherp speed, en agter
aan een braven knobbel had, dit was myn geweer . 1k wierd
hoe langer hoe geruster, en ik begon onder dien Boom,
daar 't wat hoog was, een Hutje van takkeu op to regten ;
onder myn werken kwam het myn weer voor als of ik
gestoten wierd ; omsiende zag weeder niemand, maar verre
van my ook zulken 1) dikken Boom ; ik laatende de begonnen
but staan, stapten naa dien Boom toe, welke ook rondom
ontbast hebbende, en doen weeder naa een die verder stood,
dit zoo vervolgende, raakten wel een uur of anderhalf van
den poel .
1k zogt al voort, en dat op een linie regt uit, om
1)

Zulk een.

EEN NEDERLANDSCHE BRON VAN DEN ROBINSON CRIISOE .

403

wetter tijd nit dit eensaam bosch to raaken ; in 't gaan
vond ik een Appel ! o Heer ! wat was ik blijde . Ik zag op,
en was onder een wilden Appelboom ; myn kodde-spiets en
schupje van mijn werpende, klom ik met groote vreugde
den boom op, at myn buikje vol, en plukte zoo veel, die
ik onder den boom in 't gras sweet, dat ik of komende,
mijn hoed en beide koussen vulde, en nog eenige liet leggen,
Ik vann boom tot boom die geteikend had weder to rug,
en by myn eersten dikken boom komende, die als op een
kleine hoogte stood, groef ik een kuil, welke onder met
blaaden beleide, daar mijn appels op ley, die weeder met
blaaden dekte, en boven met sand oversmeeten hebbende,
had ik een modhol ! 1) Ik stak eenige takken in de grond,
die boven wat vlegtende, en daat, dat mijn takken niet
dekken, moet den Tieemel dekken.
Nu wandelden ik naa mijn waater, dan naa myn but ;
om al wandelende to overdenken wat ik doen zou ; myn
droefheid en benaudheid verminderde hand over hand .
In mijn but sittende, en een appel eetende, dagt ik
lieve God, wat is des menschen levee, hoe swerft men
van 't eene Land in 't ander om geld en goed, ik heb
maar waater en Appels, en bee nu wel to vreeden als ik
die

maar krygen kan, dat ik mijn A.ppelen nu voor Goud

verruilen kon, ik zou dat waarlik niet doen .
Wanneer den avond viel, bad ik God, en lei mij in
mijn but op wat takken en blaaden ter neer, slaapende
veel geruster als to vooren ; des morgens ontwaakende,
begon ik bedaar op mijn behoud to denken, jaa zoodanig,
als of ik in 't bosch myn levee zou moeten einden, dat ik
to vooren door al to grooten droefheid en angst niet doen kon .
My dagt dat ik eerst eens zou drinken, dan naa myn
appelboom gaan, en die daar nog onder leggende appelen
bergen ; daar naa de boomen zoo als ik begonnen had al
voort to teekenen of t'ontbasten ; en dat op een rechte lye,
om zoo eindelyk nit het bosch to geraaken, en agt op alle
Fruit-boomen to nemen ; zoo gedagt, zoo gedaan .
1) aard-hol, aardkelder, vgl . Frank, Etym . Wdb . 1. v, mod .
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Ik peurden na myn appel-boom, met myn kodde-spies
gewapend ; char komende, vuld®n ik mijn sakken met die
char onder geleegen appelen ; en al refit nit voortgaande,
ontschilde ik de boomen op zoodaanigen verheid, dat ik
die makkelyk kon sien, flu en dan eenige vrugt-boomen
vindende, die bysonder teekende, tot ik naa eenigen tyd
zoo ver kwam, dat een klein soet Riviertje vond, waar
ontrent zig ook verscheiden en meer Vrugt-boomen vertoonden, welke lk niet en ken de ; maar at char van in Gods
naam ; zy bekwamen mij wel .
Nu vergat ik mijn Mod-hol, Poel en Appel-boom ; ik
volgden de Rivier, welke mij naa eenigen tyd uit het
Bosch geleide, tot aan een Berg, aan wien s voet een groote
kom van brak Waater was, char hem deese Rivier in ontlaste, en die kom ontlaste haar weeder door een smalle
sleuf in Zee, zoo als ik char naa beyond .
Ik ruste by deese kom, en zag een Visch springen,
kreeg een hoek met myn touw, bragt die met myn koddespies to Waater, aan de hoek een stukj e appel doende, en
vine voort een goede Baars, dien ik schoon maakte, en
van desselfs ingewand weeder aanslaande, ving ik nog vyf
a ses schone Baarsen, die schoon maakende, bried ik die
aan haute speeten, zy smaakten lekker en goed .
Myn Tondel was weinig, dies tornden ik eenn moues
nit mijn hemd, char de brand in steekende, doofden dat
tusschen myn Schoenen uit ; flu was mijn Tondel-dons weer
vol, en ik van alles klaar . Wel gegeten en gedronken hebbende, klom ik den Berg op, van wiens top ik de zee kon
zien, naar gissing een groot uur gaans ver ; dien Berg was
maar een hogen heuvel, als alleen in het vlakke land staande .
Ik had wel gegeeten, als gezegt heb, en wandelden
naa de Zee, op hoope of ons Schip of yolk char nog was ;
maar vond niemand . De Strand dus langs wandelende, zag
ik geduurig om, dat den Berg niet uit mijn gesigt raakte ;
ik al voortgaande, dagt my dat ik een mast zag agter een
duin, en met syn top char boven over uitsteekende ; my
dagt ook dat ik voetstappen zag, dock deeze verdweenen
weder.
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Op de Duin komende, zag ik eon opgeregte Steak,
dear een Tinnen plant aan was gespijkerd, dear de naam
van de Sehipper en hot Schip op stood, dear ik meede
gekomen was . Pit ontstelde mij weder op 't nieuw, en egter
was mij deese stack of pawl en bord, als half geselschapagtig ; ik was een Jongen, en kusten de Steak verseheiden
meal met betraaude oogen .
1k setten mij neder met den rug tegen den pawl, hot
hoofd in de hand, en zag bedroefd to Zee-waard in . 1k
roes weder op, heen en weder voorbij die stack wandelende,
en dikwijls hot bord leesende, besloot ik de Paal met mijn
handed los to graven, alzoo die in duinsand stogy d, om dat
ik de spijkers dear nit dagt to krijgen ; dit denkende, trad
agter de stank om dear na to sien, en zoo als ik na de
spijkers en de pawl van agteren zag, wierd ik een Briefje
en eon tinnen plaatj e daarboven gewaar, welke dear gespijkerd waaren ; vinden de daarop, Jongen, graa f t agter deese
Steak ; dit ontstelden mij nog moor, als eerst de steak had
gedaan ; een koude grilling reed mij door de leeden, mijn
hairen reesen mij to berg, ik wierd benaud, en vreesden
zeer, ik beefden en wilt niet waarom . 1k zetten mij veer
needer tegen den peal, tot dat ik bedaarde . Doen nam ik
mijnn kodde-spiets, en begon to peilen in 't zand, en vond
iets herds, omtrent een vadem agter de steak ; ik trok met
mijn handen aan 't krabben, tot ik op eon plank kwam,
en al voort arbeidende, beyond hot mijn Scheeps-kistje to
zijn . 1k riep o goede God! ik danke u, o Heere ! helpt mij
dog voortaan ; ik huilden van blijdschap, en al schreijende
arbeiden. ik mijn kistjen dear nit . Op hot hot deksel was
een Presenninge i) gelegt, en om de Sleutel die in 't slot
stak, was doek omgewonden, om dat 2) hot zand hot slot
niet besehaadigen zouw .
1k sloot met groote vreugdd mijn kistje op, en vond
hot volgende op eon Brief : Jongen, alzoo wij naa neegen daagen
zoekens en wagtens, nog Vol k van de GOUDE DRAA.K, nog
1) Een stuk zeildoek, dienende om jets to overdekken .
2) Opdat .
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U hebben konnen vinden, is goed gevonden to vertrekken, (alzoo
top deese gust kwaad leg yen is) en u Kistjen en goed hier to
begraaven, ten einde, indien gij hier koomt, u daar van to
dienen. Reg t boven op dit Duintj en, is een kl ein paa ltj e ingeslaagen, daar onder zijn nog eenige noodzakelij kheden voor u
begraven. Vaart wet.
1k viol op mijn knien, dankten God voor sijn goedheid
en bad voor de behouden Reis van mijn Schipper en Schip .
Opstaande, stopten ik eon vollen Pijp, dat er flu op staan
kon, ik mijn Kist doorsiende, vond daar in dit volgende goed .
3 B embd en, 2 Linnen Hembdro kken, 2 Linnen Onderbroeken, 4 Dassen, 2 Paar .Kousen, 1 Paar Schooners, 1 Laakensehe Brook en Wambuis, zijnde dit mijn landganger 1), 1
Engelse Muts, omtrent 1 pond Tabak, elf Pijpen, 1 Tinnen
Kopje, 2 Tinnen Leepels, 3 Messen, 8 a 10 Veeters, wat Naalden
en Gaaren, 2 Kammen, 1 Stoops Boutelje met wat Arak, 12
Vel Papier, wat Pennon en ink, 1 Psatmboek .
1k dronk eon soopje op mijn pijpje als eon Heer . Nu
wierd ik weer gerust en vrolijk . 1k besloot den aankomenden
naght bij deese stack to campeeren, om mijn goed to bewaaren, daar nog Men sch nog Dier was die mij beroven
kon ; Jongen s work ? 1k mij beraadende, ging op de duin,
en zag hot paaltje, peilden daar met mijn spiets ; op twee
voet diep was hot hart, ik weer can 't krabben, dog was
nauw een voet in de aarde, of vond een schop, blood wat
was ik blijde ! ik can 't graaven, dat beeter spoet maakte
ala 't krabben met mijn handers. 1k ontdekte eerlang een
Plank, en daar onder mijn Kooy, deese was nog met eon
brave Presenninge omwonden ; ik dit alles boven op hebbende, vond in 't openers den volgenden Brief.
Jongen, nadien gij moogelyk u leeven hier zult eindigen,
is verstaan, u dit goed to vereeren . De Meester 2) gee ft u syn
Brand -glas, om by gebrek van Tontet vuir to maaken, neevens
een stuk Swaavel tot Swaavel-stokken . Vaart wet.
1k was yverig alles door to zien, en vond dit volgende
1)

Beste plunj e, waarmee de matrooa can wal gaat .

2) Chirurgijn .
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goed : 1 Plank, 1 Brave Presenning, mijn l3angmat, Bultzak 1 ),
.Kombaars 2), Boo fdkussen, 1 Sloop, 1 Byl, 1 Kort-roer, 2 Kardoesen Kruit, 100 Kogels, 1 Stuk Platlood, 1 Scheeps-houwer
met zijn riem, 1 vaatje Brandewijn, 2 Stoops Botteltjes Spaansche
Wyn, 100 Besehuyten, 1 Kooperen Pannetje van een Mingelen 3)
1 Keulsehe Pot met Tabak, flog een Prik 4 ), weegende wel 2 a
3 Pond, 1 Blase met Kruit, nog 1 Kardoes met Kogels, 2 Lynen
Vis-want, 1 Doosj e met Hoeken, 12 Vuirsteenen, 1 bosj e Swaavelstok, 1 bos Pennen, 1 Pennemesje, 2 Boek Papier, 1 Looden
Inktpot, met 1 kannetje Inkt, het Nieuwe Testament, de Reise
van W. Y. Bontekoe, en die van P . van den Broeke b ), nog een
rond Spiegeltje in een blikken doosje .
Nu veranderden ik van voorneemen om by de Staak to
blyven . De Weg van de Berg of heuvel tot hier toe, had
ik als een winkelhaak gegaan, dat flu refit toe refit aan veel
naader was ; dies dagt ik dus myn weg to meenen .
Ik maakten myn Kist Ieedig, die weer vullende met
de Beschuit, Bussekruit, Tabak, Papier, Boeken &c . Ik trok
drie Hemden aan, met flog een onderkleed, en hong de
Houwer op de zyd, de Byl en Schop op de nek, en 2
Bouttelj es met een tou om den hals ; dus ging ik naa myn
Rivier toe ; en alzoo het warm was, sweeten ik niet weinig,
dat ik met een frissen dronk weer herstelde .

Terwijl as ik rusten, dacht ik wat ik doers zou ; ik groef

een groot fiat op een hoogte, dat bestrooiden ik onder in
metblaaden, daar takkeu over heen ley, daar op bergden ik
myn goed, dit dekten ik met takkeu en zooden ; des agtermiddags haalden ik myn kooye, met het roer, een blaase
met busse-kruit, kogels en beschuit in myn zak .
By de Rivier komende, sloeg op de hoogte by myn

1) Matras .
2) Deken ('t woord is nog in 't Z .-A.frik. Holl, in gebruik.
3) 1 mingel = 2 liter (de mast is in sommige oostelijke streken
-van one land in gebruik).
4) tabak, n .l .
5) De rein van Willem Ysbrantsz . Bontekoe van Hoorn (1618
-'25). -- Pie t e r van den B roe k e in 1613 ale opperkoopman in dienet
der O . I . C . met den gouv, gen . Roy net near India.
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kelder vier paaltjes in de grond, daar myn hangmat aan
vast maakten . Ik deed nog een togt, haalde de pressennige,
bouttelje met arak, vis-wand, en hoekken, met wat kogels ;
by myn kooy koomende sliep ik gerust, tot den dag aan
kwam ; deesen dag kreeg ik al myn goed by de rivier ; flu
was ik een ryk man ! Ik kreeg pen, papier en inlet, en
schreef dit voorgaande op. Ik sprak een Gebedt, tong een
Psalm zoo goed als ik kon .
Nu moest ik een goede plaats voor myn but zoeken . ;
rondom ziende, zag niet verre van my een braven hogen en
groenen heuvel, digt aan de rivier ; ik ging derwaarts, die
besiende, behaagden my wel . Myn Byl en Schop gehaald
hebbende, kapten ik zoo veele groote en kleine takken, als
ruim noodig had ; die in de grond graavende en steekende,
bovenn en rondom door een vlegtende, zoo digt als mogelyk
was, en maakten in korten tyd een digte hut . Die dus verre
voltooid hebbende, haalden ik myn Wand, dat ik in de
zoute kom geset had, op, waar aan verscheiden Baarsen
waaren ; hier vann kookten ik in myn pane etj e . Wel g egeeten,
en een koelen dronk genomen hebbende, haalden ik myn
hangmat in myn hut, die wel ophangeude, bragt ik daar
myn kooy in, met myn meeste goed .
Nu wilde ik de Kom eens aan deese syde omwandelen,
en zien wat daar to doen was. Daar de rivier in de kom
valt is 't waster zeer rood, als ook de strand daar ik groef,
was het als leem, kleeverig en glad ; ik sweet een schop
vol wat ver op 't land, om to zien wat het was, een quartier
uur voortg aande, vond een roode klippig e never, met veele
kuilen ; dit duurde wel een groot quartier, als ik weerom
wandelde, om de roode leem to ondersoeken, die wat dun
uitbreidende, ging naa myn hut ; ook haalden ik wat vrugten .
My schoot in, dat indien de Leem goed was, ik een schoone
Hut zou konnen bouwen . Naa de leem gaande, beyond ik
dat die droog, herd en sterk waar, daar over ik my zeer
verblyde .
By myn but komende, practiseerden onder eenu pijp
tabak wat my to doen stood . 1k hieu een party dikke en
steevige Takken, die van alle zyd-takken gekort hebbende,
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groef die vry digt en diep by malkander in de grond, als
een rondo kring ; zynde dit rood agtien van myn voeten
wyt, dit begon ik van order op to vlegten, als een Boerentuin, en alzoo ik daar aan byna geduurig arbeide, had ik
dit in weinig daagen zoo hoog, als van de grond maken
kon . Niet hooger konnende koomen, moest ik een ladder
maaken, waar toe twee brave regte takkeu bereide, elk
lang negen van myne voeten . Maar alzoo goon boor nog
beitel had, moest ik met myn mes de gaten maaken, 't
welk my zoo hard viol, dat blaren in myn hander kreeg,
mijn arbeid moest staaken, en ligter work doers, of stilzitten .
De deur of ingang van myn Hut, had ik vyf van myn
voeten hoog en derdehalf breed gemaakt ; bier toe wilde ik
een deur vlegten, daar meede besig zynde, schoot my in,
dat ik in 't Vaderland wel vierkante Vogelkooitjes van
willige Teenen gemaakt had . 1k hot do dour staan, en
begon to arbeiden aan een Boodem van anderhalf voet
vierkant ; deese aan de zyd ook anderhalf voet optuinende,
had ik een mand, en die omkeerende, eon stool, kostelyk
huffs raad ! Ik bier meede naa de loom-strand, smeerde myn
mand van buiten met de loom, die in de Son droogende,
bespren gden die met een groene tak met waster, dap de
reeten met de hand digt strykende, wierd myn mantle zoo
digt en hard, als of sy met roode steep omtrokken was,
dat my riot weinig verblyden ; flu kon ik kiston voor myn
good maken, en wat ik van nooden had .
Dit deed my denken, dat ik terstond weer begon to
vlegten nog twee zoodanige korven ; deese veerdig hebbende,
hakten ik eon steevig bout, eon vadem lang, aan elk eind
eon touw, bond de manden daar aan, dit had ik als eon
melk-juk ; bier haalden ik nu loom meede naa de hut . In
de but eenige kykgaaten gesneeden hebbende, tyden ik aan
't smeeren, sprengen en stryken, en kreeg myn but in drie
daagen vyf voeten hoog, besmeerd, glad en droog, en was
zoo vast en hard als of sy vann roode steep gebakken was .
Myn handers weeder herstelt zynde, vatten ik myn leer
weeder aan, windende linnen om myn mes, en wat langsaam
werkende, kreeg daar vyf sporten of treedeu in ; door behulp
O .E .1X9
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van deese, tuinden ik myn but boven toe, laatende dear
bovenin een get een voet groot, zoo voor lugt als rook,
dat ik met een deksel kon sluiten en oopenen . Myn dak
bestreeken en droog geworden zynde, meenden ik een Kasteel
to bezitten. Voorts maakten ik verseheidenn menders, die
als myn but met roode leem bekleedende, zoo tot berging
van mijn goed, als om winter provisie in to doen .
Ook bouwden ik nog eon schoone vierkante but by den
mynen aan, die vyftien voeten elke zyde vierkant was, een
schoon en sterk gebouw, hebbende bovenn een get als myn
ander, en beneeden kykgaten . Nu was ik al Heer van twee
Kasteelen, daags schreef ik myn doen aan, en door 't
dikwijls leesen, kon ik dat al van buiten .
Op een tyd wet vrugten willende haalen, zag een braven
heuvel als met handers gemaakt, deese was rondom beset
boom aan boom in de route, en een boom in 't midden ;
ik kon deese van myn but zien, maar had dear noon aan
gedagt, dit was vier honderd treeden van myn huffs . Ik
my bedenkende, haalden myn byl, en kapten drie boomers
twee voeten boven de grond af, dear binnen treedende, kon
niet anders zien of dit was dear zoo gepoot ; myn leer
haalende, kapten ik de boomers in 't rood af, laatende de
stammers tiers voeten hoog, den middelsten stem lief ik
twintig voeten lang, hem berovende van alle syne takken,
en hear alle aan de grond ontbastende.
Deese Boomers waaren in de rondte agtien en twintig
duimen dik ; hier dacht ik een Fortres to bouwen ! ging
dear daags voor tydverdryf aan tuinen,l) met dikke takken,
die ik met een stank op een sloeg . Dit kasteel wierd naa
eenigen tyd volmaakt op het dak naa, dat er ook naa
verloop van tyd mede op kwam ; myn deur was twee en
een half voet vierkant ; twee voeten van de grond ; hier
haalde ik myn vaatjen Brandewyn, en eon blaas vol Buskruit,
mynn halve Beschuiten, wet Kogels & c . Op 't laatst ging
ik dear met myn kooy en meeste good woonen, begraavende
het overige in myn andere Huizen, dear 't wel bewaard was .
1)

Een omheining makers .
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1 k had ook al een geheele steene mand vol zout gewonnen in de kuilen van de roode rots, ears bet einde van
de zoute kom, ook had ik al een brave party gedroogde
visch gemaakt . 1k had ook veele korven, van buiten en
binnen met roode leem bekleed, en deksels daarop ; gevlogten Taafels, Stoelen, en Bedsteede ; myn leeven was nu
geheel gerust .
1k moist van geen daagen, weeken, meanders nog jaaren .
ook moist ik niet hoe lang ik daar geweest had .
Naa een langen tyd, als ik gerust sliep in 't midden
van een duistere nagt, hoorde ik een vreeslyk gebrul, verwerd door malkander, dat my wakker maakte ; dog ik bleef
gerust, alzoo my niemand, nog Mensch, nog Dier, in myn
.Fortres kon beschadigen . Egter maakte ik v uur, dat ras
gedaan was, alzoo altyd een goed deel zeer drooge takken,
en ook gekloofd grof bout had ; myn deur was geslooten,
en myn kykgaaten toegestopt .
Myn geweer klaar gemaakt hebbende, leide moat bout
aan, en ping weer to kooy. Den dag komende, was ik
nieuwsgierig to weeten moat er was ; myn kykgaten openende ;
zag ik seeven swarte Stieren, die scheenen als gevogten to
hebben, alzoo er twee a drie onder waaren die bloeden .
Eene na myn Kasteel komende, kwam op twaalf of veertien treeden by my, stil staande, en ziende na myn fort ;
ik leide myn roer nit een kykgat, en schoot hem regt in
syn sterre, dat hy- n eder plofte, en terstond weer laadende,
maakten my gereed of er meer kwamen, meer de andere
vertrokken weer Boschwaard in . Dit was bet eerste Wild
adat ik gezien had .
1k naa hem toe, met schop, houwer, en rues ; b y lag
op zy ; ik konde hem niet op syn rug krygen, dog groef
een greb agter hem daar by ontrent op syn rug kwam in
to glyen . 1k hieuw met de Byl de strot af, daar by dapper
nit bloede, hem optornende was by zeer Vet ; en haalden
nit myn ander huffs een teenen taafel, daar bet vet op
leide, dat zeer veel, en meer den honderd pond was ; ik
teeg strak aan 't smelters met myn koperen pan, en kreeg
twee brave geleemde manden vol vet, als ook drie manden
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van hat baste Vlees, dat ik zouten ; de blaas blies ik
op, de dermen reinigden ik aan de kom, eenige droogden
ik, andere vulden ik met gezouten vlees en vet, da,ar vans
eenige in de rook, en andere in de lugt droogende ; syn
hoorens sloeg ik af, die drogende en schrapende, waren
goede beakers .
1k kookten en braaden van hem, tot by beg on teruiken, doen maakten ik een diepe groote kuil, laatende
hem daarin glyden, hem wet met hef-boomen helpende, en
met aarde bedekkende, en dankte God voor syn goedheid ..
Veelmalen op elken dag, zag ik met vreugde naa myn
kost. Myn Brandewyn nog Wyn had ik niet aangeroerd, .
ik bewaarden die voor een zieken dag, egter kreeg ik lust,,
en most eens proeven, nam op een morgen wet Brandewyn,
des middags wet Vlees eetende, nam myn half tinnen
kopje vol Spaansche Wyn daartoe ; my dagt of ik met.
Goden tar Bruiloft ging ! dear meede was hat tap toe, voor:"
een langen tijd .
Vol

ALEXANDRE VINET EN ZIJN
LETTERKUNDIGE KRITIEK
DOOR

Dr . P. SMIT .

.A.ls trouw Vinetlezer was hat mij niet onbekend, dat
-hat in on zen tij d bij n a een onmogelijkheid was geworden
de 2 7 deelen van zijn werken compleet in handen to krij gen .
Toch had ik niet op een nieuwe uitgave van V i n e t' s
werken durven hopen . Blijkbaar achtte ik den krin .g zijner
geestverwanten beperkter dann hij in werkelij kheid is en
koesterde ik minder hooge verwachtingen van de belangstelling, die daze nieuwe uitgave bij 't groote publiek zou
vinden, daa de energieke Waadtlanders, die zich tot een
commissie vormden om de nieuwe editie voor to bereiden .
V i n e t is in ons land geen onbekende. In de aristocratische kringen van hat Reveil warden zijn werken veal
gelezen . Meer dan een onzer bekende theologen onderging
zijn invloed . In tijdschriften ward meer dan eens en door
mane en van verschillende richting op zijn beteekenis gewezen. Het Haagsch Genootschap bekroonde twee werken x),
die V i n e t als christelijk moralist en apologeet teekenden
en waardeerden .
Toch zou hat verkeerd zijn den invloed van Vine t
1) Bedoeld zijn de bekroonde prijsvragen van Dr . J . C r am e r en
Fred . Chavannea . Leiden 1 . J . Brill 1883 .
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in ons land groot to noemen . Voor velen was en is hij to
„nieuw" ; voor niet weinigen was en is hij to „oud" . In
den tegenwoordigen tijd wordt hij wellieht meer geciteerd .
dan gelezen . Gewoonlijk is het een citeeren in afwerenden
zin, wanneer men het heeft over zijn „heilloos individua
lisme" of zijn „bodemloos subjectivisme",
In de volgende bladzijden wenschte ik opnieuw de aandacht op hem to vestigen . Op den karat van zijn veelzijdige
werkzaamheid wil ik daarbij den hoofdnadruk leggen en
wel op zijn letterkunnige kritiek . Ik doe dit niet alleen,,
omdat V i n e t to onzent als letterkundig kriticus weinig'
bekend is, maar ook en vooral, omdat zijn werkzaamheid
als kriticus 't beste licht werpt op de hooge bedoelingen
van dezen theoloog-moralist-apologeet .
Op volledigheid mask ik geen aanspraak . Evenmin
beweer ik een van de vele vragen, die de bestudeering van
V i n e t doet geboren worden, tot een definitieve oplossing
to brengen Dat die vragen vele zijn, weet een ieder, die
geen vreemdeling is in de ook meer recente Vinetliteratuur .
Die literatuur is zeer rijk, maar arm aan eenheid van
opvatting. Zij brengt ons telkens in aanraking met oordeelvellingen, die uitgesproken schij nen alleen om straks weerlegd to worden .
Wie zich met V i n e t bezighoudt, schijnt moeilijk aan
de verleiding to kunnen ontkomen hem naar zich toe to
halen . Conservatieven en Liberalen ; Christenen, die de politiek mijden en Christenen, die haar trouw dienen ; starre
individualisten en „Sociaal" voelende menschen hebben
V i n e t voor zich opgeeischt en gaan voort dit to doers .
Theologen van orthodogen huize zoowel als vrijzinnigen
van allerlei schakeering hebben gemeend V i n e t tot de
hunnen to mogen rekenen.
Is het wonder, dat er van een probleem van V i n e t
gesproken wordt P Wie over V i n e t gaat schrijven, komt
onder den indruk van de groote moeilijkheid den echten
V i n e t to teekenen . Sommi;en
C h a v a n behoort tot
hen 1) -- verwachten veel van de nieuwe „wetenschappelijke"
1)

L'actualiti d e V i n e t par A. Chavan. Lausanne 1907 p . 32 .
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uitgave van V i n e t' s werken ; anderen
ik dank aan
W i l f r e d M o n o d 1)
meenen, dat de publiceering van
de ± 800 brieven, die op de Bibliotheek van de Eglise
libre to Lausanne berusten, licht in de duisternis brengen
zal . Mogelijk hebben beiden gelijk, niet onmogelijk zijn
beider verwachtin.aen to hoog gespannen . Eon ding mag
niet worden vergeten. Vine t ken niet ouder de absolute
geesten worden thuisgebracht . Ofschoon man van ten idea,
is er niets doctrinaire in hem . Dialecticus ale weinigen,
heeft hij nooit gezocht dogmaticus to zijn . V i n e t is de
man der nuances . Hij was hat ale mensch. Hij is hat
geweest ale theoloog en ale kritieus .
Alexandra Rodolphe Vinet ward den 17en Juni
1797 to Ouchy bij Lausanne geboren . Z) Zijn vader, Marc
V in e t, bekleedde dear de eenvoudige betrekking van
kommies bij de belastingen . In de ouderlijke mooning
heerschte eerder armoede den welstand .
Mar c V i n e t was een man van groote werkkracht .
Hij wilde vooruit in 't levee . Geen inspanning was hem
to veal . Gewoonlijk was hij iederen morgen om 4 uur op
de been . Toch zou hat nog eenige jaren duren, ear zijn
energiek pogen om vooruit to komen met succes ward
bekroond . Eerst na de onafhaukelijkheidsverklaring van
Waadtland (1803) kreeg hij een hem passende betrekking .
Hij ward Secretaris aan hat Departement van Binnenlandsch
Bestuur. De armoede kon nu buiten M a r c V i n e t' s
mooning worden gehouden en de jonge V i n e t sleet met
zijn brooder en zuster een onbezorgde jeugd . M a r c V i n e t
was eon man vann den ouden stempel . Hij oefende gezag ;
uiterlijk hard en strong was hij vol ingehouden teerheid
voor vrouw en kinderen . V i n e t' s moeder was de verpersoonlijkte toewijding en zelfopoffering . Mar c V i n e t
was een man van niet geringe ontwikkeling . Hij stelde
belang in literatuur en was gewoon in den familiekring
2 vol .

1) Revue Chretienne 1900 p . 303 .
2) of. A 1 e a a n d r e V ill e t . Histoire de sa vie et de see ouvrages
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voor to lezen . Zijn boekenschat was niet groot, maar met
zorg bijeengebracht . Een van de boeken, die V i n e t in
't ouderlijk huffs leerde kennen, zou zijn lievelingsboek
blij ven . Het was „Robinson Crusoe", waaraan hij eeumaal
zulke gevoelvolle woorden wijden zou .
V i n e t bezocht, na van zijn vader 't voorbereidend
onderwijs ontvangen to hebben, 't Lausansche gymnasium
en liet zich daarna als student in de theologie inschrij ven .
Zijn vader had dit zoo gewild en diens wil was voor den
zoos wet .
De jonge V in e t gevoelde zich meer aangetrokken tot
de studie der letteren . Hij was geboren dichter. 1) Reeds
als jong student toonde hij een groot meesterschap over
den versvorm. Duizende van versregels zijn nit zijn pen
gevloeid . Te Bazel gebeurde het eens, dat hij aan zijn
leerlin gen geimproviseerde verzen dicteerde . 2) In de brieven
nit zijn jongere jaren gaat hij vaak sponta,an in den versvorm over . V i n e t zou later zijn studies aan de Lausansche academie onbeteekenend noemen . Toch wares er
onder zijn leermeesters twee mannen, die niet zonder invloed
op zijn verderen ontwikkelingsgang zijn geweest .
In de eerste plaats dient genoemd to worden de hoogleeraar S e c r e t a n, die hem van verre de wereld van
K a n t deed zien en dan de oude D u r a n d, die zich persoonlijk veel aan zijn jeugdigen leerlin .g liet gelegen liggen
en dezen met groote liefde voor de Fransche klassieken
moist to vervullen . Die liefde zou over V i n e t' s loopbaan
beslissen . De hoogleeraarsplaats voor Fransche literatuur
was vacant geworden . Onder de sollicitanten
to Lausanne wordt ook nu nog gewoonlijk naar een professoraat
gesolliciteerd
had M o n n a r d goede kansen . Evenal s
de andere candidates had ook hij bij den Senaat een dissertatie ingeleverd en daaraan eenige in het openbaar to
verdedigen stellingen toegevoegd . Toes M o n n a r d zijn
stellingen verdedigde, behoorde de jonge Vine t onder zijn
bestrijders . Wilde M o n n a rd de meer moderne opvattin1) of. A.lezandre Vinet d'apres ses poesies par E . Rambert
2) Rambert p . 49 .
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gen propageeren, V i n e t kwam op voor zijn geliefde
klassieken .
M o n n a r d werd benoemd en V i n e t werd een van
zijn leerlingen . Doch slechts voor korten tijd . Van Bazel
uit was aan M o n n a r d 't verzoek gericht naar een
jongen man om to zien, die in aanmerking zou kunnen
komen voor de opengevallen plaats van leeraar in de
Fransche taal en letterkunde aan 't gymnasium .
M o n n a r d droeg den theologischen student A . l e x a n d r e
V i n e t, die door zijn warme verdediging van de klassieken
zoo zeer de aandacht van zijn leermeester getrokken had,
aan de Bazelsche regeering ter benoeming voor . 30 Juli
1817 aauvaardt V i n e t de rein naar Bazel . Eenige weken
later vangt de 20-jarige, in 't bijzijn van vertegenwoordigers van regeering en universiteit, zijn lessen aan met
het uitspreken van een redevoering over : La litterature
francaise consideree sons le double rapport du style et de
l'en.thousiasme . 1) In December 1819 werd de jonge Waadtlander tot buiteugewoon hoogleeraar aan de Universiteit
benoemd . Zijn betrekking van leeraar aan het gymnasium
bleef hij echter vervullen „roulant du substantif au participe et du participe au substantif", zooals hij later zelf
zijn werk to Bazel karakteriseeren zou . Te Bazel heeft
V i n e t de grondsiagenn gelegd van zijn groote kennis . De
eerste twee jaren waren zeer zwaar voor den jeugdigen
docent . Zijn lessen aan 't gymnasium eischten goede voorbereiding en zijn theologische studie diende voortgezet to
worden . Inn den zomer van 1819 deed hij zijn laatste
theologisch examen en word hij „membre du clerge vaudois" . Voortaan kon hij zich geheel aan zijn geliefkoosde
letterkundige studinn wijden . Evenals zijn vader beschikte
Vine t over eon groote werkkracht . Ook toen zijn lichaam
door ziekte bijna was gesloopt bleef zijn lust tot den arbeid
onverzwakt . Te Bazel gaf hij vaak tot 32 uur per week
les . In zijn agenda lezen we onder 22 September 1836 : 2)
„J'ai du passer la journee au lit . J'ai etc en fait de lecture
1)
2)

Rambert Vol . I p . 37--40.
Rambert Vol. I p . 330.
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une veritable autruche . Lu deux on trois discours de
Massillon, deux de Sailer, cinq ou six pages en grec de
Chrysostome, quatre journaux, une partie de l'Ecole des Peres,
de Piron, bien des feuilletons de Geoffroy, quelque chose
de la vie de Fr~derie II, par lord D o v e r etc ." V i n e t
maakte zich to Bazel ook het Duitsch eigen . Zijn vrouw,
V in e t was in 1819 gehuwd met Mlle de la Rottaz
die een groot gedeelte van haar jeugd in Duitsch-Zwitserland had doorgebracht, bracht hem in aanraking met de
Duitsche letterkunde . Te Bazel maakte V i n e t zich ook
vertrouwd met het Engelsch en het Italiaansch .
V i n e t heeft gedurende zijn verblijf to Bazel drie geschriften uitgegeven, die in de allereerste plaats onze aandacht vragen, niet alleen, omdat deze den grondslag gelegd
hebben voor zijn latere beschouwingen, maar ook, omdat
ze op hem de aandacht gevestigd hebben van een groep
invloedrijke Protestantsche liberalen to Parijs, die na de
revolutie van 1830 besloten tot de oprichting van een weekblad, waarin de vragen van den dag, de l etterkundige en
politieke verschijnselen van Christelijk standpunt uit zoudenn
worden besproken . Liberalisme op politiek gebied en een
beslist geloovig standpunt in theologicis stonden in de
schatting van de oprichters van „Le Semeur" met elkander
in 't nauwste verband . V i n e t werd door hen uitgenoodigd
de letterkunde voor zijn rekening to nemen . Hij nam 't
aanbod a an en tot zijn dood (1897) is hij een trouw Ynedewerker aan het hem zoo sympathieke blad gebleven . V i n e t
heeft „le Semeur" tot een blad van beteekenis gemaakt ;
„le Semeur" heeft V i n e i s naam als letterkundig kriticus
gevestigd .
Over elk der drie bedoelde boeken een kort woord .
In 1826 verscheen van V i n e t' s hand : „Memoire en
faveur de la liberty des cultes . Ouvrage qui a obtenu le prig
daps le concours ouvert par la Soci~te de la morale chr&
tienne" . Negen en twintig antwoorden waren op de prijsvraag, die boveugenoemde societe, daartoe in staat gesteld
door een legaat van den Franschen oud-minister d e L a mb r e c h t s, had uitgeschreven, ingekomen . Met algemeene
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stemmen
laden van de beoordeelingscommissie waren o .a.
Guizot, Stapfer, de Brogue, de Barante -- ward
de eerste prijs toegekend aan het antwoord, dat was ingezonden order 't motto : „La oil est l'Esprit de Dieu, la est
la liberte" . V i n e t bleak de schrijver to zijn . Eenige dagen
v6or de ofcieele zitting, waarin G u i z o t zijn kritiek zou
uitbrengen, meldde S t a p f e r namens de Commissie den
uitslag aan den bekroonde . Tusschen S t a p f e r en V i n e t
warden in den loop van ditzelfde jaar eenige brieven gewisseld, die ons een blik geven op de hooge bedoelingen
deter beide eminence manner . Die brieven later ons zien,
hoe zoowel S t a p f e r als V i n e t vervuld zijn met een stark
verlangen den waan, als zouden vroomheid en vrijheid niet
samen kunnen gaan, to mogen helper uitroeien . S t a p f e r
is vol lof voor V i n e t' s werk . Men zal u later
zoo
schrijft hij
en de vroomheid, die iedere bladzijde van uw
werk ademt zal wellicht ongemerkt doordringen tot de
geesten, die zoo vooringenomen zijn tegen 't Evangelie en
die den godsdienst onvereenigbaar achten met de wijsbegeerte
en de vrijheid . Elders heat hat : Het is goad, dat onze
liberalen, die jammer genoeg voor 't meerendeel doordrongen
zijn van de gedachte, dat vroomheid en vrijheid niet samen
kunnen gaan, tot hat inzicht komen van hun dwaling en
toner hooren, die komen uit hooger en verhevener sferen
dan die zij bewonen . 1)
Is hat wonder, dat de oprichters van „le Semeur", die
bijna alien tot de groep- S t a p f e r behoorden, gaarne de
medewerking inriepen van een man, dien ze door zijn M- moire en faveur de la liberte des cultes als een begaafden
't
geestverwant hadden leeren kennen ? Maar in 1831
eerste rummer van „le Semeur" verscheen in September
van dat jaar
had V i n e t reeds andere bewij ten van zij n
bekwaamheid en aanleg gegeven. In 1829 had V i n e t de
eerste twee dealer van La Chrestomathie francaise uitgegeven en daze in 't v olgende jaar door een derde deal doer
volgen . Daze bloemlezing was door Vine t samengesteld
1) ef. Lettres de .A.1 e a a n d r e V i n e t et de quelques .une de set
correspondants 1882 Vol . I p . 101 en 124 .
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met 't oog op zijn onderwijs .

Ieder deel was bestemd voor
eon bepaalde groep leerlingen scar gelang van hun leeftijd .
Het derde deel word voorafgegaan door een Revue des
principaux prosateurs et poetes francais . Deed de keuze
der stukken V i n e t kennen als eon man van smack, doze
Revue bleek 't work van een superieuren geest . Gees
mindere dan S a i n t e- B e u v e zou er eenige jaren later in
de Revue des deux Mondes 1) de loftrompet over steken .
„Je ne me lasso pas de repasser les jugements de l'au .teur
qui sont commo autant de pierres precieuses, enchassees
Tune apres 1'autre, daps la prise exacte de son ongle net
et fin . Je no trouve pas un point a mordre, taut le tout
est serre et se tient"
hoot hot dear. In zijn Discours
cur la litterature francaise -- zoo noemde V i net zijn overzicht in de latere uitgaven
heeft V i n e t de leidende
beginselen van zijn letterkuridige kritiek, zooals hij die in
le Semeur verder in to®passing brongen zou, aangegeven .
Hot derde book, waarop ik de aandacht vestiges wil,
is van geheel anderen card . V i n e t was gewoon flu en
dan to preeken . Te Bezel hoorde men hem gaarne . In
1830 had hij twee preeken over de Onverdraagzaamheid en
de Verdraagzaamheid van 't Evangelic uitgegeven, die zeer
de aandacht hadden getrokken . Het volgend jaar verscheen
van zijn hand eon bundel van 14 preeken onder den titel
van Discours sur quelques sujets religieux. Doze preeken
vragen thane goon beschouwing van theologisch oogpunt
uit, maar dienen gememoreerd to worden ale eerste voorbeelden van V i n e i s psychologische methode . In zijn
Reflexions preliminaires komt hij op tegen de eenvormigheid
der prediking on bepleit zijn eigen preekvorm, waarmede
hij hoopt beter de vole „candidates voor de waarheid" to
zullen bereiken . Vin e t gaat uit van de gedachte, dat op
den prediker niet alleen de task rust hot Evangelic to verklaren, maar ook om hot to bewij zen . In zijn Discours
staat Vinet voor 't eerst voor ons al .s apologeet van hot
Christendom .
1)

15 September 1837 .
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Braehtjen we in 't bovenstaande eenige data en feiten
nit V i nn e i s levee in de herrinnering terug, die ons zijn
„uitwendige" voorbereiding tot zijn kritische werkzaamheid
deden kennen, thans rust op ons, v6or we tot den letterkundigen kriticus naderen, de task een blik to slaan op
zijn karakter . Kennis van V i n e t' s karakter is onmisbaar
voor 't verstaan van den vorm, waarin hij zijn kritiek
heeft gegeven . Dit karakter schijnt volkomen geteekend,
als men hem, zooals zijn tijdgenooten gaarne deden „le
doux V i n e t" beet . Wie eehter diaper doordringt, ontdekt
een karakter zoo gecompliceerd, zoo rijk aan schijnbare of
werkelijke tegenstrijdigheden., dat een woord hem onmogelijk volkomen typeeren kan . Om V i n e t to teekenen kunnen enkele forsche lijn en moeilijk volstaan . Licht en
schaduw dienen met behoedzaamheid to worden aangebracht .
Wanneer men in R a m b e r t' s meesterlijke biographic of in
de door R a m b e r t en S e c r e t a n uitgegeven brieven met
een fait of een woord in aanraking is gekomen, waarvan
men den indruk ontvangt, dat ze Vine t in een zijner hoofdtrekken doen kennen, staat men verwonderd straks kennis
to waken met handelingen en beschouwingen, die den eersten indruk zooal niet uitwisschen dan toch doen verflauwen . V i n e t is de man der vrijheid . In zijn jeugd (1814)

zong hij tar acre van haar in zijn R veil des Vaudois
Liberte, liberte ch6rie, soutiens nos coeur~, guide nos pas .

Zijn gansche verder levee zou hij aan die liefde trouw
blijven . Op ieder terrain wil hij vrijheid . Waar zij wordt
miskend, komt V i n e t op voor de verdrukten .
In zijn „Le Vin e t de la l~gende et celui de 1' histoire"
1) stelt A s t i 6 voor de e~nheid van V i n et' s gansche levee
to zoeken in daze uitspraak, die in een van V i n e t ' s aanteekenboekjes ward gevonden : la religion et la litterature,,
deux libertes ! Er ligt in 't voorstel van A s t i veal aantrekkelij ks .

F. L . Fred . Chavannes heeft in zijn Alexandra

V i n e t considers comma apologists et moralists chretien
1) p . 8 .
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getracht Vin e t' s ontwikkelingsgang bovenal to verklaren
uit diens diepgewortelden eerbied voor 't gezag, dat C h av a n n e s in V i n e t' s leven verpersoonlij kt ziet in diens
vader, Marc V i n e t, en in le doyen C u r tat . Nu hebben
ongetwijfeld deze beiden op den jeugdigen V i n e t grooten
invloed geoefend . V i n e t heeft zijn vader zeer lief gehad ;
den invloedrijken Lausanschen predikant heeft hij hoog
vereerd . C u r t a t was voor 't oude. 't Nieuwe vond in hem
een tegen stander. Zoo ook het Reveil, dat van Geneve uit
propaganda maakte in Waadtland en spoedig aanhan gers
vond ook onder enkele jongere predikanten . C u r t a t
schreef twee vinnige brochures tegen de nieuwe beweging .
De R~veilmannen lieten zich niet onbetuigd en antwoordden door een verslag uit to geven van een samenkomst,
die ze to Rolle hadden gehouden en waar door C e s a r
M a 1 a n gebeden was, dat het C u rt a t toch gegeven worden
mocht lief to hebben . Dit was V i n e t al to kras . Hij
treedt voor Curt a t in 't krijt en levert een vurige verdediging van den hoogvereerden autoritair in zijn Lettre
aux jeunes ministres vaudois . We kunnen C h a v a n n e s'
opvattingen hier niet analyseerenn noch weerleggen . Misschien ligt haar zwakke plaats daarin, dat ze ons vooral
willen zeggen, wat V i n e t „eigenlijk" had moeten zijn
in plaats van ons alleen to laten zien, hoe hij was . Maar
genoeg.
C h a v a n n e s heeft 't voile licht laten vallen op
V i n e t' s eerbied voor 't gezag . Wie 't scherpzinnige betoog
van C ha van n e s heeft gelezen, zal niet langer in V i n e t
uitsluitend den vrijheidsman zien.
Vinet
de apostel der individualiteit
heeft in
zijn leven blijken gegeven van een sterk geprononceerd
onafhankelijkheidsgevoel . Zoowel in 't praktische leven als
in zijn geestelijken ontwikkelingsgang komt die trek naar
voren .
V i n e t is steeds arm geweest . Hij noch zijn vrouw
waren bemiddeld. Toen zijn zoon geboren werd, bevatte de
gemeenschappelijke bears 2 frcs . 20 centimes . In 1834
schrijft hij : Je suis daps un etat de faillite per3manente.
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In Zijn huiselijk levee heeft V i net veel met tegenspoed
to worstelen gehad . Zelf was hij steeds lijdend . Zijn zoon,
van wien hij eerst zulke groote verwachtingen koesterde,
zou epil epticus worden ; zijn dochter stierf aan teriu g . In
een brief d . d . 28 September 1823 aan zijn vriend L e r e s c h e
vertelt hij, hoe hij van twee onbekenden een bedrag van
1650 frcs ontvangen heeft om hem een verblijf in een of
andere badplaats mogelijk to znaken . „Noch mijn positie
noch mijn beginselen staan mij toe jets anders dan de twee
enveloppe's to bewaren" beet bet dan verder . Toen V i n e t
de gevers niet kon uitvinden, heeft hij 't geld gebruikt
om zijn herstel to bespoedigen . Eenige jaren later echter
heeft hij 't bedrag gerestitueerd en er een bepaald fonds
aan de Bazelsche hoogeschool mede gesticht . 1)
Toen in 1.837 Vine t de benoeming als hoogleeraar in
de praktische theologie to Lausanne had aangenomen, was
hem door de regeering van Waadtland 't zelfde traktement
toegezegd, als hij rinds 1835 als gewoon hoogleeraar to
Bezel genoot. Maar toen Vine t eenmaal to Lausanne was,
sloeg hij die bijzondere guest of en weigerde hij een hooger
traktement dan zijn college's to ontvangen . Z)
De lezing van zijn brieven last niet zelden den indruk
echter, dat we to doen hebben met iemand, bij wien 't zelfstandigheidsgavoel weinig near voren treedt . Hij raadpleegt
met zijn vriendenn over de minste kleinigheden, zonder
zich echter steeds aan bun read to houden. V i n e t was
besluiteloos van aard . Vaak schijnt hij zichzelf to wantrouwen .
De brieven, die handelen over ode pobingen van zijn vrienden
en vereerders om hem to doen besluiten Bezel to verlaten
en een hem meer passenden werkkring als hoogleeraar of
predikant to doen aanvaarden, werpen op zijn besluiteloosheid eon eig enaardig licht . Montauban, Geneve, Parij s,
Francfort, Bern hadden hem gaarne als professor of predikant binnen hunne muren gehad . V i n e t zag tegen eon
anderen werkkring op . Bijna was hij near Parijs vertrokken
om L u t t e r o t h aan „le Semeur" to vervangen, maar hij
1) Rambert 1107 .
2) II 192 .
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kwam op zijn besluit terug en bleef zijn bescheiden work
to Bezel doers .
V i n e t is nooit eerzuchtig geweest . Nimmer heeft hij
zichzelf op den voorgrond gedrongen . Zija nederigheid en
zijn bescheidenheid zijn echt . W anneer hij schrijft : „ik sta
to laag om predikant to zijn
en daarom zou ik voor de
derde meal de mooie, al to mooie pleats to Francfort
afslaan", I) dan zal niemand, die V i n e t kept, hem van
aanstellerij beschuldigen . Hij meent hot, wanneer hij op 't
toppunt van zijn room zegt : 2 ) Je suis tree suprerficiellement et treed gerement instruit . . . Je suis un ignorant
froth de science.
V i n e t was bescheiden van aanleg . Hij luisterde hover
dan dat hij sprak . Toen Schleiermacher Vinet bij
d e Wet t o ontmoette, maakte V i net zoo weinig indruk
op hem, dat hij niet veel anders deed dan wet studentengrappen nit Berlijn vertellen .
Met zijn bescheidenheid staat zijn welwillendheid in
nauw verband . Op read van zijn college C h a p p u i s had
V i n e t eindelijk 't besluit genomen eon bordje ears de deur
van zijn appartement op to hangers, waarop zijn spreeku .ur
was aangegeven . Maar
na eenige dagen verdween 't
bordje weer . V i n e t trouwens had, toen een student den
eersten dag aan de dour word afgewezen, haastig zijn kamer
verlaten
om den jongen man tern g to roepen .
De hoofdkaraktertrek van V i n e t is ongetwijfeld zijn
oprechtheid . Hij heeft de waarheid lief gehad ale weinigen .
0 veral en in alles wil hij wear zijn. Hij zoekt de waarheid
met hartstocht . Steeds is hij bereid zijn meeningen to
wijzigen, zoodra hij in hear lets tegen de waarheid ontdekt .
Hij wil vooral waarheid in zijn levee . Zoolang de waarheid
buiten 't levers staat, verdient ze volgens hem hear schooners
naam niet. Zijn dorst near waarheid ; zijn stork verlangen
om alle fictie nit zijn levee verre to houden, heeft zijn
stempel genet op zijn gansche geestelijk bestaan . Hij is een
zoeker gebleven tot aan zijn dood . Toch was hij goon
1) Lettr. II 8.
Z) Lettr . I 355 .
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nega,tieve geest. Hij is al rmatief, zonder dogmaticus to
willen zijn .
Bij V i n e t is 't niet moeilijk een „histoire de ses variations" to schrijven. W i 1 f r e d M o n o d deed iota in dien
geest in zijn bekende artikelen over V i n e t douteur in de
Revue Chr~tienne van 1900. Maar onmogelijk is hot
evenmin eon „traits de la perp~tuite de sa foi" op to stellen .
P h . B rid al's apologetique de V i n e t kin misschien tot
voorbeeld dienen .
Toch mogen we ook hier de moeilij kheden niet over
hot hoofd zien . V i n e t is „sincere" geweest . Niemand
ontkent hot. Waarom heeft Vin e t gezwegen ? ,,Lo silence
de Vinet" is een der moeilijkste vragen . In de oogen van
de meesten zijner tijdgenooten is V i n e t steeds eon vertegenwoordiger geweest van de in zijne dagen geldende
orthodoxie -- en hij was vol nieuwe ideeen ! Nooit heeft
hij openlijk met hot R veil gebroken . Hij heeft hot
gecritiseerd, maar alleen in 't algemeen . Nooit heeft hij
de wondeplekken in de opvattingenn van de R~veilmannen
met den vinger aangewezen . V i n e t heeft onder dat zwijgen
veel en zwaar geleden . Zijn jongere vriend, de onstuimige
Char 1 e s S e c r t an, drong or bij hem op aan openlijk
voor zijn afwijkende meeningen nit to komen . V i n e t heeft
dien read niet opgevolgd. Hij is blij ven zwij gen . Waarom ?
Eerst iets over V i n e t' s afwijkende meeningen . In eon
: 1)
brief nit 't jaar 1845 aan den Schot T h. E r s k i n e hoot hot
Mon esp~rance daps le christianisme eat d'autant plus
vine qu'elle ne se partage pas . J o n'espere qu'en lui ; mais
le christianisme, pour moi, n'est ni exclusivement, ni par
excellence, celui qu'on nous preche depuis vingt-cinq annees .
Jo crois cetto formule impuissante et use a l'~ga,rd des
masses ; c'est un r~chaufff tree refroidi du XV to siecle . Ce
qui ~tait original du temps de L u t h o r no Pest plus
aujourd'hui. Nous parlous au siecle une langue morte . . . .
All fear, none aid, and few understand .
V i n e t had gewichtige bezwaren tegen de substitutieleer ;
1)

Lettres II 366 .

O. E. IX 9

28
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in zijn opvatting van de inspiratie week hij of van de gang
bare meeningen . Moest hij zijn leerlingen deelgenooten
waken van zijn heterodoxe beschouwingen ? Een brief aan
zijn vriend S c h o l l, dien we afgedrukt vinden in C h a r l e s
Sec r e tan' s Civilisation et Croyance 1) geeft eenig licht over
V i n e t' s houding . Hij zegt daarin, dat het uitkomen voor
zijn afwijkende meeningen op zich zelf geen kwaad, ja zelfs
plicht zou zijn, indien hij slechts in staat was na afgebroken to hebben wederom op to bouwen en indien hij
er niet van verzekerd was niets anders dan verwarring en
angst to zullen brengen in de geesten zij ner leerlingen .
„J'ai la conviction, mail je n'ai ni la science, ni la force
morale et physique qu'il faudrait pour entrer daps cette lice" .
Na Vine t hebben velen met dezelfde moeilijkheid
geworsteld . De oplossing bleek steeds alleen in abstracto
gemakkelijk . Eon ding staat vast : V i n e t heeft niet gezwegen uit gemakzucht, n och uit menschenvrees ; hij heeft
uit plichtsgevoel . Meer dan eenmaal heeft
gezwegen
Vine t trouwens getoond den moed zijner overtuiging to
hebben gehad als weinigen . De politieke en kerkelijke strijd
in Waadtland tusschen 1830 en 1847 is vol van zijn naam .
Bij de onthulling van V i n e t' s standbeeld heeft E d o u and
S e c r e tan in welsprekende woorden aan dien strijd herinnerd, toen hij V i n e t teekende als een der grootste
merkte
polemisten van zijn land . „Il eut pu se taire"
le silence eut eu chez lui des excuses, mais
hij op
devant une v~rit~ a proclamer it ne reculait pas, quelles
que pussent ~tre les consequences de son audace". Z)
E d o u a r d S e c r e tan's woord brengt van zelf de
vraag naar voren, hoe Vine t gestaan heeft tegenover de
„consequentie" . Is V i n e t een consequente geest geweest ?
Sommigen meenen van ja en zij wijzen evenal E d o u a r d
S e c r e tan deed, op zijn consequente houding in de groote
vragen van in dividualisme en socialisme, van staat en kerk .
A.nderen beweren 't tegendeel en ze leggen den nadruk op
zijn niet steeds duidelijke houding tegenover 't Reveil en
1)
2)

p . 377 .
Gazette cue Lausanne 9 Nov . 1900.
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zijn niet steeds heldere uitspraken over de groote leerstukken der kerk . Ik geloof, dat zoowel de eersten als de
laatsten gelijk hebben . Trouwens V i n e t zelf zou er niets
tegen gehad hebben order de „inconsequenten" gerekend
to worden, hoewel hij zeer goed moist, dat inconsequentie
in de oogenn vann heel velen een verschrikkelijk jets is . Rij
toch was het eens met Mme d e S t a el, die staande hield, dat
amen niet volkomen waar en oprecht kan zijn zonder een
beetje inconsequent zijn .1)
Om V i n e t goed to verstaan en billijk to beoordeelen,
dienen we rekening to houden met een eigenaardigheid van
zijn geest .
In eenn brrief van 29 Juni 1828 aan zijn vriend I s a a c
S e c r t a n schrijft hij : 2) „ce n'est guere quo daps la circonference des questions quo mon esprit se meat avec liberte
-et quo ma parole est ouverte et d& idle", en toont daarmede zichzelf uitstekeud to hebben gekend . Niet, dat
V i n e t geaarzeld heeft tot 't hart der kwesties door to
dring en . Integ endeel . IIij heeft met de vragen geworsteld .
Maar de groote vragen- waren voor hem in de allereerste
plaats levensvragen . Bij het voor of tegen gaat hot voor
hem niet om een begrippenspel, maar om een stuk van
zijn lever .
Wanneer men bedenkt, dat V i n e t zijn theologie van
het geweten op zijn omgeving en op zichzelf heeft moeten
veroveren, begrijpt men zijn verzuchting, dat hij haast
Never gewild had, dat er geen theologie was. Vine t heeft
:zijn theologie nooit gesystematiseerd . Roe haar te kenschetsen ?
In een brief aan Professor M o nn a r d d .d. 4 Januari
1828 maakt V i n e t naar aanleiding van d e Wet t e's Uber
die Religion eenige opmerkingen over de neiging van vele
Duitsche theologen om alles van de bespiegeling to verwachten 3). Rij verwijt hun to weinig rekening to houden
net de feiten en to uitsluitend op ideeen to vertrouwen .
1) of. Moralistes des 16e et 17e sieoles p . 76.
2) Lettres I 173.
3) Lettres I 154 .
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En dan zegt hij verder : „Je ne nie pas que ces idles ne
soient souvent fort belles ; mail c'est une chose reg1~e que
l'esprit humain, si faible et si chancelaut depuis noire
chute, ne peut marcher qu'appuye sur deux bequilles qu'on
appelle l'observation et l'exp~rience" .
1k geloof, dat we Vin e t geen onrecht aandoen, wanneer we deze twee „krukken" de stevige zuilen noemen
van al zijn beschouwingen op theologisch gebied . Zijn
theologie zoowel als zijn moraal en Zijn apologetiek rusten
op deze grondslagen . Vin e t heeft een rij k inwendig levee
gekend . Zijn brieven niet minder dan zijn preeken getuigen
er van . Hij heeft zich zelf geobserveerd . Toen hij, ouder
den indruk van zijns vaders dood en zelf bezocht door een
zware ziekte, van het theoretische Christendom tot het
praktische was overgegaan, heeft hij met al de gaven van
psychologische observatie, die de zijne waren, zijn inwendig
levee, zijn verhouding tot God en tot Jezus Christus bestudeerd en zijn ervaringen in al haar benau wende verscheidenheid en troostvolle eenheid geanalyseerd . Uit die
ervaringen is V i n e t' s theologie opgegroeid met zijn geloofs
levee. zelf. Bij twee mannen zocht hij gaarne steun enn
licht : bij den Schot Thomas Erskine en bij Blaise
Pascal .
De vruchten van Vin a t' s letterkundigen arbeid liggen,,
behalve in zijn Chrestomathie, voor ons in negen lijvige
deelen, waarin de gansche Fransche literatuur van de 16e
eeu w of in haar hoofdvertegenwoordigers wordt behandeld .
Dr. M o 1 i n e s heeft velen aan zich verplicht door in zijn
proefschrift over Alex a n d r a Vin e t, critique litt~raire
uitvoerige overzichten van Vin a t' s letterkundige studien
op to nemen. 1) Wie zich in de kritiek van Vin e t wil
orienteeren, doet goad met M o line s' werk rekening to
houden . Voor meer dan den opmerking zijn ook wij hem
dankbaar. M o l i n e s is vooral uitvoerig, wear hat de „groote
letterkundigen geldt ; de kleinere grootheden en vooral
1) Etude
baoher 1890.
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Vin e t' s landg en ooten moeten zich zonder of met een al
to korte behandeling tevreden stellen . Dit is een gebrek in
M o i i n e s' werk . Den kriticus toch leert men 't best kennen
in zijn oordeel over den tijdgenoot . En al is bij V i n e t de
grenslijn tusschen den kriticus en den historicus niet steeds
duidelijk aan to geven, toch is M o ii n e s niet geheel aan
het gevaar ontkornen meer den historicus van de Fransche
Iiteratuur dan den kriticus n aar voren to brengen .
Er is in V i n e t' s levers heel weinig theorie . Bijna alles
is praktijk . De Chrestomathie, die zijn roem zou vestigen,
wordt geboren uit de behoeften van zijn onderwijs aan 't
Bazelsche gymnasium . Zijn eerste preeken die over de
Onverdraagzaamheid en de Verdraagzaamheid van 't Evangelic
hebben haar publiceering to danken aan den strijd
tusschen de separatisten en de onverschilligen . De vervolgingen, waaraan de Momiers
de dissidenten nit Vine is
4dagen
van de zijde der Waadtlandsche regeering en der
nationalisten blootstaan, makers van den in zichzelf-gekeerden
kamergeleerde den strijdvaardigen polemist en den theoreticus
van de scb eiding tusschen kerk en staat .
Nergens staat de theorie op den voorgrond. Deze wordt
in en door de praktijk geboren .
Wanneer we Vin e i s letterkundige kritiek bestudeeren
komen we voor 't zelfde verschijnsel to staan . Toen V i n e t
in 1831 zijn werkzaamheid als letterkundig kriticus aan le
Semeur aanving, trad hij niet op met een bepaalde kunsttheorie. Trouwens hij zou nooit tot een welafgeronde theorie
komen. Wie mocht willen beproeven Vine t 's theorie over
1e kunst in 't algemeen en de letterkunde in 't bijzonder
to reconstrueeren, zou spoedig bemerken, dat de lacunen
vele zijn .
V i n e t is letterkundig kriticus geworden
als apologeet van het Christendom . Na 't verschijnen van V i n e t' s
Discours schreef een der Waadtlandsche bladen : Vine t
heeft den Bijbel opgeslagen en veel nagedacht . Dit woord
is later gaarne aangehaald om zijn theologie to karaktiseeren .
Met eenige wijziging is het ook van toepassing op zijn
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letterkundige kritiek . Vine t heeft zijn auteurs gelezen
en veel nagedacht . Hij heeft nagedacht als Christen .
V i n e t heeft zich nooit ontveinsd, wat de bedoeling+
was van zijn kritische werkzaamheid . „Zoodra ik ken"
schrijft hij aan L u t t e r o t h 1)
„zal ik u zoo goed en
kwaad als 't gaat helpers . Voor 't oogenblik bied ik slechts
mijn gebeden aan . Die zijn oprecht gemeend . mk voel de
beteekenis van 't oogenblik . We moeten in de strooming
van deze godsdienstige reactie ingaan en al 't mogelijke
doers om hear near het Christendom van den Bijbel of to
leiden. Wanneer de vijand zijn deuren half open last steers,:
moeten we niet wachten tot ze gesloten worden ."
Zijn vrienden moisten het even goed . Ze juichten hem
toe . Ze vuurden hem aan. „Bedenk toch, dat gij „de
voorzienigheid" van le Semeur zij t
dat uwe artikelen
alleen tot nu toe de aandacht hebben moeten to wekken van
manners als Guizot, Lamartine en Girardin, dat het
een tribune is, opgericht, indien ge het wilt, opzettelijk
voor u in 't midden van Parijs, vanwaar gij Frankrijk, ik
bedoel het ontwikkelde en beschaafde Frankrijk, oproepen
kunt tot de kennis van 't Evangelic Gods ." Zoo schreef
Vinet's vriend Verny 2).
Aan Saint e-Benve schrijft Vine t zelf : „Zeker, ik
moil gelezen worden, en ik dank u, dat ge me daarin geholpen hebt ; 't is me niet geoorloofd bescheiden to zijn
ten koste van de zaak die ik dien" 3).
Het meest kenmerkende den ook van V i n. a t' s kritiek
is, dat ze is prediking van 't Evangelic . Geen wonder, dat
Vine t zijn „Christelij kheid" als een zwakheid toegerekend
werd. Vine t liet zich echter daardoor niet imponeeren .
Hij ging kalm voort als kriticus evangelieverbreider to zijn .
Evenmin liet hij zich door zijn vrienden van de wijs brengen,,
die hem kwamen vertellen, dat zijn „manier" toch eigenlijk
niet de goede was . Een brief van A d o 1 p h e M o n o d
1) Ale z a n d r e V i n e t d'apree sa correspondence inOdite aver
H e n r i L utter o t h par Edmond de Pressense . F i s c h b a c her 1891, p. 50 .
2) Lettres I 446 .
3) Lettres II 32 .
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werpt een eigenaardig licht op V i n e t en op M o n o d
beiden . M o n o d geeft in zijn schrijven 't bewijs, dat hij
de „manier" van V i n e t zeer goed begrepen heeft . In zijn
hard oordeel teekent hij de eigenaardige kracht van V i n et'
talent. „Sours lijkt het me, of ge speelt met 't vermogen,
dat de Heer u verleend heeft our alles uit to drukken enn
alles to schilderen en dat ge u liever plaatst tegenover uwe
gedachten dan in de tegenwoordigheid van God, dien we
moeten groot makers en van de menschen, die we moetenn
redden . . . Ge zijt gees schrijven en Christen, maar ge zijt
een Christelij k schrij ver ." En dan klaagt M o n o d er over,
dat in V i n e t' s laatste artikel over V i c t o r H u go ' s Les
Voix int~rieures . . . de Christelijke gedachte zoo verborgen
is gebleven achter den sluier van V i n e t ' s elegante en
abstracts taal, dat V i c t o r H u g o er wel niets van begrepen zal hebben 1).
De door Eugene Rambert en Charles SecrOtan
uitgegeven brieven leeren ons, dat Frankrijks grootere en
kleinere schrijvers V i n e t' s prediking beter begrepen hebben
dan M o n o d in zijn ijver hopen dorst .
V i n e t' s kritiek trok hun aandacht . Zij gevoelden
in hem in aanraking to zijn met een hoogstaand karakter
en een scherpzinnigen geest . Zijn bedoelin gen waren zoo
zuiver . Hij zoekt nooit zichzelven . Niemand heeft het
vaker en beter gezegd, hoe hoog hij V i n e t ' s kritieken
schatte, dan Sainte-Beuve . Maar ook Chateaubriand,
Victor Hugo, B~ranger
our thans geen andere
namen to noemen
kwamen V i n e t tegen met de vervan hun eerbied .
zekering vann hun bewondering en
Vooral de brieven, die er gewisseld zijn tusschen S o u vestre en Vinet, en die, welke B~ranger en Vinet
aan elkander schreven, zijn vol leering over V i n e t' s bedoelingen en over zijn invloed . In die brieven trekt vooral
V i n e t' s openhartigheid de aandacht . Hij dringt zijn
overtuigingen niet op, maar hij last evenmin twijfel bestaan
aangaande zijn dierste wenschen . Van al die correspon1)

Lettres II 35 .
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denten stood S o u v e s t re 't naast bij Vine t . Tusschen
hen kondon vriendschapsbanden worden gelegd . V i n e t
juicht over hot idealisme van den schrij ver van l'Echelle
de Femmes,, maar
er bleef een wensch over in 't hart
van V i n e t . „Moge 't u gegeven worden nog meer to doen
en die waarheid, moeder van alle zedelij ke, sociale en politieke waarheden to noemen en luide hot groote dogma van
de vergeving en de verzoening in Jezus Christus to verkondigen" 1).
V i n e t die nooit predikant had willen zijn
word de
zielszorger van meer dan den van Frankrijks groote mannen .
S a i n t e-B e u y e, die in den winter van 1837-'38 aan
de Academie to Lausanne zijn colleges gaf over Port-Royal,
welke den grondslag zouden vormen van zijn beroemd
book, heeft in zijn later leven de mooning ingang weten
to doen vinden, alsof or in hot optreden van V i n e t en
zijn vrienden jets benepens zou gelegen hebben . S a i n toBe u v e toch heeft or zich later blijkbaar over geergerd
onder Vine t' s invloed bijna eon Christen to zijn
geworden
en hij heeft hot wenschelijk geacht herhaaldelijk to verklaren, dat hot van zijn kant zoo erg niet
gemeend was geweest . 2)
Sainte-Beuve's brieven aan M et Mme J. Olivier,
die eerst in 1904 zijn uitgegeven, komen ons echter vertellen, dat hij wel degelijk diep onder den indruk van zijn
Lausansche omgeving heeft verkeerd . 3)
Heeft V i n e t als kriticus zijn Christendom op den
voorgrond geplaatst, zijn Protestantisme heeft hij evenmin
op den achtergrond gehouden . We vinden in zijn correspondentie met C hate a u b r i a n d en vooral met Baron
G u i r a u d en den dichter T u r quo t y daaraan belangwekkende herinneringen .
't Protestantisme is in Frankrijk nooit erg in tel ge1) Lettres I 435.
2) of. Charles S e ore tail : Essais de philosophic et de littOrature
275-325 .
3) of, John V i e n o t : Sainte-Beuve et lee Protestants vaudoie .
Revue Chretienne 1905 p . 103 110.
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weest. Scheen het onder de Restauratie op meer waardeering to kunnen gaan rekenen ; na de revolutie van 1830
kwam de oude stemming terug.
„Ge kunt u niet voorstellen, welk een anti-Protestantsche woede zich van onze literatoren en onze staatslieden heeft meester gemaakt . . .
„Het is mode geworden L u t h e r door 't slijk to halen ." 1)
Vine t moist het even goed as V e r n y . Maar hij is
kriticus en Protestant . En als C hate a u b r i and in zijn
Essai sur la litt€rature anglaise in zijn waardeering van
't Protestantisme ontrouw wordt aan de waarheid, leest
V in e t hem zoo goed de les, 2) dat . . . C h at e aub ri an d
den hem onbekenden schrijver van de artikelen in le
Semeur voor diens „edel en ernstig artikel" komt bedanken
en dan in zijn schrijven aan V i n e t recht last wedervaren
met o.a. to zeggen : „Je prends la liberte de causer avec
vows, de vows repondre comme a tin esprit s~rieux et consciencieux, qui ne fait pas de la critique un passe-temps,
nn jeu d'esprit, et qui ne se livre pas a 1' admiration ou
an d~nigrement selon l'humeur qui le pousse" . 3)
In zijn kritieken op Baron G u i r a u d's Philosophie
catholique de l'histoire en op T u r q u e t y's gedichten heeft
Vine t niet nagelaten een scherp afkeurend oordeel nit to
spreken over de Mariavereering, die door deze geloovige
zonen der Roomsch-Katholieke kerk met overtuiging verdedigd en met hartstocht bezongen was . G u i r a u d en T u rq u e t y zijn beiden met V i n e t in corresponde7ntie getreden
en geven in hun brieven bewij zen, hoe diep ze onder den
indruk van V i n e i s ernst en waarheidszin gekomen waren .
G u i r a u d, de vurige Katholiek, ziet gaarne in Vine t, denn
consequenten Protestant, een bondgenoot in den strijd tegen
de anti-Christelijke philosofen . Hij geeft zich zelfs veel
moeite aan V i n e i s Essai sur la manifestation des convictions religieu ses eon goede „Parij sche" pens to bezorgen,
maar
't gelukt hem slechts ten deele .
1) Lettres I 447 .
2) Etudes sur la litterature francaise au 19e siecle I p . 364 .
3) Lettres I 463 .
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Protestantisme en individualisme zijn voor V i n e t
synoniemen.
Wie niet opziet tegen de inspannende lectuur van
V i n e t' s verhandeling over Le socialisme consid~re daps
son principe 1), kan zich daar spoedig overtuigen, hoe 't
individualisme de gouden draad is, die door al diens beschouwingen zichtbaar blijft . In die verhandeling toch
heeft V i n e t zijn gedachten 't best gecondenseerd . We
vinden daar den ganschen V i n e t met al zijn individualistische idealen .
Geen wonder, dat we ook in V i n e t' s kritieken telkens
met den individualist in aanraking komen . Want V i n e t' s
afkeer van alle theorisers, die meer werk makers van de
menschheid dan van den mensch en meer rekening houden
met den algemeenen geest dann met het individueele geweten,
was zbo sterk, dat hij er onmogelijk over zwijgen kon .
Waar hij 't socialisme, 't humanitarisme of 't pantheisme
tegenkomt, wijst hij ze met weerzin af . A.ardig schrijft hij
zelf ears B e ran g e r : „Quand on a la jaunisse, on voit
tout jaune, et je crois biers que j'ai la jaunisse a l'endroit
de l'humanitarisme" a) . Geen grooter dwaling is er in
V i n et ' s oogen mogelijk dan de negatie van 't individu.
In een kritiek op de Recueillements po~tiques van L a m a rtin e wijst hij er in een welsprekende bladzijde op, hoe die
ontkenning ook over de poezie doodsche koude brengen
most 3).
Was Vine t dan een reactionnair ? Alleen in eeu
tijd als den omen, waarin 't individualisme niet hoop staat
aangeschreven, is die vraag bestaanbaar. Wie V i n e t gelezen heeft, glimlacht er om .
A s t i ~, die wel eens meer van een kras woord houdt,
noemt V i n e t ergens een „individualists-socialists" .
In ieder geval, Vine t was met de kleinen, de verdrukten, de armen . Men leze er zijn artikelen over S o u1) L'Edueation, la Famille et la Societe p. 412--499 .
2) Lettres II 336 .
3) Litt . Francaise au 19e siecle II p . 216 .
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v e s t r e' s rowans
: 1'Echelle de Femmes en Riche et Pauvre
slechts op na 1).
V i n e t had zeer goed oog voor de gebreken der
maatschappij . Verbetering, genezing, achtte hij echter
slechts mogelijk fangs den moeilijken weg van een hervormin g der individuen .
Voor V i n e t was de sociale vraag in den diepsten
grond niet een moreele, maar een religieuse kwestie .
Maar -- behooren flu prediking van 't Christendom,
verdediging van 't Protestantisme en propageering van 't
individualisme tot het gebied der letterkundige kritiek ?
Wordt deze zoodoende niet bij uitstek wijsgeerig van aard ?
V i n e t heeft zich herhaaldelijk met deze vragen beziggehouden . Haar beantwoording hangt ten nauwste samen
met de opvatting, die de kriticus heeft van literatuur .
Han er gesproken worden van zuivere literatuur in denzelfden zin als van zuivere wiskunde, dan wag de kriticus
niet buiten de aesthetische waardeering gaan . Wie echter
niet aan „zuivere" literatuur gelooft, maar opmerkt hoe
de letterkunde steeds in wisselwerking staat met godsdienst,
wetenschap en wijsbegeerte en bovenal oog heeft voor 't
nauwe verband tnsschen haar en 't beschavingsleven ., waarvan ze een integreerend deel en tevens de echo is, ziet als
kriticus zich eenn veel ruimer terrein toegewezen . Zoodra
de literatuur beschouwd wordt as reflexie van 't menschelijk lever en „uitdrukking van de maatschappij", wag de
kriticus zich niet larger met de aesthetische waardeering
tevreden stellen, maar moet hij rekening houden ook met
wat voor hem zedelijke waarheid is . Het moreele oordeel
krij g t naast het aesthetisch oordeel recht van spreken .
Volgens V i n e t omvatte de literatuur alle geschriften,
waarin de mensch zich synthetisch openbaart aan den
mensch 2). Zoo opgevat wordt de kritiek een onderdeel
van de wetenschap van den mensch . Later we beginners
met er nadruk op to leggen, dat V i n e t nooit uitsluitend
kriticus van ideeen geweest is . Menige bladzijde van zijn
1)
2)

Litt . francaise au 19e siecle III p . 236 .
Litt . francaise au 19e si8cle III p . 457 .
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artikelen is gewijd aan wat hij zelf „1'epluchage" noemde .
Zijn behandeling van Vie t o r H u go' s Les Chants du
Crepuscule moge ten voorbeeld strekken 1). In zijn kritiek
op dictie en stijl toont V i n e t zich in al de subtiliteit van
zijn geest. En ofschoon hij zelf zegt : „Je suis a la fois
du nouveau et de fanciers regime en litterature ; j'applaudis
aux hardiesses de furs, j'aime et je regrette la purete de
1'autre", komt hij haast overal als purist om den hook
kijken . Vine t' s purisme was een uitvloeisel van zijn
eerbied voor de taal . Hij, die er van overtuigd was, dat
„eerbied voor de taal bijna zedelijkheid is", moest wel in
Noel, wat latere tijden heel gewoon hebben leeren vinden,
een bewij s an anarchie en decadentie zien .
V i n e t critiseert echter en vorm en inhoud met een
bepaald doel . Hot is hem niet in de allereerste plaats to
doers om de uitgesproken ideeen, maar om den schrij ver en
in den schrijver om den mensch . Ook de analyse van de
uitdrukkingswijze wordt bij hem een zoeken om dieper door
to dringen in de kennis van wat er individu eels is in den
auteur. S a i n t e- B e u v e heeft er V i n e t eons een „zacht"
verwijt van gemaakt, maar V i n e t antwoordde hem : „Je
veux biers vous donner lieu de me le reprocher encore, et
vous avouer quo c'est votre pensee intime, votre vrai moz,
qui m'attache souvent daps vos ecrits" Z) .
V i n e t zoekt in de literatuur de waarheid aangaande
den mensch . Hot liefst gaat hij tot de dichters, die van
God met de gave des woords de macht ontvangen hebben
dieper dan de andere menschen door to dringen in al, wat
op hart en levee betrekking heeft . Zij toch zeggen, niet
in abstracts taal, maar onder een individueelen vorm,
waarin de werkelijkheid trilt, wat de menschheid in hot
innerlijkste van haar gedachtenleven denkt . Hunne woorden . . . zijn als zoovele bekentenissen, zoovele kreten der
menschheid, als bliksemschichten soma, die haar duisternis
doorlichten 3).
1)

Litt, francaise au 19e siecle II p . 261 etc.
2) Lettres II 32 .
3) of. Moralistes etc. p. 5 .
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Vin e t zal zijn oor to luisteren leggen, om to vernemen, of een doffe ontevredenheid, een onuitroeibaar gevoel
van een leegte, die gevuld, van een tegenstrijdigheid, die
moet worden opgelost, niet knagen aan 't innerlijk levee
van iederen mensch, of de beaten niet naar 't graf medesleepen spijt over een mislukt en verloren levee en vrees
voor de toekomst . . . 1)
V i n e t' s kritiek is door en door ernstig --- to ernstig
in veler oog. Voor V i n e t is 't Evangelic de diepste werkelijkheid . Daarom is voor hem 't Christendom de waarheid .
En daarom kan hij zeggen : Tout ce qui eat vrai, le christianisme l'adopte ou plutot le r~clame . 2) De waarheid
brengt ons steeds verder . De kennis van 't hart, van 't
levee en van de wereld, zooals deze werkelijk zijn, is steeds
de eerste schrede tot de ware wijsheid . Daarom schroomt
V i n e t niet to zeggen dat een dichter in een zeker opzicht
zedelijk is, wanneer hij waar is, wanneer de menschelijke
natuur en de hartstocht zich in zijn werken toonen, zooals
ze in werkelijkheid zijn . 3) Met Vine i's eer bied voor de
waarheid, gaat zijn afkeer van 't onechte, 't onware hand
aan hand . Boven de waarheid zonder levee, zonder persoonlijkheid, boven de waarheid, die, zooals hij 't uitdrukt, nog
geen ziel geworden is, verkiest hij de dwaling, waarin wordt
geloofd . Zulk een dwaling heeft volgens hem meer aanspraak
op den naam van waarheid dan de waarheid zelve voor we
er ons mede vereenzelvigd hebben . 4) V i n e t heeft een open
oog ook voor de waarheid in de voorstelling van de dwaling .
Vine t zoekt bij zijn auteurs overtuigingen ; meeningen
zeggen hem niets . Wie V i n e t in al de kracht van zijn
naar waarheid zoekende kritiek wil leeren krnnen, leze zijn
verhandeling over S o u rc e t' s La divine ~pope . b)
Vine t' s kritiek is steeds in den loon der welwillendheid genet, liij houdt niet van of keuren, hij zoekt
1)
2)
3)
4)
5)

of. p . 2 .
Moralistea p . 6.
of. Lilt, francaise au 19e siecle II p . 257, 366 .
of. Litt, francaise au 19e siecle III p . 266 .
Litt . francaise au 19e siecle III p . 102-178 .
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liever to bewonderen . V i n e t' s; artikel over S o u m e t' s
tweede lijden van Jezus Christus brengt ons in aanraking
met . . . den verontwaardigden kriticus, die de bitterhoid van
zijn spot en de scherpte van zijn sarcasme uitstort over
den valschen munter in hot rijk der gedachten .
Letterkundig onwaar, juist omdat hot uit religious
oogpunt de waarheid in 't aangezicht slant ! Ziedaar hot
thema, dat Vine t in zijn zeer uitvoerige bespreking met
meesterhand uitwerkt.
S o u m e t, die in Frankrijk hemelhoog geprezen was
en met D a n t e en M it ton op den lijn was geplaatst,
heeft niet nagelaten protest aan to teekenen . In een allergeestigst schrijven heeft V i n e t hem van antwoord gediend .
Beide brieven vonden een plants in le Semeur . De lezing
van die afstraffing zou ons bijna doers betreuren, dat V i n e t
niet vaker de roede heeft gehanteerd . Maar eon van V i n e t' s
brieven aan L utter o t h brengt ons tot andere gedachten 1).
De V i n et, die ons dit schrij ven doet kennen, is ons toch
hover . V i n e t schrijft daags, na zijn antwoord aan S o u m e t
verzonden to hebben, aan L u t t e r o t h, dat hij moeilijke
oogenblikken heeft doorgemaakt over dien brief . Hij betreurt zijn geestigheid den vrijon hoop gelaten to hebben
en zoo'n hoogon toon to hebben aangeslagen . Hij zegt
ontevreden to zijn over zichzelf. Zoo de brief nog niot gedrukt is, zal L u t to r o t h wel voor eon antwoord willen
zorgen . Voortaan zal hij voorzichtiger zijn . En hij eindigt
zijn brief met de hoop uit to spreken, dat God hem gevon
mogo uit doze les voordeel to trekken .
Wie zoo tegenover zijn kritisch work staat, loopt goon
gevaar zijn auteurs (de uitdrukking is van S c h e r or) als
„gibier de feuilleton" to beschouwen .
Nog een vraag willen we naar voren brengen . Is eon
kritiek als die van V i n e t niet steeds partijdig ? Oppervlakkig beschouwd ja, in werkelijkheid niet .
V i n e t heeft steeds de Voraussetzungslosigkeit afgewezen . Hij hield niet van dat „intellectueele quietismo" 2).
1)
1)

De PressensO p . 53 .
Litt, francaise au 19e sieale I p . 128 .
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Zoo wees hij ook de onpartijdigheid af, die gegrond is in
het scepticisme en geheel 't stempel draagt van de matheid en de traagheid van een ziel, waaraan de twijfel alle
levenssappenn heeft onttrokken . Hij wil een onpartijdigheid,
die niet alleen een weegschaal met zich voert, maar ook
palm en zwaard . . . . ; die niet alleen oordeelt, maar ook
haat en liefheeft . Hij wil een onpartijdigheid, die uitgaat
van 't geloof in den plicht en in de eeuwige waarde der
zedelijke feiten . Hij wil een onpartijdigheid, die . . . steeds
van de partij der waarheid is 1).
V i n e t wilde als kriticus steeds van de partij van 't
Evangelic zijn .
A 11 a r d P i e r s o n heeft in zijn bekende voorlezing 2)
op de hem eigen meesterlijke wijze de kritiek van Vin e t
met die van T a i n e en S a i n t e- B e u v e vergeleken en
niet geaarzeld aan V i nn e t ook om zijn onpartijdigheid den
eerepalm toe to kennen .
't Is geen zeldzaamheid, dat de partijdigen 't onpartijdigst zijn .
't Ligt buiten mijn bestek V i n e t' s kritiek to plaatsen
naast en tegenover de methoden van literatuurbespreking,
die meer dan de zijne haar invloed hebben doen gelden .
Dit to doen toch zou de beschrij ving van een groot
stuk geestesleven van de 19e eeuw eischen . Immers ook
de kritiek van een S a i n t e- B e u v e, een T a i n e, een
Scherer, een Lemaitre, een Faguet en een Bruneti er e
staat in 't
om mij tot Frankrijk to bepalen
n auwste verband met hun wereld- en levensbeschouwing .
Toch komt bij wie zich bezighoudt met Vine t' s
letterkundigen arbeid telkens de vraag naar voren, of zijn
kritiek toekomst heeft . Maar even spoedig bemerkt hij,
dat deze vraag een andere vraag in zich sluit : de vraag
naar de toekomst van den ganschen V i n e t . Wanneer deze
vraag gedaan wordt, gaan velen hoofdschuddend of schouderophalend aan haar voorbij .
1) cf . Litt. francaise au 19e siecle II p . 315 .
2) Over Alexandra Vinet 1871 .
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Anderen hopen.
En zonder dat ze zich een minachtend oordeel aanmatigen over 't werk, dat ook in ons land door vale ernstige
mannen op hat gebied der letterkundige kritiek wordt
geleverd, waken ze toch gaarne de woorden van geen
mindere dan V i c t or $ u g o tot de hunne, die van V i n e t' s
kritiek sprekende, schreef
,,I1 serait a souhaiter qua celle-la quasi fit ecole" 1).
1)

Lettres II 21 .

NAAR HET ZUIDER8TRAND VAN BESOEKI
DOOR

C. M. VISSERING .

Het is ons voornemen naar de Zuidkust van . Besoeki
to reizen ; eenige dagen to Poeger door to brengen en naar
het strand van Bathe Oeler to gaan .
Wij hebben den Smeroe na zonsopgang verlaten . De
spoortrein voert ons door de Zuidelijke vlakte van OostJava naar het Regentschap Poeger, in de Residentie Besoeki .
Ret does onzer rein is de geheimzinnige Zuidkust van het
Eiland Java, waarvan het m eest Oostelijk gedeelte bijna
geheel wildernis is . Op de Noordkust met haar vele baaien,
; op de
havenplaatsen en groote steden, heerscht het levee
Zuidkust heerscht de rust . Er is geen enkele baai, waar
schepen kunnen landen ; slechts ver naar het Westenn de
Wijnkoopsbaai met nieuw ontwakend levee . Er is niets dan
kale rotsen en stukken strand . In Midden-Java bestaat nog
eenig levee, door den oogst der vogelnestklippen met feesten
om de geesten to verzoenen . her is niets dan klein bedrijf
van visschers.
Wie naar eenzame streken trekt, tracht zich op de
hoogte to stellen van hetgeen hij vinden zal . Op ons vragen
is het eenig antwoord geweest : „De verre Oosthoek,
dat is de tijgerstreek ; daarheen gaat niemand, uitgezonderd
enkele koene tij gerj agers ."
De reisboeken geven geen inlichtingen . Op de staf kaart
O .ILIX9
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is goon enkelo wag aangegeven, behalve alleen die, welke
ons zal brengen naar bet strand van Batoe Oeler . Is er
van de werkelijkheid weinig bekend, des to moor verhalen
bestaan or van geesten, want dit is bet gebied, waar heerschappij voert de maagdelijke vorstin van den Zuider Oceaan,
Ratoe Lara Kidoel .
De tocht naar doze eenzame streak is voorbereid met
de hulp van „hooger hand ." De pasangrahan van Poeger
is ons aangeboden tot verblijf . Wij zijn gewaarschuwd in
de pondok op hot strand van Batoe Oeler niet to kunnen
overnachten, omdat aldaar de laatste wachter door eon
tijger is versionden en de plaats niet is vervuld .
I.
Van Pasirian zijn wij naar Klakah gespoord, waar wij
de groote lijn naar Djember nemen om to Rambipoedji,
oenige stations voor Djember, uit den train to stappen .
A.an hot station to Rambipoedji wacht eon jong Javaansch
gouvernementsbeambte ons op . voor walk eon persoonlijkheid staan wij bier ? Er is in de inlauders van stand eon
zoo uitgesproken voornaamheid, dat zij zich onmiddelijk van
de menigte onderscheiden . Welke zijn de hoedanigheden
der hooggeboren Oosterlin gen, die bun eon zoo sterken
stempel geven ? Hun hoogheid gaat gepaard met dien merkwaardig en norm van betooning van eerbied, dien men in
bet Westen eene vernedering zoon vinden . Tier in hot Oosten
is hot niet de hooge toon die treft, maar voornamelijk de
hoogheid van hooding.
De Javaan helpt ons voort tot in de kleinste bijzonderheden . Er stann karretjes gereed voor den rit naar Poeger.
Van Soerabaja zijn levensmiddelen gekomen, en mineraalwater . Ms doze zaken opgeladen zijn, vraagt de jonge man
of ales naar onzen wensch is . Op onze betuiging van dank
antwoordt hij met de woorden „trims kassi" 1), den beleefden Oosterschen vorm, waarmee dank wordt aangeboden,
voor den dank die is ontvangen .
1) Ontvang mijn dank.

N AR E.ET ZUIDERSTRAND VAN BESOERI .

443

Onbeschrijflijk afmattend is, midden op den dag, de
tocht in de kleine hotsende karren . Gruwzaam op dit uur
de indruk van de tropen . Nu de zon haar hoogtepunt heeft
bereikt, is de middaghitte bijna moordend . Er is Been scha1uw, ofschoon de heirweg beplant is met hooge boomers ;
het licht valt loodrecht uit den hemel op den weg. Er is
geen koelte, geen wolk aan het strakke uitspansel . Er is
Diets dan stof en zon . Een blakende landweg, waarop
s edert bet krieken van den dag bet verschroeiende licht
met overweldigende hitte heeft gestraald. 0 ! bet wreede
licht, de wreede hitte, de wreede droogte van een Indischen
landweg in de dagen van den Oostmoesson ; maar bovenal
het wreede stof, inn hooge wolken vann den zwarten bodemm
opg edreven, door alles wat op den heirweg voorbij gaat
rennende paarden, traag voortgaande karbouwen, zwaar
zwoegende sappi-spanners, zelfs door de barvoetsgaande
-inlanders ; zwart stof, schel beschenen door 't oran j e-licht .
De wereld is bier b oog enblikken een vagevuur .
In razenden gang rijden de paarden over den weg ; zij
schudden de koppen en briescheu tegen stof en licht .
Eon Inlandsch paardenmenner heeft een berekenend
talent voor even.wicht . Wij hebben van Rambipoedji tot aan
den pasangrahan van . Poeger twee en een half uur to rijden.;
juist op de helft van den afstand, na eon uur en eon
kwartier, staann wij midden op den weg stilt de paarden
mogen een kwart uur uitblazen, in den letterlijken zin
des woords ; de trillende lichamen workers als blaasbalgen .
Dfschoon wij men schen Diet de minste handeling hebben
verricht, dan do ellende to verdragen in hot kleine hob
belende voertuig onder de verpletterende omstandigheden
van den tropischen dag, herademen ook wij en bekomen
van hot stilstaan ; wij trachten even den weg op to loopen,
even op eon groene plek aan den wegkant to rusten, maar
er is goon groen, or is Diets dan stof. Dann gaat 't weer
onverdroten voort onder de hellepijn van gloeihitte en stof ;
nogmaals eon uur en een kwartier, met krachten die volkomen
zijn uitgeput . Hot is nu twee uur in den namiddag en
-van zonsopg an g al zijn wij onafgebroken reizende
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Ver om ons heeu is het land groen door to velde
staande tabak . Aan weerszijden van den weg strekkenn
zich, in het verschiet, lange tabakschuren en kampongs
nit . Nu en dan zien wij bergen aan den horizon . Links
van den weg is vaak het verschiet afgelijnd door stukken
oerbosch. Dat alles gaat ons voorbij onder het albeheerschend beset van hitte en stof, de geest is to afgemat om
scherp waar to nemen ; hoofd en lichaam zijn to vermoeid.
om nieuwe i ndrukken op to nemen .
V66r half vier zijn wij to Poeger, stappen aan den,
pasangrahan af, waar het rijstmaal gereed staat . Een opfrisschend bad, een voedend maal makers van vermoeide reizigers hernieuwde menschen .
Het is vijf uur ; een uur voor zonsondergang . Nog
voor het invallen van de duisternis gaan wij naar de zee .
De dessa Poeger ligt niet onmiddelijk aan de zee, maar
aan de Kali Bedadoeng, die zich door de baai van Poeger
in den Oceaau stort .
De hitte van den dag is flu overgegaan in de luwte
van den naderenden avond ; maar onveranderd zijn gebleven
de droogte en het stof . Door een breede dessalaan bereiken wij een kleine landingsplaats aan de rivier . In bet
wonder teere licht van den avondstond ligt daar de stroom
voor ons ; een breede onbewogen watervlakte tusschen lage
groene oevers, met her wat klapperboomen, ginds wat laag
opgaand hout, waartusschen, in breede bochten, het zacht
glinsterend gerimpel van spiegelend water.
Het is laagtij . De hooge kant van den oever van :n
okerkleurige klei staat bij de landingsplaats geheel boven
water ; de kreek is vol plassen en modder. In een inham van
het land, in een groote natuurl ke kom van laag water, .
zijn kleine jongens aan het baden ; zij duikelen telkens
kopj a onder, komen proestend en water uitsnuivend weer
boven . Onder de hooge klapperboomen van den oever
staan manners en vrouwen rustig to praten . her en daar
is een visscher met zijn netten bezig . Kleine vlerkprauwen
van uitgeholde boomstammen, oogenschijnlijk van een
breedte door een menschenhand to overspannen, met aan
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weerszijden eon bamboevlerk om ze in evenwicht to houaen, liggen rank als vlirders op 't water of drijven of met
eon paar spelende kinderen er in, of eon man of een jongen, die geluidloos been en weer pagaait .
Geheel de omgevin g is een beeld van rust ; een heradorning na de afmatting van den tropendag . Alles rust .
Er gaat geen beweging door de kronen der klapperboomen,
er is geen rimpel op bet water . De geluiden der menschenstemmen zijn onderdrukt en stil ; zelfs de pret der
badende kinderenn inn de kreek is geluidloos . Tegen den
oeverkant zijn opgetrokken eon paar kleine vlerkprauwen,
twee visschers staan or bij ; zij zien van ons naar de prauwen, dan weer van de prauwen naar ons, maar zij bieden
bun broze vaartuigjes riot aan, ofschoon zij bun bedoeling
kenbaar maker, dat wij ze zullen gebruiken ; ook zij verbroken door bun zwijgende handeling de stilte niet .
Ik hob geen mood om in hot prauwtj e to stappen ;
hot gelijkt kinderspeelgoed op bet reeds duister wordende
water . De manner maker de broze vaartuigjes gereed ;
wij eindigen toch met er in to gaan ; in een schuitje den
persoon en de man die pagaait . Pijlsnel gaat bet met den
stroom afwaarts naar zee . Ret eerste oogenblik eon ontzettende gewaarwording in 't rankjo stukje bout vlak
boven bet zwarte water ; men durft zich niet bewegen,
nauwelijks ademhalen. Maar hoe spoedig is men zeker en
rustig . lk meet nu inn werkelijkheid de breedte van 't
schuitje en kan juist met gestrekte hand tusschen duim en
pink hot breedste gedeelte overspannen . Over dit gedeelte
is eon plankje gelegd, om bet ons, forschen Westerlingen,
raogelijk to maker in bet schuitje plaats to nemen .
Scherp als eon naald doorklieft de prauw bet water ;
met de snelheid van een waterwiel doorsnijden wij de rivier.
Er is riots dat 't oppervlak van den offer spiegel onderbreekt, dan twee maal eon doode boomstam met kale takken,
zwart boven hot watervlak opstekend ; twee doode reuzen,
naar zee gebandjird, waarvan de zware tronken in hot
rivierbed bleven stoker en nu in lengte van dagen daar
bakers zullen zijn in den stroom .
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De oevers der kali zijn sappig groen als van een
Hollandsehe rivier ; aan weerszijden met laag geboomte .
Uit een enkelen hoogen breedvertakten boom op den linker
never stijgt, als wij voorbijgaan, plotseling een luid geschreeuw
omhoog. Het is een troep apen, door den zachten peg aaislag
opgewekt, die uit nieuwsgierigheid near ons komt kijken .
Er komen er al meer, zeker meer den vijftig kleine zwarte
dieren, die met de verwonderlij ke vlugheid hunner lan ge
grijparmen en beenen van tak tot tak springen . Eindelijk
bereiken wij de zee, wear de kali Bedadoeng een kreek
vormt ; onze prauwen snijden plotseling scherp in het zand .
Voor ons strekt zich het onmetelijk vlak van den Zuider
Oceaan .
flier zijn wij aan het einde van de wereld . Hoe ver
het oog zou kunnen schouwen, er bestaat geen land meer .
Niets den zee en lucht . Een wereld van woeste wateren
onder hooge hemelen met, onmetelijk ver, hear grens in
de regionen der Zuidpool, flier begrijpt men het geloof van
den inlander aan een God van zee en lucht ; aan een Opperheerscher van twee onmetelijke rijken .
Reeds gaat de zon onder ; het zal spoedig duister zijn .
Wij kunnen slechts een oog enblik toeven .
Er is geen glorie in den zonsondergang heden avond .
Maar welk een verkwikking in het aanzien van cue stilte
der zee, in het aanvoelen van de koelte der golven, in het
beseffen van de verheffende rust der wijde watervlakte. Het
is een herademen in rust en koele reiiie lucht, na de onrust,
de hitte, het stof van den dag .
A.an de landzijde is de zee door een baai begrensd met
verre uitloopers van woeste grillig gevormde rotsen en zwaar
beboschte near zee dalende bergribben . Alles is in en kleur ;,
rotsen, bosschen, zee, alles in eentonig doffe tinten van zwart,
grijs en loodkleur, wear tegen nog even licht geeft de glens
der golven . Maar de geestelijke kalmte ! de lichamelijke rust!
na de bijna doodende afmatting van den doorzwoegden
tropen dag .
Somber wordt de avond . Zware wolken verduisteren het
reeds kwijnende licht op de zee . Wij gaan terug near de
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prauwen om huiswaarts to keeren ; de avond daalt zoo ras .
Er is een somberheid, die to overweldigend wordt, een eenzaamheid, die beklemt . Hoe zal het wezen, straks, wanneer
werkelijk de nacht is gedaald ?
A1 meer zware wolkenmassa's komen drijven van het
land naar de zee . Machtig grootsch stain de breede bergketens tegen den hemel ; hooge bergkammen van het erode
der aarde, zich verliezend in de kale rotsg evaarten, welke
in fantastische vormen omgrenzen de zee .
De vloed komt op . De golven slain en bulderen teg en
de rotsen, al hooger, al heftiger . Onder de drij vende wolken komt een woeste vaart ; als hooge poortgewelven stain
zij boven het strand aan den hemel, immer aan de landzijde
zichh vernieuwend, immer zich verijlend boven de zee . Inktzwart is de lucht, iuktzwart de rivier, waarop wij flu
terugvaren .
Er is iets bovennatuurlijks in deze omgeving . Het is
alsof wij op een doode rivier varen . Diet den rug naar
den bootsman, die langzaam met inspanning van alle
krachten tegen denn stroom op pagaait, zie ik v66r mij wit
achter ons licht, de al wijder wordende ruimte van de
duistere wereI d van de zee en de lu chten en de wolken .
Oneindig onbegrensde ruimtenn van wateren en hemelen .
Onmeet bare werelden zonder aardsch levee, waariu zou
kunuen bestaan een levee van geesten . Als door een
wondere werking der verbeelding, gevoelt men zich her
nabij de dooden . Kan, waar het menschenleven eindigt,
de aanvang bestaan van een geestenwereld ?
Langzaam pagaait de visscher terug naar de dessa .
De twee doode boomers stain als verstorven wachters in de
doodenrivier . Opgeschrikt door 't geluid van het pagaaien,
werpev de apen nu inn de duistern.is krijschende schreeuwen
in de lucht . Ver in de zee bulderen al heftiger de golven
van den opkomenden vloed tegen de woeste rotsen van
het land .
Op de landin g splaats zijn de menschen en de badende
kinderen verdwenen . De kleine kamponghuizen zijn gesloten. Er bestaat onder de klapperboomen schijnbaar geen
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levee meer. Wij baggeren door het mulle zand van denn
verlaten dessaweg naar de pasangrahan terug .
Te zeven uur worden wij verwacht bij den Wedono,
aan wien wij inlichtingen wenschen to vragen omtrent den
tocht, dien wij morgen zullen ondernemen naar het strand
van Batoe Oeler.
Heden avond is de maar omfloersd ; er valt een zachte
regen . Naar het Zuiden wordt de duisternis gespleten door
flikkerend weerlicht ; ver van over zee komt het geluid van
den donder tot ons . 0 ! dat het onweder toch naderen
mocht, met den gezegenden regenval, welke het stof zou
kunnen vastleggen !
De Wedono, Raden Koesoemo Amidjodjo, ontvangt ons
in zijn pendoppo . Als wij gezeten zijn en naar de Radenaj oe vragen, laat hij haar terstond verzoeken in het gezelschap to komen . Hij stelt haar aan ons voor . Zij is de
dochter van den Regent van Besoeki ; een kleine stifle
jonge vrouw, met groote open kinderoogen, waarin slechts
bij zeldzame oogenblikken eenige uitdrukking komt .
Het blijkt, dat de Wedono den tocht voor den volgenden dag geheel heeft voorbereid . De streek, die wij zullen
doortrekken, is zeer eenzaam en uitsluitend door inlanders
bewoond . De hoofden der verschillende dessa's zijn verwittigd van onze komst . Voor zonsopgang zal de Wedono
karretjes zenden met goede paarden en betrouwbare koetsiers . De .A.ssistent-Wedono to Amboeloe is aangezegd
voor nieuwe spanner paarden to zorgen ; en het dessa-hoofd
van Batoe Oeler is voor ons verantwoordelijk gesteld van
het oogenblik af, dat wij op zijn gebied zijn .
Nadat de zaken zijn afgehandeld, wordt het gesprek
algemeen ; de Raaenaj oe antwoordt slechts wanneer haar
jets gevraagd wordt ; wanneer zij spreekt, zwijgt haar echtgenoot onmiddellijk . Er wordt thee rondgediend . De
Wedono spreekt op ons verzoek Hollandsch, maar na
iederen Hollandschen zin gaat hij over in het Maleisch, bij
wijze van een kind, dat jets doet dat hij niet mag . Ook
de Radena j oe spreekt onze taal, maar eenigszins 'rerlegen ;
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zij vertelt, dat zij drie zonen heeft, en haar echtgenoot
zegt, dat zij een bedrij vig levee leidt, omdat zij alle sarongs
voor hem en de kinderen zelf batikt, waarin zij zeer bedreven is .
Wij nemen afscheid ; ontvangen de beste wenschen voor
omen tocht, nog maals met de verzekering, dat het ons aann
niets zal ontbreken, en niets ons overkomen zal, hij, de
Wedono, staat daar voor in ; onzerzijds met de belofte aan
de Radenajoe, dat wij zonen terugkomen om een foto van
haar drie zonen to nemen, een belofte, die haar zeer verblijdt .
Lan g zaam wandelen wij huiswaarts onder de breede
lanen van den Aloen-Aloen ; voor ons gaat een bediende
van den Wedono met een lan.taarn, dock er straalt voldoende licht uit het main omfloersde uitspansel ; het groote
plein is geheel to overzien . Met zacht droppelend geluid
valt de regen op de verdroogde tamarindebladeren boven
ons hoofd . Dit is een geluid van den regen, zooals ik in
de tropen nog niet heb gehoord, stiff als een Meiregen van
het Westen . . De atmosfeer is mild en vol bloesemgeuren
als van een luwen lentenacht, een Meinacht, zooals de
dichters droomen . De schaarsche regendroppelen verliezen
zich in het mulle bodemstof ; zij zijn een weldaad van
vocht in de atmosfeer van droogte ; zij verhoogen de geuren
van de bloemen van den nacht !
Naar het Zuiden splijt nog altijd het weerlicht den
hemel, maar de slag van den donder is verstomd, en in
het lichtend Zuiden buldert met overweldigende kracht de
branding van den Oceaan .
II.
Set is een uur voor zonsopgang .
„Poekoel lima 1), roept de mandoer, en klopt herhaaldelijk op de kamerdeuren ; een wreed wekken van vermoeide
menschen, nog half in den nacht .
Voor wie in Indict reist, is het „poekoel lima" een
wachtwoord ; een onverbiddelijk wachtwoord, want gaan de
1)

Vijf uur .
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vroege urea voorbij, dan ontstaat schade, den geheelen dag
riot in to halen . Eenmaal bet moeilijk punt van opstaan
beheerscht, dan is alles gewonnen ; wie buiten komt weet
dat bet louter winst is .
Wij rijden to zes uur nit ; voor iederen persoon een
kar, want de tocht zal lang zijn .
Frisch en koel is bet flu buiten. Hot stof ligt nog
gevangen order een dek van dauw . In de dessa is de bevolking op ; aan de warongs wordt outbeten ; kudden runderen worden uitgedreven ; bier en girds en overal klin kt
bet geluid van padistampen .
„Eon rijke dessa is Poeger", heeft de Wedono ors
gezegd ; „een land van welvaart, waar iedere bewoner zijn
stuk grond bezit, dat hij voor een deel tijdelijk voor de
tabaksteelt verhuurt, verder voor eigen gebruik verbouwt ;
een bevolking van landbouwers, wier welstand flog wordt
verhoogd door bet bezit van paarden, karbouwen en rundvee . Uit de welvoorziene warongs blijkt, dat bier een welgestelde bevolking woont, welke zich de weelde van lekkernijen, vruchten en zoete siropen kar verschaffen . De warongs
zijn thermometers voor den welstand van bet yolk ; zij
bieden aan n aar verhouding van wat wordt gevraagd .
Schokkend en hobbelen d over den weg als heden,
hebben wij op al onze tochten door West- en Oost-Java
riot gereden. Hot rijden is letterlijk een sleuren in en uit
diepe gaten, en over hooge hobbelige bamboebruggen, met
schilderachtige uitzichten in diepe kali's waar zich, in zon
doorzeefde morgennevelen, baden menschen en vee .
Zuik rijden is eon absolute belachelijkheid . Vier harden,
twee van den paardenmenner en twee van den reiziger,
zijn voortdurend in beweging om alle voorwerpen, benevens
zich zelf, binnen bet bestek van den wagon to houden ; al
wat los is, flesschen met drinkwater, fototoestel, zonnescherm, stofmantel, reistasch, is in een aanhoudende beweging van weg vliegen .
Hot zandpad gaat over in een breeders dessaweg, flu
voortdurend large bet oerwoud ; er komt rust in bet voertuig . Steelsgewijze kijkt de koetsier telkens in den wagon ;

NAAR RET ZUIDERSTRAND VAN BESOEKI .

451

hij rijdt heden een last, die voor hem al het wondere van
het nie uwe heeft . Naast hem op den bok staat een tasch,
met glimmered gepoetste Amerikaansche sloten ; de blinkende
versierselen trekken zijn aandacht ; zijn blik gaat telkens
van de koperen sloten naar mijn horlogeketting, van daar
naar een juweelen ring, dien ik aan de linker hand draag ;
eindelij k overwint hij zijn schuchterheid en ziet mij aan .
„Goud ?" vraagt hij, wijzend op de sloten van de tasch .
„Neen !" antwoord ik .
„Goud ?" vraagt hij weer, wijzend op den horlog ekettin g .
1k knik bevestigend .
„Goud ?" vraagt hij nog eens, wijzend op den ring .
Hij haalt een wit doekje to voorschijn, ik weet niet
van waar, want zijn kleeding is hoogst eenvoudig ; met een
bijna eerbiedig gebaar neemt hij de stoflaag van de tasch
of en wrijft de sloten op . Als zij flu prachtig blinkers, herhaalt hij zijn vraagt „Goud?"
1k schenk geen aandacht meer aan zijn woorden . Hij
blijft steeds kijken naar den ketting, naar den ring en de
sloten en zoodra er stof op de tasch ligt, wrijft hij dat
met zijn doekje weg . Na geruimen tijd wijst hij weer op
de sloten en zegt dare als een ontdekking : „Koper ?"
1k knik even bevestigend, maar hij schudt dadelijk van
neen en zegt : „Koper-goud !" Met deze oplossing komt hij
eindelijk tot rust .
W ij trekken een joug ontgonnen streek door, recht
naar bet Oosten . Rechts van den weg aan de z de van de
zee zijn nog sours uitg estrekte stukken ongerept woud,
links reeds omheinde erven met opgegroeide kokospalmen
en pisang boschj es .
Ire erven worden altijd kaler en opener ; de onontgonnen stukken woud immer uitgestrekter . Toch is dit geheele
bosch in bewerking ; overal rijzen rookkolommen van
smeulend hout omhoog ; de houthakkers hebben hun werk
afgedaan, het vuur beeindigt het woudleven . De lage struiken zijn weggebrand, maar onder de groote doorgezaa.gde
tronken der woudreuzen smeulen kleine vuren, waardoor
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het zwart verkoolde hout langzaam vergaat tot asch . Uit
den brandenden chaos van bet oerwoud zijn alleen gespaard
de woeng oeboomen, hoog e boomers met rechtstandige stammen en wijd uitgegroeide kronen vol paarse bloemen .
Wonder mooi doers deze bloemenboomen in bet kaal gerooide bosch, eindeloos ver reeds zichtbaar ; op den landweg een rustpunt voor bet oog .
Sedert wij uit den trein to Rambipoedji zijn gekomen,
hebben wij goon enkelen Europeaan gezien . .Hot is bier
door en door binnenland . Java uitsluitend voor de kinderen van Java !
Op den weg zijn vrij veel voetgangers, voornamelijk
manners, alien zonder uitzondering belast met een bun .del
of pakje . Sours een man, een vrouw en kinderen, in een
rijtje, als ganzen achter elkaar, van den grootsten tot den
kleinsten met bun pakje in de hand of met groene planters
op den rug, vochtig gehouden in bamboestengels Er zijn
ook geheele families op sappikarren met volkomen dezelfde
attributer . Doze menschen zijn landverhuizers, die verder
trekken naar nog jonger ontgonnen streken . De eenzame
manners zijn nieuwelingen, gekomen uit veraf gelegen
oorden, sours nit Midden- en West-Java, die bier land
komen zoeken our een nieuwe woonplaats to stichten ; de
families to voet of in de sappikarren zijn de gezinnen, die
door den vader worden geleid naar een reeds door hem
gevestigde mooning . De groene planters, die zij alien meebrengen, zijn jonge klappers en pisangloten of stekken van
tabak, our de nieuwe ontginning to beplanten .
Belangwekkende optochten op den blakenden landweg,
in de allerzonderlijkste bontheid van kleuren, zijn deze
trekkende gezinnen, uit op een nieuw levee . De manners
en jongens met ontbloot bovenlijf ; de kleine kinderen op
een hoofddeksel na geheel naakt ; de vrouwen en meisjes
in hello baadjes en sarongs ; de man doorgaans den zwaarsten last dragend, de vrouw met eon pajong boven 't hoofd ;
ieder kind naarmate van krachten met een kleineren last ;
zoo gaan zij immer kalm voorwaarts, voet voor voet, met
strakke gelaatstrekken, rechte houding, zonder een woord
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to wisselen, op een smal looppad l angs den breeders paardenweg, als echte boschmenschen, voor wie eon voetsbreed
pad voldoende is . Sours bij een bron staan zij even stil
our to drinker, of bij een kleine waterplas nemen zij een
bad . Dan gaat hot weer voort over den laaienden landweg,
waarvan hot gloeiend zand welhaast de , naakte voeten
moot verschroeien . Als wij voorbij rijden, verdwijnen zij
geheel in de opgejaagde wolken van stof.
Bijna drie urea rijden wij tot aan de dessa .A.mboeloe ;
de wegen zijn nu zeer good . Bij den Assistent-Wedono
warden de paarden verwisseld. Een jonge man van hot
schoon Javaansch type ontvangt ors, den Assistent-Wedono
verontschuldigend, die door dringende ambtsbezigheden
verhinderd is tegenwoordig to zijn, dock ors in den namiddag hoopt to ontmoeten . Hij verzoekt ors in de pendoppo
plants to nemen ; geeft bevelen voor hot uitspannen der
paarden . Na een kwartier komt hij ors vragen of wij
genegen zijn de refs voort to zetten, of dat wij wenschen
larger to rusten en eenige ververschingen to gebruiken .
De wijze waarop ors doze vragen worden gedaan, is bet
toppunt van onaekunstelde wellevendheid ; in de geheele
persoonlijkheid is weer die distinctie en opmerkelijke voornaamheid, waarin eon van geslacht op geslacht aangeboren
en onderhouden beschaving wordt gevoeld.
Wij rijden flu de breede wegen van een groot aaugelegde, nieuwe dessa door, recht naar hot Zuiden, naar
de zee . Eerst hier komen wij in hot voile onvojtooide
work der allernieuwste ontginningen .
0 veral zijn de houthakkers aan hot work . Aan weerszijden van den weg smeult hot bosch, waarvan groote
reuzen liggen geveld, de bladeren en takken verbrand .
her worden boomers gehakt, girds stammers doorgezaagd
voor den opbouw der woningen ; verder zijn uitgestrekte
gerooide gronden met woningen er op, op geruimen afstand
van elkander, de erven afgescheiden door zware natuurlijke
heiningen van de afgezaagde ontschorste boomtakken . Op
verscheidene erven hot primitieve begin vann woningen in
aanbouw ; op den glad gepatj olden bode m een vierkant van
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hout, hot fondament van hot huffs
; op de vier hookers vier
gladde kale boomstammen, paten, waarmee de atappen
wanders zullen worden gevormd ; op doze paten een vierkant
van houten balken, een balk, een weinig hooger in hot
midden, 't houtwerk voor hot dak . Het toekomstbeeld van
de wording van een nieuw levers .
Wij rijden flu door hot laatste, nog onbewerkte stuk
oerwoud . Welk een verademing van schaduw en koelte .
Het is nu vier uur na zonsopgang ; de hitte is zeer drukkend.
Hot bosch eindigt in een wijde zandvlakte . Met uiterste
krachtsinspanning slepen de paarden de voertuigen over
den mullen bodem .
Op de vlakte tegen den boschkaut zit een troop manners
neergehurkt . Zij springen op zoodra zij ons ontdekken ;
rennen aau weerszijden van de karretjes mee . Eon hunner
draagt een rood-wit-en-blauwen bandolier om den schouder,
hij is vermoedelijk hot kamponghoofd van Batoe Oeler ; de
manners hebben hier op ons gewacht . Het meerennen der
half naakte kerels om de kar, waarin men zelf geheel alleen
is, wordt kalm opgenomen, na de verzekering van den
Wedono van Poeger, dat van Bestuurswege voor ons is
gezorgd . De afgematte paarden staan eindelijk stil voor een
pondok aan de zee .
De zee! Daar ligt zij in zonneglorie voor ons ; de wijde
onafzienbare azuren vlakte, lichtend naar onmetelijke horizonten ; landwaarts begrensd door wijde afgeronde baaien met
stoute rotsgevaarten., waarvan goudgroene steilten neer
hellen naar diepe duisternissen van donkey paarse kloven .
Welk een Oostersch aanzien heeft hier hot strand ! Bijna
zwart is hot zand, overal besprenkeld met witte puimsteenen
van de uitbarsting van Krakatau, hier door de branding
neergeslagen ; groote rondo poreuse ballen in allerlei vormen,
en klein afgebrokkeld gruis, als van kiezel on verbrijzelde
schelpen, op den donkeren bodem oplichtend in duizend
glinsterende atomen .
Op de kust staan pandanen, wonderlijk gevormde knoestige kustboomen, met harde dorre bladerpruiken van metaalkleurig groen ; versteende levenlooze voorhistorische planters
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gelijken zij, maar toch zijn zij levend, want zij dragen aware
ronde vruchten, oranje-rood . Tusschen de rotsinhammen
uitgestrekte bedden van kraterkeien, reuzengevaarten door
den een of anderen krater uitgebraakt, en in een band] it
n eergeslag en naar de zee . Dood, dood, dood lig t alles op
het zwarte strand, opschijnend in den glued van het levende
licht . Al de overblijfselen van verterend vuur, duizende
jaren her nit de diepten der aarde opgeworpen, naar het
voile licht gesleurd tot een bestaan van eeuwigen dood .
Bij iedren stag openbaart zich de macht der natuurkrachten, welke immer het aardrijk veranderen . Oneindig
onveranderlijk alleen de zee, in haar machtige branding
van opbruisende golven met verwoestende kracht opgezwiept
over de neer g ebandjirde keien, naar rotsen, spleten en
spelonken ; of langzaainn met harmonische geluiden in
wonder zangerig deinen teruggedreven naar het Zuiden .
Een noodzakelijke werking van komen en gaan, van stijgen
en vallen ; r jzend en dalend, in onverbiddelijk bewegen
van gang en teruggang, haar tweeledige eenheid, nimmer
verstoord door veranderlijkheid .
En de gewaarwording, to staan voor een zee, waar geen
bewoond laud meer achter ligt ; waar tusschen hemel en
aarde geen menschelijk leven bestaat als van de kleine
visschersprauwen op de kust, die vergaan, wanneer zij de
voile zee bereiken . Er is nets dan water en atmosfeer .
Van de plek waar wij staan tot aan de Zuidpooi nets dan
water en ijle lucht ; zooals van de aarde naar de zon of
de maan of de sterren, nets is dan lucht .
$et kamponghoofd leidt ons binnenwaarts door, tusschen
groene heuvelen naar het verste punt van de baai van
Batoe Oeler.
Er is een kleine nederzetting van visschers . Een paar
tj oekoengs 1) schieten over het water ; even blijven zij liggen
als een insect op een bloem, dat honing puurt ; dan schieten
zij weer voort ; de visscher werpt het net nit, en oogenblik
van rust, dan haalt hij hot net op, vol kleine spartelende
visschen, glinsterende metaalvlekjes in de zon .
1) Visschersprauwen .
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Er staat een huisj a tegen de helling van de trust . Eon
meisj a staat er achter op den hoogen karat . Zij spreidt de
vischjes uit op bet kleine dak in de zon . Een wonder mooi
tooneeltj a in bekoring van kleur ; 't atappen huisj e met
bet platte dakj e vol zilveren vischjes spartelend in het
licht ; daar achter de ra,nke figuur van 't vrouwtj e in roode
kabaja en geel bruine sarong zacht bewegend met de tengexe
bruine handjes tusschen bet glanzend zilver op hot dak .
Langs bet strand keeren wij naar de pondok terug .
De zee komt op . Hot zand is brandend beet . Het kampon.ghoofd en een paar visschers die mee loopen, kunnen de
hitte aan de naakte voeten niet verdrag en ; telkens gaan zij
naar hot natte zand, waar hot opkomende water koelte geeft .
Wij blij ven flu rusten onder de besehuttin .g van bet
afdak van de pondok, overzien van bier de gansche baai .
,Ale kleuren zijn veranderd. Op de rotsen is bet groen
flu goud, de don .kere paarse spleten zijn flu hel verlicht ?
bet licht duldt op dit uur geen schaduw moor . Vlak, hel,
laaiend, licht, ligt de wereld voor ons . Diep blauw de zee,
de omslag der golven over en tusschen de kraterkeien op
de trust, zilvergroen met witte wolken spattered schuim ;
een donzen schuimrand neerslaand ver langs bet strand .
Wonderlijk staan de pandanen flu in bet licht ; de lange
spiraalbladeren koperkleurig, de takkenn op de kale stammers
als grijze vorken naar de vier windstreken gestrekt, de
groote vruchtbollen aan de boomers en op den bodem vermilj oen in bet licht . Al hot andere valt weg ; kI eine planten, kleine steenen, kleine dieren, dat alles is verzwolgeu
door den gloed . De zonnehitte, meer nog de warmteweerkaatsing van water en zand, wordt ondragelijk ; dit is nu
weer bijna geen menschenbestaan . Het is twaalf uur ; de
koelte van de zee geeft goon uitkomst meer ; nu lij kt bet
levee eon brandende hel. Wij trekken ons terug in de pondok, om eon dak boven 't hoofd to hebben en eon muur
om ons been .
.get kamponghoofd heeft ons eon maaltijd bereid van :
rijst, kip, vischjes en eieren ; de glazen zijn gevuld met
water, dat bruin ziet . Er staan voldoende levensmiddelen
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op tafel om de geheele kampong een feestmaal to Melon,
en de eetlust is bij de heerschende hitte en doorstane vermoeienis zoo goring .
Gehurkt aehter ons aan tafel zit steeds hot kamponghoofd ; hij is geweest als onze schaduw ; met uitzondering van hot oogenblik, dat wij onder hot afdak van
de pondak zaten, en hij met zijne trawanten hot rijstmaal
bereidde, heeft hij ons niet verlaten. Welke trouwe
oogen heeft h .ij, die, wanneer hij ons aanziet, altijd lachen .
Maar toch hij is een monster, hot sprekend beeld van een
aap ; en in zijn onafscheidelijkheid tegenover ons, denk ik
onwillekeurig a an 't verhaal van een Oosterschen prins die
een zoo goeden trouwen aap had, die hem nooit verliet .
Eons toen de prins midden op den lag een oogenblik op
een rustbank sliep en de aap hem bewaakte, vloog er een
vlieg op zijn gelaat ; de aap word hierover zoo in woede
ontstoken, dat hij de vlieg eon slag met zijn klauw gaf
om haar to dooden, maar bij ongeluk doodle hij den prins .
Zoo zou hot ons ook kunnen gaan ; maar gelukkig in de
pondok zijn goon vliegen, en tijd om to slapenn hebbenn wij
niet, want v6br zonsondergang moeten wij to Poeger terug zijn .
De paarden worden ingespannen ; de terugtocht is lang .
Welk een voorrecht zou hot zijn nu her to kunnen blijven
tot den avondstond, to overnachten aan de zee! Maar zoo-

als ons is gezegd, sedert de laatste wachter van hot huisje
door eon tijger is verslonden, is de post niet moor vervuld .
Wij vragen er hot kamponghoofd naar . Hij trekt de
schouders op . „'t Was de man zijn eigen schuld," zest hij .
„Twintig minuten ver had hij bij een riviertje op een stukje
vruchtbaarder grond een paar veldj es aangelegd ; toen de
oogst rijp was, vreesde hij, dat men hem lien zou ontstelen ;
daarom sing hij 's nachts slapen op zijn landje, en word
door eon tijger overvallen ;" nogmaals trekt hij de schouders op, als acht hij hot zaakj e doodgewoon .
Te ruim een uur rijden wij terug . Wij gaan to voet
de zandvlakte door, omdat de paarden de loose karren er
nauwlijks door kunnen trekken . Overal in hot zand staan
widoeri-struiken, met zacht paarse bloemen . Bij hot oerwoud
O. E. IX 9
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neemt het kamponghoofd eerbiedig afscheid . Wij rijden de
schaduw van het wood in, het eerste oogenblik een weldaad na het licht van de zee .
Terug moet het flu, heel den langen weg, onder den
verblindenden hemel. Terug, eerst het bosch door, wear
het nu toch ook heet en licht is ; den eindeloos langs de
nieuwe erven ; den over de breede dessawegen van Amboela .
Recht werpt de zon hear stralen door dikke wolken
van stof ; gouden stofwolken, pijnlijk verblindend voor de
oogen, ondragelijk voor de ademhaling . Telkens overheerscht
weer dat gevoel van het niet to kunnen uitstaan . Pe neerslaande zonnestralen branden als voor ; van het zwarte wagenzeil straalt zooveel hitte op 't hoofd, dat men zonder hoofdbedekking niet in den wagen zoo kunnen blijven. Heden
is de omgeving tienmaal, honderdmaal meer gelijk een
hel den gisteren . Niets is meer zichtbaar van de kanten
van den weg ; zelfs de hoogste boomen, die boven alles
uitsteken, schijnen verslonden door stof . Hot schelle .licht,
de bijna loodrechte zonnestralen slaan als pijlen van vuur
neer op de gloeiende aarde, verdorrend, verdrogend, verbrandend, honderdvoudig, al wet al verdord, verdroogd en
verbrand is.
Te ruim twee our zijn wij weer bij den Assistent-Wedono
om van paarden to verwisselen . Hij ontvangt ons zelf, verzoekt ons to rusten en biedt thee aan, een ware lafenis .
Op onze vraag near de Radenajoe verschijnt zij in den
pendoppo om mee to ontvangen ; zij is jong ; zij brengt hear
zoon mee, een knaapj a van zes jaar . De jongeling, die ons
in den morgen heeft ontvangen, waarschijnlijk een oudere
zoon, dient de thee rood .
Wij blijven een oogenblik praten. De Assistent-Wedono
is een man van leeftijd, met eon vermoeid, afgetobd uiterlijk . Voor de Javanen van hooge afkomst is het levee vaak
niet gemakkelijk ; de geheele stem teert op hem, die bij
geluk of bij ongeluk een gouvernementstractement geniet ;
naast eigen gezin, heeft hij tal van personen to onderhouden,
die dit onderhoud aannemen als een recht .
De .Assistent-Wedono vertelt ons, dat hot moeilijk
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regeeren is in zijn dessa. De menschen komen van heinde
en ver ; er zijn zelfs gezinnen uit bet Blitarsche en bet
Dj oej asche en ieder brengt zijn eigen adat mee, waaraan
hij streng getrouw blijft in de nieuwe streek . Eindelooze
moeilijkheden veroorzaakt dit tusschen buren, die aanhoudend geschillen hebben en ieder volgens eigen adat op hun
rechten staan .
De tocht wordt flu voortgezet near Poeger over de
schel lichte stofbaan . Weer dezelfde beweging van den
ochtend op den weg. Al dezelfde d~coratieve figuren in
de opschijnende tinten van hun kleurige dracht. Weer
de manners met jonge klapper- en pisangstammen op den
rug en de bibit van tabak, die ginds de kale erven moeten
kleeden . De mooiste figuren zijn nu de kerels to paard,
die er in den morgen niet waren ; gezeten dessalieden, op
eigen paarden terug komend van verre passers . Zij hebben
de houding van vorsten, bet lichaam recht, bet hoofd
hoog, de gelaatstrekken strak, los op bet zadel gezeten .
Van wear balers de inlanders die koninklijkheid ? Van wear
die hoogheid in houding, die rust van manieren ? Van
wear dat gevoel voor kleuren in hun belle kleederen, die
met elkaar een trefE'en d geheel vormen van volkomen harm.onie ? De schoonheid der Dostersche landwegen, zijn de
menschen die er zich op voort bewegen . De menschen,
de kinderen, de paarden, alles wet nog in volkomenheid
van natuur leeft, ontwikkel d tot kracht, tot lenigheid en
lot een zoo groote onbewuste bevalligheid .
Wear leeren zij hun prachtige standen ? waardoor een
man op den beret van den weg turend near de verte, een
standbeeld van hooge kunst gelijkt ; een jonge vrouw die zich
baadt, een beeld van volkomen kuischheid geeft, en een
kind, dat aan den weg speelt, bet oog trekt door ik weet
niet welke macht van gratie ?
her in bet binnenland van Java, beseft men dat
natuur kunst is! Niets van de beschaving heeft nog bet
menschelijk lichaam verkort . her zijn de lijnen, bier zijn
de vormen, die bekoren ; bier is de oorspronkelijkheid ;
bier is niet dat verloren, wet nimmer wordt herkregen,
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de ongekunsteldheid . flier bestaat in werkelijkheid wet
de oude Grieken in hun hoogtijd van kunst in hun
beelden hebben vast gelegd, volkomen harmonie van
vormen en rust in de rhythmische beweging van volkomen
schoone lij nen .
Halverwege Poeger staan de paarden stil om adem to
scheppen ; 't is alles juist hetzelfde als in den morgen,
alleen, er is meer hitte en er is meer stof . Wij laten den
wag enmenn er eeu pear klappers koopen om ons aan het
koele •o ctet to laven . Dan gaat het weer voort met dezelfde
vaart . Maar het moeilijke stuk van den weg met de gaten
en kloven en de hooge ongelijke bamboebruggen moet nog
komen . Hoe onverschillig wordt men langzamerhand, of
hoe lijdzaam ; men weet niet hoe men zulk een toestand
noemen moet, waarin men door afmatting alles verdraagt,
zich over niets meer ver •w ondert. Neemt men eindelijk jets
over van de kalme rust van het yolk, waaronder men verkeert?
Te vijf uur zijn wij in de pasangrahan terug . De karren
liggen vol zand, van het neer geslag en stof ; onze kleederen
en onze lichamen hebben hetzelfde lot ondergaan . Absolute
noodzakelijkheid is een tocht naar de badkamer ; een tweede
verkwikking geeft het theeuur .
Weer is de mean hedenavond door wolken verduisterd .
Weer naar het Zuiden buldert de vloed.

let ,,Poekoel lima" wordt heden morgen tot doove
ooren gesproken . Toch varen wij vroeg naar zee .
Allen leeft en blinkt en trilt nu in de ochtendzon .
let azuur van den onbewolkten hemel geeft een onnoem
bare kleur van ondoorzichtig donkey zwartblauw aan de
rivier. De stammen der klapperboomen staan als van bear
goud in 't licht ; een zacht bewegen der bladerveeren ruischt
een weinig koelte door de lucht . In de uitmonding der
rivier liggen verscheidene kleine visschersprauwen, de lan gesmalle zeilen gestreken, reeds terug van de vischvangst
op den Oceaau . Nabij de kust varen enkele grootere
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vlerkprauwen, de zeilen op, met snelle vaart landwaarts .
In den witten schuimrand der branding staan twee
vissehers to visschen . Zij werpen bet zwarte net in bet
bruisende sehuim, trekken bet op, vol zilveren visschen,
een met zilver belooverd kleed . De manners, die ons
hebben gepagaaid, zijn mee gekomen naar 't strand ; zij
helpers de vissehers de visschen werpen in een mand . De
rijzige fig wren in bet door zeewater verzacht rood en blauw
der sarongs in de hoog g aand e golven der branding, met de
glinsterende visschen als sidderende vlekj es k wik op bet
donkere strand, vormen een levend beeld van bijzondere
schoonheid, omraamd in gouden lijst van zon, onder uitstralenden hemel, tegen lichtende wateren.
Welk eeu g eluk nu bier to rusten, op den duinkant,
tusschen 't onbewogen paars der bloeiende widoeristruiken .
Nu niet to rijden door stof en zon ! Zich rekensehap to
kunnen geven van wat aanschouwd wordt .
Steil staan de begroeide rotsen om de kreek, diepe
schaduwen werpend op 't water . Het is laag tij ; 't is
alsof bet laatste water uit de kreek naar zee zal stroomen .
Zoo ver bet oog ziet longs de zwarte zandlijn van strand,
glinsteren de vochtige bochten van den teruggaanden vloed .
ver vooruit deint de zee, rimpelloos vlak als een zijden
doek ; glinsterend in effen kleur van zilver doorschijnend
watergroen .
Dit nu is bet gebied van Ratoe Lara Kidoel, de
ma agdelijke vorstin der zee . Volgens bet geloof der Javanen
stoat deze ontzag wekkende eenzame streek onder de macht
barer heerschappij . De klippen en bossehen zijn bewoond
door haar geesten en demonen, waarvan de machtigste is
de booze geese Lampor, die door zijn geweldadige vaart
door bet luchtruim de spring vloeden veroorzaakt . ver
naar bet Westen ligt haar huffs, de grot van Ratoe Lara
Kidoel met blauwen stalaktieten hemel, waaruit gestadig
neerdroppelt witachtig kalkwater, op de varens en mossen
voor de hoog e ing ang spoort, waarvan de kronen groeien en
bloeien, en de planters op den bodem zijn versteend . Wondere
verhalen, eeuwen long van mood tot mood verteld, ver-
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melden, dat de hooge vorsten van Mataram hier raad en
hulp kwamen vragen aan de heerseheres der zee ; dat zij
nabij de grot een mooning lieten bouwen om aan hot Zuiderstrand door de bovennatuurlijke macht der vorstin ingevingen
to erlangen.
Langs hot geheele strand, van Oost naar West, is een
breede streep grond onbewoond gebleven, uit eerbied, misschien nog meer, uit angst voor de Vorstin der Zee . De
Inlander waagt zich op dit gebied om de vog elnestklippen
to bereiken, of pelethout to gaan zoeken, waaraan hij een
geh eimzinnige kracht toekent, voor de scheeden der krissen ;
maar hij waagt er zich alleen wanneer hij is voorbereid
door bidden en vasten, on neemt niets zonder zijn offers
aan de Vorstin to hebben gebracht .
Machtig verrijzen de kusten van hot eiland Noess&
Baroeng boven de zee, eon uitgestrekt rotseneiland, slechts
door herten bewoond . Eertijds werden op 't eiland hertenjachton gehouden, flu om haar gr, uwolijke wreedheid verboden .
De herten waren niet onder schot to krijgen ; ontvluchtten
op klippon, of verscholen zich in spelonken ; door drijfjachten
werden zij in zee gejaagd, daar geschoten en met prauwen,
naar 't land gebracht .
Het is verwonderlijk, hoe in doze eenzame streken van
hot binnenland men zich verdiept in 't levee van de dieren
en van de planters . 't is alsof her in hot Oosten de planters
en de dieren meer bezield zijn, meer spreken tot den mensch .
Het vochtige strand is vol gaten, waaruit kleine krabben kruipen ; eon groote doode krab ligt tegen 't duin . Ik
hob een Indischen fabel gelezen van eon hert, eon otter
en eon krab, waarin de krab ten doode wordt gedoemd ;
met 't lichaam van de doode krab voor mij, leeft dit verhaal ;
hot luidt kort naverteld aldus
Op eon zonnigen ochtend sprong eon jong hert uit het
bosch, juist op hot nest van een otter en trapto eon otterjong dood . In woede ontstoken, vroeg de ottermoeder aan
hot hert, waarom hij zoo snel liep . 't Hert zeide to zijn
gevlucht, omdat eon groote spin dag en nacht rusteloos
haar net zat to woven, moat hij niet verdragen kon . Naar
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de spin ging nu de ottermoeder, zij was dus de oorzaak
van den dood van haar kind ; maar de spin zeide, dat zij
haar net weefde omdat een glazenmaker dag en nacht door
de lucht danste van Oost naar West, van Noord naar Zuid ;
zij had het hert niet willen verschrikken . Naar den glazenmaker ging u u de ottermoeder om to vragen, waarom hij
dag en nacht een krijgsdans danste door de lucht, zoodat
de spin er angstig van werd en haar net uitspande ; de
glazenmaker was de oorzaak van den dood van haar kind .
Maar de glazenmaker danste omdat de kikvorsch zoo mid
en aanhoudend kwaakte ; hij dacht, dat het de gam elan g
was ; hij moest dansen, dag en nacht . De kikvorsch is dus
de moordenaar van mijn kind, dacht de ottermoeder en
ging in woede naar den kikvorsch. Maar de kikvorsch had
alarm geslagen, omdat er een slak dag en nacht met haar
huffs rood liep, niet hij was de schuldige, maar de slak, die
hem zoo verontrust had ; de slak was dus de oorzaak van
den dood van het kind ; altijd boozer ging de ottermoeder
naar de slak. Maar de slak was op de vlucht gegaan voor
de vuurvlieg, die dag en nacht met haar vuur rondvloog ;
zij had maar ~~n huffs en als dat verbrandde, had zij niets ;
zoo veroutschuldigde zich de slak ; de vuurvlieg had het
kind dus gedood . Maar toen de vuurvlieg het geheele verhaal vernam van het hert, en de spin, en den glazenmaker,
en den kikvorsch, en de slak, dat de ottermoeder telkens
tot ieder herhaalde, zeide zij : „de krab is schuldig ; dag en

nacht vernielt de krab de dijkjes van de sawah's, zoodat hot
water er door stroomt ; ik heb maar en vuur, ik vreesde, dat
mijn vuur zou worden uitgedoofd, daarom vloog ik dag en
nacht road met mijn vuur ." De otter ging nu naar de krab ;
verweet haar den dood van het kind ; zij wilde haar vermorzelen, omdat zij de dijkjes van de menschen ondermijnde,
waardoor het water vervloeide en zulk een angst aan de
vuurvliegjes gaf, waardoor zooveel anderen waren opgejaagd
en haar arm kind was gedood . „Ik heb de dijkjes vernield,
omdat ik woedend ben op de garnaal", zeide de krab ; „dat
afzichtelijke dier, dat altijd vuil op den nek draagt !" De
garnaal was dus de schuldige . Maar de garnaal werd driftig,
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en zeide : ,,ik doe, wet mij is opgelegd ; val ik de krab sours
lastig P vraag ik hear mijn onreine teak over to nemen ?
last het voor den rechter komen, die zal uitspraak doen ."
Nu de otter hoorde, dat de garnaal de zaak voor den rechter
durfde brengen, was zij overtuigd, dat de krab de schuldige
was . Woedend ging zij terug near de krab . Ook deze moist flu,
dat er geen uitkomst was ; zij weende dikke tranen, geen
woord konn zij spreken . „Recht moet er zijn", zeide de ottermoeder,,,voor mijn arm dood kind", en zij vermorzelde de krab.
Alom over land en alom over zee verandert het licht ;
overal verwisselen de kleuren . Donkey violet wordt weer de
Oceaan met dien lichtenden omslag van schuimende golven
van doorzichtig licht groen water .
Boven het eiland Noessa Baroeng komen zware grijze
wolken met hooge witte bovenranden ; grootsehe gevaarten,
welke den hemel nog hooger en wijder doen schijnen . Het
gebergte aan de landzijde bo ven de kreek doezelt langzaam
weg in de wolken ; straks zal er niets meer zijn den zee
en lucht en de kale grensrotsen van de trust .

Stil geboeid blijven de visschers in hun eentonig
bedrijf . Met altijd dezelfde rust, altijd dezelfde kracht,
werpen zij de netten nit, als beroerde de hitte van den
dag hen niet . Voor ons wordt nu weer de temperatuur
ondragelijk . Wij keeren huiswaarts.
Te half vijf wordt er een foto van het gezin van den
Wedono genomen . In het midden van den pendoppo zit
de Radenaj oe met de groote bedeesde kinderoog en ; aan
weerszijden hear drie kleine jongens, de mollige armpjes
door zilveren banden omringd, de dikke voetjes naakt ;
achter de vrouw en de kinderen staat hoog de gestalte van
den vader ; alien zijn in de schoonst gebatikte sarongs
gekleed .
Het is ruim vijf uur als wij huiswaarts keeren ; door
welk een Leer zacht licht wordt nu weer het aardrijk
beheerscht ! De erven langs de dessawegen klaren nu op
in den gouden gloed . Van de velden keeren de landbou-
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veers huiswaarts ; voor hot vapor van den nacht worden
de sappi's terug geleid naar de stallen . Voor den inlander
eindigt onveranderlijk, hot gansche jaar door, de werkdag
to zes uur, met hot sterve.n van hot licht . In de stifle
bedrij vigheid der huiswaarts keerende mensehen overheerscht
de rust . Er wordt niet luid gesproken, niet hard geloopen ;
niemand roept ; niem and is luidruchtig in bewegen ; er
heerseht uiterlijk geen vreugde om hot eindigen van den
arbeid van den dag .
De avond is nu gedaald . Ik bon alleen in de voorgalerij van de pasangrahan .. Boven hot raam van mijn
kamer zit een tokke, een snort groote groene hagedis met
een breeder kop met uitpuilende oogen, een afziehtelijk
tier . De inlanders beweren, dat hij geluk aanbrengt,
wanneer hij neg en malen achter elkaar slaat, wat zelden
voorkomt ; bij den zesden slag is meest de adem uitgeput .
Ras daalt de nacht . Nu komt weer dat zekere jets,
dat riot to noemen, niet to omschrijven is, maar dat zich
; de omsluimerende
doet gevoelen overal, in apes, om apes
atmosfeer van den tropennacht . De onzichtbare, de ontastbare, en toch zoo stork waarneembare, apes omvangende
tropenwadem, al enger omsluitend den mensch, en al hot
bestaande om hem .
Wij zijn in de negende maand van hot Javaansche
jaar, in de dagen van de poeasa, de groote vaster der
inlanders . Van zonsopgang tot zonsondergang wordt er
gevast ; en van zonsondergang tot zonsopgang wordt er in
de Missigit gebeden en de schade van hot vaster ingehaald ! Zoo gaat hot door dag en nacht, tot aan den
avond van den dertigsten dag der maand, totdat hot sein
klinkt, dat de vaster ten einde is .
Een enkele voetganger gaat nog fangs den weg ; een
zich voortbewegende schim . Een voor ors omsluierde mensch .
Wanneer in hot voile licht van den tag, de inlander
aan ors voorbij gaat met den patjol naar hot void, of met
zijn rotten naar de zee, of met zijn sappispan fangs den
weg, dan kennen wij in hem, den landbouwer, den visscher,
den veehoeder, die naar zijn work gaat .
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Maar wat weten wij van deze menschen, die daar henen
sluipen door de duisternis van den nacht . Wat weten, wat
kennen, wat begrij pen wij van hen, die daar rakelings
langs ons gaan, om hue godsdienstplichten to vervullen in
de Missigit of aan to zitten aan een 5lamatan, met andere,
voor ons even raadselachtige wezens als zij ? Wat doorgronden wij van hun innerlijk levee, van wat hen drijft en
handelen doet ?
voor mijn vertrek op refs heeft de oude baboe S a r i n a
mij ernstig gewaarschuwd ; haar goed oud gezicht drukte
zoo groote bezorgdheid nit . „Satan waart overal road, bij
dag en bij nacht," zeide zij . „De Nonja mag mijn raad
niet vergeten : open nooit de deur, wanneer er geklopt
wordt de eerste maal, want dat kan de Dood zijn ; ook niet
de tweede maal, want dat kan Satan zijn ; ook niet de
derde maal, want dat kan de Geest van de cholera zijn ;
de vierde maal zal het eeuu mensch wezen ."
De oude vrouw moest mij dit zeggen ; haar trouw gebood 't haar ; zij zelve geloofde heilig in de waarheid van
haar woorden . En wat waren die woorden voor mij ?
Zoo gaan zij ons voorbij, de een met wat diepere wijsheid, de seder met wat meer onzin, maar on begrepen, omsluierde menschen alien, vol gedachten van mystiek, andoorgrondelijk voor den Europeaan . Inlanders en Europeanen,
zij levee naast elkaar, ademen eenzelfde lucht, worden
beschenen door ~~nzelfden zonnestraal, en toch onmeetbaar
ver staan ze van elkaar.
Alom zoemt het gezang der krekels . Merkbaar vervluchtigen de geuren der bloemen . Door de kieren der
inlandsche huizen schijnen roodgloeiende olielichtjes . Uit
de Missigit klinkt het geprevel der gebeden . ver in de
dessa trilt de zang van een gamelang.
Negen malen slaat nu de tokke boven het raam ! Onwillekeurig telt men de slagen . Is dat een belofte van geluk ?
Oosterling en Westerling zoover van elkaar ! en toch
gaat de tweede mee in 't bijgeloof van den eerste, of hij
wil of niet ! en weifelend gaat men vragen ,,Is de afstand
wel zoo groot ?"
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De mandoer brengt een lamp in de voorgalerij . De
Controleur van 't district is gekomen om in den pasangrahan to overnachten . Inlanders komen hem read vragen,
hurken neer voor de galerij met verzoekschriften . De
Wedono komt hem bezoeken .
Ons vertelt de controleur, dat hij over een eigenaardige
bevolking is aangesteld, voornamelijk van Madoereezen .
Er gnat geen dag voorbij, dat er niet een moord wordt
gepleegd . Twee dagen geleden kwam zich een man aanmelden om to zeggen, dat hij een dessa-genoot had gedood .
Hij was klein, de ander groot . Zij hadden op velden naast
elkaar gewerkt en keerden 's avonds semen huiswaarts .
Hij had een grooten patj of in de hand gehad, de ander
had hem uitgelachen en gezegd : „wet een kleine man en
wet een groote patj of !" Hij was zoo heftig in woede ontstoken, dat hij near de overzijde van den weg was gesprongen
en den spotter met den grooten patj of had gedood . ,,Mats
glap" was hij geworden, zooals de inlander dat noemt ;
door zoo'n drift bevangen, dat hij niet meer zag, niet
meer moist wet hij deed .
Spot ken de Madoerees niet verdragen . Hij moordt
niet uit wrack ; maar hij is opvliegend ; hij heeft altijd de
kris bij de hand en doodt oog enblikkelij k .
Ver near het Zuiden slant woester nog den de vorige
avonden de branding op de trust ; telkens in den nacht
worden wij door den don derendeu golfslag gewekt ; maar
om ons heen is alles rust en vrede . Is dit beeld van het
land ook het beeld van de kinderen van dit land? Woeste
kracht, ongebreideld uitrazend, naast den stillen vrede van
ongerepte rust?
Het is heden de dag van vertrek . Te ruim twaalf uur
moeten wij to Rambipoedji zijn, voor den trein near Tangsil,
wear wij to vier uur zullen aankomen en op de suikerfabriek Tangarang gastvrijheid zullen vinden, om daarna
in den nacht den tocht near de eenzame dreven van den
Idj en to ondernemen .
De Wedono heeft ons geraden, vier uur in pleats van
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twee en een half uur voor den rit naar Rambipoedji to
berekenen, met hot oog op tog enspoed door de hitte op
den weg.
Wij rijden to acht uur nit en wij hebben de voile vier
urea noodig . De hitte op den weg is overweldigend . Hoofd
en schouders zijn gedekt met eon witten doek, omdat de
afstraling van hot wagenzeil boven 't hoofd, niet to verdragen is. Hot is niet to zeggen of de opslaande hitte
van den weg ondragelij ker is dan de gloed, die uit den
hemel neer slaat ; hot gaat menschenkracht to boven om
dit nit to staan . Even voel ik met de hand aan hot zeil
boven mijn hoofd, ik brand mijn vinger .
Telkens kunnen de paarden niet verder . De wagenmenners halen de schouders op, zeggen, dat zij er niets aan
kunnen doers . Veel hooter is flu de weg dan naar Batoe
oeler, die moor nabij de zee was .
Er zijn bijna goon voetgangers . Die zijn uitgegaan,
liggen op eon streepje schaduw onder een boom, of staan
met de voeten in eon kleine kali of in eon waterplas
achter den beret van den weg . Hot is een bijna moordende
temperatuur. flier begrijpt men de schrijvers van hot
oosten, die spreken van menschen, die dood bij den weg
neer vallen .
Maar boven de hellepijn van brandende hitte staat de
vertroosting van wat weer komen zal, komen moot, iederen
avond van iederen nieuw geboren dag : de gezegende daling
van hot licht in den milden avondstond als in eon Broom
van Mei, met de levensherademing van rust en koelte in
den tropennacht . En uit de grandiose sombere schoonheid van den nacht zal weer herrij zen de teere pracht van
gouden wademen en zondoorzeefde nevelen van den morgenstond. En dan zal weer volgen de hitte van den dag
met de razernij van hot licht
Indie kan eon hemel zijn, maar is ook vaak een hel .
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NEGLI 000HI PORTA LA MIA DONNA
AMORE .
uit naot a, » v.s, ruo.e"
Mijn liefste draagt de liefde in haar oogen,
Al wat haar blik aanschouwt, wordt rein en goed.
Ze trekt het hog van elk die haar ontmoet,
En wien zij groet, voelt zich het hart bewogen
Door heilgen scbroom, die hem het hoofd gebogen
Poet houden en in deemoed zuchten doet
Want trots en thorn ontvluchten 't stil gemoed
Helpt, vrouwen, mij haar lieflijkheid verhoogen .
Een stille ootmoed en een zacht vertrouwen
Vervult het hart, waar zij den mood ontsluit ;
Welzalig, die haar voor het eerst hoort spreken,
En komt een glimlach de ernst der trekken breken,
Geen geest beseft, geen woorden spreken 't uit,
Pit wonder, lief als bij het eerst aanschouwen .

DIES IRAEI
Dag van gramschap, van ellende
als de wereld, wie za1 't wenden,
zal in vuur en vlammen enden .
0, de tranen, o, de zuchten !
o, de angst voor de geduchte
straf, die niemand kan ontvluchten !
De bazuinen zullen schallen
en de dooden zullen alien
opstaan en hun kluisters vallen .
En de aarde zal alomme
zwijgen en de dood verstommen,
als de Heer der dooden drommen
Voor zijn rechterstoel zal dagen,
waar hot book ligt opgeslagen,
dat ons rekenschap komt vragen .
,A.ls hot oordeel wordt gesproken,
blijft geen zegel onverbroken
en geen misdrijf ongewroken .
In wiens voorspraak zal ik roemen,
dat dit book mij niet verdoeme ?
zal God ~~n onschuldig noemen ?
Sla mijn schuld, o Heer, niet gade !
machtig koning, dek mijn daden
met uw vorstlij ke genade !

VERTALINGEN.

Jezus, die miju ziel gezocht hebt,
met uw kruisdood mij gekocht hebt,
ach, volbren g, wat gij gewrocht hebt,
En gedenk ten laatsten dage,
hoe voor mij aan 't kruis geslagen,
gij miju straf reeds hebt gedragen .
Wil, rechtvaardig God der wrake,
mij uw guest deelachtig maker
ear de oordeelsdag genake .
Spaar den zondaar voor uw hoogen
troop met rat bekreten oogen
schaamrood in het stof gebogen .
Die Maria met uw woorden
opgericnt hebt en des moordenaars gebed aan 't kruis verhoorde,
Niet nit kracht van miju gebeden
maar uit goedb eid, red miju schreden
van den vuurgen poel beneden.
Waar ge schape' en bokken scheide,
stel mij, lieve Jezus, bij de
schapen aan uw rechterzijde .
Zoo ge aisdann in heilig toornen
't lot beslecht hebt der verloornen,
roep mij bij uw uitverkoornen,
Want ik kom met een verslagen
en verbrij zeld hart u vragen,
voor miju einde zorg to dragen .
Dag van tranen, dag van vreezen,
als de mensch uit de asch herrezen
zal door God geoordeeld wezen .
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BUITENLAND.
Sedan onze vorige kroniek hebben sommige aangelegenheden
van staatkundigen aard, daarin aangestipt, plotseling en onverwacht
een ernstig karakter verkregen, ernstiger dan iemand had gedacht ;
voor de zooveelste maal is bewezen, dat geschiedkundige gebeut •tenissen van zooveel kleine en groote factoren of hangen, dat hat
onmogelijk zou zijn ze vooraf aan to kondigen . De belangrijkste
gebeurtenissen op staatkundig en economisch gebied kunnen plotseling in acute gevallen veranderen, die even spoedig wader tot
normale verhoudingen kunnen terugkeeren, buiten berekening van
wie ook. De menschelijke maatschappij is een vulkaan, die nooit
geheel to vertrouwen is . . . .
Daar is de revolutie in Catalonia, die, ontstaan in verband
met de algemeen in Spanj a heerschende ergernis over den oorlog
om de spoorweglijnen ten behoeve van twee partikuliere maatschappijen bij Melilla en niet minder met de toenemende ontevredenheid over de reactionnair-clericale bewindvoering van M a u r a,
een oogenblik dreigende verhoudingen scheen aan to nemen . In
hat roerige Barcelona en zijne omgeving maakten anti-clericalen,
republikeinen, anarchisten en socialisten gemeene zaak en stonden
kerken en kloosters in een oogenblik in lichtelaaie ; merkwaardige
gebouwen en oude kunstschatten warden verdelgd, xnonniken en
nonnen genoodzaakt hunne stille woningen to verlaten . Eene verbitterde menigte, verbitterd ook wegens de „oneerlijke concurrentie" in die gebouwen door de voor gerin gen prij s werkende bewoners aan hare nijverheid aangedaan, j uichte om de brandende
puinhoopen . Een oogenblik scheen hat alsof de regeering, door de
zware verliezen to Melilla genoodzaakt aanzienlijke versterking
daarheen to zenden, den toestand niet meester zou worden ; to
Valencia begon men hat Catalaansche voorbeeld to volgen ; uit
Madrid en Burgos kwamen onrustbarende berichten ; de regeering r
hot koningschap zelf scheen bedreigd ; men sprak van 's Konings
al to groote liefde voor sport, van zijn verwaarloozen der regeerings-
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pliehten, van de inpopulariteit der Engelsche bekeerlinge, die hij
gehuwd had . Maar de berichten bickers schromelijk overdreven,
ook die uit Melilla zelf, waar het intusschen „spaansch" genoeg
toeging en de Mooren, hoewel zelf zwaar getroffen, den Spanjaarden herhaaldelijk zware verliezen toebrachten . De kapitein-generaal
van Barcelona herstelde er in weinig dagen de rust met de in zulke
oogenblikken wenschelij ke en noodige energie en in de kerkerholen
van de sombere bergsterkte Montjuich worden thane de eerste
schuldigen doodgeschoten, rampzalige slachtoffers misschien ook
daaronder, maar, waar singers vallen, vliegen spaanders . Het ministerie- M a u r a zit nog, al zal hot zich de bloedige waarschuwing wel
ten nutte moeten makers, en Spanje blijft in Melilla . Cosas de Espana
Minder goed liep het of met den Sjah van Perzie, die niet
langer in s ta.a t was om met zijn „kozakken" het hoofd to bieden
aan hot wassende verzet tegen zijn bloedige autocratic, door alien
verlaten, plotseling de vlucht nam naar de vreemde consulates en
berusten moest in de verheffing van zijn jongen zoos in zijn plants .
Hot Perzische liberalisme zegevierde . En de Russen ? . . . . Met verwonderlijke gelatenheid schikten zich die in het geval, ook al
maakte het nieuwe regime gebruik van nit Rusland gevluchte
weerspannolingen ; het was zeker van hot voortduren van zijn invloed in Noord-Perzie, zoolang Engeland met den zijnen in ZuidPerzie tevreden bleek . Voor zoo lang ale het duurt, is ook hier de
rust teruggekeerd .
Dat kan niet gezegd worden van Kreta . Zooveel is zeker,
dat Griekenland's dag hier nog niot aangebroken is . Reeds had
men zich daar verheugd over de annexatie, die volgen moest en
ook op den duur wel zal moeten volgen op de werkzaamheden
eener „stifle kracht", die or drijft naar de vereeniging met Hellas .
Reeds had men er de Grieksche postzegels, Grieksch bestuur ingevoerd . Reeds hadden de mogendheden met vriendelijke welwillendheid (27 Juli) hare troepen uit hot eiland teruggetrokken . Reeds woei
hier en daar de Grieksche vlag . Maar plotseling stakes de JongTurken eon spank in hot aardig rondwentelende wiel, dreirden
hot ale altij d onvoorbereide Griekenland met eon oorlog, trokken
samen wat or flog is van eon Turksche vloot en verklaarden eene
annexatie van Kreta door Griekenland niet to zullen dulden . Eon
zoo groot mogelijke autonomic van Kreta zal kunnen worden verkregen maar de Grieksche druif is nog niet rijp . Nog niet . Want
de opoffering van Kreta zou voet geven aan de reactie ; overal zouden deelen afvallen van hot los samenhangend Turksche gebied ;
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bet behoud, zij hot dan hot schij nbare hehoud
en dat nog reel voor
eon tijd - van Kreta is eon levenskwestie voor hot moderne Turkenrij k der toekomst .
Eon levenskwestie is ook voor Zweden -- en voor ons alien de zaak der groote arbeidersstaking, waarop de aandacht gevestigd
is van de geheele wereld, die dear arbeiders en patroons in doodelijke worsteling ziet. Het is echter reeds gebleken, dat ook deze
„vooroefening" van hot socialisme mislukken zal : de staking, hoe
veelomvattend ook, is lang niet algemeen ; hot tweesnijdende zwaard
wondt allereerst do economisch zwakste partij, die der arbeiders,
en de zware schade aan de maatschappij toegebracht doet aan de
zaak van hot socialisme zelf alle kwaad, die wij daaraan toewenschen. Met name hot niet to loochenen feet van de woordbreuk,
door de stakenden begaan tegenover de contracteerende patroons,
wij st op eon ernstig moreel tekort bij de stakers ; zelfs J a u r e s
ken dit met allerlei drogredenen niet good praten : de eenige verontsehuldiging - en hoe bedenkelijk is niet die leus ! - wordt
gezocht in hot „salus socialisme supreme lox !" Wij verheugen ons
in den loop der zaak gelijk wij ons mochten verheugen in hot
mislukken der spoorwegstaking ten onzent ; aanslagen als doze verdienen zoo zwaar mogelij k to worden bezocht aan de bedrij vers
en medewerkers, want hot zijn aanslagen tegen de bestaande maatschappelijke orde, die wel niet „heilig" is maar toch als noodzakelijke voorwaarde voor ons alley bestaan moot worden gehandhaafd .
Handhaven doet zich ook hot Hollandsche element in ZuidAfrika. Met vreugde, zij bet niet zonder eenige bekommering,
begroeten ook wij de Unie van Zuid-Afrika . „Alles sal reg kom !"
Wat K r ti g e r niet heeft kunnen verkrijgen, wet M i l n e r evenmin heeft kunnen doorzetten, zal thans misschien door eene voreeniging van beider idealeu in anderen vorm dan zij zich gedacht
hebben in wording kunnen treden . Eon „Volk van Zuid-Afrika"
zal kunnen ontstaan, onder Britsche vlag ja, maar onder ten minste
aanvankelijke biding van bet Hollandsche element in Zuid-Afrika ;
Boer en Brit zullen kunnen samengaan, samenwerkend aan do gemeenschappelijke ontwikkeling van hot schoone land, dat zoo terecht
onze warme sympathie nog altijd tot zich trekt . Het Britsche
Parlement heeft de Unie bijna ongewijzigd goedgekeurd en al mag
de dag van heden niet worden geprezen, alvorens de nacht is
aangebroken, als de voorteekenen niet bedriegen, zal „alley reg
kom !" Wij bewaren onze gelukwenschen tot 31 Mei 1910, den datum,
waarop, near men meldt, de Unie zal in working treden .
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(ansch onverwacht, vlak voor 't uiteengaan der Kamer, is hot
Fransehe ministerie, of j uister gezegd de minister-president, gevallen .
De „tombeur" 01 e m e n e e a u, die zoovele ministeries ten val bracht,
heeft flu zijn eigen driej arig be wind omvergeworpen . Want niet
zoozeer zijn vij anden als zijn eigen roekeloosheid heeft hot gedaan .
Wel liepen een aantal eerzuchtige Kamerleden al tij den lang voortdurend met sinaasappelschilletjes in hun zak, om op 't geschikte
oogenblik den premier to doers uitglijden ; hij wilt er altijd behendig
naast to traders . De formule van die herhaalde overwinningen gaf
hij eons zeif : vela zijner tegenstanders verkozen hem toch nog
boven zijn waarschijnlijke opvolgers, „ils m'aiment contra vows" .
Zoo kon hij den Combisten toevoegen . En nu is hij gevallen, niet
door eon behendigheid van een lid van 't oude „bloc" maar doordat hij bij eon verwoeden aanval van D e 1 c a s s e zijn hoofd kwijt
raakte . D e 1 c a s s e, die zijn wrok tegen den ouden vijand al lang
opkropte, verweet ears den premier de ontredderde marinetoestanden, waarvan 01 e m e n e e a u zich met onbegrijpelijke lichtzinnigheid
herhaaldelijk had afgemaakt . Doze, onthutst, beging den ongeloofelijken misstep den oud-minister van buitenlandsche taken
voor de voeten to werpen, dat hij Frankrijk door hot tractaat to
Algesiras had vernederd . Doze teal van 't hoofd eener regeering
was den toch de Kamer to kras, die, verbaasd allicht over eigen
durf, hem omverwierp . Trouwens met een kleine meerderheid,
die or missehien zelfs niet zou geweest zijn, indien niet eon tear
groot aantal ,,deputes" met verlof afwezig waren geweest .
Toen richtte de gevallen premier zich op en gaf eon laatste
proeve zijner overgroote behendigheid . Hij legde beslag op president F a 11 i e r o s en wilt to verhinderen, dat doze met D e 10 a s s e
-- toch den man van 't oogenblik -- raadpleegde. Zoo oefende
01 e m e n c e a u eon overwicht, opdat 't volgende bewind zooveel mogelijk eon voortzetting van 't zijne zou wezen . En flu was de crisis
spoedig ten einde . Niet de regeering was getroffen maar 01 em e n e e a u alleen . Wat verhinderde, dat 't nieuwe ministerie slechts
zou wezen eon reconstructie van 't oude ? Maar : er bleven
moeilijkheden, de persoonlijke questies, in eon demokratie oppermachtig . Onder de radicalen en radieaal •s ocialisten waren or vole
pretendenten, „ministrables de couloir", B e r t e a u x, D u b i e f
e .a . Zij zijn grootendeels in de couloirs der Kamer gebleven . Nadat
F a 11 i e r e s den near 't sehijnt verplichten ritus had vervuld om
B o u r g e o i s to raadplegen, stelde hij zich al spoedig ermee tevreden,
dat doze per telegraaf niet to bereiken was, en droeg aan B r i and
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de vorming van 't nieuwe bewind op . B r i a n d is, gelijk bekend,
van socialistisehe herkomst, maar tolerant van toon en missehien
van gezindheid, 't geen hij in de kerkelijke scheidingskwestie zoo
lang heeft volgehouden als hem mogelijk was . Zijn woord is niet
brutaal, tartend zooals dat van zijn voorganger, maar conciliant,
insluipend . Hij is stellig ears der handigste parlementariers, die
Prankrij k in lang heeft gehad .
De vorming van zijn ministerie getuigt van veal beleid .
Door Pie h o n aan Buitenlandsehe Zaken to laten heeft hij de
continuiteit van Prankrijks politick in Europa gewaarborgd . Naast
zichzelf en V i via n i heeft hij ook Mill era n d in 't kabinet
opgenomen, dat flu dus drie socialisten telt. Hij heeft den mood
gehad aan de eerzucht van de „politieke" manners de portefeuilles
der landsverdediging to onttrekken, en zoowel bij oorlog als bij
marine eon generaal en een admiraal geplaatst . Den roekeloozen financier C a ill a u x heeft hij laten vallen, die waarschijnlijk ook niet onder hem wilds blijven, en finantien heeft hij toevertrouwd aan C o c h e r y . Hij heeft met J e a n D u p u y een
gematigd, bijna progressistisch, element in zijn bewind opgenomen .
Even handig als daze samenstelling der regeering is zijn eerste
optreden geweest, zoowel in 't program als in 't antwoord op de
zwakke interpellatie van den radicaal L e f f e r r e . Hij heeft zaehtkens
de banden met zijn socialistisch verleden wat loser gemaakt . Hij
heeft zijn vast voornemen to kennen gegeven van to regeeren en
daarbij doers gevoelen, dat de functie van regeeren niet geheel op
't parlement mocht overgaan, -- in overeenstemming waarmede hij
weigerde zich uit to laten over de amnestie aan de ontslagen postbeambten . Hij wil orde handhaven, hij wil den volksrijkdom
bevorderen en de eischen der syndikaten niet stellen boven 't
belang van 't vaderland . Eindelijk heeft hij zich „homme de
realisation" genoemd, en de Kamer, nict merkende, dat dit precies
't zelfde is als opportunist, heeft de „phrase" toegejuicht .
Laat ons 't bij 't verhaal van 't gebeurde laten en goon
horoskoop trachten to makers der toekomst .
Eon der groote vragen van dit bewind zal zonder twijfel de
finantieele politick wezen . De socials wetten verslind en al meer en
moor van dien nationalen rijkdom, die B r i a n d zoo zeer to harts
gaat . Alleen de wet tot onderstand der ouden, zwakken en ongeneeslijken eischte van 't laatste budget 90 millioen francs, bijna 't
dubbele van voor 3 j area . Hot Journal 0 fficiel zelf maakt onrust barende gevallen openbaar, waarvan ook in de Kamer een aantal
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was medegedeeld, van misbruikeu, waarbij aan gansch niet behoeftigen
en allerminst zieken onderstand wordt verleend . De gevallen zijn
komick, maar duiden onweersprekelijk aan dat een nieuwe klasse
van geprivilegeerden opkomt. ,,Une bonne affairs (schrijft 't
Journal des Debats), „c'est simplement de toucher une prime
„d'assistance comme vieillard, infirme on incurable, alors qu'on est
„a peine taquine par les rhumatismes, et que d'ailleurs on dispose
„d'honnetes resources et que l'on a des enfants biers etablis qui,
„en cas de besoin, devaient fournir des aliments" . En nu volgen
de voorbeelden . Een gealimenteerde vrouw in de Ardennen, die
frs. 8000 naliet ; eon vrouw in 't Zuiden bedeeld, omdat zij mank
loopt, en die met haar onderstand zich haast om to trouwen ; een
man van 58 jaar ongeneeslijk verklaard, omdat hij feed aan ,,un
commencement d'anemie" enz . enz . Vermakelijk om to lezen,
maar . . . . ook onrustbarend . Spiegelen wij o.ns !

ONZE LEESTAFEL.
Dr . J . F . B e e r e n s . De casuistiek en Pascal . Utrecht.
Kemink & Zoon, 1909 .
Stellig verdient doze theologische dissertatie ten voile ook in
eon tijdschrift van algemeen litterair en historisch karakter vermeld to worden . De vraag toch bier aan de ordo gesteld is van
algemeen belang, en de wijze van behandeling lokt en boeit den
lezer . Dr. B e e r e n s heeft zijn onderwerp niet slechts met degelijke
kennis van zaken maar ook in aangenamen vorm besproken .
Wie de Provinci ales van P a s c a 1 noemt krijgt allicht to
hooren dat daarin de casuistiek, die hot bederf der moraal is,
eons voor good afgemaakt is . En in verband daarmede : dat de
strijd tegen de Jezuieten daardoor voor good beslist is en geen
beteekenis moor heeft voor onzen tijd . Tegen beide dwalingen
treedt onze jonge Dr, good geharnast op . Om met de laatste to
begins en : E s cob a r en S a n c h e z mogen vergeten zijn, zij levee
voort in G u r y, L e m k u h 1 e .a . laat one zeggen in do meest gezaghebbende en meest invloedrijke leerboeken van roomsche (jezuietische) moraal. Maar, wie de spitsvoudige leer en praktijk der
Jezuieten verwerpt heeft daarmee nog niet hot recht en de waarde
der casuistiek in 't algemeen geloochend . In eon historisch overzicht en in eon leerzame waardeering heeft Dr . B . de blijvende
beteekenis der casuistiek, waaraan hij zelfs in de paedagogiek eon
plaats wenscht ingeruimd to Zion, gehandhaafd. En wie kan ontkennen, dat de moraal haar algemeene beginselen in bijzondere
toepassingen moot kunnen doers golden? Trouwens ligt bier de
puzzle van hot aanpassen der absolute eischen (en zonder doze is
er geen moraal) aan de wisselende en betrekkelijke verhoudingen
van 't le~en .
Het historischo voorbeeld van P a s ca l's bestrijding der
j ezuie tische casuistiek die hij uitvoerig toelicht, heeft Dr . B . aanleiding gegeven ook op zulke algemeene vragen licht to does
vallen .
1. S.
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De Vredesonderhandelingen tussehen de Regeeringen
der twee Zuid-Afrikaansche Republieken en de Vertegenwoordigers der Britsehe Regeering, welke uitliepen op den
Vrede, op 31 Mei '1902 to Vereeniging gesloten, door
D. J. D . K e s t e 11 en D . E . van V e 1 d e n . Pretoria-Amsterdam . J . HL de B u s s y, 1908 .
De vrede van Vereeniging -- was die het niet, welke zoo vele
Nederlanders, die tot op dien onvergetelijken 31en Mei 1902 dag
voor dag met spanning elk nieuwsbericht uit Zuid-Afrika hadden
tegemoet gezien, eensklaps of alle belangstelling in het lot der
tevoren zoo hoog geprezen stamverwanten deed verliezen, of in
bitters teleurstelling en wreede ontgoocheling het hart aftrekken
van een zaak, die hun j area lang nader aan het hart gelegen had
dan bij na jets anders ter wereld ?
Wat bewoog toch die Boeren, die zoo lang de gansehe wereld
door hun moed en beleid verbaasd hadden en dat machtige, trotsche
en perfide Albion tot in zijn grondvesten hadden doers sidderen, zich
aan den geweldenaar to onderwerpen, toen zij niets meer to verliezen
hadden dan het levers, dat zij toch reeds zoo lang hadden veil gegeven ? Hadden zij het nog niet wat langer kunnen uithouden en den
vij and anders, voordeeliger voorwaarden kunnen afdwingen ? Waarom
gaven zij flu de hun zoo dierbare onafhankelijkheid prijs, waarvoor
zij alles in de waagschaal hadden geworpen ? Was het noodzakelijk,
zulk een vrede to sluiten ? Moest dit het einde zijn van zulk een
heldhaftigen strijd ? Waarom dan niet eerder vrede gesloten, toen
men mogelij k betere voordeelen had kunnen bedingen ? Was de
bemiddeling, door de Nederlandsehe regeering aangeboden, een
dienst of een ondienst ?
Al deze vragen, en meer nog, vindt men beantwoord in het
werk, dat thans voor ons ligt .
Dit is niet een verhaal van den oorlog of een beschotiwing
over den oorlog, maar een sober en trouw verslag van die laatste,
geweldige worsteling, niet zoo zeer met den vijand als met zich
zelven, door de Boeren to Vereeniging gestreden - een worsteling
tussehen hart en verstand van manners, die ruim 2t/2 jaar lang
den dood bijna dagelijks onder de oogen hadden gezien en voor
geen opofferingen teruggedeinsd waren - een episode nit het levee
eener jonge natie, zooals er waarschijnlijk nooit to voren plaats
vond of geboekstaafd werd . Het gold de vraag, niet zoo zeer of
men den oorlog nog zou kunnen voortzetten, dan wel, waartoe
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men dien nog langer zou biijven voeren . Er moest gekozen worden
tussehen onafhankelijkheid en volksbestaan .
Zoolang nog een commando van de steeds dunner wordende
burgerscharen met de telkens van den vijand genomen ammunitie
in hot void bleef, zou men de berate in zekeren zin kunnen handhaven ; maar intusschen worden de vrouwen en kinderen in do
vreeselijke concentratiekampen stelselmatig uitgemoord, en wat zou
dan den ten laatste overblijvendbn manners en jongelingen de
onafhankelijkheid baton, als intusschen de natie zou hebben opgehouden to bestaan ? Wat hot dien manners gekost heeft, bindelijk
de beslissende keuze to doers en hot fibre hoofd voor den wreeden
vijand to buigen --- dat vindt men in dit werk beschreven in de
eigen woorden, door hen in die bange urea gesproken en uit burs
monden opgeteekend. Die woorden kan men zelfs flu nog met
zonder diepe ontroering lezen .
Dit work vergunt ons een blik to werpen in hot hart van do
beaten der Bobrennatie, zooals men dat nergens anders vindt . Wil
men de Afrikaander natie beter boron begrijpen, oo in hare voor
den Europeaan vaak zoo onbegrijpelijke handelingen n~ den oorlog,
dan moot men d it verslag van de vredesonderhandelingen gelezen
en bestudeerd hebben . Veel, wat ons tot heden onverklaarbaar
scheen, zal er door worden opgehelderd .
Dit merkwaardige book, dat door de bekende firms J . H . d e
B u s s y uitstekend is uitgevoerd, bevat bovendien nog eon zeer
interessante voorrede van den gewezen waarnemenden Staatspresident der Z . A . Republiek, S . W . B u r g e r , de portrbtten van de
onderteekenaars van hot vredestractaat en eenige zeer belangrijke
facsimile's van officieele stukken op de vredesonderhandelingen
betrekking hobbende.
N M.
Voorts z-ij n door de redact-ie ter aankond iging ont vangen de
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ERRATUM.
Pag. 89 regel 5 en 6 van boven : ,, . , kwam N i c o 1 a a s II in
„persoon naar Helsingfors, om . . " lees : ,,droeg N i c o 1 a a s II
„den gouverneur-generaal van Finland op, . . "
Pag. 96 regel 13 van onderen : „L o u i s M e c h e l i n" lees : „L e o
,,Mecheiin" .
Pag . 104 regel 14 van onderen : „pogen om . . " lees „pogen, bier . . ".

„GUILLEPON FRERES"
DOOR

GERARD STAN ECKEREN.

VIERDE HOOFDSTTJK.
I.
„Nee, wat die E m m a toch mankeert, ik weet bet niet !
Maar dat wil ik je wel zeggen, meisje : als je zoo doorgaat,
dan weet i ; wel wie bier den lang step tij d g eweest is ; ik
heb m aar een woord aan de heeren to zeggen en je g aat
de lawn nit, begrepen '". . .
Juffrouw S c h e l l e m a n s klapte nijdig haar journaal
dicht en begon een mantel in to slaan en toe to spelden,
die bezorgd moest worden . Haar lippen kneep ze samen
op een manier, als zou ze zich verder tot geenn woord
meer laten verlokken . E m m a, op bet laddertje, een
door half uitgetrokken, lachte nery eus, een lachje dat zij
zich de laatste dagen had aangeweud en dat jets tergends
had, jets uitdagends, waardoor ze juifrouw S c h e 11 e m a n s
al een paar maal buiten zichzelve van drift had gebracht .
Nu weer, op E m m a's lachje, schokte zij haar h.oofd op en
„Lack niet, meisje ; ik heb je g ewaarschuwd !" dreigde zij .
„A.ch, stile . . ."
Evenn was er stilte . B e t s i e R e s s ink, de eenige die
op dat oogen.blik de scene bijwoonde, had een gedempt
O, E . 1 X 10
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niet kunnen onderdrukken . Met S c h e 11 e m a n s
was hot geen gekscheren .
,, Www . . .at . . . zeg je?" . . .
De juifrouw scheen verbiuft .
„Ik zeg : jawel juffrouw, wat moest ik anders zeggen
antwoordde E m m a met eon onverstoorbaar gezicht, terwijl
ze de door nu verder begon uit to trekken . Maar de j uffrouw stampte met den voet, bleek van drift ; haar oogen
priemden dreigend achter haar brilglazen ; haar spitse, van
de pokken als uitgegeten news leek to spitser naar hot
meisje toe to boron ; de neusvleugels trildon . Toch bedwong
zij zich en : „Ik zal maar aannemen, meisje, dat je ziek
bent ; dat je niet weet wat je zegt ; want anders, ik zweer
je, geen dag bleef jo l anger hier" .
„Blij too . . . " mom pelde E m m a brutaal .
Dergelijke scenes kwamen in den laatsten tijd herhaaldelijk voor, uitgelokt door E m m a' s verregaande onverschilligheid en zorgeloosheid omtrent alles wat de zaak betrof.
Zelfs M a r i e stond or verstomd van .. En die was toch zelf
zoo'n doetje 66k niot ; hield er wel van de S c h e 11 e v is c h
eons flunk to treiteren, dat lamme men sch . Maar zooals
E m m a deed, liep 't toch de spuigaten uit . Sedert dien
avond van do illuminatie leek ze omgeslagen als eon blad
aan eon boom . Wat dat kind mankeeren zou ? Maar toen ze
er eons naar gevraagd had was E m m a opgestoven met eon
heftigheid als word haar 't grootste onrecht aan gedaan
„'t Gaat je niets aan, 't g aat j ullie allemaal, allemaal
voor geen sikkopitj a aan, wat ik doe of niet doe ; hoor je :
niks, niks gaat hot je aan ! . . . "
Mar i e had de schouders opgehaald .
„A.ls jij or plezier in hob jo conge to krijgen moot jij
weten ; ik wou jo maar waarschuwen als vriendin" . . . zeide ze.
„Je bent goon vriendin van me, ik wil jo vriendin niet zijn !"
„Zeg eons . . . " was toen. M a r i e toch uitgevallen, gepiqueerd ; dock ze was dadelijk ook weir kalm, had to weinig
dunk van zichzelve .
„Nou ja, 't is altijd wat je „vriendin" noemt he ?" legde
ze goeilg bij ; toch kon ze niot nalaten or wat smalend aan
,,Ooh! . . . "
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toe to voeg en : „En al s jij non liever vrindschap sluit met
d at spook van Derkland en die Jo Kemphuis, van
wie ieder~en wel weet wat voor stukjes ze uithalen, dan
noet jij dat weten ; ieder zijn meug zei mijn grootmoe altijd ."
E m m a kreeg een kleur . „En jij bent schijnheilig,"
snibde ze Mar i e toe . „Jij bent ook zoo'n brave niet, boor !
Verleden nog, toen met bet vuurwerk . . . "
„Heb ik me tenminste niet door dat jonkertje later
zoenen !" grinnikte Mar i e, bet gesprek of brekend omdat
er een dame binnenkwam .
Met een vnurrood gezicht had E m m a zich afgewend ;
ze schaamde zich voor M a r i e, zooals ze zich op straat voor
de menschen, thuis voor tame schaamde,
en ze was zich
bewust hoe haar gansche houding der laatste dagen, haar
uitvallen van brutaliteit tegenover juifrouw S c h e 11 a man s,
voor wie ze toch eigenlij k bang was, sT echts voortkwamen
nit dat e~ne gevoel 't welk al hare daden en woorden beheerschte : gloeiende schaamte . . . Ads zij de dames hielp
met haar livve gedweeheid van goed gedresseerd winkelj uffertje, haar gewoonte-woordjes bescheiden-bleekjes fladderend om altijd dezelfde dingen : een mantel, een opgemaakte
damesblouse, een paar handschoenen . . . stood ze duizend
angsten uit dat die dames van haar gelaat zouden lezen
waaraan zij dacht en wat zij meende dat in haar 66gen
moest geschreven staan . Zat zij 's middags met tame
en G e r r i t in 't aehterkamertj e to eten, zoo knelde
haar diezelfde angst, als zou bet zelfs G e r r i t in zijn onnoozelheid niet kunnen verborgen blij ven, en hij er ieder
oogenblik over kunnen beginner,
welke gedachte alleen
haar bet schaamrood reeds naar de wangen joeg.
Maar niemand zei jets, scheen jets to merken . H.et levee
was na dien eerieru feestdag weer zijn gewonen gang gegaan, de zaak, met het eindigen der zomervacanties, in hare
gewone roezing teruggevallen ; den ganschen dag had ze
harden vol werkk met de dances to helper, den boel op to
redderen enn to etaleeren .
De nieuwe winterstoffen waren gekomen ; in de sorteerkamer was zij verseheidene morgens met meneer Paul en
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Mar i e bezig geweest den inhoud der kisten to vergelij ken
met de facturen ; mercer las de rummers op en zij streepte
aan . Prachtige stoffen wares er bij : liken en cheviot in
allerlei kleuren en soorten : „drape moscovite", „armure
tresse", mooie zware cheviotte drapee voor mantels, amazonelaken . . .
Het ~taleeren, samen met B e t s, had toes een heeler :
dig nog in beslag genomen ; hot was even als een lichte koorts
geweest waarin zij al hot andere vergeten had en genoten
van de tint- en kleur-combinaties : zwart en bevergrijs en
otterbruin, granaat en khaki en nattierblauw . En dan
die nieuwe tinten „douanier" en „violine" . . . 't was mooii
zooals ze telkens weer wtt nieuws vonden . . .
Maar toes dat was afgeloopen voelde zij hot duidelijk
hot vroeger vleugj a van ambitie in haar yak, hot winkelleven, had zij verloren ; hot leek haar zoo nutteloos en
vermoeiend alles ; zelfs hot vooruitzic ht van over enkele
maanden op de knipkamer to komen bij j uffrouw H a a n t j e s
en M i e n liet haar nu onverschillig . Ondanks hot vole
work bleven de dagen haar van een eindelooze gerektheid
schijnen, grauw-duf sleurend in eentonigen wen .telgang
van de morgens tot de avonden . Boveudien kwelde haar
nog immer de hitte, welke zelfs doze Septemberdagen den
winkel tot een oven maakte, die allerlei benauwende geuren
dwalmde . De dames die in en nit g in gen bemerkten ditt
niet . Zij toefden een vijf, tier minutes, hoogstens een
kwartier voor de toonbank, en voor hen was eon winkel
eenn winkel, waar hot nooit zoo frisch kon zijn als op de'
strait, dat sprak . . . Doch aan E m m a , die er dagelij ks
tiers uur lang verkeeren moest, viol 't sours riot our uit to
houden ; de japon- en mantelstoffen weeden hun zoete
geuren nit, zich mengend met hot vernis van plafond en
kisten, dat in de warmte als verdampte . Doorloopend
weed ze van bonzende hoofdpijn gekweld ; sours slikte hot
misselijk in haar keel, dat ze dacht to moeten overgeven ;.
en, zag ze dan even tersluiks in den standspiegel, zoo zag
ze haar gezicht ten doode block en ontschikt met de groote,,
grij ze oogen haar aan stares boven hot donkey japonnetje . .

„GLILLEPON PR1 RES" .

5

Tat haar ook afmatte en ziek maakte was dat zij niet
zitten kon . Wel hadden ze achter de toonbank kleine
bank] es, maar die waren zoo smal enn zoo hard dat ze niet
uitrustten, en ook, flu de winkel van minuut tot minuut
zoo vol stood, kwam or van zich neer to zetten niet veel .
's Avonds voelde zij zich vaak zoo pijnlijk van hot lange
staan, dat zitten of liggen haar tot flog grooter kwelling
zou b eworden zij n ; hot beste was dan maar to loopen, veel,
straf to loopen, waarbij de spieren zich weer langzaani
ontspanden en de overmoeheid nit haar lichaam week .
't Was altijd prettig na sluiting der zaak naar huffs to loopen,
de van Buerenstra.at hoewel tante altijd wow dat ze ging
met de trawl, omdat 't niet paste voor 'n meisj e 's avonds
zoo'n eind alleen to gaan . Maar ze zouden haar niet opeten,
dacht E m m a dan, en hot loopen gaf haar eon gezonde
vermoeidheid, die haar spoedig deed inslapen . Den volgenden
morgen stood ze dan wel sours op met de beste voornemens ;
bet levee was toch wel mooi zoo lang flog de zoo scheen ;
zij was in eon beste zaak vergeleken bij andere meisjes ;
zij leed goon g ebrek bier bij tante ;
wat klaag de ze dan,
waarom dan vrijwillig haar levee to verkniezen, terwijl ze
toch jong was? Iedereen werkte toch, en niemand van al
de menschen die ze our zich been zag scheen hot zoo zwart
en zwaar op to vatten als zij . G e e r t en N e l i i e, vatten
zij bet zwaar op? N e Iii e die in C . . . op een klein bovenhuisje woonde met al haar kinderen en tobben moest vann
dag op dag our rood to komen ? En G e e r t in H . . .? Dag
in dag nit gaf ze les op haar groote school aan vieze domme
kinderen . Ze was eons in zoo'n armen-school geweest, maar
de Iucht van die kinderen ! Was dat niet erger flog dan de
lucht van de mantels bij G u i 11 e p o n f r e r e s? En toch
stuurden N e 11 i e en G e e r t al was bet niet vaak
steeds opg ewekte brieven, en ook de jongens
al schreven
zij haar flog minder -- schenen tevreden, de een op zee, de
ander op zaj n kantoor . Was dan zij de eenige die zich niet
gelukkig voelde, en lag dan niet misschien, in plaats van
bij bet levee, bij haar zelve de schuld ? „Hot levee is
slechts wat men er zelf van maakt", had ze wel eons ergens
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gelezen . Was dit zoo? Zou zij haar eigen geluk in de
hand hebben ? „Geen gel uk buiten God" . ., had zij thuis
geleerd -- maar neen, neen, dat was het niet ; God was
immera wreed haar zoo eenzaam to hebben achtergelaten ?
„Het levee is slechts wat men er zelf van maakt" . . .
Zij was jong ; hot levee lag wijd en zonnig voor haar open,
kon zij dan niet trachten er veel, heel veel voor haar toekomst uit to waken?
Doch het waren meest alleen de oogenblikken bij het
opstaan, die haar met zulke vleugjes van hoop en levenslust
konden vervullen ; zoodra ze zich weer zag tusschen de vier
muren van de zaak gevoelde zij zich als in een gevangenis,
waaruit ze nooit, nooit zou kunnen ontkomen . Ze had toch
immera geen geld, en wat baatte haar het beetje schoolkennis in hot groote, moeilijke levee, waariu voor iedere
betrekking honderden sollicitanten waren . En voor welke
andere betrekking had zij dan aanleg of lust? Een plaats
bij de posterijen of aan de schrijfmachine op een kantoor ?
Ze rude . Gevangenissen, gevangenissen . . . de heele maatschappij leek haar een groote gevangenis. Moest ze dan
niet blij zijn het bij Gull 1 e p o n- ire r e s nog zoo goed
to hebben ? Hoevelen waren er niet die haar hare betrekking
benijdden !
En de tijd van liggen droomen in hot bosch was
voorbij . . .
Zij dacht flu niet meer zoo onophoudelijk aan wat
haar die eerste dagen na hot Koninginnefeest als eon
donkere wetenschap had gedrukt . Toch voelde zij, hoe er
rinds den bewusten avond, waarop zij dien onreinen kus
ontvangen had, een gif in hare ziel was gedruppeld, dat
er langzaam voortkankerde en haar meer nog dan vroeger
met weemoed terug deed denken aan den tijd dat ze
woonde ver van hot levee in eon groote stad ; als kind
door de bosschen en weiden dartelde en Gods zuivere schepping haar zielevoedsel was geweest . . . . Nil stond zij
vreemd tegenover die natuur, die haar vriend niet meer
scheen . Wat ze vroeger, op haar avondloopj es met B e t s i e ,
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reeds vaag gevoeld had als een onvoldaanheid, een blijvend verlangen waarmede zij als volstroomde bij het
loeien van een koe of het zien van twee blonde, vredigspelende kindertjes, dat ondervond zij flu dikwijls opnieuw
vooral op hear Zondagswandelingen, die ze alleen
meestal deed, wijl zij, sinds den avond der illuminatie,
M a r i e en de andere meisjes ontweek . Eu het was hear
maar een oogenblik tot een verwondering geweest to
moeten vaststellen, hoe dat, waarnaar zij vroeg er zoo
reikhalzend verlangd had, flu het in hear bezit was gekomen hear onversehillig liet, ja zelfs hear met wrevel vervulde . Populair to zijn onder de meisjes, zooals Mien of
Marl e
had het hear niet een tijdlang het b .oogste ideaal
gesehenen? Had zij ze niet stil gehaat juist om dat zeker
ith, die levensgemakkelijkheid, dat Geheim, hetwelk voor
hear verborgen bleef ? Waarom genoot zij den niet, flu
het hear werkelijk scheen als was er een tip gelicht
van den sluier, die 't zoo lang begeerde hear Meld bedekt
Had M i e n, na dat avond] e bij R e n g e r s, het niet in
tegenwoordigheid der andere meisjes openlijk verklaard
hoe ze flu toch heusch en voor goed „kind af" was,
„mensch begon to worden"
en had D o r a er niet bewonderend aa.n toege voeg d : „Je heb je kranig g ed ragen

E m ; ik moist niet dat je zoo's leak type was ; hoe durfde
je, zeg : die toost to houden op al die heeren, en wet je
er niet bijsleepte ; we zaten to stikken ge woon !" . . .
Waarom was in het lachj e, waarmede zij zich toen
haastig achter de toonbank gebukt had als zocht zij near
lets dat gevallen was, geen blijdschap geweest, maar niets
den de schaamte, die hear sedert niet meer verlaten had ?

Zij begreep zichzelve niet ; ze moist niet hoe het kwam dat
met den dag hear prikkelbare stemming toenam, zoodat ze
zelfs de goeiIge M a r i e kon afsnauwen .
All~~n deed zij daarom meest hear korte loopjes tusschen den midda g, hear langere wandelingen de een zame
Zondagen . En terwijl ze, onder hair straffen wandelpas,
de pijnlijke afgernatheid van het lange staan uit hear
leden voelde wegtrekken, bleef hear geest, die in de natuur
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geen afleiding meer vinden kon, verznoeiend ronddwalen
om het hde en wat van haar levee, zonder dat ze tot een
oplossing vermocht to geraken . 's Avonds, zoodra ze to
bed lag, was het de vermoeidheid van haar gezond, jong
lichaam die haar, als gewoonlijk, dra deed inslapen,
dock de in onbevredigdheid tobbende, steeds-onbestemdverlangende onrust van haar geest, hield haar dadelijk in
eenn net van vaag-griezelige droomen gevangen, waardoor
zij steeds minder verkwikt in de morgens ontwaakte .
vaarom bee ik ook zoo gezond . . . kwam het eens
wrevelig in haar op, toen ze zich bijna verslapen had .
Net 'n flier, die slapen en eten ook, verder niets . . .
En nog even : als ik wat minder gezond was . . . dan
.
was ik wat eerder flood
II.
Er waren twee meisjes nit een andere zaak aan wie
E m in a al spoedig na den Kon .inginnedag had kennis gekregen, toevallig eens door D o r a M u 11 e m a n .
J o K e m ph u I s en B e r t h a D e r k l a n d heetten ze. Zij waren
verkoopsters in een veel mindere zaak dan G u ill e p o n
f r e r e s, d aarenboven „g alanterie", waarop de confectioneusetj es meest minachten d neerzagen . Toch kon men
het hen aan zien, flat ze vroeger gewend waren g eweest
met ander dann derderangspubliek om to gaan ; hue kleeding
had jets smaakvol-damesachtigs, ofschoon wat to opzichtigs,
huen m aniertj es jets van flat los-eleg ante, 't welk E m m a
bij de eerste ontmoeting aan Mien had doen denken . Ook
de gezichtj es waren genre-M i e ii, wat poppig er alleen met
hue roode lipj es en kokette neusj es enn haar van voren
gefriseerd . Onder de meisjes hadden ze niet een heel goeden
naam, die B e r t h a en J o, waarom had E m m a niet precies
geweten en het had haar aanvankelijk ook onverseh .illig
gelaten (altijd spraken die kinderen kwaad van elkaar !)
toen ze vriendelij k voor haar waren gebleken, haar een
paar maal 's Zondag s waren komen of halen voor een wandeling. Ze waren naar Rijsselmuiden, een ander maal naar de
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Sluizen gewandeM, hadden in Rijsseleind gezeten in een
belommerde cafe-veranda, met uitzicht over de breede,
zilver-blinkende rivier . . . Er was, op zulke middag en, jets
trouws, jets hartelijks van deze meisjes naar E m m a uitgegaan, jets dat zij in het samenzij a met Mi e n of M a r i e
nooit z66 gevoeld had . Wat was het, had Em m a zich dan
wel eens afgevraagd, waardoor J o en B e r t ha tot haar
scheiien aangetrokken meer dan M i e n of D o r a of M a r i eP
Was het omdat die alien, oudaiks den kleirien triomf door
haar bj R e n g e r s over hen gevierd, zich zooveel z6kerder van levees-hooding wisten, bewust-van-wil recht afgaand
op een vaststaaud doel, - terwiji hr bestaau niets was
dan aarzelen en zwenken? Liep er door Mi e n s 1ev en niet
dit, als een mooie 1ja van eenvoudige rechtheid : het ijveren
van zoo elegant en aardig mogelijk gevonden to worden P
En Marie - stop d dit niet als een forsch-brutale kras
van wil op de lei van haar levee : ik bee 'ik, iomp en
brutaal, ik maal voor geen cent om de klanten en de rest
kan me niet bommen? D o r a, G r e t a, zoovele anderen
was de zekerheid van hones leventjes niet de ambitie van
to ziju goede winkeljuffrouwen en verder zonder veel
denken je gang to gaan P Was tie onbeduidendheid van
hunne leventjes niet mooi en goed, omdat ze flu eenmaal
onbeduidend waxen en er dus harmonie was in haar bestaan?
Zij, ze mists die zekerheid, die harmonie ; wilt niet wat ze
wilds . Was het zoo al niet geweest toen zij, bijna kind
nog, door haar nee-zeggen-en-j a-m6enen L e o had ongelukkig gemaaktP ZiJ voelde haar gedachten en daden-bestaan
als jets flodderend-onzekers ; vandaag had ze bij R e n g e r s
haar triomf gevierd (j a, met champanje!) dock morgen
hoorde ze het hoonlachen al weer, om haar mislukte
aardigheid van een boer die kippers hield, niets dan kippers . . .
Jo Kemphuis en Berths Derkiand . . . . flodderden van binnen en van buiten . 't Was E m m a bj
nadere kennismaking al spoedig gebleken dat hue uiterlijk
en manieren toch lang niet gelijk waxen aan die van Mi e n .
Wat haar op 't eerste gezicht niet anders geschenen had
dan een zekere opzichtigheid in de kleeding der beide
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meisjes, was zij al spoedig gaan ontdekken als ondegelijkheid,
een prulligheid van flies-flaps in elkaar gegooide japonnetjes,
met her een strikj a en daar een steekj e op heel goedkoope
stofj es ; prutsige brochetjes die good m oesten verbeelden,
en heel veel rammelende armbanden . Ook waren hue
ruches en manchetjes niet altijd even frisch,
en onwillekeurig moest E m m a aan M i e n denken, die in een preutsche preciesheid Been spatje als een speldeprik op haar
kleeding kon dulden .
Neen, op M i e n leken B e r t h a en J o toch eigenlijk
in 't geheel niet. En toen zij, op een dier Zondagmiddagwandelingen, geleden had onder de verhalen der meisjes,
cynisch verschooneud dingen die zelfs M i e n en D o r a vies
noemden, geleden ook van 't sterk parfum, dat als een
wolk bedwelmend-zwaar om de meisjes had heengehangen,
opslurpend de frischheid der buitenlucht, had E m m a het
eensklaps begrepen, dat de anderen toch wel gelijk moesten
hebben en was zij haar nieuwe vriendschap gaan voelen
als een vernedering . . .
Sinds was zij de meisjes ontweken .
In die dagen
op een morgen op weg, naar haar
zaak en den hoek van eev straat omslaande
liep zij
bijna tegen iemand aan . Het was L e o . . . Beiden stonden
ze stil, verrast, verlegen . Sinds hij dat bezoek aan haar
tante had g ebracht, had zij hem niet teruggezien .
„Dag Emma . . ."
Hij lichtte vat schuchter zijn hoed, zag toen even opzij,
als wilde hij haar ontwij ken .
„Dag Leo . . ."
Zij voelde, hoe een vluchtig rood haar naar de wangen
steeg, terwijl zijn gestalte zich aan haar opdrong : zijn
schamele jas, zijn verkreukeld boordje, zijn bleek-wager
gezicht met de blauwige schaduweu om dof-bruine oogen . . .
Maar een kar daverde vlak langs hen heen ; ze konden
her niet langer blij ven staan midden op straat
en
L e o vroeg aarzelend : „Vindt je goed dat ik een eindje
met je oploop ? . . . "
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Zij an twoordde niet dadelij k ; haar oog en schichtten
hem bang aan ; toen zeide zij, ontwij kend : „Maar ik moet
naar mijn zaak, 't is op slag van half negen . . ."
Doch hij ping al naast haar voort, den weg mee terug .
„Mijn kantoor begint pas om negen," zeide hij, „ik heb
nog wel even tijd" . . .
Zij zwegen . Zij durfde, na dat eerste oogenblik, nu
bijna niet meet naar hem zien, en hij hield zijn oogen
strak op den grond gevestigd . Het stormde in haar van de
tegenstrijdigste gewaarwordingen : angst, schaamte, berouw . . .
Zij verwachtte met iedere seconde dat hij in verwijten zou
uitbarsten. Maar hij zeide niets din, eindelijk, na een
lange gauze
: ,,We hebben elkaar in zoo lang niet gesproken . . . er is zoo veel in ons levee gebeurd . . , dat bet mij
vreemd is je nu to hebben terug gezien . . ."
Zij antwoordde niet ; ze waren al vlak bij de zaak en
hij bleef stain, reikte haar de hand .
„Het is beter dat ik bier t .erug ga," zeide hij . Tochh
aarzelde hij nog, zag een tram na, die langs hen heenstoof, en
't was E m m a of hij een pair mail den mood opende, zonder
echter iets to zebgen . Toch, eindelijk, kwam bet er uit .
„Ik heb je zooveel to zeggen" . . . sprak hij, met iets
afgetrokkens in den klank van zijn stem, als kwam die
van

vet . En toen hij

zag dat zij schrok, hem smeekend

aanzag, haastig : „Neen, neen, niet over dat . ., dat is dood . . .
maar toch . . , toch heb ik zoo dikwijls verlangd met je to
spreken . . , ik bee zoo alleen ; ik ken bier niemand ; en . . . "
Zij zag hem aan, haast ademloos . En gejaagd voltooide
hij flu : „Toe E m m a, zou je niet eens op een Zondag met
me willen wandelen . . . Dan zou ik met je spreken kunn en . . .
bij je tante gait dat zoo niet . "
„Neen, neen ! . . . "
Zij weigerde brusk, angstig.
Droevig glimlachte hij . „Je bent wel bang voor mij
geworden," verweet hij zacht, nu toch werkelijk gain willende.
Toen werd bet haar plotseling als overstroomde
haar ziel van een groot medelijden . Zij voelde fel-scherp
haar eigene schuld aan hem, en een behoefte van boete to
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doen kwam in haar op. Toch draalde zij nog. „Het zal
niet kunnen" . . , wierp zij schuchter tegen .
Een glares van blijdschap verlevendigde zijn strak-bleek
gelaat .
„Je wil due?
. . . " had hij uitgeroepen . Toen : „waarom
zou het niet kunnen ? We kennen elkaar toch al zoo lang"...
Zij knikte. „Ach ja, het zou toch eig enlij k wel kunnen ."...
vond zij nu ook .
„Den volgenden Zondag dare, om twee uur, bij de
IJzeren Brug gars den Meersener weg?" vraa,gde h j .
Zij stemde toe .
En toen zij een oogenblik later alleen zich de straat
verder afhaastte naar haar zaak, terwijl de klok van het
Rij sseler Plein nu juist zij u neg en slagen dre unde, stop d
in haar dit e6ne gevoel duidelijk op in de warreling der
andere : een dankbaarheid jegens L e o, dat hij haar niet
tot de deur vergezeld had, begrepen had dat het niet
prettig voor haar zou geweest zijn ale de andere meisjes
hen samen hadden gezien . . .
De dagen welke flog tot gars dien Zondag verliepen
leefde zij door ale in een koorts van afwachting . Toch was
zij zich bewust op to zien tegen 't oogenblik waarop zij
Leo weer zou ontmoeten om een heelers middag met hem
samen to zijn. Zelfs ream zij zich herhaaldelijk voor aan de
afspraak gees gevolg to g even, zich ziek to houden of wat
dare ook . Maar dare zag zij die licht-bruine oog en
de
oogen met de kleur van dorrend blad in ondiep vij verwater
haar aan blikken ale dat oog enblikj e op straat, en de wensch
om boete to doen was sterker dare weer in haar . Wel een
half uur to vroeg begon ze dien Zondagmiddag zich klaar
to makers om zich to begeven naar de afgesproken plaats .
Eenmaal op straat, ging zij met een heelers omweg, wilde
het oogenblik van we~rzien nog verschuiven ; zag nu ook hoe
veel ze to vroeg was . Zij liep fangs het Noorder-station met
zijn roetig-beslagen glazen kap, waartegen het andere zoo
heldere daglicht kroop in blauwige en vuil-gele glanzen
menschen haastten zich de getraliede ingangen binnen
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dan 't viaduct onderdoor, juist toen er een sissende trein
overheen ratelde ; daarna over een hobbelige klinkerstraat
tusscben reeksen arbeiderswoningen meest menschen-van't-spoor woonden hier
en kleine winkeltjes, wear op de
planken achter de stoffige ruiten tusschen heiboendertjes,
stolpen fel-schreeuwend balletjes-blauw en blikjes schoensmeer, giftig rood en safraangeel snoepgoed kleurde . En
altijd maar dacht ze aan 't steeds meer naderend en niet to
ontwijken oogenblik waarop zij hem hear tegemoet zou zien
komen . Zij beefde toen zij, eindelijk op den Meersener weg
en in de nabijheid van de IJzeren Brug, hem in de verte
steers zag, met de armen op de brugleuning steunende en
ne rziend in het water. Hij droeg een grijs pak en een
strooien hoed .
Zij begon steeds langzamer to loopen, en terwiji ales
voor hear oogen wervelde : menschen, boomers en huizen ---zag zij niets dan een lichtere viek hier middenin stil-vast
dat grijze pak en dien hoed . . . .
Eerst toen zij tot vlak bij genaderd was, keek hij op en
kwam, groetende, dadelijk near hear toe .
,,Aardig dat je gekomen bent," zei hij een .voudig, terwijl
zij flu naast eika .r den Meersener weg opliepen. weir spraken
zij niet, die eerste oogenblikken . Het was een prachtige
middag, een der laatste dagen van September . Aan de eene
zijde van den weg lagers villa's inn tuintjes, wear vroolijk
bloemen kleurden in de zon . Aan de andere zijde strek en
zich al spoedig weilanden van een zacht, glanzig groen tot
ver been near den blauwen horizont, wear of en toe even
zilverig schitterde bet water van de rivier .
Ofschoon zij een der minder bezochte wegen hadden
uitgekozen, vonden zij nu, met den Zondag, zelfs hier een
tamelijk druk verkeer. Herhaaldelijk kwamen hen rijtuigen
enn wielrijders achterop, heeren in sportpakken, dames nog
in lichte zomerblousetjes ; ook wandelaars hadden zich aan
beide kanten op de voetpaadjes langs de bermen verdeeld,
en eon pear meal, met brutaal-lu .id getoeter, stofwolkte als
een bezeten monster een automobiel voorbij, dra in 't boomperspectief van den weg verdwenen . Op den driesprong
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kleurde de rommel van een kermisje, doorvettigde stank
van oliebollen de veie lucht.
E m m a, die zich, na de eerste begroeting, als van een
last had bevrijd gevoeld, z66 was zij in den loop der voorafgegane week tegen deze wandeling gaan opzien, voelde
zich nu weer langzaam in een onbehagelijke stemming
komen . Zij vreesde ieder oogenblik bekenden to zullen
ontmoeten : Mien of Marie of misschien wel S c h e 11 eman s of meneer Paul . Telkens als ze gelach of gepraat
van stemmen achter zich hoorde, of 't gekling van een
fietsbel, blikte ze schuw achterom, verlicht opademend als
ze zag dat het vreemden waren . Toch liet ze het na, toen
ze meende op to merken dat het L e o hinderde : dit telkens
omzien, als schaamde zij zich met hem to loopen ;
dock
het versterkte slechts in haar dat gevoel van onvrede, dat
haar wenschen deed al weer thuis to zijn .
L e o had haar geen arm aangeboden en zij was er hem
dankbaar voor ; ze liepen nu maar gewoon naast elkaar,
misschien jets to ver van elkaar af, zij haar wit parasolletje
boven 't hoofd houdend . Een tijdje geleden had zij net
-zoo'n babyhoed als M i e n gekocht, en terwijl zij zwijgend
naast hem voortging ja-ja-de de rand bij iederen stag, als
eentonig wiegende hunne gepeinzen .
Hij had een paar onverschillige opmerkingen over het
mooie weer gemaakt, en nu zij, aan het einde der villa-reeks,
op een punt kwamen waar de straatweg met den stroom
van wandelaars en fietsen verder rechts bong en een smaller
zandpad afweek naar links, het vrije buiten in, bleef hij
stilstaan en vroeg, op zijn horloge ziende om zich een
houding to geven in zijn verlegenheid : „Hoe zullen we
gaan E m m a, rechts of links ? . . . . "
„Niet waar al die menschen zijn !" bad zij dadelijk,
toch toen weer schuchter zwijgend, nu zij dacht van daar
alleen met hem dien landweg to gaan .
Doch hij liep al weer voort en zij volgde hem .
„Vermoeit het loopen je niet in dat zand ?" vraagde
hij, maar zij schudde van neen, vond het heerlijk nu uit
dat stof en dien sigaarrook weg to zijn, volop to ademen in
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bet frissehe vrije . Wijd lagers de landen near beide zijden ;
ears weerskanten van 't paadj a een rij grappig verwrongen
knotwilgen ; een leek net op bet B e v e r t j e . . . schoot bet
door E m m a been, en bet wekte even jets weemoedigs in
hear op, n.u zij aan diep regenmiddag terugdacht, waarop
zij 't verhaal vann hear dood hadden gehoord . . . .
L e o was wet dichter bij hear komen loopen en bij
vraa,gde : „Herinnert dat je niet aan vroeger, toen we als
kinderen zoo tussehen de weilanden liepen ? Er was zoo'n
klein paadje, nog wet smaller den dit ; dat was ons lievelingspaadj e ; dear speelden we krij g ertj e met A d r i a a n B e 10
van den apotheker en de jongens van den dokter ;
weet
je bet nog ' . . . ."
Zij knikte, flaw- glimlachend, en zij zwegen weer
beiden. H.et was, of zij schroomden er verder op door to
gears, als was bet jets moois en heiligs, dat zij door bun
woorden ontwijden zouden . Er lag zoo veel tussehen . . . .
E in m a., terwijl hare oogen over 't glanzende zonnelandschap gledeu, dacht na over alles wet er gebeurd was
en bet scheen hear weer toe, als die eerste meal nadat
zij L e o bij tante had outmoet, of bet eigenlijk een ander
levers was waarin z' als kind met L e o door de velden had
gedarteld, een levee waaraan de E m m a en L e o die bier
zoo schuchter mast elka ar gin g en vreemd bleven . In heldere
duidelijkheid trek aan hear geest voorbij dat vele, bonte,
wet er sedert was gebeurd ; als een booze Broom was bet,
vreemd-benauwend in dozenn ijlen zonnemiddag, Bat alles to
lechers scheen rondom. .
Eerst de dood barer ouders, kort na elkaar, hear
smart, haar komenn den in de vreemde stad bij tante en
G e r r i t . G u i l l e p o n fr e res . Het nieuwe, Bat door
bet winkelleven in hear bestaan gekomen was, zij, die nooit
nog in betrekking was geweest . Die eerste dagen, doorleefd in een roes van nieuwe indrukken, wet hear 't geregeld denken belette, zoodat hear smart er op den achtergrond door was geraakt . Dan bet spoedig wennen,
bet voelen hoe de smart weer langzaam in hear to knagen
.grog ; de dagen Bars van zich zoo diep, diep ongelukkig en

16

„GUILLEPON FRERES".

eenzaam voelen, met telkens maar de gedachte aan thuis .
Dan haar opkomende ofkeen van 't sle urige winkelleven,

haar teleurstelling van onder de meisjes geen echte vriendin
to vinden voor wie zij zich of en toe eens uitstorten kon ;
haar lijden onder de afzondering van die anderen, waartoe
toch haar eigen schuchtere natuur_ haar drong . 13aar lichte
jaloezie en nieuwsgierigheid toen van lieverlede, met teg elijk een schaamte als zij de andere meisjes over dingen
hoorde spreken die zij niet begreep en waarvan ze „het
kind" plagend verre hidden . Het langzaam onverschillig
worden voor haar geloof ; de daps-avondjes dan met hun
kleine voldoeninkjes en veel teleurstelling ; het zien van
de anderen vroolijk en het zelve niet recht mee kunnen
doen . Dien avond dat ze op het hordes had gestaard in
den donkeren tuin, het toen zoo duidelijk voelen van jets
broeiends om zich heen, jets zwoel-slechts en tegelijk begeerlijks, waarvan zij ver stood . Haar avondwandelingen
met B e t s i e door het park, haar uitgangetj es dan met M i e n
naar do muziek op 't Sing el ; eindelij k de feestavond . . .
R e n g e rs
. waar ze in een mal le opg ewondenheid getoost had . . . Zij bloosde flu ze aan dien avond terug dacht ...
aan dien kus . . . O, wel lag er een afstand tusschen eons
en nil! . . . Wat was ze •o ed en onschuldig geweest, vroeger
thuis . En nu ? . . . Gezonken was ze, langzaam, langzaam
gezonken . Ze moist n u ding en en ze had over din gen gedacht die haar vroeger vreemd waren, waar ze vroeger niet
over zou hebben willen denken . Dat was wel zoo gekomen,
omdat ze God had long elaten . . . schreid e het in haar . . .
dock zij voelde niet meer de
den God van 't oude huffs ;
sterke behoefte Hem terug to zoeken ; ze was zoo dor, zoo
dood . Alleen . . , as ze daaraan dacht . . , aan dat alles
van vroeger . . . maar neen, neen, neen, ze wilde niet ; het
was vergif, het vergif van dien avond, dien zoen . . , ze
wilde niet, wilde niet . . .
L e o was blij ven stilstaau ; za;; haar aau, verschrikt .
„E m m a ! moat is er ; moat zie je' bleek en moat staren je
oogen vreemd . E m m a, E m in a ! Ben je ziek ? . . ."
Maar zij had zich al hersteld, glimlachte flauwtjes .
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,, .fief is niets," zeide zij . „Ik denk . . , het warme weer ; het
is her zoo zonnig . . . "
,,We zullen ginds even uitrusten, vindt je goed ?"
stelde hij voor. „Waar deze weg weer op den hoofdweg
uitkomt staat een restaurant, we zouden daar wat kunnen
gebruiken . . . "
Zij knikte . En zwijgend gingen ze weer verder naast
elkander voort . Stralend stood de zoo boven de stille
landen ; eens kwamen ze een hofstee voorbij Waar eeu hoed
blafte ; van nit een dorp in de verte klonk 't geklep van
een kl okj e .
Het werd flu weer heel kalm in E m m a . Dat andere
scheen als een donkere wolk aan haar voorbij getrokken,
en zij voelde zich opgelucht, zag zich rustig gaan in den
vrecle van dezen Zondag aan L e o' s zij . Hoe vreemd . . .
hoe vreemd . . , was het L e o wel ? Zoo, als hij flu een paar
pas voor haar nit gin g in 't midden van 't weggetj e tusschen twee wagensporen, zijn strooien hoed wat in den
nek, durfde zij eindelijk jets langer naar hem zien . Wat
liep hij daar rustig, zij begreep niet . Zij herinnerde zich
zijn verlegenheid van dien keer, dat hij bij tante in 't
salonnetj e g ezeten had en ook die van een paar dagen
geledenn flog, dat hij haar aansprak op straat . Er was toen
jets

schichtigs

geweest in

den blik van zijn oog en dan

weer jets smeekends, als ontweek en zocht hij haar tegelijk .
En flu ging hij daar zoo rustig, zoo rustig . . .
Zij zag hem gaan tegen de blauwe lucht ; of en toe
wendde hij het gelaat een weinig terzij, en dan merkte zij
op hoe bleek en ingevallen het was, de oogen diep-weg in
de kassen .
Was hij ziek ? vroeg zij zich flu op haar beurt af. Er
droefde een medelijden in haar, en het pijnde haar flu weer
to denken hoe zij deel had aan zijn ongeluk. Want zij moist
het, dat hij ongelukkig was . Door zijn rust heen voelde zij
het leed. Zij dacht aan moat hij verteld had : de twee, drie
woorden over zijn leven, zijn vrouw . . . . Zou die vrouw
hem niet lief gehad hebben ? Die vrouw . . , en zij . . , hadden
zij beiden schuld 2
Arme L e o! . . .
O. E. I X 10

2
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Tranen voelde zij in haar oogen komen ; er was jets
in de lucht, er ademde jets om haar van zoo teere zachtheid
in dezen stillen zonne-Zondab met de groene landen en den
blauwen hemel, dat haar tot schreien stemde en berouw .
O, hem vergeving to vragen !
het drong zich eensklaps
tot een bijna onweerstaanbare behoefte in haar, en het werd
haar of zij, hem smeekende, tegelijk zou boete doers voor
haar gansche levee dier laatste maanden, dat levee van
wankeling en van onreine gedachten, waarin zij zich had
voelen medesleepen .
Maar hij bleef stilstaan en wees naar eon rij boomers
in de verte tegen de lucht .
„Daar is de weg" . . , verklaarde hij . „En daar, zie je
. ."
dat huffs? Dat is het cafe
Hij zag haar aan en lachte vreemd . „Ik heb dorst",
zei hij . „En jij? . . ."
Doch dadelijk daarop wendde hij met wat schuws zich
of erg begon haastig weer voort to gaan .
Zij, nog staan blij vend, duizelde . Zij had hem nu vlak
in het gelaat gezien en . . . o God, waarom moest het haar
nu opeens weer treffen . . . dat het geteekend was?! . . .
Was hot dan waar . . . m'n God, zonk haar Schuld er
niet zwaarder door cap haar, dat zij het niet meer dragon
kon . . . O, die zon, wat brandde ze . . , en de velden zoo
wijd en zoo verlaten . Was er dan niemand, niemaud die
haar helpers kon ? ! . . .
,,L e o !" Hot klonk als eenn kreet om hulp, waar zij zelve
van schrok .
Hij bleef weer stilstaan . ,,Is er wat E m m a ?" vraagde
hij kalm .
Dat was haar eon schielijke ontnuchtering . Hoe was
hij nu opeens zoo rustig weer, terwijl . straks . . . Hoe kon
zij hot hem zeggen ; dit was L e o immers niet ; dit was
iemand die eon bestaan voerde ver van hot hare en waarvan
zij niet wist . . .
,,Is er wat ? Riep jo me, E m m a ?" herhaalde hij op
denzelfden kalmen toon .
Doch zij schudde hot hoofd : zij had hem niet geroepen . .
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Op het erfje van het cafe zetten zij zich aan een
tafeltjet
ilet was er leg . Alleen in het veranda'tje tegen
het huffs zaten een paar fietsrijders . L e o had haar gevraagd
wat zij drinken wilde en ging toes zelfhet huffs binnen om to
bestellen. Gedureude ziju afwezigheid zat
m a droomerig
v66r zich to stares over den stiller weg . Van nit hot
veranda'tje kionken luidruchtig do stemmen der wielrijders .
Girds stonden hun machines tegen een boom ; de zon
schitterde hel in het nikkel van. belles en stuurstangen .
Viak bij de plaats waar zij zat, op den weg, was eon tol .

Er kwam een boerenkarretje aan, en
m a zag hoe het
paard voor het tolhuisje stilstond en een dikke man naar
buiten kwam, die even met het boertje in den wagon bleef
prates. Toes rammelde het karretje verder en verdween bij
een bocht van den weg .
Em m a had onwillekeurig al eon paar maal naar de
deur van 't hues gekeken, of L e o nog niet terug kwam .
fat bleef hij lang . . . dacht zij vaag, toch zijne afwezigheid
nu voelend als eon rust . Ecu keliner kwam buiten net do
kwast waarom zij gevraagd had . BIij zette het large glas
voor haar op het tafeltje ner en daar mast, kleintjes, eon
tweede glaasje met ecu bruin-geel vocht, waarvan Em m a
thet recht wist wat filet was . Zij voelde lust er even aan
to ruiken, doch durfde niet om do fietsrijders in het
veranda'tj e .
Eindelijk kwam L e o terug . Hij had iets dralends in zju
gang, als schaamde hj zich naar haar toe to komen . Bij

do nj widen bleef hij even staan, bukte zich om naar ecu
trapper to kijkeu . Toen kwam hij naar het tafeltje en zette
zich tegenover haar .
,,E[eb ik lang later wachten n . . . Ja . . . zie je . . . het spijt
Inij . . . " speelden zijn vingers om den voet van het glaasje
- waarna hj hot opnam en in een teug leegdronk . Toes
begon hij ineeus ecu druk verhaal over eon fietstocht, dies
hij een poosje geleden met eon paar kenuissen had
gedaan . Daarbij struikelde hij of en toe over zijn woorden
en ziju oogen draaiden zich vreemd naar Em m a toe .

,,Zeg E m . . . en j e beg rijpt, or was goon huffs in do
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buurt en daar begon het to sausen, to sausen . . , nou, en
je begrij pt . . . . "
Een bijna angstige onwil overmeesterde E m m a . Was
dat de kalme man van straks, op den weg, die daar zoo
rustig voor haar had uit geloopen, zonder een woord to
spreken ? A.ch, wat scheelde hem in een s ; was hij ziek
geworden, of . . . ! !"
Als een priem doorstak het haar hersenen . Hij had to
veel gedronken . . . , zijn lange wegblij ven . . . . straks in 't
. o God, God . . . .
huffs
„Nou, en er was daar maar ~~n bed op de kamer ;
met z'n vieren hebben we daar toen in een bed gelegen,
Em, zeg, ha-ha! . . . . "
E m m a was opgestaan, zenuwachtig, en het erfje afgeloopen naar den uitgang toe . Zij beefde over alle leden en
klaagde met een zingzangend stemmetje van hoe ze geloofde
dat het regenen ging . „Kij k daar die donkere lucht eens . . .
groote zwarte wolken . . . gauw, gauw, ze moesten naar
uis . . . „
„E m . . . Em . . . ik . ., ik zie niets," hikte L e o .
Maar zij liep reeds den weg op, en toen zij, van op
een afstand, even angstig omzag, bemerkte zij dat L e o flu
toch was opgestaan en met den kellner afrekende .
Een oogenblik later ging hij weir naast haar . De weg
lag zonnig, bijna zonder schaduw voor hen nit, beplant aan
weerszijden met schrale boompjes, verlept en stoffig . Daarachter de velden frisch-groen in den lichten middag
tot ver naar den wazigen horizont . In de verte kwarn
kleintj es een trein aanrollen, vlokj es parelwitten rook nitpuffend tegen den strak-blauwen hemel, Als een speelgoedtreintje bewoog het zich rustigjes voorwaarts, soma even
achter een huisj e, een rij boomen schuilgaand en dan weer
to voorschijn piepend, eens ook een zwak krijsch-gilletje
uitstootend in de wijde lucht . Tot hij eindelijk voorgoedd
verdwenen was .
De jonge man en het meisje stapten zwijgend naast
elkander voort. Hij was opeens weer stil geworden, en van
tijd tot tijd zagen zijn oogen haar schuw even van terzijde
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aan . Met zij n wandelstok sloeg hij de punten of van 't lange
gras der bermen, waar zij voorbij kwamen, en zij luisterde
als in toestand tussehen waken en droomen naar het suisscheurend gel uid dat het maakte, en zag hoe de gras-slippen
voor hun voeten over den weg stoven .
In de verte glansden de koepels der stad . . .
III .
„Waar loop jij in den laatsten tijd toch zoo iederen
avond naar toe, kind? Gaat dat maar altijd en altijd weer
naar M e r i e ? Die d'r ouwers zalle d'r ook wel zoo langzamerhand genoeg van krijgen, of . . ."
Tante zag haar nichtj e achterdochtig aan . „Waarom
bloos je zoo, kind ? . . . " vroeg ze .
„Blozen tante ? Gut, ik denk er niet aan" . . . bukte
E m m a zich, our iets op to rapen, dat gevallen scheen .
Ret gesprek was daarmee uit geweest, dock E m m a
was dien avond thuis gebleven. Den volgenden dag echter,
toen ze, nadat ze uit de zaak thuis gekomen haastig haar
avondeten had verorberd, dadelijk weer haar matelo'tje
vaststak, herhaalde tante, flu wat spottend : „En ga je nou
weer naar Marie sours ?"
Het meisje zweeg ; keek voor den spiegel of haar hoed
recht stood .
„Nou, je kan toch tenminste antwoord geven als ik je
wat vraag 2" meende tante snibbig . „Zeg op
waar ga je
heen ?"
„Naar Marie . . . " zei E m m a kaim, naar de dear gaande .
„Zoo, naar M a r i e . Non, maar wil ik je dan eens wat
-zeggen ? Dat ik er niks van geloof, van al die praatj es
van Merie en Merie en nog eens Merie . En als je
nou alles weten wil, hoe ik er over denk, dan zeg ik je,
dat ik best snap wat jij uitvoert en dat ik je op een briefie
geven kan dat je op een gevaarlijk pad bent, meisje, en je
er verkeerd mee zal uitkomen op den duur . Maar dat wil
ik je dan 66k nog meteen wel zeggen : dat, als er eens van
komen mocht wat ik voorspel, je geen dag meer in me
huffs blijft, begrepen ? . . . . "
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„Jewel tame", zei E m m a, bij na, sarrend-bedaard, en
vertrok .
Aan den hoek van de street vond ze J o en B e r t h aa
op hear wachten .
Ja, ze was op eon gevaarlij k pad ; tan to had gelij k . . .
overdacht zij, va .ak 's nachts, wanneer zij to woelen lag en
to woelen, zonder voor hear gloeiend lijf do verdooving
van den sleep to kunnen vinden . Zij gaf er zich zeer g oed
reken schap van, dat zij zich al s op een helling beyond
en toch . . . O, waarom was er die wil den nu in hear, op
die helling to toeven, als tartende het gevaar ? Waarom
had zij de kracht niet meer zich of to wendenn van dew
verzoekingen, die hear zwakker, meegevender vonden met
den dag ? Was het z66 den werkelijk hot ~~nige middel
waardoor ze ontkwam eau wet hear rinds dien Zon .dag als
onder een bangers druk gevangen hield, hair tot in hear
droomen vervolgde ? O, ze k~ n het niet larger dragon, ze
ken niet . . . Van minuut tot min uut er aa,u to moeten
denken, Leo dear flog maar steeds aan dat tafeltje to zien
hot was iets helsch', iets verschrikkelij ks en 't zou hear
dooden als 't hear niet verliet ! Zij had schuld, o, ze moist
het, en ze snakte er near boete to mogen doers, op hear
knieen wilde ze boeten, alleen niet z66 . . . God, God, n.iet
z66 . . . want dat verdroeg zij niet ; dat was sterker den
zij zelve ; dat was een ken ker in hear ziel, waaraan zij lang zaam sterven zou . Waarom hoorde God flu niet, als Hij
toch was een God van medelijden, niet slechts eon God van
rechtvaardigheid en heat P . . . Zij had Hem toch lief g ehad
en dat zij Hem daarna had losgelaten,
vroeger, als kind
was hot niet omdat Hij hear had losgelaten, hear alleen
had gelaten in eon levers van kwelling en moeite ? Waarom
hoorde Hij flu niet, dat hear barge ziel near Hem riep,
near Hem schreeuwde in ~~nen hellen kreet van vertwijfeling P . . . Waarom bleef hot zoo stil, zoo angstig stil binnen
in hear?
.

„GUILLEPON FRERES ".

23

VIJFDE HOOFDSTUK .
I.
Op een avond met J o K e m p h u i s zittend in een
restaurant, had zij meneer S 1 u y s w ij c k zien binnen komen .
Hij was alleen, en voor hij ergens zitten ging bleef hij even
staan en zag de zeal road . E m m a had hem dadelijk herkend en hear hart klopte hevig ; zou hij hear ook herkennen en . . . missehien near hun tafeltje toekomen ? Ja, hij
herkende ;
hear even, is het dwalen door de goed bezette
zeal, bleef zijnn oog op hear rusten, en wet verstrooid, als
verlegen, terwijl zijn blikken al weer verder dwaalden, had
hij nauwelijks merkbaar zijn hoed gelieht . Toen zette hij
zich aan een tafeltje dicht bij de deur .
,,Wie was dat . . , een kennis ? . . . " vroeg J o belan gstellend . E m m a, kort, knikte . Ze voelde zich kregel, teleurgesteld, staarde door de groote spiegelruit waaraan zij zaten
uaar buiten, over 't donkere plein, beprikt met gele lichtjes .
Maar J o, zich over 't tafeltje heenbuigend near E m m a
toe, had flog verder willen weten, vroeg of 't eenu net
ventje was . „Hij zag er wel knap uit, zeg, met z'n bruine
baardje", waardeerde zij .
Er waxen een p a.ar heeren near hen toegekomen, kennissen van J o en B e r t h a . Ze deden heel opgewonden ;
wilden J o en hear medenemen near U r y, beloofden een
souper . Een zette zich op een s-toel vlak naast E m m a,

dock deze, boos, schoof hear stoel van hem weg, draaide
hem hear rug toe. J o was al opgestaan, liet zich wegvoeren . „Kom jij nou 66k," had ze flog 6m geroepen uaar
E m m a, die zonder to antwoorden met hear rug near den
heer, die druk sprak, near buiten staarde in 't donkey, met
het gele lichtjes-geprik .
Een pear minuten later zat zij alleen .

„Ahem, goeienavond . . . we hebben mekaar in lang
niet gezien . . , blij dat ik u uog eens tref . . ."
Zij zag op, stak hem dadelijk de hand toe . „Dag

24

„GUILLEPON FRERES ".

meneer . . . " aarzelde then toch haar stem zijn naam nit to
spreken .
„S 1 u y s w ij c k . . ..
e wat ik zeggen wou . . , vindt u
goed . . , permitteert u dat ik mij hier een oogenblik j e
neerzet ;. 1k zat daar ginds zoo teg en die deur sang egooid . . .
het is zoo vol . . . "
Ze had geknikt, lachend. Ze had al bemerkt dat hij
wat verlegen was en dat gaf haar een klein-blij gevoelent j e van haast beschermende meerderheid . Vroeger zou
zij zich al even verlegen gevoeld hebben als hij, maar in
de ?aatste weken had ze veel geleerd, ook hoe je met
heeren moest omspring en.
Hij zette zich, vroeg of hij haar nog jets mocht aanbieden ; waarvoor zij bedankte. Then : „Ik heb, na dien
avond . . . u west wel . . . altijd verlangd . . . ach kellner . . .
breng mij een Munchener, ja? . . ."
„Direct meneer", vluchtigde de kellner 6m, in het
langskomen, een groot blad glazen op zijn vingertoppen
balanceerend .
Nu zei meneer S 1 u y s w ij c k, zich weer tot E m m a
richtend : „Een aardig uitzicht heeft men hier . . , vindt u
niet . . . op dat groote plein . . ."
„Ja . . , heel aardig . . . " lachte E m m a, haar hog en
tintelend met jets van guitigen spot, dat hij zijn vorig
onderwerp zoo ineens had in de steek gelaten . Meneer
S 1 u y s w ij c k zag het getintel en zijn hand woelde nerveus
door zijn goed onderhouden baardje .
„Mooie handen heeft-i . . . " schoot het door E m m a,
zoo blank . ., en zulke mooie gels nagels . . . zoo leuk spits
gekuipt . . . en wat een sjiek pak . . , en die zeep rook ze
6bk weer, dezelfde als dien avond met het vuurwerk . . .
een echte gentleman . . . zoo to zien . . . Leuk dat-i zoo'n
beet] a verlegen was . . . ze vond dat veel prettiger dan zoo
brutaal . . . Of hij haar . . . als ze semen alleen waren . . .
wel zou durven kussen . . . ?"

Ze moest inwendig lachtn om de gedachte, en behoefte
voelen d die gedachte nit to lachen, lachte zij, als met een
lachje van overmoed : „U heeft me then maar mooi in den
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steek gelaten . . . dien avond van de illuminatie ! . . . wear
was u toen later bij R e n g e r s ineens gebleven zeg ? . . . "
„O, ik moest near huffs, werkelijk, bet speet mij, meer
het werd to laat . . , en . . . ik dacht ook einenlijk dat
van Marghem . . . meneer van Marghem . . . ik dacht
dat u aan goede handen waart toevertrouwd ."
Wat spreekt hij netjes : waart ! dacht zij en zij lachte,
zilverig : „Maar den toch geen erg secure handen, meneer
en in ieder geval geen secure voeten, want die jongen . . .
ik bedoel die men eer v a n M a r g h e m sprong van den een
near den ander . . . al s een clown! . . . , "
Zij lachte . Meneer S l u y s w ij c k bong zich lichtj es near
hear over ; had de laatste woorden, overlacht, niet kunnen
verstaan .
,,Als een . . . " vraagde hij .
En zij, lachen d, herhaalde : ,41s een clown! . . . een
. . .' .
peas!!
Ze lachten nu beiden .
„U schijnt vroolijk to zijn vanavond", merkte hij op,
en toen zij eindelijk wet gekalmeerd was, vroeg hij : „En
wil u me nu niet eens vertellen hoe u eigdnlijk beet, enne . . .
en of u bier in betrekking bent en zoo meer, toe vertel u
me eens bet een en ander . ., wil u . ., we zijn toch geen
vreem den meer, vindt u wel ? . . . "
Zij schudde van neen, zeg hem lachende aan . Zij
dacht aan bet Wilhelmus dat zij semen gezongen hadden
bet mooie oogenblikje op 't exercitieveld ; hij was zoo net,
zoo bedaard, die meneer S l u y s w ij c k ; g rappig dat hij
zoo'n beetje verlegen was. Zij zelve voelde zich niets verlegen tegenover hem, alleen stil tevreden, in een behoefte
tot vertrouwelijk zijn .
En zij vertelde, en hij, aandachtig, luisterde toe . En
toen zij eindelijk afscheid van elkaar namen, maakten zij
een afspraakje voor den volgenden Zondag ; ze zouden den
semen eens near 't Vari~te gaan . . .
II.
Het was nu November en de winter plotseling streng
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ingeva.llen . Op een morgen dat E m m a de oogen opende
zag zij dik de sneeuw liggen op de belendende daken,
alles wit, wit, wit, scherp afstekend tegen de smoezele
grauwheid der laag hangende wintermorgen-lucht.
E m m a had zich wat triestig gevoeld om al dat koude
wit en dat grauw dat als drukte op de stad en als drukte
op haar kamertje, als drukte het haar ook op de ziel met
een triestigheid om het leven dat wel niets anders scheen
dan opstaan 's morgens in het halve donkey flog, het je
wasschen in het felle, bijtende water, en dan de zaak,
de zaak, eeuwig de zaak, waar flu n og bijkwam de gedachte
aan al die nattigheid van sneeuw, het lange eind dat zij
to gaan had, het gewurm met vieze overschoenen, het
schrikken, telkens, van sneeuwballen, die de school jongens
haar kil in den nek zouden gooien . . , al die misere van
's winters, waarvoor zij bang was, waartegen ze zich zwakweek voelde worden van verlatenheid, in een lust tot
schreien. Een oogenblik d acht ze maar to blij ven liggen, een
boodschap to zenden dat ze ziek was ; maar dan zou ze
morgen toch weer moeten gaan, of overmorgen, en zouden
ze komen vragen van de zaak, M a r i e of D o r a of misschien wel iemand die door de chefs gezonden werd om to
zien of haar wel werkelijk wat scheelde . Een attest van
den dokter ! Jawel, voor de „winkel-ziekte" zeker of de
„sneeuw-ziekte" of ziekte van je alleen en ongelukkig
voelen. Daar gaven de dokters geen a.ttesten voor . Ze
zouden je wel zien aankomen !
Zoo was ze toch opgestaan, bibberend, en had voor de
gezelligheid, omdat het flog zoo donkey was in het kamertje,
haar kaars opgestoken . Ze had al lang het plan een lamp
to koopen van haar eigen geld ; kon tan to niets van zegg en ;
leuk die zoo 's morgens aan to steken : dat gaf je dadelijk
een gevoel van warmte en van cooed om je verder aan to
kleeden. Rillend waschte zij zich ; morgen zou ze tante om wat
lauw water vragen ; G e r r i t kon haar dat dan wel effentjes
boven brengen, die was toch altijd eerder op dan zij . . .
Toen, met een blij schokje, dacht ze opeens aan morgenavund, dat ze met meneer S 1 u y s w ij c k had afgesproken
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voor het Variety . Dat was flu de iweede maal dat zij er
sam en been gin gen, heel knusj es-gezellig . Den eersten keer
had ze genoten . . , ze was er noon eerder heengeweest . . .
l aar morgenavond was flog zoo ver ; de gedachte aan
den n og tussehen lig genders tij d, twee Ian ge, grauwe dag en
op bet magazij n, met koude voeten en tocht binnen-zuig elide
deuren, en waar ze van de weeromstuit zoo hard stookten,
dat zij er hoofdpijn van kreeg . . . Morgenavond ! als iota
warms, jets lichtends, straald e bet in een lang, lang perspectief van kille grijsheid . Het scheen haar of dat „morgenavond" wel noon, n66it komen zou . . . Toch monterde, op
den dour, bet denken aan 't oogenblik, waarop zij met
meneer S 1 u y s w ij c k in 't VariOtO zou zitten, haar zoo op,
dat zij, boners, in de sneeuw-frischte van den jongen, witten
morgen, zich stork en opgewekt voelde om haar dag bij G u ii1 e p o n f r e r e s to beginners
; zelfs I achte, toesn een klein
ven.tje, parmantig, schooltasch op den rug, haar een bal
brutaal tegen de kin gooide, waar bij wit-poeierig cheers
stoof op haar docker manteltje . Toch wel gezellig zoo'n
winterm orgen . . , de stall lij kt verreind, net of ze een
schoon hemd heeft aavgedaan ! . . , dacht E m m a en ze
moest, zoo stiekempjes in haar mof, even lechers om doze
koddige gedachte . Belletjes klin golden holder op ; de stemmen der menschenn die langs haar been kwamen klonken
vroolijk, als met eon heel bijzonder geluid van khiirheid,
en boven de huizen parelde de lucht zilver-grijs, in eon
moeilijke doorbreking van de zon .
Wel hartig zoo to steppers door eon koelen sneeuwmorgen !
In de zaak intusschen bleef bet maar redelijk gaan .
E m m a had buien vann ijver, gevolgd op lange perioden
van een trag e onverschilligheid, en over 't algemeen
bleef juifrouw S c h e 110 m a n s met haar ontevreden . Herhaaldelij k was bet : E m m a jo hebt dit vergeten of E m m a
hob jo flu dat wel gedaan ; telkens gaf hot standjes,
die bet meisje dan onverschjllig over zich been liet gaan,
met de gedachte : Stikken jullio maar ; vanavond ga ik met
S 1 u y s on dan goof ik mots meer om jullie zaak, hooren
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jullie, hb6ren jullie het, met S 1 u y s ga ik vanavond enn
dan kan de zaak voor mijn part . . . w lien . . .
Zoo noemde zij hem altijd, stilletjes voor zich : S 1 u y s .
Daar klonk zoo jets prettig-vertrouwelijks in, vond zij, zoo
jets lief-intiems ; en alleen op haar kamer, waar niemand
haar beluisteren kon, herhaalde zij den naam dikwijls voor
zichzelve hardop, met streeling in haar stem : S l u y s,
S 1 u y s. . . Een s had ze toevallig haar mof in de handen
gehad en heur vingers, terwijl zij den naam uitsprak,
gestreken door de me~gevende haren van 't zachte ding, en
gek, maar sedert had ze altijd als ze alleen op haar kamer
was en haar lippen zijn naam spraken, die mof in haar
handen genomen en de haren gestreeld, vingers en stem
flu streelend tegelijk : S l u g s . . . S l u y s . . . :let was als
een spelletje .
Zij ontmoetten elkaar flu bijna dagelijks, meestal in 't
zelfde cafe, op een afgesproken uur . Van daaruit gingen
ze dan naar een Variete of een ander cafe, waar ze gezelligjes bleven zitten praten ; of, als het goed weer was en
niet to koud, wandelden ze ook wel eens een eindje : de
Singels, of door het park . Sours kwam hij niet, en dan
bromde ze een beetje op hem den volgenden avond en dan
lachte hij en dan was alles weer goed . Hij bleef altijd dat zekere
verlegene behouden, zelfs flu, dat zij elkaar bijna dagelijks
spraken ; maar juist dat was het wat E m m a in hem aantrok,
haar een gevoel gaf van veiligheid en beschermende meerderheid tegelijkertijd, en haar zich heel op haar gemak met hem
deed voelen. Ze voelde intuitief in hem jets wat de meeste van
haar andere heeren-kennissen dier laatste weken misters, jets
gentleman-like's, jets eerbiedig-beschroomds tegenover haar
als jonge vrouw, als meisj e, als jets bangs het vrou welijke
in haar to kwetsen, al was ze dan jonge vrouw, meisje, nit
een minderen stand dan hij . Zij was er hem onbewust
dankbaar voor, voor dezen schroom, en zij schaamde zich
nu vaak als zij terugdacht aan hare avonden, nog zoo kort
geleden, dat zij met Jo en andere meisjes zich had
aan gesteld in het bij zijn van heeren, die zij in 't geheel
niet kende, die brutaal waren en gees eerbied hadden
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voor wat meneer S lily s w ij c k in haar als jets moois, jets
Leers, zoo schroomvallig omging. Herhaaldelijk gebeurde
het in deze dagen, dat haar plotseling voor den geest
stonden dingen, als een woord, een blik, welke zij then, in
de opwinding van een vroolijken avond, indien zij er al
zich rekenschap van had gegeven, als jets wel op-het-kantje-af
gewaagds vaak, maar toch in den grond onschuldigs, dikwijls
vleiend-streelends had gevoeld, dra in een mengeling van
andere indrukken vergeten
die haar nu echter verschenen
in een heel ander licht, niet vleiend-streelend flu of onschuldigpikant, maar slecht, sl& ht .
O, ze was slecht geweest met zich zoo to laten gaan
die avonden ; in een plotselinge helderziendheid was zij
het zich klaar-bewust . En dit bewustzijn van zich op een
gevaarlijk pad, op een helling to hebbenn bevonden, zooals
tame haar had gewaarschuwd, scheen flu een sklaps z66
rauw-ontdaan van de heimelijke bekoring, die, als een perverse verweeking van hare steeds meer m66gevende ziel,
haar dagen lang had gevangen gehouden, haar zich koppig
had in doen zetten tegen tames waarschuwing en de stem
van eigen geweten
het scheen haar nu plotseling z66
naakt-reeel-vreeselijk, zoo duizelingwekkend-angstig, als aan
een reiziger de plotselinge afgrond, die, onverwacht, zwartdiep voor zijne voeten gaapt .
Mijn God . . . mijn God . ., was er dit gevaar dan geweest, zonder dat zij het bemerkt had, zonder dat zij, in
een dwaze zorgeloosheid, een zondige wuftheid, het had
willen, had willen bemerken ?
Mijn God . . . mijn God . . . waar was dat heen gegaan . . .
waar had, ., dat moeten . . , heengaan ? . . .
Had dan werkelijk meneer S lu y s w ij c k, zonder het
zelf to weten, haar de oogen geopend P
.
Sedert vervulde haar een stille, als toewijdende dankbaarheid jegens hem . Had zij hem lief? Ze vroeg het zich
nog niet af, tevreden als zij, na een langen, vermoeienden
dag bij G u i 11 e p o n f r e r e s, den avond kon met hem
samen zijn, kon wandelen door 't Gravensteenpark of langs
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de Rijssel-kaden met de enkele electrische bollen, zoo veiligjes weg met z'n beidjes in het beschermende donkey der
niet koude Novemberavonden ; of knusjes met hem semen
zitten in het hoekje van een niet to druk cafe, of en toe
wet zeggend, onbeduidende woordjes maar, vaak ooh lange
wet
tijden zwijgend, en
ontmoetten burs oogen elkaar
stilletjes lachend . Heerlijk waren ze, zulke avonden van
rustxge intimiteit ; de avonden van kort geleden leken haar
flu zoo rel, zoo boat, zoo arm toe, dat ze J o en de andere
meisjes beklagen kon, die dear nog genoegen in vonden .
Reeds een der eerste avonden had zij hem verteld
wear ze woonde, in welke zaak zij was : G u ill e p o n
f rer es
. in de Lage vliestraat, twee zulke groote spiegelruiten ; de naam stood in g ouden blokletters op de glazen . . .
had ze uitgelegd, en hij, als naden ken d : ja . . . jawel . . .
u iii e p o n f r e r e s
. groote zaak ; had wel eens advertenties in de courant gelezen . . . hij zou eens opletten als
hij door de Lage vliestraat ging . . , of hij haar zag . . .
misschien was ze wel juist met de etalage bezig, he? . . .
je kon nooit weten . . .
Maar zij, lachend, had g ezegd van dat ze die in den
laatsten tijd niet meer deed ., de etalage ; dat deed D o r a
M u 11 a m a n nu, dat was een van de andere juffrouwen . . .
en door de ruiten near binnen kijken kon hij bbk niet ;
-dear waren de hasten voor,
Hij deed wanhopig. „Maar de deur . . , d e deur is
toch zeker van glas ? . . . " opperde hij -- dock zij, verschrikt hem bij den arm grijpend : „Neen, neen, dat moest
hij niet doers, niet door de deur gluren . . . dat zouden de
andere meisjes merken, of de S c h oil e v i s c h!
„wie is dat . . , de S c h ell e v i s c h ?" vraag de hij verbaasd .
Zij lachte . ,, .A.ch, dat was de eerste juffrouw . . . .
S c h e 11 a man s heette ze, maar zij noemden haar achter
haar rug altijd „de Scheiievisch" .
,,Fen beminnelijke dame ?" had meneer S l u y s w ij c k
geinformeerd, maar flu moest E m m a nog meer lachen .
.
Nee alles behalve ! . . . niemand in de zaak hield
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van haar . . . ze was zoo streng, en a1tjd snauwen . Je kon
nooit jets goeds bij haar doers . En als er jets was, altijd
dMijk klikken bij den bags . . .
Hij lachte flu ook, om dat woord „bans" dat haar
ontglipt was . Ze voelde zich ook zoo op haar gemak met
hem, als begreep hij het ailes zoo goed, dat ze bijna niet
antlers zou hebben kmnen spreken als van ,,de S c h e 11 ev is oh" en van ,,de bias" .
Toen had hj verteldv
llj had gestudeerd in de rechten . ., in W . . . Nu was hij klaar en wilde zich in ziju
studie-s tad als advocaat vestigen . Eerst nam hij flu echter
wat vacantie, logeerde daarom voor een onbepaalden tjd
hier in de stad, waar ziju ouders woonden, ffij was echter
niet bij hen in huffs, had kamers aan den Buitenesserstraatweg gehuurd .
,,En wI'Ir of ze woonden, z'n ouwers P" had zij gevraagd
en hj had haar den naam genoemd van een iaan in ecu
der buitenwij ken ; er woonden daar enkel heel rijken,
moist E m m a wet. Ze had zich toen voor ecu oogenblik
stil en ontstemd voeen worden . net was haar een teleurte11ing to hooren dat hij zoo rijk was, al had ze het wel
geweten, ook zonder dat hij het haar gezegd had . net
bracht even als een afstand tusschen hen ; het drukte haar.
Maar het volgend oogenblik toch lachte zij hem wer
vertrouwelijk aan . }Iij, as zeif moat met zijn mededeeling
verlegen, was dadelijk op ecu antler onderwerp overgegaan :
de voorstelling in 't Variet6, welke zij den vorigen avond
gezien hadden . . . die mimiker . . . was die niet allerleukst
geweest s . . .
Hij werd studenticoos door zjn verlegenheid heen,
vertelde ook ecu paar ;rappers nit zijn studententijd . Toen
kwam hij weir op haar zaak terug : G u i11 e p0 n f r e r e 5 ;
vroeg naar dit, naar dat . . . en flu moest ze flog eens vertellen, hoe zat het eigenlijk dthIr me . . .
Hij vroeg dat z66 grappig-onhandig alles, toonde zich
z66 koddig-vreemd in een dames-confectie-magazijn, dat
E m m a flu in een stuk schaterde, als met zilveren lachjes
nit haar keel . . .
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Sours, bij het afscheid nemen 's avonds, zeide hij haar
den volgenden dag niet to kunnen komen, of ook gebeurde
het wel, dat zij een dag waarop ze samen hadden afgesproken
's morgens, of 's middags, een enkele maal slechts een
paar uur voor sluitjng der zaak, aan 't magazijn over
de post een briefje van hem ontving, waarin hij schreef
tot zijn groote spijt hun voorgenomen uitgangetje een,
twee dagen to moeten verschuiven . Dan voelde zij zich
altijd teleurgesteld en ongelukkig en had geen rust voor
zij hem weer goed en wel bij zich zag .
„Ik vond het niets lief van u . . . " pruilde zij dan wel,
wat koket, met een kinderhuilstemmetje, waarop hij zich
dan uitputte in betuigingen van heusch niet gekund to
. of er
hebben . . , had de stad nit gemoeten voor taken
was een partij geweest bij hem aan huffs, waar hij zich
onmogelijk aan had kunnenn onttrekken .
„Een partij ? Wat voor een partij ?" had zij gedrongen .
En hij had alles heel nauwkeurig moeten vertellen . . , of
hij oak gedanst had en met wie . . , of het aardige dames
warm geweest . . .
Maar hij had het hoofd geschud, beslist . Hij hield
niet van zulke witte handschoenenpartijen . Opzitten-enpootjes-geven noemde hij het altijd. En de meisjes met wie
hij gedanst had? Nu ja, sommige warm wel aardig geweest ;
een vriendin van zijn taster b.v, met wie hij verscheidene
malen de zaal was rondgetoerd . . . Zij had nog al aardig
. . . , en . . .
verteld van haar Z witsersche refs
„Hoe heette dat meisje ?" viel E m m a hem in de rede,
met jets haastig-gretigs, waarvan zij zelf een beetje verlegen
terugschrok .
Maar hij had den naam al genoemd : Juffrouw Witsenius .
„Juffrouw A. . C. Wi t s e n i u s ?" vraagde E m m a nog door.
Meneer S l u y s w ij c k dacht na . „Ja . . . jawel . . . Gust a
heette ze . . . Augusta . . . Juffrouw A . C . W i t s e n ins,
dat zou wel."
„Maar die ken ik . . . heel goed !" riep E m m a nit.
„A.ch zoo, wezenlij k? . . . " had m en eer Sin y s w ij c k ge-
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zegd . ,,Fear heeft u hear ontmoet, ais ik vragen rag ? . . ."
Toen E m m a, heel verlegen, met een hoog-roode kleur :
,,Ze . . . de j uffrouw . . . juifrouw Witsenius . .W is een
kiant bij otis nit de zaak . . . "
Dien avond was ze spoediger den antlers near huffs gegaaii . Ze had wet hoofdpijn, had ze aan meneer Sluyswijck gezegd.
Had zij hem lief ; heb ik hem lief? vroeg ze zich flu
toch herhaaldelijk af, wanneer zij 's middags in het tusschenuur op hear eenzame kamer zat voor het venster . Ze had
seders eenigen tijd de learner van G e r r it gekregen, voor
aan de straat . Nu G e r r i t niet meer voor zijn exarnen to
werken had (driemaal was hj gezakt) had hij zeif hear aangeboden van kamers to wisselen - en zij, gretig, had aangenomeri . Daar zat zj nu zulke midday en ; buiten in het
strak-witte Novemberlicht lagen de straten droog en hard,
in de rilte van beginnende vorst . Bleekjes waterde de zon
langs de huisgevels aan de overzij der smalle van Buerenstraat,
hier en dear wet fletse kienren oproepend van geschilderd
houtwerk of een verschoten gordijn ; op het trottoir aan
eneu leant der straat een onophoudeud gekriel van gaande en
komeude menschen, poppetjes zooals zj E m m a leken, die
van

hair

tweede verdieping droomerig op ze neerstaarde .

Voor ecu ream op dezelfde hoogte als zij, recht tegen-over,
sprung ecu hel-gele kanarie in een hemelsblauw ijzeren
kooitje op en veer, op en neer . . . een oude jufi'rouw met
zwarte routs, vaagjes gezien, zat er achter - en haakte . . .
S 1 u ys . . . S 1 u ys . .y streelde E m m a' s gedachten, en
teikens en telkens, terwiji zij dear zat voor het venster en
staarde, grog het rond door hear hoofd : Heb ik hem lief . . .
Sluys . . . Had zij hem lief . . . Zij voelde zich vreemdgelukki g al s z ij aan hem dacht ; zic h zijn knappe gestalte
voor den geest riep met dal tikje verlegenheid in 4jn bewegingen . Zj dacht aan zjn stem, die zoo beschaafd welluidend kionk als hij tot hear sprak, en vreemd, maar dit
denken gaf hear de gewaarwording, als een lichte zalige out(1 . i . IX 10

3
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roering, van eons, flu al zoo lang geleden lijkend, dat zij
hem hot Wilhelmus had hooren zingen . . .
Had zij hem lief P . . . Zij aarzelde er verder op door
to gaan ; ze moist niet . . . En dan . . , ze d urfde niet . . .
Want, antwoord gevende op doze vraag, hot antwoord dat
ze niet moist, maar bevende voor-voelde, dacht ze zich een
toekomst in, en : mijn God . . . moat zou daarvan moeten komen !
Er mocht en or kc n niets van komen . . , zag zij wel . . .
Zoo verstandig was zij wel, nu, al zeide zij zichzelve dan
ook, hoe zij vroeger dit waarschijnlijk heel anders zou
hebben ingezien . Nil zag zij hot in verstandig, al s met
een akolig verstand van koele nuchterheid : dat er nooit
jets van zou kunnen komen . Hij was rijk, beschaafd, knap ;
zij maar een eenvoudig winkelmeisje, misschien om hare
opvoeding vroeger thuis, in hot huffs onder de kerk, van
moat me~r ontwikkeling dan bij voorbeeld D o r a of Marie
of zelfs M ion . . . maar toch een eenvoudig winkelmeisje
dat zoo van niets, niets afwist waar dames van moisten en
spraken, de dames met wie meneer S 1 u y s w ij c k danste,
de dames zooals jufYrouw Wits e n i u s . . . Zij zag hem
dansen, in een groote zaal . Zijden slepen ruischten, dames
in 't glanzend wit, de halzen, de schouders bloot, werden
geleid door heeren in 't deftig zwart, met lage, uitgesneden
vesten, alien dragende handschoenen van gris-perle . . . 't Was
alles heel statig en rijk . Een muziekcorps zat achter groen e
palmen verborgen .
E m m a dacht aan haar dansavondjes in de Gouden
Kroon, de smoezelige tulle japonnetjes, de bloote klamwarme handen, den man die klapte en rondging, de heele
rij van heerendansers af, om hot geld to ontvangon, voor
ieder paar eon stuiver . . . Was hot mogelijk, dacht E m ma,
dat dit diezelfde heeren waren nit de deftige balzaal ; dat
dezelfde heeren die daar gedanst hadden met eon juifrouw
Witsenius of de zuster van meneer Sluyswijck, hier,
in hot benauwde zaaltj a van de Gouden Kroon, met Mien
of met D o r a dansten, of zelfs met M a r i e? En toch waren
hot dezelfde heeren, -- maar de dames, o neon, de dames
dat waren dezelfde niet !
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Het maakte haar heel treurig, dit alles zoo uit to denken
zittende voor het venster in haar vrije uur en starende
haar de kanarie in het blauwe kooitje aan de overzij, die
eeuwig maar wipte op zijn twee stokj es, op . . . n eer . . .
Op . . . neer . . . De zwarte mutsjes-juffrouw, vaagjes, zat er
achter, en haakte . . .
Zoodra zij echter weer met hem samen was, werd het
alles goed, als nevelden hare treurige, sours wat bitters
gedachten weg in de vertrouwdheid van het samenzijn .
'Toch was er al spoedig jets anders geworden, voelde E m m a
wel, na de twee drie eerste malen waarop zij hem ontmoet
had ; jets anders niet in zijn gedrag jegens haar, maar jets
anders juist in hare eigene gevoelens . Hoe drukker ze toch
met meneer S 1 u y s w ij c k begon to verkeeren, hoe meer
zij zich die zekere onbevangenheid, dat luchtige besef van
meerderheid, dat haar dien eersten keer met jets van trots
vervuld had, teg enover jets bleus, jets schuchter-aarzelends
in hem, ontzinken voelde, our plaats to waken voor haar
oude verlegenheid . Was hij het, die, verlegen, als jets van
zijn gevoelens in haar overgoot ? of was het haar mijmeren,
de eenzame urea voor het roam van haar kamer of 's avonds
als ze wakker lag to bed? Ze moist niet, maar het kon haar
sours kwellen, als zij, tegenover hem zittend ergens aan een
tafeltj e in een cafe en de taart lepelend of de koffie drinkende die hij voor haar besteld had, niet moist moat zij hem
zeggen moest, waarover zij met hem kon praten . Sours was
de stilts tusschen hen heerlijk, in het prettig gevoel van
zoo veilig to zitten, met z'n beidjes in 't onopgemerkt hoekje
van de groote cafe-zaal, terwijl 't buiten donkey was of
sneeuwde ; maar sours, sours had zij praten willen ; kreeg
de stilts, als die verlegenheid tusschen hen, plots jets drukkends, omdat zij dan het gevoel had als moest hij zich hij
haar vervelen . Dan voelde 'zij zich zoo dour, zoo gewoon,
zoo'n gewoon dour winkelj uffertj e, dat van niets moist, niets
van al de dingen waar hij van weten moest : kunst, litteratuur,
politiek ; en dan voelde zij zich zoo ver beneden hem staan
en had zij de klemmende gewaarwording er zoo sjofeltjes
nit to zien in haar eenvoudig manteltje, al droeg ze
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ook geregeld, als ze met hem uitging, haar beste
goed, dat ze het liefst maar zou zijn weggeloopen het cafe
nit, de straat op, naar huffs, naar haar kamertje, waar zij
beter paste dan bij dien rijken, chic-gekleeden meneer,
die zooveel.
moist
,, W at scheelt er aan . . , u is zoo stil ? . , . " had hij eens
op een avond gevraagd, toen dergelijke gedachten haar door
't hoofd woelden . Hij sprak in zijn verlegenheid flog altijd
van „u", hoewel hij het vermeed haar „juffrouw" to noemen,
bij 't begroeten of afscheid nemen haar meestal eenvoudig
de hand gaf en enkel zeide : „dag . . , d us tot morg en . . .
of : overmorgen op den gewonen tijd nietwaar . . . Adieu,
slaap a wel . . . "
Toen hij dat zoo gevraagd had, had zij even gelachen,
een kleiu verlegen zilver-lachje, en : „Ik denk . . . ach nee,
mij scheelt niets . , heusch, maar ik denk . . . ach ik dacht
u moet zich wel eens een beetje . ., vervelen met me . . .
is het niet ? . . . "
Hij zag haar verwonderd aan, als begreep hij niet, en
dat gezicht vond zij zoo comisch, dat zij, moat stoutmoediger
flu, aandrong : „Zeg u eens eerlijk . . , is het zoo niet . . .
verveelt u zich . ., niet wel eens een beetje als u met mij
nit is? . . . "
Hij schudde van n een. „Hoe komt u aan die gedachte ?"
vraagde hij, „Ik vind het j uist . . , ik . . . Weet u eigenlij k
wel, dat i1 u al dikwij is hetzelfde heb willen vragen ?"
Nu was het haar beurt hem met groote oogen aan to
zien .
„Ik begrijp niet goed," aarzelde zij „Hoe meent a ?"
„Wel, dat u zich juist met mij vervelen moest. Weet
u, ik ben niet geestig, als . . . enfin als vele anderen, zelfs
onder mijn kennissen, niet moat men noemt een „causeur",
. iemand, die jonge meisjes . . , als u . . . to
een grater
flu
boeien weet ; ik ben zoo saai . . , kom, zeg a eens
is het aan u om eens eerlijk op to biechten : vindt u me
niet . . , boven-menschelijk saai P" . . .
Zij keek hem maar aan met groote, grijze oogen . Zbo
had hij flog nooit gesproken, ze begreep niet .
flu
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,,Nu, zeg u eens . . . " animeerde hij, in een groc met
schijfje roerend, hem joist door den kellner gebracht .
Toen schudde zij energisch het hoofd .

„TJ is heelemaal niet saai, wat 'n idee, hoe komt u er

bij . . , to den ken dat ik . . .
„Dat ii?" .
„Dat ik me vervelen zoo :'" lachte zij . En nu, allebei,
lachten ze om het idee .
„ Weet u," had hij daarop bekend „mijn kennissen . . .
ik bedoel, al die menschen met wie ik in aanraking kom
thuis . . . bij mijn ouders . . . of die ik heb leeren kennen
in W . . . toen ik student was . . . de professoren en de
families waar ik wel at . . . . of mee ging naar concerten . . .
die . . . die precies weten wat „hoort" in hun stand, wat „men"
doers mag en wat niet : precies, tot op de minuut af, er
van op de hoogte zijn op welke urea men visites makers
kan zonder zich to compromitteeren, en hbe lang tenminste
zoo'n visite duren moot of uiterlijk duren m lg, onverschillig
of men elks ar wat to zeg g en heeft of niet weet u, die
menschen heb ik eigenlijk altijd execrabel vervelend gevonden . Die heeren die het als een lesje weten bij welke
gelegenheid ze een rok moeten dragen en bij welke een
gekleede jas, en die dames, die . . . ."
Zij zilverkirde haar keelgeluidje .
„Die nooit 'u g esloten japon aandoen als ze g edecolleteerd moeten zijn !"
„Joist," zeide hij, haar aanziende, „begrijpt u dat ik
die menschen very elend vin d . . . en niet . . . "
„En niet :'" kirde zij .
„En niet . . , u ' . . . "
„De dames 66k . . . biecht eens op :'", zilverde E m m a .
Enn hij, heel ernstig : „Ja, de dames ook" .
„Juffrouw ` i t s e n i u s :a . . ." drong zij nog .
Hij aarzelde . „Nu, die nu joist niet," bekende hij,
„hoewel . . ."
Hij zweeg en E m m a vroeg niet meer . Ze voelde op
eens een heftige jaloezie in zich broeien tegen die juifrouw
W its e n i u s . . . ze begreep zelve niet waarom . Ze zoo
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niet meer beleefd en vriendelijk tegen haar kunnen wezen,
als ze voortaan in den winkel kwam, dacht ze, terwijl zip
zwijgend naast men eer S 1 u y s w ij c k was voortgestapt in
de stilte der eenzame avondsin gels .
Ondanks zijn verzekering was toch
sedert
de
gedachte dat zij hem verveelde haar blij ven kwellen . Was
zij dan minder saai dan de dames van zijn stand P . . . Zip
begreep dit niet . Die waren toch veel beschaafder en
knapper en . . . mooier dan zij ! Wat vond hij dan in hair
dat hij in die andere dames mice? Zij was zoo dom . Ze
dacht, als in lichte pijn, aan een avond waarop ze toevallig over lezen en boeken gesproken hadden en hij haar verscheidene titels had opgenoemd en gevraagd : „kept u dat . . .
en dat . . , en dat ?" Ze had telkens moeten schudden van
neen, dat ze dat boek niet kende, en wat verlegen had zij
er aan toegevoegd : dat ze zoo weinig tijd had gehad om to
lezen, de laatste jaren ; de magazijn-uren waren ook zoa
lang . . . Vroeger, als kind, las ze veel . . .
Hij had niet anders geantwoord dan : „Ach zoo . . . ja,
ja . . . dat is jammer . . . maar ik begrijp . . ." En wee"r had

een oogenblik bun gesprek gestokt .
E m ma, bet zich terug herinnerend, dacht hoe die
andere dames, die hij vervelend noemde, toch z66 niet zouden
hebben hoeven antwoorden . Wat vond hij dan toch aan
haar, dat die anderen misten ? Daar ging hij avond aan
avond bijna met haar nit, betaalde haar toegangsbewijs voor
't Vari~t~ en haar vertering, en zij . . . wat gaf zij er hens
voor terug? Ze was niet mooi als Mi e n of geestig als
Jo sours zijn kon . . . Wat betaalde hij dan eigenlijk in
haar, waarvoor gaf hij dan zijn geld ? Zij schrok . Betalen ?
Betaalde hij iets in haar . . , diende zij hem dan voor . . .
amusement P . . . Dienden zullie, winkeljuffrouwen, dan altijd
all~en voor . . . amusement ? Ze dacht aan de dansavondjes
in de Gouden Kroon en aan de heeren die daar dansten
en 66k in de deftige balzalen met de zwarte rokken en
ruischende zij . Die bier grappen maakten met Mien,.
Mar i e of D o r a en ginds vleierijtjes zeiden aan dames
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als juifrouw Wits e n i u s . 1a, goed waren ze voor amusement . . . een oogenblik . . , en dah . . .
Jets in haar van trots kwam in opstand tegen deze
gedachte ; amusement to zijn . Ze wilds dat niet, al kon
ze er dan ook voor een tijd haar alleenheid door vergeten .
De avonden doorgebracht met kennissen van Bert h a
en J o voelde ze nu eensklaps als een diepe vernedering
voor zichzelve en ook haar verhouding tot meneer S 1 u y sw ij c k zag ze niet meer in hot zachte licht van een lieve
vertrouwdheid, als n .og zoo kort to voor . Er kwam nog
iets bij, dat langzaam in haar een gevoel van onwil, van
verzet deed groeien . Een paar maal, in caf6's of de pauzen
van het Variet6, had S i u y s w ij c k kennissen getroffen,
heeren-kennissen meestal, 66k met meisjes nit . Het waren
meest luidruchtige jongelui, heel anders dan meneer S 1 u y sw ij c k ; ze hadden een zekere man ier van spreken tegen
hun meisjes, die E m m a bijna voor den gek houderig
scheen en haar pijnlijk onaangenaam aandeed .
Maar het ergste was, dat meneer 51 u y s w ij c k, zoodra
hij zich met haar in 't gezelschap van zulke vrienden beyond,
zelf wet veranderd scheen . Hij praatte druk met hen, deed
studenterig dacht E m m a, zoodat hij haar vaak heelemaal
negeerde of, sprak hij haar aan, het deed op den toon van
de anderen, als wat beschermend-spottend . Ze had dan
wel in huilen kunnen uitbarsten, willen wegvluchten, als
ze slechts gedurf'd had . Ze begreep niet, dat die andere
meisjes dat duldden, blijkbaar nog aardig vonden . De nachten
op zulke avonden volgende lag zij wakker en dacht na . Ze
herinnerde zich den avond van Koninginnedag, waarop zij
van meneer S l u y s w ij c k dien zelfden indruk had gekregen
toes zij na afloop van 't vuurwerk op 't exercitieterrein
het gezelschap der anderen hadden teruggevonden. „Koni
v a n M a r g hem, nu geen gekheid" . . . Ze hoorde nog de
on.verschilligheid waarmede hij dit terloops, door zijn gesprek
met de andere heeren heen, gezegd had, toen die piss, die
to veel gedronken had, zijn arm door den hare wilds heensteken . En had hij zelf niet een grap op haar gemaakt
tegen M a r i e, welke zij niet verstaan had, maar waarom de
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anderen in laid gelach waren uitgebarsten 2 Hoe zat dat
dan, hoe zat dat P Was hij dan een huichelaar, die niets
meende van wat hij haar gezegd had, al was bet dan maar
door een half woord, een blik alleen op burs vertrouwde
oogenblikken in de stile caf&-hoekjes P Of. . . was hij bang?
Schaamde hj zich, in gezelschap van zju vrienden, missehien
voor ziju eigeu verlegeriheid? Deed hij druk juist omdat
hij verlegen was? Na zij zoo dacht, ademde zij ruimer, als
bij eon opt ossing . Ja, dat was het, dt moest bet zijn . . .
hij was verlegen en daarom deed hij zoo, lets van verteederiug voor hem warmde in haar ; bet was of zij hem
eensklaps beter begreep, als vond zij, in zijne gevoeleris,
jets van haar eigene terug. Toch was bet een storing van
de niooie gaafheid barer gedachten aan do oogenblikken
met hem, zooals zij ze bijvoorbeeld bemijmerde do lange
dagen door op 't magaziju ; als een lichte vertroebeling ;
en ij voede zich niet gansch bevredigd meer door hare
avonden, als bleef er sinds steeds jets doorheen-schinimeren
van vagen angst.
Eons was bun geprek toevallig op tooneelspelen en

opera's gekoineu en had E m m a hem bekend nog noon in

den schouwburg to zijn geweest . Ougeloovig had hij haar
aangezien, toeii aarzelend gezegcl, hoe hij graag eens met
haar gaari zou, Zondagsavonds bijvoorbeeld, als niet . . .
verlegen had hij gezwegen en zij had moeten dringen :
,,Als nict P . .
,,Ach, 't was zoo vervelend, belachelijk eigenljk, maar ...
wat kon hij er aan doers . Niet waar, ze zou willen begrijpen,
dat hij er niets aan doers ken, de wergild, de menschen
niet ken veranderen, al waren ze met bun vooroordeelen
dan ook vaak bolachelijk . . .
,,Maar wat dan, wat was er dan eigenlijk 2" had ze
gevraagd, vol opgewekt verlangen plotseling eons met hem
naar den grooten stadsschouwburg to kunnen gaan, wat
ongeduldig dat hij er zoo lang omheen draaide . En hij,
ineens, kwain er flu maar voor nit : dat hot niet ging . . .
em do menschen . . .
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,,Ziet ii," had hij gezegd, ,,u moet dat goed begrij pen .
1k voor mij vied het bespottehjk-kleingeestig, maar wezen1jk de men when zjn flu eenmaal zoo, en, u beg rijpt, dat
ik ze in miju positie een beet] e moet ontzien . Een advocaat die niet om de mensehen en de maatschappij geeft,
is een onbestaanbaar ding ." Enfin, 't kwam dan bier op
neer . Hoe graag hij ook met hair zou gaan, bet ging niet
om zjn kennissen .
,,Weet ii, de schouwburg, voora wanneer een bekende
opera gegeven wordt - en zoo een wilde u toch juist
gwarn e zien, filet waa.r? - is om zoo to zeggen bet contrum van mijn familie en kenuissen ; j e valt er haast over ze .
Gesteld dat ik daar nu met u binnenkwam, (ongemerkt
b1jven zou nooit gaan), darn . . . ach u begript zelf wel . . .
u is voor hen een oubekende dame . . . ze . . . ach, 't is ellendig, maar ze denken zoo gauw . . . bet ergste . . . "
,,llet . . . . ergste P . . . ." vraagde zij en een flauw vermoeden van wat hij meende rees bij haar op .
Hj antwoordde niet dade1jk ; verlegen zag zij hem
slikken, en een licht-rood bedekte zijn wangeri, onder ziju
baard . Eindelijk opperde hij aarzelend : ,,We zouden misschien . . . kunnen boven zitten . . . op do tweede galerij . . .
men ziet daar wel niet zoo goed . .g maar. . ." Doch zj, beslist, schudde hot hoofd : neen, lieten ze bet maar filet doen . . .
ze . . . bet kon haar toch eigenhjk niet schelen . . . naar den
schouwburg to gaan, en . . . ze had weinig tijd vanavond . . .
heusch . . . cii morgenavond ook . . . hij moest bet niet kwalijk neinen, rnaar eigenlijk had ij bet deze heele week door
's avonds erg druk . . . erg druk . . . op haar kamer . . .
Verbaasd, als in licht verwijt, zag hij haar aan . ,,Is u
boos P" vraagde hij verlegen .
Maar zij schudde van neen, herhaalde alleen van dat
zij bet zoo druk had deze week .
,,Maar de volgende week . . . dan zie ik u toch weer2"
smeekte hij.
Zij aarzelde . ,,Ik . . . ik weet bet niet . . . misschien . . . "
ontweek zij ; zeide flog eens van nu heusch naar huffs tie
moeten ; er lag werk voor de zaak op haar to wachf en . llij

42

„GUILLEPON PEERES" .

bra.cht haar tot aan de straat waar zij woonde, en onderweg wieselden beiden geen woord .
Zonder haar lamp aan to steken had zij zich, in 't
grijzige donkey van haar kamer, op een stoel laten neervallen. Zij snikte . Het was of zij een groote vernedering
had ondergaan . En toch . . , wat was er eigenlijk gebeurd,
dat haar reden gaf bedroefd en boos to zijn ? Wat had hij
gezegd dat niet water was, niet de zuivere, zuivere waarheid ?
Was ze dan niet maar eenn gewoon burgermeisje, een meisje
nit een winkel, met wie hij onmogelijk zich aan zijn kennissen vertoonen kon ? Wat stemde haar dan zoo verdrietig,
zoo bitter? . . .
In de doode zwijging der verschemerde kamer zat zij
stil, snikkende, met droge oogen s bet hoofd in den arm
gesteund op bet blad der groote, ronde tafel . Het scheen
haar plotseling of bet leven zijn laatste waarde voor haar
verloren had, of zij eenzaam, van ieder verlaten, haar weg
ging door een wereld van kille kou . Ach . . , klaagde bet
in haar, waarom dan had, zij hem moeten ontmoeten, waarom
was hij vriendelij k en beleefd voor haar geweest . . , was
bet niet om haar daarna des to meer to vernederen ? . . .
En zij dacht aan L e o . . . Hij was, in hare stemming van
zoet geluk, zoo weinig in hare herinnering geweest, die
laatste weken . Had de gedachte aan hem niet telkens als
een schaduw van oude twijfelingen, oude droef heid geschemerd over dat geluk, en zij, in bet onbewuste egoIsme barer
teere gevoelens van 't oogenblik, hem de herinnering aan
deze twijfelingen, deze droef heid, niet bijna kwalijk genomen nu, er verre vandaan dat zij zichzelve nog door schuldbesef zou hebben gekweld ? Nu, flu stood hij voor haar, alb
dien zomermiddag op bet stifle landwegje, rustig-kalm . . .
En nu, flu welden tranen in haar oogen op en schreide zij
in een onbestemd verlangen . . . Hij zou haar niet vernederd
hebben als die ander, schreide zij week .
Het scheen haar, in haar smart, of niemand haar meer
lief had .
(Wordi vervolgd .)
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Prof. Tn. BTTSSEMAKER .

,,Fellow-citizens, we cannot escape history . We, of this
congress and this administration, will be remembered in
spite of ourselves. No personal significance or insignificance
can spare one or another of us . The fiery trial through
which we pass will light us down, in honor or dishonor,
to the latest generation" 1).
Zoo sprak, in December 1862, president L i n c o l n tot
de leden van het Congres der Vereenigde Staten, dat to
Washington vergaderd was . Op het eeuwgetij van zijn geboortedag, den 12den Februari 1909, is in alle landen der
beschaafde wereld zijn naam met de grootste vereering genoemd, glanzende roem omstraalt zijne nagedachtenis, en
ontwijfelbaar zal bij het verre nageslacht A b r a h a m L i nc o 1 n onvergeten blijven, wanneer de heugenis aan thans
vermaarde tijdgenooten reeds lang is verbleekt . Maar zal
het zijn om ,,the fiery trial", waarvan hij in 1862 gewaagde ? Reeds thans, na flog geen halve eeuw, verbindt
zich voor velen aan den naam van L i n c o l n eigenlijk
1) Deze aanhaling en andere, die in dit opstel voorkomen, zijn bijna
alle genomen nit : Abraham Lincoln . A History by John G. Nicolay
and John Hay, 10 vol, (New-York, 1890), een werk dat vooral zijne waarde
ontleent aan de documenten, door de schrijvers in den tekst ingelascht .
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alleen de gedachte aan de afscha#f .ng der slavernij in de Vereenigde Staten, en juist die verbintenis is hot, die hem hat
voortleven waarborgt in de herinnering ook van den later
nakonneling . En toch was hot niet voor dit doel, dat hij
in 1861 zijne medeburgers to wapen riep . Indien riot een.
.aantal staten gepoogd had zich van de Unie los to
makers en een zelfstaudige coufederatie to stichten, zou
L i n c o l n zich strikt onthouden hebben van eenige inmenging in hot instituut der slavernij binnen de grenzen,
waar hot toenmaals bestond . Niet om aan de slavernij eenn
einde to makers maar om de Unie to handhaven heeft hij
hot zwaard getrokken, en toen de vreeselijke oorlog reeds
geruimen tijd had geduurd, zou hij nog gaarne den
vrede hebben hersteld met behoud der slavernij op den
ouden voet, wanneer slechts de zuidelijke staten hun opzet
om zich of to scheiden hadden willen later var. en .
Niettemin blijft toch terecht L i n c o in ' s naam nauw verbonden aan de groote uitkomst, die verkregen word : de omstandigheden lagers zoo, dat, of zij hot bedoelden of niet, alien
die de Secessie bestreden tegelijk kampten tegen de slavernij
en door hunne overwinning aan de menschheid een onschatbaren dienst bewezen . .In diesn strijd tegen de Secessie is L i nc o 1 n de volhardende leider geweest . Nooit echter zou hij in
de gelegenheid gekomen zijn om zulk een rol to vervullen, als
in de Unie niet een slavenkwestie had bestaan ; als kampioen,
niet voor de afschafng der slavernij maar tegen de viibreiding van hot gebied waarin zij was geoorloofd, heeft hij
in die mate de aandacht op zich kunnen vestigen, dat hij
voor hot presidentschap in aanmerking kwam . Zoodra dus
L i n c o l n's naam meerdere bekendheid verkregen heeft, is
hij genoemd in verban d met die afschuwelij ke in stellln g,
aan wier opheffing hij voor good is vastgeklonken .
Het stood zoo fraai en nobel in de verklaring vann
onafhankelijkheid van 4 JTuli 1776 : ,,we hold these truths
to be self-evident, that all men are created equal, that they
are endowed bij their Creator with certain unalienable
Rights, that among these are Life, Liberty and the pur-
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suit of Happiness" . Maar het verging den kolonisten in
Noord-Amerika als zoovelen in Europa, die natuurrechteljke
theorieen luide toejuichten, als hare toepassing hun zelven
to stale kwam, maar ze vergaten, wanneer de praktijk hun
niet sehikte . Pr is geen enkele aanwijzing dat zij, die vol
geestdrift deze van zeif sprekende waarheden hielpen opsteler een oogenblik aan dachteu, ze ook ten goede to
doer komen aan hunne zwarte medesehepselen, die zij as
slaven gebruikien .
Reeds op dezen tijd was de slavenbevolking zeer ongeiijk verdeeld, echter niet omdat hier een dieper besef van
het orirecht der slavernij aanwezig was dan gincis, maar
ten gevoge van klimatologische en oeconomische verhoudirigen . In de vier meest noordelijk gelegen kolonies of staten - gezamenlijk Nieuw-Engeland genoemd -, waar de
bevolkirig al naar geang van het jaargetij zich met de
bebouwiiig van een weiriig vruchtbaren grond, met handwerk, net visscherij, met scheepvaart geneerde, had zij aan
savenarbeid geen behoefte, was een slaaf een luxe-artikel .
In de middenstaten - New-York, New-Jersey, Pennsylvania en Delaware - beg on, in deze j aren de handel van
enkele kuststeden zich al wel krachtig to ontwikkelen,
maar het hoofdbedrijf was toch de verbouw van levensmiddelen, en hierbij werd op de groote boerderijen van

slavenarbeid heel wat gebruik gemaakt . Kwam men echter
ten widen van de zoogenaamde Mason and Dixon's Line
-- de grens tusschen Pennsylvania ten noorderi, Maryland
en Virginia ten widen, - dan bereikte men eerst het
echte slavengebied, waar op de plantages enkele stapelproducten werden verbouwd, in Virginia, Maryland en
Noord-Carolina tabak, in Zuid-Carolina en Georgie rijst
en indigo.
Gednrende den onafhankelijkheidsoorlog en de eerstvolgende jaren na den vrede ontstond aan weerszijde van den
Oceaan eene bewegirig om aan de exploitatie der zwarten
paal en perk to stellen . In Engeland werd in 1787 eene
vereenigirig opgericht ter bestrijding van den slavenhandel,

twee j aar later deed W ii b e r fo r c e voor de eerste maal
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in het Parlement het voorstel om dien handel to verbieden. In diezelfde jaren begonnen vele inwoners van NieuwEngeland en de middenstaten zich de kwestie der slavernij
ook in toenemende mate aan to trekken, deels uit mededoogen met het lot der zwarten, deels omdat deze als een
ongewenscht element der bevolking werden beschouwd .
Bit leidde in 1787 tot een belangrijk gevolg .
Toen Engeland in 1783 met zijne vroegere kolonies
vrede had gesloten, had het hear tevens het gebied afgestaan tusschen de Alleghenies en de Mississippi, dat nog
nagenoeg geheel ongekoloniseerd was . A.an wie behoorde dit,
aan de Unie in zijn geheel of aan elk der staten afzonderlijk voor een gedeelte ? De bondsregeering, het Congres dat
krachtens de Articles of Confederation het beleid van taken
had, moist achtereenvolgens verschillende staten to bewegen
hunne aanspraken aan de Unie of to staan, zoodat zij de
beschikking kreeg over een nationaal domein . In 1787
nu nam zij ten aanzien van een gedeelte deter landen een
gewichtig besluit : het gebied ten noordwesten van de
Ohio werd onder een voorloopig bewind gestel d van Unieambtenaren ; op den duur, wanneer de bevolking talrijk
genoeg zou geworden zijn, zouden er zes staten nit gevormd
worden, die met geheel dezelfde rechten als de oude dertien
staten in de Unie zouden worden opgenomen ; maar in dit
North-West Territory, zooals het voorshands genoemd werd,
zou slavernij voor altijd verboden zijn . Zoo werd voor het
eerst een groot gebied voor de slavernij gesloten .
Het was een der laatste daden van het Congres, dat
nit kracht der bondsakte van 1781 vergaderde ; kort daarna
kwam de conventie bijeen, aan wie was opgedragen de
Articles van 1781 to verbeteren maar die feitelijk een nieuwe
constitutie ontwierp . Bij de beraadslagingen hierover werd
het slavenvraagstuk ook meer den eens to berde gebracht,
echter niet uit humanitaire maar uit staatkundige overwegingen . Be wetgevende macht zou berusten bij een
Congres, bestaande nit twee lichamen, een Senaat, waarin
iedere staat twee afgevaardigden zou hebben, en een Huis
van Vertegenwoordigers, wier aantal voor elken staat niet
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gelijk zou zijn maar of hankelijk van de grootte der bevolking. De uitvoerende macht zou worden toevertrouwd aan
een president, die zou gekozen worden door kiezers, wier
aantal voor de onderscheiden staten ook weer naar den
grondslag der bevolkin g berekend worden zou . Natuurlijk
was het een hoogst belangrij ke vraag, of bij deze berekening
de slaven ten voile zouden worden meegeteld . Aanvankelijk
moisten de vertegenwoordigers der zuidelijke staten door to
zetten, dat zij bevestigend werd beantwoord ; dock diezelfde
heeren wilden van zulk eene berekening niets weten, toen
het aankwam op het vaststellen der bijdragen, die de staten
in de huishouding van de Unie zouden betalen ; zij betoogden
toen, dat slavenarbeid minder productief is dan vrije arbeid
en wilden daarom de quotes niet naar den grondslag der
bevolking maar naar een anderen maatstaf bepaald hebben .
Begrijpelijkerwijze echter was dit de meerderheid to kras,
en het slot was een vergelij k ; de bevolking sbasis bleef
gehandhaafd, maar de slaven zouden hierin slechts voor
drie vijfden van burs werkelijk aantal worden meegeteld,
e venzeer echter wear bet de berekening ivan bet aantal
afgevaardigden enn presidentskiezers als wear bet de financieele bijdragen gold .
Opnieuw kwamen de slaven ter sprake bij de debatten
over bet recht van bet Congres om in- en uitvoerrechten to
heffen ; aan het ontwerp toch, waarin dit recht werd omschreven, was een clausule toegevoegd, die nadrukkelijk aan bet
Congres verbood den invoer van slaven to belasten . Tegen
dit verbod openbaarde zich krachtig verzet, maar van
anderen kant werd bet met heftigheid verdedigd ; immers,
indien bet niet opgenomen werd, zou bet Congres in staat
zijn om door bet heffen van zeer hooge rechten den invoer
van slaven feitelijk onmogelijk to makers . Een vergelijk
was ook her de uitkomst : voor bet jaar 1808 zou bet
Congres geen maatregelen mogen semen om to beletten,
dat de onderscheiden staten in hun eigen gebied zoodanige
personen invoerden als zij zouden goedvinden ; onderwijl
mocht het wel belasting leggen op den invoer van slaven
maar tot geen hoog er bedrag dan van tiers dollars per stuk .

8

ABRAHAM LINCOLN .

Deze schikking echter kwam niet tot stand, zonder dat zich
ernstige stemmen tegen zulk een openlijke, zij het dan ook
tijdelijke, bevestiging van den slavenhandel verhieven ; zij
was strijdig met de beginselen der revolutie, zoo werd
betoogd ; zij wierp een smet op het karakter der A.merikanen . Doch deze opvatting was nog verre van algenieen
de vertegenwoordigers van slechts vier staten stemden
tegen het vergelijk, en ook de openbare meening kwam
niet in verzet . Alleen in Pennsylvania was een sterke
beweging merkbaar, en evenals in Engeland waresn het ook
in Armerika vooral de Quakers, die zich allereerst teg en den
slavenhandel maar dan ook tegenn heel het instituut der
slavernij krachtig aankantten . Zij en de Abolition Society
van. Pennsylvania, waarvan B e n j a m i n F r a n k l i n de
voorzitter was, richtten in 1790 aan het Congres petities,
waarin zij er op aandrongen, dat het alle macht, waarover
het krachtens de constitutie beschikken kon, zou aanwendenn
om een rechtvaardige en barmhartige behandeliug der slavers
to bevorderen. Buitengewoon heftig was de taal van de
vertegenwoordigers der slaves staten over de indiening dezer
verzoekschriften, die dan ook niets bereikten ; integendeel, de
stelling werd bevestigd, dat de slavernij behoorde tot die
inwendige aangelegenheden der on derscheiden staten, waarmee het Congres zich niet to bemoeien had. Enn toeu NoordCarolina, anderer voorbeeld volgend, zijne a.anspraken op
het westwaarts gelegen gebied tusschen de Alleghanies en
de Mississippi aan de Unie overdroeg, bedong het nadrukkelijk,
dat hierin to geener tij d door het Congres ma .atregel en
zouden worden getroffen strekkende tot afscha.fhng den
slavernij . Weldra was een gedeelte dezer landen voldoende
bevolkt om als nieuwe staat, onder den naam van Kentucky,
in de Unie to worden opgenomen ; zijn noordelijke grens
werd gevormd door de Ohio, die tevens de zuidgrens was
van het North-west Territory, waarin de slavernij was verboden, en zoo werd deze rivier in de landen tusschen
Alleghanies en Mississippi de lijn, die de slavenstaten en
de zoogenaamde vrije staten scheidde .
In de eerstvolgende jaren kreeg de slavernij nog een
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verhoogde beteekenis in Zuid-Carolina en Georgie . De verbouw van indigo, die herhaaldelijk door insecten werd vernield, maakte pleats voor dien van katoeu, die wel slaagde
maar aanvankedijk toch groote belemmering ondervond, dear
de zuivering van bet product nog met de hand geschiedenn
n.oest en dientengevoige to kostbaar was. Lang duurde bet
evenwel niet, of de machine werd uitgevonden, die den
handenarbeid vervangen kon, en sinds de toepassing der
cotton-gin, in 1795, nam de katoenverbouw met reuzensnelheid
toe, vooral toen ongeveer terzelfdertijd de nieuwe spin- en
weefmachines in Engeland, die de verwerking van bet product geweldig bespoedigden, een steeds stijgende vraag
teweegbrachten . Daarmee ging in de katoenstaten een klimmen de behoefte aau negers gepaard, want uitsluiten d op
hun arbeid berustte de teelt van dit nieuwe winstaanbrengende stapelproduct . En de ongelukkige zwarten hadden bier
een harder lot dan in de noordelijker gelegen slavenstaten,
wear de tabaksplanters to midden van hunne slaven op
hunne plantages woonden en zich dikwijls ook aan hun lot
gelegen lieten zijn . Het ongezon.de klimaat van de moerassige streken der zuidelijkste staten had ten gevolge, dat
her de rijst- en katoenplanters slechts een korten tijd van
bet jeer op hunne landen doorbrachtenn en bet toezicht op
de slaven aann ondergeschikten overlieten, dire natuurlijk
hunne task tot to grooter tevredenheid banner patroons
vervulden, naarmate de oogstenn rijker uitvielen . Daarom
haalden zij nit de negers, die den ongezonden arbeid ook
niet lange jaren konden volhouden, zooveel als maar mogelijk
was gedurende den tijd dat zij bruikbaar waren .
Terwijl op deze wijze de slavernij in bet zuiden steeds
grooter rol inn bet oeconomisch levee ging vervullen, verbreidde zich ten noorden van Mason and Dixon's Line meer
en meer de opvatting, dat de slavernij zoowel in moreel
ads in politiek opzicht een ernstig kwaad was, en gaandeweg
werd sinds 1787 in alle noordelijke en middenstaten, met
uitzonderiiig van Delaware, de slavernij afgeschaft. Gedurig
groeide bet aantal van anti-slavernij-vereenigingen aan, en
menig slavenhouder in bet zuiden vernam met zorg en
O IL I X LO
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verontwaardigin g de uitin gen van vij andschap tegen een
instelling, die hij als onmisbaar beschouwde en ook geenszins
als slecht erkende . Die zorg was to grooter, omdat de blanke
bevolking der zuidelijke steeds meer ten achter kwam bij
die der midden- en noordelijke Staten . In. 1800 was het
aantal inwoners ten noorden van Mason and Dixon's Line
omstreeks 2 .700.000 en ten zuiden 2 .200.000 ; maar onder
het eerste getal waren slechts 100 .000, onder het tweede
900 .000 slavers . Dat de verhouding in de eerstvolgende jaren
na 1800 niet nog veel ongunstiger werd, was toe to schrij ven,
deels aan de snelle kolonisatie van de landen ten westen
van Georgie, wear de katoenaanplanting voortreffelijk gedijde,
maar anderdeels ook aan nieuwe aanwinst van gebied door
de Unie : in 1803 kocht zij van Napoleon het Louisianagebied, in 1819 van Spanje Florida .
De grenzen van Louisiana near het westen waren onzeker,
maar n oordwaarts strekte het zich uit tot Canada . Op het tijdstip van den aankoop had cut reusachtig gebied nog slechts
twee centre van bevolking : in het zuiden, aan den mood der
Mississippi, New-Orleans, en near het midden van de rivier
St. Louis ; in beide streken bestond slavernij . Het snelst
groeide de bevolking aan in het zuidelijk gebied, waaruit
in 1812 een nieuwe staat werd gevormd, die onder den
naam van Louisiana een pleats in de Unie kreeg als slavenstaat, zonder dat zich her tegen eenig verzet liet hooren .
Maar anders was het, toen in 1820 voor een stuk van het
noordelijker gelegen gebied, met St . Louis tot hoofdstad,
toelating tot de Unie werd gevraagd als slavenstaat . Missouri
dit was de naam van den nieuwen staat
behoorde
near veler meening een vrije staat to zijn ; zijn zuidelijke
grens lag op 36°30` N.B., ongeveer op dezelfde breedte als
het laatste gedeelte van de Ohio, verlengde men in gedachte
de Ohio near het westen en Meld men vast aan die rivier als
de grens tusschen slavenstaten en vrije Staten, den moest
Missouri, dat immers ten noorden dier grens lag, als vrije
staat worden opgenomen . Met groote hevigheid werd hierover
gestreden, totdat men eindelij k eene schikkin g trof : het
zoogenaamde Missouri-Compromise bepaalde, dat Missouri als
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slavenstaat zou worden toegelaten, maar dat in hot overige
gebied van de Louisiana-purchase, voor zoover hot gelegen
was ten noorden van 36°30', slavernij voor altijd zou verboden zijn .
Doze schikking, die voor hot strijdpunt van hot oogenblik ears de zuidelijken de zege gaf, richtte toch voor de
toekomst weer een barriere op tegen de uitbreiding der
slavernij near hot Noorden, en dit had ook belangrijke
beteekenis voor de politieke machtsverhoudingen . In hot
Huffs van Vertegenwoordigers overtrof hot aantal leden
uit de vrije staten aanmerkelijk dat uit hot slavengebied
tengevolge der bevolkingscijfers, waarbij men zich to herinneren heeft, dat de slavers slechts voor drie vijfden. in
rekening werden gebracht ; en om gelijke reden bestond
die overmacht der vrije staten ook b1j de benoeming van
kiezers voor hot presidentschap . Alleen in den Senaat kon
hot evenwicht bewaard worden, indien word zorg gedragen,
dat niet moor vrije staten den slay enstaten werden toegelaten, want in dit lichaam had immers elke staat twee
afgevaardigden. Tot nu toe was dit geschied, in 1820
waren er van ieder elf ; Missouri bracht de meerderheid
ears de slavenstaten, maar doze duurde slechts eenn
oogenblik : nog in hetzelfde jeer toch word de gelijkheid
hereto) d door de opneming van Maine, in hot hooge
Noorden . De groote vraag was echter, of dat evenwicht
zou to handhaven zijn voor de sla venstaten ; wear de
ruimte to vinden, die een voldoend aantal staten zou
leveren, om op to wegen tegen de nieuwe leden der
Unie, die ongetwijfeld de gestadige kolonisatie can hot Noorden op den duur zou voortbrengen ? Voor hot oogenblik
echter drong zich die kwestie, al trok zij al wel de aandacht, nog niet op den voorgroud ; hot staatkundig levee
in de Unie vertoonde thane nog goon op de slavernij gebaseerde tegenstelling tusschen Zuid en Noord, die alles
overheerschte, en de partijgroepeering berustte op andere
verschillen . De twee groote partijen, de Whigs en de
Democraten, die zich in doze jaron vormden, bekampten
elkaar in vragen van finanoieele politick, van bescherming
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der nijverheid, van aanleg vann wegen en kanalen, kortoinn
van velerlei problemen van binnenlandsehe staatkunde,
waarbij de verhoudingen zich ook wel eens verschoven
naarmate van de belangen, die aan de orde kwamen, en
bovendien persoonlijke overwegingen soma een krachtig
woord meespraken . De Democraten hadden hun grootstenn
aanhang in hot zuiden maar telden toch ook talrijke
volgelingen in de midden- en noordelijke staten, en van
de Whigs gold het omgekeerde. Onder deze omstandigheden
was voor de slavenhouders stellig niets to vreezen van het
Congres, dat trou revs bovendien geen bevoegdheid had om
zich met de slavernij in de onderscheiden staten to bemoeien .
Maar buiten . het Congres ging de anti-slavernij-beweging
voort en maakte in toenemende mate hunne verbittering
gaande . En niet zonder reden . In 1829 on 1830 verspreidde
eon vrije neger nit het Noorden, W a 1 k e r geheeten, eon
door hem geschreven pamflet, waarin hij niet alleen de
vrije negers opwekte om zich de zaak der slaven ter harts
to nemen, maar ook de slaven zelf, met verwijzing naar
hun numerieke meerderheid, aanspoorde om in opstand to
komen, als de gelegenheid gunstig was . In 1831 begon eon
inwoner van Boston, William Lloyd Garrison, de
uitgave van een courant, getiteld ,,The Liberator", waarin
hij met felheid de slavernij aanviel en op volledige abolitie
aandrong . In ditzelfde jaar brak in Virginia een slavenoproer nit, dat spoedig met groote strengheid werd onderdrukt . Geenszins is to bewijzen, dat dit oproer eon gevolg
was van Walkers ,,Appeal" of van Garrison's ,,Liberator" ; maar hot is toch volkomen begrijpelijk, dat men in het
zuiden tusschen hot eon en hot ander verband legde . Strenge
maatregelen werden getroffen om de verspreidin g van zulke
geschriften tegen to gaan, hevige bedreigingen geuit tegen
G a r r i s on . Deze echter list zich hot zwijgen niet opleggen,
integendeel, hij streefde naar vereeniging on samenwerkin g
van geestverwan .ten en bracht in 1833 to Philadelphia The
American Anti-Slavery Society tot stand .
Men bedenke
wel, wat dit abolitionistisch streven voor de slavenhouders
to beteeken en had : hot bedreigdo hen in hunne welvaart
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en eigendom
want hiervan vormden de slaver eon aanzienlijk deel
, maar hot bracbt bovendien hot lever van
hunne families en hen zelf in gevaar door rechtstreeksche
of zijdelingsche aansporingen tot opstand . Gees wonder,
dat de zuidelijke staten een beroep deden op de noordelijke
en ook op bet Congres, om zulk eon propaganda riot to
gedoogen . Voorshands had dit goon gevolg . Maar toes
eon stroom van anti-slavernij-geschriften zich over hot
zuiden bleef uitstorten, toonde de toenmalige president,
J a c k s on, tot op zekere hoogte bet recht tier zuidelijken
op bescherming to erkennen : in zijne boodschap aan hot
Congres van December 1835 betoogde hij de noodzakelijkheid van eon strong verbod aan de posterijen om geschriften in omloop to brengen, die aanhitsing der slavern tot
oproer beoogden . Doch dit grog den zuidelijken niet ver
genoeg, en bun leider uit Zuid-Carolina, C a 1 h o u n, diende
eon ontwerp in, dat aan alle postmeesters verbood eenig
gedrukt stuk betreffende de slavernij of to geven in staten
en territories, waar publicaties van dies aard niet geoorloofd wares. Dit voorstel echter word verworpen, en evenmin slaagden de pogingen, in de wetgevende vergaderingen
van verschillende noordelijke staten beproefd, om verbodsbepalingen uit to worker tegen hot drukken van geschriften
ter bestrijding der slavernij . Een kleinen troost vonden
de slavenhouders in de houding van hot Congres tegenover
de A bolitionisten in een andere aangelegenheid . In tegenstelling met de verschillende staten, die in allerlei inwendige aangelegenheden, waartoe ook de slavernij behoorde,
zelfstan.dig beheer hadden, was hot district Columbia, waarin
de hoofdstad Washington gelegen is, geheel aan hot Congres ondergeschikt. Ook bier bestond slavernij, en nu overstroomden de abolitionistische vereenigingen hot Huis van
Vertegenwoordigers met petities, die afschaffing van den
slavenhandel en de slavernij in hot district vroegen . In
1836 ram hot .Huis, welks meerderheid die eindelooze
petities moede word, na heftig debat hot besluit, dat zij
eenvoudig voor kennisgeving zouden worden aangenomeu .
Hot ways een triumf voor de zuidelijken ., die eehter in som-
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mige noordelijke Staten groote verontwaardiging wekte,
minder wegens sympathie met hot streven der A.bolitionisten dan omdat hot dierbaar recht van petitie or door
werd aangetast. Populair was overigens hot abolitionistisch bedrijf, dat hot land met onrust vervulde, ook in
hot noorden volstrekt niet ; op tal van plaatsen werden
meetings der A.bolitionisten gewelddadig door hot yolk verstoord, hunne drukkerijen vernield, hunne leiders bedreigd,
en een enkele maal kwam hot tot doodsiag, ale edelmoedige
maar onverstandige hardnekkigheid van Been wijken moeten
wilde . Een predikant, L o v e j o y geheeten, had to St . Louis, de
hoofdstad van den slavenstaat Missouri, gedurende eenige
jaren onbelemmerd een courant uitgegeven, maar toen hij
hierin meer en meer kritiek ging oefenen op de slavernij, werd
de stemming der bevolking hem gaandeweg zoo vijandig,
dat hij hot geraden achtte to verhuizen . Hij trok naar de
overzijde van de Mississippi, naar den vrijen staat Illinois,
waar hij zich to A lton wilde vestigen . Maar hot yolk van
A.lton, dat hem bij name kende, was ook niet gedie ud van
onrustwekkende abolitionistische propaganda, en op den eigen
dag zijner aankomst liep hot to hoop, maakte zich van zijn
pers meester en gooide die in de rivier . Een meeting word
belegd, die L o v e j o y voor zich ontbood . Hij verscheen, en
zijne verzekering, dat hij van zinc was in zijn blad zich
met politiek niet to bemoeien en louter godsdienstige aangelegenheden to bespreken, bracht de menigte tot bedaren,
zoodat hij verlof kreeg zijn pers weer op to visschen en
zijne courant nit to geven . Maar L o v e j o y hield zich niet
aan den geest van de afspraak en hervatte weldra zijne
aanvallen op de slavernij . Wederom raakte hot plaatsje in
beroering enn een aantal afgevaardigden nit hot yolk ging
hem rekenschap vragen . Dozen keer schonk hij hun klaren
wijn : hij verklaarde to moeten doen moat hij ale zijn plicht
beschouwde, en veroorloofde zich bovendien nog of keurende
opmerkingen over volksoploopen . Dat was olio op hot vuur ;
opnieuw bemachtigde de menigte de pers, die wederom to
water ging . Maar L o v e j o y wilde thane van goon wijken
moor moeten en zette zich, door enkele medestanders gesteund,
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met fanatisme tegen hat yolk in : een nieuwe pare ward
besteld, en toen die aankwam, bracht hij haar onder in
een pakhuis, waar hij en zijne vrienden zich nu ook verschansten om hat di erbare werktuig met hue levee to
verdedigen . Wat to voorzien was gebeurde : de woedende
menigte kwam hat pakhuis belegeren, schoten warden gewisseld, en L o v e j o y ward doodelijk getroffen . Het martelaarschap, dat hij blij kbaar zocht, had hij gevonden .
Zulke geweldpleging kon natnurlijk bij bezadigde
menschen in. Illinois geen goedkeuring vinden, dock in zijn
of keer van abolitionistische progaganda was hat yolk van
Alton geheel in overeenstemming met de gevoelens der
Wetgevende vergadering van den staat, die nog onlangs,
enkele maanden geleden, zich hiertegen ten duidelijkste had
uitgesproken . En hat was bij die gelegenheid geweest, dat
Abraham Lincoln voor hat eerst zijn stem over de kwestie
der slavernij had laten hooren.
Op dit tijdstip was A b r a ham L i n coin 28 jaar en
was hij juist begounen zich naar boven to werken nit de
kommerlijke omstandigheden, waarin hij was opgegroeid .
Zijn grootvader, ook AA bra h a m geheeten, die tot de vroege
kolonisten van Kentucky had behoord, was in 1784 door
een Indiaan vermoord, en zijne weduwe had toen de kleine
boerderij, op den onveiligen voorpost, verlaten en zich met
hare drie zoons gevestigd to Elisabethstown, in WashingtonCounty, een streak, die reeds wat meer bevolkt en daardoor
minder gevaarlijk was. De jongste van haar drietal, Thomas,
ward daar voor hat timmermansvak opgeleid, maar bracht
hat er niet ver in ; hij was van een trage natuur, zonder
geestkracht en volharding . In 1806 huwde hij N a n c y
H a n k s, de onwettige dochter van zekere L u c y H a n k s,
nit eene familie, die maatschappelijk zeer laag stood . Reeds
in 1808 gaf T h o m a s zijn timmermansbedrijf op en ping
zijn geluk beproeven in den landbouw ; hij zette zich near
in hat tegenwoordige La Rue County, in de buurt van
Hodgenaville, en in de armelijke wooing, die hij daar met
vrouw en dochtertj e betrokken had, ward den 128II Febr.
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1809 Abraham Lincoln geboren . Zij n vader moest waarschijnlijk ook in zijn nieuwe woonplaats harder werken dan
hem lief was, en na weinige jaren verhuisde hij alweer naar
een ander deel van Kentucky . Maar hot ging hem hier niet
beter, en dan besloot hij dozen staat, waar gaandeweg de
bevolking stork was aangegroeid en ordelijke toestanden
geschapen waren, to verlaten ; in 1816 pakte hij zijne schamele
have samen en verhuisde met zijn gezin noordwaarts, naar
Indiana, waar de kolonisatie van jonger datum was . De
kleine A b r a h am, toenmaals zeven jaar, was tot dien tijd
nagenoeg in 't wild opgegroeid, en de omstandigheden in
zijne nieuwe woonplaats warenn al evenmin gunstig voor
zijne geestelijke ontwikkeling .
De jongste verhuizing van Thorn a s L i n coin viol
juist in den tijd van den grooten trek naar hot westen .,
die hot uitvloeisel was van de moeilijke jaren, welke de
oostelijke staten moesten doormaken ten gevolge van do
gebeurtenissen in Europa . Ernstig had hunne welvaart to
lijden vann de blokkade-decreten, waarmee Engeland en
Frankrijk elkaar bekampten en waaruit verschillende verwikkelingen van de Unie met die mogendheden voortsproten ; dan van den oorlog met Engeland, van 1812-1814,
eindelijk, na hot herstel van den vrede, van de overstrooming der A.merikaansche markt met Engelsche producten,
die de jonge industrie der Unie met ondergang bedreigde .
Groot was hot aantal van hen, die on der den zwaren druk
der tijden hunne oude woonplaatsen verlieten, om in de
onmetelijke ruimten tusschen A ileghanies en Mississippi eon
uieuw bestaan to beginners. Sind 1807 steeg de stroom der .
emigranten naar hot westen gestadig, en in de eerste
jaren na 1814 bereikte hij zijn hoogtepunt . Groote karavanen van trekkers bedekten de hoofdwegen, en van 1816-1820 konden vier nieuwe staten worden gevormd en in
de Unie opgenomen, Indiana en. Illinois in hot noorden,
Alabama en Mississippi in hot zuiden . Voor de squatters,
die zich in onontgounen streken vestigden, was hot inn de
eerste tijden eon levers vol ontbering, want op hot dichte
wood moest de akker veroverd worden . ©,m eon tijdel jk

ABRAHAM LINCOLN .

57

onderdak to hebben, bouwde de nieuw aan gekomen kolonist een zoogenaamd ,,half-faced camp", een keet, die aan
de voorzijde geheel open bleef en dear dus de inwonenden
blootgesteld liet aan de ongenade van weer en wind ; deze
gebrekkige schuilplaats moest dienst doers, totdat een
blokhuis was opgetrokken, dat mettertijd, als het den bewoner goed ging, in een ruimere mooning van twee verdiepingen veranderen kon . Onderwijl ging het vellen en rooien
der boomers voort, straks moest de grond bewerkt en bezaaid
worden ; en deze verschillende arbeid wend afgewisseld door
jacht op het talrij ke wild, dat niet alleen tot voedsel diende
maar bovendien het materiaal voor kleeding en schoeisel
leverde. Want ook nog wanneer zich een aantal gezinnen
inn elkaars buurt gevestigd hadden, bleven voorshands de
kolonisten voor de voorziening in allerlei benoodigdheden
op zich zelf aangewezen ; voorloopig was er geen verdeeling van arbeid, ontbraken winkels en werkplaatsen, moest
elk huisgezin geheel met eigen krachten alle behoeften
bevredigen, zoo goed en zoo kwaad als het ging .
T h o m a s L i n c o l n had zich in Indiana een plek
uitgezocht in de nabijheid der Little Pigeon Creek, die in
de Ohio uitmon dt, en een weinigj a ten oosten van Gentryville . Eerst na een jaar was hij zoo ver gekomen, dat
hij zijn gezin uit het ,,half-faced camp" kon overbrengen
near een primitief biokhuis, waaraan nog een vloer, een
dear en vensters ontbraken . Tegen de ontberingen van dit
levee was zijne vrouw niet bestand, zij overleed in 1818 .
Een jaar later zocht T h o m a s een nieuwe levensgezellin
en vond die to Elisabethstown in eene weduwe J o h n s t o n,
die hij vroeger, toen zij nog S a r a h B u s h heette, gekend
had . Het was voor T h o m a s een goed huwelij k in meer
den & n opzicht . In vergelijking met zijne volslagen armoede
was zijn tweede vrouw geenszins van aardsche goederen
verstoken, zoodat zelfs een vierspansvrachtwagen noodig
was om hear huisraad over to brengen near het blokhuis,
wear nu met de nieuwe meesteres althans eenige geriefelijkheid hear intrede deed . Maar bovendien was zij een
goede huisvrouw en eene vriendelijke verzorgster van hare
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stief kinderen. Natuurlijk strekte die zorg zich vooral uit
tot de voorzieniug in materieele behoeften, v oor de vervulling van intellectueele bleven de omstandigheden hoogst
ongunstig ; want ook nadat het aantal kolonisten in den
omtrek zich wat vermeerderd had, was van geregeld schoolonderwijs vooralsnog Been sprake . Het waren rondreizende
schoolmeesters, wier opvoedkundige bagage al even licht
was als hun beurs, die to hoof en to gras den kinderen
der voortrekkers eenige elementaire kennis bij brachten,
evenals rondtrekkende predikanten van tijd tot tijd godsdienstige samenkomsten der ouderen, in het open veld,
kwamen leiden . In een der weinige aanteekeningen, die
van hem bestaan, zegt A bra ham Lincoln zeif : ,,It was
a wild region, with many bears and other wild animals
still in the woods . There were some schools so-called, but
no qualification was ever required of a teacher beyond
,,,,readin, writin and cipherin to the Rule of Three" ". If
a straggler, supposed to understand Latin, happened to
sojourn in the neighbourhood, he was looked upon as a
wizard . There was absolutely nothing to excite ambition
for education ." .Ales to zamen geteld heeft de toekomstige
president der Unie niet meer dan een jaar schoolonderwijs
gehad, en zijn tehuis was er niet naar om hetgeen hij to kort
kwam aan to vullen. Doch door eigen lust en volharding heeft
hij bliikbaar de aangeleerde beginselen der lees- en schrijfkunst verder ontwikkeld, althan s hij schreef later een goede
hand, en in den loop der jaren las en herlas hij de weinige
boeken, die hij in handen kon krijgen : den Bijbel, de fabels
van Aes©pus, Robinson Crusoe, The Pilgrim's Progress, een
geschiedenis der Vereenigde Staten, een leven van Washington, en misschien nog enkele andere . In zijn jongelingsjaren, toen hij zijn vader in het bedrijf reeds ter zijde
moest staan, krabbelde hij zelfs in zijn vrijen tijd rijmelarijen,
die hij aan zijne kornuiten ten beste gaf, dock van invloed
der genoemde lectuur is hierin niets to bespeuren, integendeel, de inhoud is zoo plat en ruw als men zich maar denken
kan, geen streep boven het peil der boerenarbeiders, die hij
er mee vermaakte . Hoe ware het trouwens anders to ver-
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wachten ? Dit was de omgevin .g, waarin hij opgroeide en
waartoe hij behoorde ; zelf was hij ook boerenarbeider,
hetzij zijn vader hem op zijne eigen hoeve gebruikte, hetzij
hij hem als daglooner bij anderen liet werken, in allerlei
arbeid die maar to doers viel ; in het bizonder werd zijne
bekwaamheid als varkensslachter op prijs gesteld . Onder
zijne kameraden was hij gezien om zijne welbespraaktheid
en zijne gave van vertellen, en aan die populariteit deed
zelfs geen of breuk, dat hij in het drinkers zeer matig was,
eene deugd, die in deze maatschappij geenszins gewaardeerd
en als iets abnormaals beschouwd werd . Trouwens hij bezat
een andere eigenschap, die onfeilbaar in deze kringen aanzien verschafte, en dat was zijne groote lichaamskracht ;
A b e, zooals hij gewoonlij k genoemd werd, groeide forsch
op ; toen hij volwassen was, mat hij meer dan zes voet, en
van zijne reusachtige sterkte wist men vele staaltjes to
verhalen .
Het was omstreeks den tijd, toen Abraham zijn eenen-twintigste jaar naderde, dat vader T h o m a s besloot
nogmaals to gaan verhuizen . Bijna veertien jaar had hij
flu in Indiana op zijne hoeve gewoond, maar de welstand
was uitgebleven . Natuurlijk weet bij dat :net aan zich zelf
maar aau de omstandigheden, en hij vleide zich elders, in
Illinois, voorspoediger to zijn . Wederom werd het huisraad
opgeladen, en na een tocht van veertien dagen vol ontbering werd halt gemaakt aan den noordelijken never van
de North-fork der Sangamon, een bijrivier van de Ohio .
A bra h a m stood zijn vader krachtig ter zij de bij den
opbouw der nieuwe wooing, rooide een stuk boschgrond,
omheinde en bewerkte den versch gewonnen akker, en dan,
na zoodoende zijn vader op gang to hebben geholpen, begon
hij zijn eigen weg to gaan, flu hij met zijn een-en-twintigste jaar zijne meerderjarigheid had bereikt . Hij nam het
dagloonerswerk, dat . hij vinden kon, totdat hij in dienst
kwam van zekeren D e n ton 0 f f u t, die een hoog denkbeeld van L i n c o in 's geschiktheid had opgevat, nadat deze
voor hem eene lading koren en varkens naar New-Orleans
had gebracht. Off u t had het stoute plan uitgevoerd om
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een winkel van all erlei to openers to New-Salem, een klein
plaatsje, dat, zooals zoovele andere in A .merika, juist in
dezen tijd sue! ontstond en na eenige jaren ook snel weer
to niet ging ; het bestuur van deze nieuwe onderneming
droeg hij aan L i n coin op. Het was een korte vreugde
binnen het jeer waren 0 f f u i s middelen ten einde en
verdween hij met de noorderzon . Van zijne kortstondige
verschijning bleef echter toch een gunstige nawerking over
voor L iii coin. Met dezen was hij z66 ingenomen geweest,
dat hij zijn lof overal, waar hij in de omstreken gekomen
was, had uitgebazuind, allermeest roemend op A . be 's onovertroffen kracht. Nu leefde op enkele mijlen afstands
van New-Salem, to Clary's Grove, een troep woeste knapen,
zooals ze ears de grenzen der gekoloniseerde wereld veel
voorkwamen, die geregelden arbeid schu wden, van de hand
in den tend leefden, en eens, soma een pear meal per week,
New-Salem met een bezoek vereerden, waar zij den den
dag met drinkers en vechten doorbrachten . Haantj a de
voorste van deze bende was J a c k AA r m strong, die, geprikkeld door O f f u i s bluffers op L i nn c o t n's sterkte,
geen rust had, zoolang hij zich niet met hem gemeten had ;
en hoewel Lincoln niet bizonder verlekkerd was op zulke
vechtpartij en, kon hij zich aan de uitdaging niet onttrekken . Het was een groote gebeurtenis, een heerlijke
ontspanning voor de omwonenden, die samenstroomden om
van deze Homerische worsteling getuigen to zijn. En ziet,
L i n coin bleef overwinnaar ! Daarmee was zijnu naam in
deze maatschappij gevestigd ! En zelfs bij den overwonneling
liet de strijd geen wrok echter, integendeel, hij wijdde
L i n c o l n een warme vriendschap, die dezen binnen korten
tijd goed to stade kwam, toen hij zijn geluk ging beproeven
in de politieke loopbaan . Voorshands bleek de populariteit, die L i n c o l n gewonnen had, bij een andere gelegenheid. In 1832 ontstond een gevaarlijke beweging van een
Indianenstam, die den gouverneur van Illinois noopte vrijwilligers op to roepen om de geregelde troepen to onder.
steunen, en met vele anderen meldde ook L i n coin zich
aan. Democratiseh als het gansche levee in de jonge
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westelij ke staten, was ook de wij ze van organisatie deter
vrij willigers ; zoodra een voldoend aantal bij een was om een
compagnie to vormen, kozenn zij zelf, nit degenen die zich
hiervoor candidaat stelden, den kapitein . L i n coin dong
naar deze waardigheid, enn tot zijue innige voldoening bleek
hij de uitverkorene to zijn van de overgroote meerderheid
zijner compagnie . Zoo tong dan kapitein L i n c o l n op het
oorlogspad . Doch ofschoon hij en zijue manschappen wel
veel vermoeienis en ontbering hadden to doorstaan, kwamen
zij toch niet in de gelegenheid om den vijand to bevechten,
en na eenige maanden, in Juni 1832, toen het gevaar
voorbij was, werden de vrij willigers afgedankt .
Pat L i n c o l n zich bij deze g el egenheid candidaat had
gesteld voor het commando over zijue compagnie, bewijst dat
hij van onderscheiding geenszins afkeerig was, en met het oog
op zijn verleden is het volkomen begrijpelijk, dat hij deze
zacht in de militaire richtin g, waarin de faam van zijn
moed en kracht hem stellig kans van slagen gaf. Maar dat
hij tegelij k ook dong naar een zetel in de Wetgevende vergadering van Illinois schijnt wel zeer verbazingwekkend .
Toch was het inderdaad niet zoo buitensporig . Illinois, rinds
1818 als staat in de Unie opgenomen, was wel den allereersten tijd der kolouisatie to boven maar vertoonde toch
nog alle trekken van een zeer jonge maatschappij . Van 1830
tot 1834 bewoog de bevolking, in een gebied van vier tot
vijfmaal de oppervlakte van Nederland, er zich tusschen
150 .000 en 250 .000 zielen. Zij woonde in gehuchten en
dorpjes langs de rivieren, de onmisbare verbindingswegen ;
grootere centra hadden zich nog niet gevormd, en ook de
kleiue hoofdplaats Vandalia was niet meer dan een dorp . De
bevolking was natuurlijk ook niet voortgekomen uit kringen,
die in de oostelijke staten welvaart genoten en hooge outwikkeling bezaten ; wie emigreerden, waren veelal maatschappelijke schipbreukelingen ; de ouderen hadden het levee van
het ,,half-faced camp" met wat daaraan vast was gekend, en op
de v©oruitgeschoven posten werd dat levee nog geleid.
Elders viel in mooning en kleeding wel een begin van meerder
gerief op to m erken, maar groot was het nog niet ; de
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middelen van verkeer, voor zoover de rivier geen dienst kon
doers, waren nog uiterst gebrokkig, en in hoofdzaak bleef
ook nog ieder gezin op eigen voorziening in allerlei behoeften
aangewezen . Ondernemende personen beproefden hier en daar
winkelzaken op to richton, die werkelij k flu en dan slaagden
maar ook herhaaldelijk spoedig to niet gingen . Geld was
schaarsch ; ruilhandel, betaling in natura, schuldbekontenissen overheerschten. In doze opgroeiende maatschappij
bestond goon standsverschil, zij was door on door democratisch ; ook hot poil van ontwikkeling on beschaving van
den eon verschildo niet voel van dat van den ander, en over 't
algemeen was hot laag ; wie kon lezen, schrij ven en rekenen
stood al redelijk hoog ; iemand, die daarbij de kunst verstond om aardig to vertellon on zijne gedachten in duidelijken vorm uit to spreken, word licht eon plaatselijke
grootheid, gaarne aangehoord in de herberg onder rijkelijk
genot der veel geliefde whisky . De manners, die in hot
publieke levee hot meest op den voorgrond traders, waren
de rechtsgoleorden, hetzij zo eon rechterlijk ambt bekleeddon,
hetzij ze als advocates hue brood trachtten to winuen ;
academische studies en oxamens werdon daartoo niet vereischt. Veelal echter bepaalden zij zich niet tot de balie
maar waren zij tegelijkertijd beroepspolitici . Aan politiek
deden de kolonisten gaarne on veel ; natuurlijk hadden zij
aanleg van wegen, bovaarbaarmaking van
locale belangen
eon rivier en dergelijke , die zij behartigd wenschten, maar
bovendien was die politiek eon der middelen van ontspanning
en vermaak in eene maatschappij, die aan afleiding niet
rijk was . Met paardenrennen, eon belangwekkende vechtpartij, eon veldprediking, eon rochtszitting, eon executie,
ruwo bruiloftsfeesten, bracht ook politieke discussio on
bovenal eon verkiezingsstrijd eon welkome afwisseling in
den gowonen gang van hot levee . En daarbij ging hot, al
gobruikte men ook de partijleuzen van Whig on Democraat,
minder om beginselen dan om personen, wat de strijd dos
to vinniger maakte . Eon uitgebrachte stem beteekende dikwijls eon bewijs van vriendschap of vijandschap en word
doorgaans door wien hot gold ook als zoodanig opg evat .
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De levensbeschrijvers van L i n c o l n ontleenen gaarne aan
Ford's History o f Illinois een verhaal, dat die opvatting
scherp teekent . De Wetgevende vergadering moest het
vaceerende am.bt van State Treasurer vervullen ; de stemming
werd gehouden en een der twee sollicitanten met kleine
meerderheid gekozen . Daar stapt de teleurgestelde mededinger het zittingslokaal biunen, zoekt een viertal uit van
de grootsten en sterksten onder hen, die niet op hem gestemd
hebben, en rost hen duchtig af, terwijl de andere leden ijlings
op de vlucht slaan . En wat het fraaiste van de geschiedenis
is, dit pootig optreden maakte zooveel indruk, dat v6br
het einde der zittingsperiode deze man van de daad benoemd werd tot secretaris van het omgaand gerecht ! Men
kan in dit verhaal eene aanwijzing to meer ainden, welk
een aanzien het bezit van gespierde armen en harde vuisten
in het Illinois van die dagen verschafte, en in dit opzicht
was de naam van L i n c 01 n in New-Salem en omstreken
gevestigd . Ook den roep van goed verteller en spreker,
dien hij in Indiana had genoten, had hij in zijne nieuwe
woonplaats gehandhaafd . Waarom zou hij zich dan niet,
evengoed als hij dong . naar het commando van zijne compagnie, aan zijne medeburgers van het County Sangamon
aanbevelen voor een zetel in de Wetgevende vergadering ?
Want op dit tijdstip was candidaatsstelling door een partijvergadering nog niet in Illinois doorgedrongen ; ieder die
zich geroepen waande, hood zich zelf aan . Dan begon hij
den verkiezingsveldtocht en trad zoo dikwijls mogelijk in
bijeenkomsten op, die in den regel door bijzondere levendigheid werden gekeumerkt . Eenigen kwamen er werkelijk
om den spreker to hooren, maar velen ook werden vooral
aan gelokt door het „vrij whisky", en wanneer zij die in
ruime mate verzwolgen hadden, maakten zij de vergadering
tot een tooneel van verwarring en geweld, waarbij de spreker
zelf wel eens gevaar liep en op zij n min st zijne rede nu
en dan afgebroken zag door een lustig vechtpartijtje onder
zijne toehoorders . In zulk snort vergaderingen voerden
mane en als J a c k AA r m s t r o n g en zij ne kornuiten een
hoogen toon .
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Nog vddrdat hij tegen de Indianen to velde was getogeD,
had Lincoln in eon manifest aan hot yolk van Sangamon
County bekend gemaakt, dat hij zich bij de verkiezingen in
hot najaar van 1832 candidaat stelde voor de Wetgevende
vergadering, en zijne beginselen uiteengezet . Behalve voor
verbetering van locale belangen verklaarde hij zich ook
voor een nationals bank in de Unie en hooge beschermende
rechten ; men zal hem echter wel geen onrecht doen door
de veronderstelling, dat hij toenmaals van die problemen
bitter weinig begrip had en dat de uitspraak alleen diende,
om zich op de zijde van een der toenmalige groote partijen,
de Whigs, to scharen . Aan hot slot deed hij een niet onhandig beroep op de democratische gevoelens zijner medeburgers : „I am young and unknown to many of you . I
was born and have ever remained in the most humble walks
of life . I have no wealthy or powerful relations or friends
to recommend me . My case is thrown exclusively upon the
independent voters of the county, and, if elected, they
will have conferred a favour upon me, for which I shall
be unremitting in my labors to compensate . But if the good
people in their wisdom shall see fit to keep me in the
background, I have been too familiar with disappointments to
be very much chagrined" . Hot was inderdaad eon ernstig bezwaar, dat hij in bet uitgestrekte County buiten de omgeving
van New-Salem nagenoeg eon vreemdeiing was, en hot woog
to moor, omdat na zijn terugkeer van den veldtocht tegen
de Indianen veel to weinig tijd overbleef, om ten behoove
van den verkiezingsstrijd hot geheele County to bereizen .
Behalve in de omstreken van New-Salem trad hij alleen
op to Springfield, den zetel van bet gerechtshof van .
Illinois . Zijne verschijning maakte een zonderlingen indruk ;
hij had goon middelen om aan zijn kleeding veel to besteden en bovendien bekomm erde hij er zich niet om . ,,He
was" - zoo verhaalt eon der aanwezigen -- „a very tall,
gawky and rough-looking fellow then ; his pantaloons did
n't meet his shoes by six inches" ; maar toen hij begon to
spreken, wekte hij de belangstelling van dozen waarnemer .
flier en daar ging ook voor L i n c o 1 n dat spreken niet
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zonder de gewone bezwaren der kiezersvergaderingen . Het
is eene bekende anecdote, dat eons onder zijne rode een
vechtpartij uitbrak, waarbij een zijner vrienden in hot nauw
kwam ; toen L i n c o 1 n dit zag, daalde hij van ziju spreekgestoelte, pakte den belager van ziju vriend bij den kraag,
gooide hem een voet of tien ver weg, klom dan weer near
boven en zette kalmpjes ziju betoog voort . Maar zelfs
zulke krachtstukj es konden hem doze meal niet de overwinning bezorgen . Toch was de uitslag niet ontmoedigend
voor de vier beschikbare plaatsen waren twaalf lief hebbers
geweest ; op de lijst der acht teleurgestelden woes hot stemmenaantal hem de derde pleats aan, en van de 280 stemmen,
die de buurt van New-Salem had uitgebracht, waren er 277
voor hem . En wet bovendien van beteekenis voor hem was,
hij had to Springfield de sympathie gewekt van enkele mannon, die ook na de verkiezing belang in hem bieven stellen .
Voorloopig ondertusschen was hot voor hem de
vraag, hoe aan den kost to komen ; hij dacht or over om
de kracht zijuer amen in hot smidsbedrijf aan to wenden,
dock dan liet hij zich verlokken om met zekeren Berry
een winkel over to nemen, waarvoor zij schuldbekentenissen
teekenden . Hot was een ongelukkige ondern.eming ; ziju
compagnon had moor belangstelling voor de whiskyfiesch
dan voor de zaken, en ook bij L i n c o 1 n ontbrak de ware
ijver. Niet de drank maar de studio onttrok zijne zorgen
aan den winkel ; zijne vrienden uit Springfield hadden hem
juridische werken geleend, waarin hij zich met volhardenden ijver verdiepte, wel eon duidelij ke aanwij zin g, hoe hij
bleef denken aan een andere carriere . Doch die gedachten
aan de toekomst bedierven de zaken van hot heden ; zeer
spoedig ging hot mis met den winkel, B err y verdween
en L i n c o l n bleef zitten met de geteekende schuldbekentenissen, die jaren lang op hem gedrukt hebben . Gedurende
korten tijd moest hij flu weer als daglooner hot work aannemen wet hij vinden kon, totdat hij inn hot voorjaar van
1833 word aangesteld als brievengaarder to New-Salem,
wet natuurlijk bij de kleine bevolking on hot geringe verkeer goon zeer bezwarend maar evenmin eon winstbrengend
O . P . IX 10
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baantj a was . Maar spoedig werd hem ears betere betrekking in hat vooruitzicht gesteld . Het was een tijd van
groote landspeculatie in Illinois, en de aanvragen om
officieele opmeting en of bakening van perceelen waren zoo
talrijk, dat de landmeter van Sangamon County hat werk
niet meer of kon ; hij bond nu L i n c o 1 n aan om hem als
adjunct to nemen, op voorwaarde dat daze zich vooraf de
beginselen van hat landmeter wilde eigen maker nit eon
boek, dat hij hem tar beschikking steide . L i n c o l n sloeg
gretig toe, zocht van een schoolmeester in de buurt voorlichting bij zijne nieuwe studie en trad zes waken later in
functie. Daze nieuwe werkkring bond hem een voortreffelijke gelegenheid om in Sangamon County meer bekend to
worden, en toen in den zomer van 1834 de tijd der verkiezingen voor de Wetgevende vergadering wear aanbrak, kon
hij met goede kansen van slagen opnieuw de stammer zijner
medeburgers vragen . Inderdaad werd hij glansrijk verkozen .
Zoo had dan zijn politieke eerzucht, die hij volstrekt riot
loochende, hare aerate bevrediging gevonden, en ook in
1836 kwam hij wear zegevierend uit hat strijdperk . Zijne
herkiezing in 1838 zou echter wellicht gevaar hebben
geloopen, als meer. aandacht gevallen was op zijn optreden
in de kwestie der slavernij . Naar aanleiding der abolitionistische boweging ram in den aanvang van 1837 de Wetgevende vergadering van Illinois eon aantal besluiten,
waarin zij hare afkeuring uitsprak over de A .bolitie-genootschappen, de onschendbaarheid van hat eigendomsrecht op
slavers erkende en verklaarde, dat hot met goede trouw in
strijd zou zijn, de slavernij in hot district Columbia of to
schaffen zonder de toestemming der inwoners . Twee dagen
v6dr hot einde der zitting diende L inc o 1 n met een zijner
medeafgevaardigden, S t one, hot volgende protest in
„Resolutions upon the subject of domestic slavery
having passed both branches of the General Assembly
at its present session, the undersigned hereby protest
against the passage of the same .
They believe, that the institution of slavery is founded on both injustice and bad policy, but that the pro-
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mulgation of abolition-doctrines tends rather to increase
than abate its evils .
They believe, that the Congress of the United States
has no power under the Constitution to interfere with the
institution of slavery in the different States .
They believe, that the Congress of the United States
has the power under the Constitution to abolish slavery
in the District of Columbia, but that the power ought not
to be exercised, unless at the request of the people .
The difference between these opinions and those contained in the above resolutions is their reason for entering
this protest ."
Dit protest is daarom vooral opmerkelijk, omdat bet
ten duidelijkste bet standpunt aangeeft, dat L i n c o l n
feitelijk altijd heeft ingenomen . Hij was volstrekt geen
Abolitionist, die zonder zich om constitutie en rechten to
bekommeren doldriftig, zij bet ook met edelmoedige doldriftigheid, de afschaffing der slavernij eischte ; hij was een
man van de praktijk, die rekening hield met bet bereikbare ;
de slavernij vond hij slecht en nit morsel en uit politiek
oogpunt, maar hij erkende ook, dat verplichtingen bestonden
volgens de constitutie, rechten voor de zuidelijke Staten en
voor de slavenhouders, die maar niet eenvoudig konden
worden terzijde geschoven . Doch nadrukkelijk werd bier
bet instituut der slavernij met ronde woorden veroordeeld
als „founded on both injustice and bad policy", en dit juist
was bet, wat de slavenstaten en hunne vrienden ten sterkste
ontkenden en ook niet door anderen wilden uitgesproken
hebben . De vrij algemeene stemming in Illinois in dezen
tijd gedoogde ook zulk een veroordeeling niet, getuige wat
L o v e j o y overkwam, en daarom was bet gelukkig voor
L i n c o l n dat zijn protest bijna onopgemerkt bleef ; bet had
hem anders wel eens zijn zetel kunnen kosten .
Het jaar 1837 bracht ook in L i n c o l n' s maatschappelijke positie een nieuwe verandering . Tot dien tijd bleef
bet adjunct-laudmeterschap zijne kostwinning, maar in de
uren, die de nauwgezette vervulling zijner beroepsplichten
hem overlieten, bleef hij zich aan de rechtsstudie wijden .
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In 1837 flu werd hij compagnon van John S t u art,
advocaat to Springfield, met wien hij in den Indianenoorlog gediend en sedert vriendschap onderhouden had .
Springfield was toes juist, niet het minst door het drijven
van L i n c o l n en zijne mede-afgevaardigden nit Sangamon
County, tot zetel der regeering verheven in de plaats van
Vandalia ; het had eene bevolkin g van ongeveer 1500 inwoners, er stonden een aantal huizen van twee verdiepingen,
en al wandelde men er ook door het stof en den modder
der ongeplaveide wegen, in Lincoln ' s oog, aan de verhoudingen van New-Salem gewend, was het een stad van
beteekenis . Tot bloei kwam het nieuwe advocates-kantoor
niet, en dit had zijne goede redenen, want gees van beide
geassocieerden was met hart en ziel bij het werk ; zij wares
vervuld van politiek, en L i n c o l n bovendien van nog fete
anders. In deze jaren zocht hij eene echtgenoote, die hij
ten slotte, na verschillende wederwaardigheden waarin hij
zich niet van den meest sympathieken karat vertoont, ook
vond in Mary Todd, die den 4en November 1842 mevrouw
L i n c o l n werd . Hij had zich onderwijl in 1841 met een
anderen advocaat geassocieerd ; in 1843 grog hij een nieuw
deelgenootschap aan, hij thane ale oudste, met William
lie r n don, met wien hij tot zijn dood verbonden is gebleven en die later een zijner levensbeschrijvers geworden.
is. Zijn grootste belangstelling gold echter toch bij voortduring de politiek. Behalve zijn optreden in de kwestie
der slavernij onderscheidt hem evenwel in deze jaren weinig
of niets van zoovele andere beroepspolitici, die zich in
Illinois een carriere trachtten to makes, en ware hij niet
later president der Unie geworden, niemand zou er aan
gedacht hebben zijn does en laten van dezen tijd to boekstaven . Pat hij onder zijne partijgenooten in de Wetgevende
vergadering aanzien verwierf, getuigt het feit, dat hij een
paar maal hun candidaat was voor het voorzitterschap,
maar daar de Democraten de meerderheid hadden, werd : hij
niet gekozen ; en evenmin viel hem dit to beurt, toes de
Whigs in 1840 hem candidaat stelden ale kiezer van den
president der Unie. Die candidatuur bond hem echter gelegen-
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heid, evenals de telkens terugkeerende verkiezingen voor
de Wetgevende vergadering, om zijne populaire redenaarsgaven to ontwikkelen en hot land road to trekken met
speeches, die, naar een enkele overgebleven staal to oordeelen, eon mengeling waren van grappen en hatelijkheden
ten koste der Democraten en van bloemrijken bombast, die
bij hot toenmalig publiek van Illinois in hooge eer stood .
In 1843 werd zijne hoop, dat hij candidaat der Whigs zou
worden voor hot Huis van Vertegenwoordigers to Washington,
teleurgesteld, maar hij bleef hot vurig begeerde doel in
't oog houden en bereikte hot in 1846 ; hij werd door de
partijconventie benoemd en behaalde bij de verkiezing de
overwinning op zijn Democratischen tegenstander.
In hot Congres, dat in December 1847 geopend word,
speelde de nieuweling uit hot westen natuurlijk goon eerste
rol, maar geheel in hot duister bleef hij toch ook Diet . De
zaak, die in dit Congres alle andere op den achtergrond
drong en ook daarbuiten de aandacht in hooge mate in
b®slag Dam, was de vraag, wat geschieden zou met de landen,
die Mexico na den rampspoedigen oorlog van 1845 en
volgende jaren bij den vrede van Guadeloupe Hidalgo aan
de Unie moest afstaan, want daarbij kwam de slavenkwestie
aan de orde . Reeds tijdens hot vorig Congres had hot lid
W i 1 m o t de bewilliging van golden, die de President in verband met den oorlog had aangevraagd, vruchteloos pogen
to bindon aan de voorwaarde, dat nit alle landen, die de
Unie op Mexico mocht veroveren, slavernij zou uitgesloten
blijven. Dit zoogenaamde Wilmot-Proviso tastte dus de
bestaande slavernij Diet aan maar wilde hare uitbreiding
over nieuw verworven gebied voorkomen . De slavenstaten
hadden echter juist groote verwachtingen op die aanwinsten
gebou w d . Met de jaron was hun bezorgdheid gestegen, dat
zij ook in den Senaat in do minderheid zouden komen . De
stroom naar hot westen word gedurig sterker, flu ook aan gewassen door de talrijke immigranten nit Europa en bevorderd door de verbetering der verkeerswegen en communicatiemiddelen : in 1838 kwam de eerste zeestoomboot in de
vaart, in 1844 werd de telegraaf in gebruik gesteld, tusschen
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1840 en 1850 nam de aanleg van spoorwegen in de Vereenigde Staten geweldig toe . Ret was echter overwegend het
noorden, waaraan die groote menschenverplaatsing ten goede
kwam, en met zekerheid was to voorspellen, dat de vorming
van nieuwe staten in vrij gebied hiervan hot gevol g moest
zijn . Waarmee zouden de slavenstaten zulk eene toekomstige
vermeerdering van vrije staten opwegen, flu hun door de
aangen omen grenzen van de Ohio en van 36°30' in hot
gebied der Louisiana-purchase uitbreiding naar hot noorden
was afgesneden ? Door aanwinst van nieuwe landen . De
annexatie van Texas in 1845, die aanleiding gegeven had
tot den mexicaanschen oorlog, was daarom door het zuiden
met ij ver voorgestaan ; voordat dit land zich van Mexico had
losgescheurd, had er slavernij bestaan, zoodat het ook als
slavenstaat in de Unie werd opgenomen, echter weer met
de clausule dat, wanneer in dit gebied, voor zoover hot zich
ten noorden van 36°30' uitstrekte, nieuwe staten mochten
worden gevormd, hierin de slavernij zou verboden zijn . Ret
voldeed den slavenstaten maar half, en het behaalde voordeel
word in 1848 ook al weer to niet gedaan, toen Wisconsin,
dat natuurlijk een vrije staat was, tot de Unie werd toegelaten . Des to meer gewicht hechtten de zuidelij ken er aan,
dat New-Mexico, California en Utah, de landen die Mexico
bij den vrede van 1848 moest afstaan, voor de slavernij
openbleven . Dit was hot groote strijdpunt, dat de partijen
scherp tegenover elkaar plaatste en in dit Con .gres ook niet
werd opgelost . Daarnaast verbitterden andere kwesties de
gemoederen nog bovendien : de slavenhouders klaagden dat
de bestaande wetten op de uitlevering van gevluchte slaven
niet werden nageleefd, de bestrijders van de slavernij deden
eon voorstel om den slavenhandel (niet de slavernij) in hot
district Columbia to verbieden . L i n c o l n nu stemde bij
iedere gelegenheid in den geest van het Wilmot-Proviso,
dus tegen de uitbreiding van de slavernij buiten hot gebied
waar ze bestond ; daarentegen help hij den bill tegen den
slavenhandel in Columbia verwerpen . Maar daarbij bleef hij
niet staan ; zelf kwam hij daarna met eon ander ontwerp .
Dit beoogde den invoer an slaven in hot district to ver-
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bieden en eveneens den verkoop, wanneer het doel was ze
buiten het district to brengen ; kinderen, uit slavinnen
geboren na 1 Januari 1850, zouden na een bepaaldeu termijn
vrij worden ; indien eigenaars hun slaven in het district
de vrijheid schonken, zouden zij hunne voile waarde in geld
van de regeering ontvangen ; slaven, van elders in het
district gevlucht, zouden aan hunne eigenaars moeten worden
teruggegeven, en eindelijk zou eene volksstemming in het
district over het geheele ontwerp uitspraak moeten doers .
Lincoln' s voorstel is bij gebrek aan tijd niet in behandeling gekomen, maar het is zeer teekenend voor zijn standpunt . Er spreekt dezelfde geest uit als nit zijn protest van
1887 : het wil gewelddadig ingrijpen voorkomen, gevestigde
rechten ontzien en daarom ook de eindbeslissing aan het
yolk overlaten ; dock het streven om geleidelijk tot het
begeerenswaardige doel to komen wil het begunstigen, en
daarbij treedt het denkbeeld, dat hij later ook zoo herhaaldelijk heeft aangeprezen, naar voren om de slavenhouders
tot vrijlating hunner slaven to bewegen, door hun van
regeeringswege de voile waarde to vergoeden .
Tot groote spijt van L i n c o 1 n liep in Maart 1849 zijn
mandaat ten einde en was er geen kans, dat het verlengd
werd, daar ook anderen onder zijne partijgenooten in Illinois
hunne beurt wilden hebben . Het viel hem echter moeil ij k
Washington to verlaten, enn nog hoopte hij een oogenblik
er to kunnen blijven in een staatsbetrekking ; hij dong naar
het ambt van Commissioner of the General Lands Office
maar slaagde niet . Te Springfield teruggekeerd, legde hij
zich gedurende eenige jaren met de borst op de rechtspraktij k toe, waarin hij flu ruimschoots zijn brood verdiende ;
het was een betrekkelij k rustige tij d voor hem, dien hij
sleet in eene omgeving, waarin hij geacht en gezien was ;
„good old A b e ", de vroegere daglooner, had zich door
eigen geestkracht en talent een goede plaats in de maatschappij gewonnen . Met dat al verloor hij de politiek niet
nit het oog, en lang duurde het niet, of hij trad opnieuw
in het worstelperk, toen het in de kwestie der slavernij
tot een hevige crisis kwam .
(Slot vo l g t .)

HET PLEIT VAN DWANG OF
VRIJHEID HEROPEND,
Finland 1899 1909.
DOOR

Prof. Mr . VV. VAN DER VLIIGT .

Zoo snel heeft de laatste 10 jaren Europe niet geleefd,
zoo bout en zoo druk wisselden elkander in dien tijd niet
de gebeurtenissen at, die ons de pers onder de oogen bracht,
of velen zullen zich nog wel de, ongewone dingen herinneren,
waardoor, flu pas twee „lustre" geleden, de leidende klasse
van Finland haar yolk op eens near voren schoof in het
gezichtsveld der beschaafde wereld . Het was juist in de dagen
der eerste vredesconferentie . De „tsar" alley Russen had nog
niet lang to voren de beide halfronden verrast met zijne
uitn oodiging, gericht tot een tal gekroon de en ongekroonde
staatshoofden, om to zamen de middelen to overwegen ter
verlichting van den last, waarmee de gewapende vrede bij
toeneming drukte op de Christenheid . Nog was de openbare meening eerst bezig het met zich zelve dens to worden
over den zin van het raadsel, zoo plotseling haar opgegeven,
de bedoelingen to peilen van dien alleenheerscher in een
veroveringsrijk, die dear den vredesengel kwam spelen tegenover het zooveel „beschaafder" zich dunkende Westen ; dear
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kwam nit den zelfden hoek eene tweede verrassing, waardoor
de eerste nog raadselachtiger werd : het keizerlijk manifest van
15/3 Februari 1899 . De aanleiding zal nog wel niet vergeten zijn . In het begin des jeers was door den keizer-grootvorst een buitengewone landdag saamgeroepen van de vier
stenden, waarin het Finsche yolk zich vond vertegenwoordigd .
Het gold de overweging van een plan, ontworpen door
den minister van oorlog to St . Petersburg, den sedert zoo
rampspoedigen K o u ro pat kin, om de legerinrichting van
het kleine kroonland kort en goed gelijkvormig to waken
aan die des rijks.
Het was geen bagatel, wet dat ontwerp op het stuk
van lastverzwaring den Finnen aanzegde ; bevreemden kon
bet dus nie~, dat de heeren to Helsingfors weinig beast
maakten met toe to stemmen. Het ongeduld echter van de
Russische ra~dgevers der kroon moist dear wel middelen
tegen . Het ontdekte plotseling in bet aanhangige belang
eene zaak, waarover eigenlijk den Landdag zeggenschap niet
toekwam ; imizers eene, om wierentwille de wetgeving voor
bet rijk-in-zijx-geheel, Rusland en Finland semen, moest
worden aan hDt werk gezet. Het is wear : van zulk eene
wetgeving had vroeger niemand ooit gedroomd ; hoe ze in
in hear werk moest gaan, stood den ook nergen s opgeteekend . Nogtans, geen nood. Wat nog niet was, kon
worden . En z)o strekten de regelingen, die bet gedachte
„manifest" ver€ezelden, om tot een' leiddraad to dienen bij
„de samenstelliag, bet onderzoek en de afkondiging" juist
van die wetten voor bet keizerrijk en bet grootvorstendom
to gader, wier onmisbaarheid zoo ter snede was aan bet
licht gebracht . Volgens genoemde regelingen toch zouden
wetsontwerpen oor Finland, „zoo zij gemeene rijksbelaugen
„op het oog haclden, of met rijkswetten verband hielden ",
worden onderzccht door 's keizers read to Petersburg,
slechts „met m&ewerking van vertegenwoordigers der Fin„sche regeering''. Mocht zulk eene voordracht vraagstukken betreffEn, „die volgens de inrichting van bet
„binnenlandsch bestuur des Grootvorstendoms ter kennis,,neming stondei van zijn' Landdag", dat lichaam zou niet
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worden voorbijgegaan . Doch wat dan, eer de zaak den Rijksraad werd v6orgelegd, gevraagd zou worden van de Finsche
stenden, het mocht slechts hun oordeel zijn, meer niet.
Dus werd in strijd met alle beloften, die in den loop
van 90 jaren het yolk van Finland had ontvangen, -met de plechtige verklaringen, door Alexander I afgelegd in de kerk to Borg~,, -- met vormelijk to stand gebrachte wetten uit den regeeringstijd van Alexander II,
met den eed eindelijk, dien pas gisteren, om zoo to zeggen,
N i cola a s I I zelf gezworen had bij zijne troonsbestijging,
en niet in strijd met die woorden alleen, neer ook in strijd
met de gedragingen, die, heel de 19e eeuw door, de Finsche
geschiedenis hadden geweven naar een onafgebroken stijlmotief, de Russische Rijksraad uitgeroepen tot wetgeven.d
orgaan ook in het land der duizend meren . En dat door
wien ? Door denzelfden monarch, van wierr daareven nog
een plan was uitgegaan naar alle cabinetten der beschaafde
wereld, dat in de regeeringen onderstelde, dat van haar
vergde eene mate van trouw aan het eigene
, van vertrouwen op elkanders gegeven woord, alq nog in lengte
van eeuwen niet kan worden verwacht . ]n dat waartoe ?
Om voor een paar millioen der eigene onderdanen to verveelvoudigen de zwaarte van hetzelfde oorlogsj uk, dat
N i c o 1 a a s I I in zijn rondschrijven, waawan de inkt pas
droog was, gezegd had to willen verlichter voor de wereld .
Inderdaad, de historie is aan paradoxieen niet arm ; maar
eene paradoxie van zulke afmetingen en zoodanige scherpte
was nog slechts zelden vertoond .
Toch zou daarna jets wonderbaarders nog gebeuren .
Gedoeld wordt op den trant, waarin dd leidslieden van
Zweedschen bloede, die tot zoover het yolk der Finnen
hadden geleerd zijn eigenmeesterschap ie schatten op de
juiste waarde en op de rechte wij ze to gebruiken, verzet
aanteekenden tegen het gepleegde onrecht Die mannen van
den oostelijken uithoek der beschaving zij stelden het
„hoogontwikkeld" westen een waarlijk schaamtewekkend
voorbeeld. Was er in een geval als dit e:genlijk wel sprake
van „onrecht"? Was bier een „recht" geschonden ? Het
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„verlicht" Europa had sinds jaren zich gewend aan klanken,
aan begripsverbindingen, gedachtenwendingen, die bet op
dat punt zich niet heel veilig deden voelen . Het zat bij zijn
doen en bij zijnu denken in de 1 ucht, dat „ideologie" voor
goed had afgedaan, dat enkel feiten vastheid gaven . Die
„feiten" echter spraken louter van belangen,
van strijd,
waarin uwe wenschen en de mijne, op hetzelfde, slechts voor
~~n bereikbaar, goed zich richtende, ons wikkelen,
op
machtsverschil, dat u doet zegevieren, maar mij uw' knecht
maakt . „Recht" heette er in die feiten-wereld slechts to
zijn, zoover eene sterke macht erachter stood, die bet
tusschen de partijen handhaafde . Zoo hadt gij recht op uwe
have en uw goed, recht tegen uwe schuldenaren, omdat
eene overheid u, desgevorderd, steunde . Maar tegen de
overheid op hare beurt ? Daar gold, dus sprak men, slechts
de wet van den natuurstaat, de wet der meerderheid in
sterkte . In zulke slotsommen reikten elkaar de hand, al
wilden zij bet niet witen, de koninklijk-keizerlijke universiteitsprofessor en werkelijke geheime raad, Excellentie IT on . . .
(deskundigen hebben eene mime keus om den ontbrekenden
naam bier in to vullen) en menige prediker van den klassestrijd in schotschriften en volksvergaderingen . Nu kwam bet
conflict van Finland met den „tsar" . En wat gebeurde ? Met
then haast kinderlijken eerbied jegens de wijsheid van
„Europa", die nuchtere westerlingen wel vaak in verlegenheid brengt, wendden zich de eerste rechtsgeleerden
van bet bedreigde yolk
voor alien M e c h e l i n
tot
hunne vakgenooten aan gene zijde van de Weichsel .
Het was als eene stem uit vroegere, hooger gestemde
eeuwen . Zij sprak de taal, niet van den feiten-dienst des
nieuweren tijds, maar van de rechtsapostelen uit bet verleden, D e G r o o t en F i c h t e en K a n t . Zij riep de heugenis wakker van eene voorstelling der dingen, die wil en
macht van overheden den plicht had ing escherpt van zich
to buigen voor wat recht verlangt, niet, omgekeerd, het
recht zich had doen voegen naar bet welbehagen van den
sterkste . Ten aanhooren van den „tsar-grootvorst" met zijne
feitelijke oppermacht van „sbirren" en „kozakken" riep zij
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hot oordeel in van een gerechtshof zonder ander gezag,
dan dat van zijne onpartijdigheid en van zijne oefening in
rechtskundig onderzoek . Zij stelde alien rechtsgeleerden
van beroep doze enkele vraag, wie der partij en in hot aanhangige geschil gelijk had en derhalve, hetzij ze feitelijk
al of niet hot overwicht bezat, dat overwicht verdiende to
bezitten. En de aangeroepen rechters, op hot hooren dier
vermaning tot hun beter ik, vergaten hunne splinternieuwe
leeringen, verzaakten hun' „hartstocht der werkelijkheid",
hunne dweperij met „feiten en feiten-alleen" ; zij wezen,
nagenoeg ~enstemmig, hun vonnis in den geest der zwakkere
klagers en tegen den met geene macht to dwingen beschuldigde .
Hoe nu is de rechtstoestand van hot grootvorstendom
Finland, gelijk dien hot practisch-eenparig arrest van hot
aangeroepen hof heeft vastgesteld ? Ten vorigen jare heeft
een jonge Fin hot antwoord op die vraag ons vergemakkelijkt met van de verklaringen, door hot rechtsgeleerd Europa
afgelegd in hot Finsch-Russische geding, eon holder geordend overzicht to geven 1). Naar luid, dan, dier verklaringen bestaat or, ongetwijfeld, tusschen hot grootvorstendom
en hot tsaren-rijk eon band, die hot eerstgenoemde niet
last blijven in hot vol beschikkingsrecht over zijn eigen lot .
Tweeledig immers is dat eigenmeesterschap boperkt . Vooreerst wordt de erfopvolging op den grootvorstelijken troop
alleen door Russisch recht bepaald ; hot is eene Rusland
toekomende bevoegdheid, dat zijn „tsar", als zoodanig,
tevens de kroon van Finland draagt . En dan nog vormt,
ten tweede, hot kleinere land niet eon' afzonderlijken rechtspersoon in den familiekring der „souvereine" Staten ; hot
mag nooit zelfstandig, los van hot Russische rijk, zich inlaten in verbindingen, die tot de sfeer van hot volkerenrecht behooren. Pat is de dubbele breidel, dien de vasthechting aan den grooten nabuurstaat de zelf bepaling van
hot grootvorstendom heeft aangelegd . Doch ook de eenige
breidel. Voor hot overige is Finland kort en good eon
1) R . E r i o h . „Le droit de la Finlande d'aprea lea juristes Otran„gere." Helaingfore 1908 .
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staat, met andere woorden : bass in eigen huffs . Eene aanspraak, wel met name, van den buurman om op eigen gezag
nu deze aangelegenheid dan gene voor „gemeenschappelijk"
nit to geven en op dien grond dan in dat Finsche huffs de
wet to kom en stellen, behoeft zich Finland niet to laten
welgevallen. Zij zou de dood zijn voor zijne onaf hankelijkheid ; zij zou alle beloften to niet doers, die deze plechtig
hebben verzekerd ; maar juist daarom mag zij, met hat oog
op die beloften, niet worden toegelaten . „De omstandig„heden", schreef op bladzij 45 van zijne „Staatsfragmente"
ears meester in hat yak als J e 11 i n e k, „de omstandigheden,
„waaronder de Finsche staatsinrichting is bekrachtigd (door
„A.1 e x and e r I), en hare bezegeling door de opvolgende sou„vereinen stellen in hat licht, dat men er niet aan denken
„mag to tornen aan Finland's rechtstoestand in hat Rus„sisch rijk, tenzij dan met zijne eigene toestemming ; zoo
„niet, dan zouden die bekrachtiging (in 1809) en de be„zegelingen, bij hat optreden van elken nieuwen „souverein"
„geschied, gears' zin bezitten, hoegenaamd ."
Eene rechtsverhouding, als her kortelijk ward geschetst,
is, als een huwelij k, tear . Zij vraagt, in zonderheid van de
near rechte achtergestelde helft, veal zeemanschap, veal
tegemoetkoming, veal maatgevoel in geven en in nemen .
Tot 1899 hadden de leidende manners in Finland hat aan
die deugden niet laten ontbreken . De onzelfatandigheid
hues lands in dingen van hat volkenrecht was zonder vdorbehoud door hen aanvaard . En dat nog niet alleen : zij
was ook onbekrompen door hen uitgelegd tot in hare redelijke gevolgen . Zoo hadden op hat Finsche grondgebied
Russische troepen altijd, onbemoeilijkt, near de inzichten
van hat Russisch legerbestuur zich kunnenn verspreiden over
onderscheidene garnizoenen ; voor medewerking van hat yolk
bij inkwartieringen en vervoer van mansehappen en krijgsbenoodigdheden was steeds in de ruimte gezorgd . De legerhoofden waren nooit belemmerd in hat aanleggen van versterkingen ; de Finsche onteigeningswet had op dat stuk
geene leemten aan den dag gebracht . Ook had de wetgeving
er near behooren voor gewaakt dat bij oorlogsgevaar de
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spoorwegen, zelfs die bijzonder eigendom waren, ter beschikking kwamen van hot krijgsgezag . Eindelijk was de
keizer vrij geweest, en ruimschoots was die vrijheid door
hem gebruikt, om voor de in Finland zelf geheven trooper
handleidingen ter oefening nit to vaardigen, wier eenvormigheid met de Russische werkjes van dien aard, des noodig,
hot samensmelten der twee legers zou bevorderen . Kortom
in de techniek van hot oorlogsbeheer hadden de Finnen
hot ministerie to St .-Petersburg zoo ongestoord zijn' gang
later gaan als naar eene breede opvatting van Rusland's
overwicht in de verhouding der twee lender tot den vreemde
billijkerwijze kon worden verlangd . Slechts achtten zij den
ook to onwrikbaarder zich vast to moeten kl ampen aan
hun recht, wear hot gold de fasten van den krijgsdienst to
verzwaren, die order A l e x and e r I I met medewerking
van den Landdag waren vastgesteld, en nog wel in een'
tekst, met zooveel woorden opgenomen order de grondwetten des staats . En dubbel krachtig mochten zij verzet
doers tegen eene slinksche poging, -- want dat was de
staatsgreep van 15/3 Februari,
om met ontduiking der
grondwettelijke waarborgen de zwaardere bloedbelasting
uit to schrij ven bij wege van „oekase" .
Hot scheen noodig, die van vroeger al bekende din gen
nog even op to halen, flu eon vernieuwde aanslag, Russischerzijds op Finland's vrijheden beproefd, gelegenheid
biedt, eene voortzetting to geven van hot destijds afgebrokene verhaal . Oat inderdaad de „reglementen" van dien
zwarten Februaridag, bestemd, naar hot heette, om „ten .
„grondslag to strekken van de samenstelling, hot onderzoek
,,on de afkondiging der wetter voor hot rijk-in-zijn-geheel
„met inbegrip van Finland", slechts beoogden met geweld
to broken hot grondwettige verzet tegen den toeleg van
K00 r o p a t kin, blij kt on weerlegbaar uit een sprekend felt .
Natuurlijk geven zich de raadslieden des „tsaren" aan hot
vonnis, dat door de grootst mogelijke meerderhoid der in
de zaak gekende rechtsgeloerden gostroken was over hunne
Finsche politiek, goon oogenblik gewonnen ; zij zetten op
de door hen uitgedachto wijze hunne bloedbelasting door .
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Maar eigenaardig ! Afgezien van die unieke toepassing, is
verder jaren lang hot Februari-manifest eene doode letter
gebleven . Met hoeveel ophef hot mocht zijn uitgevent
voor eene daad, ontworpen ter voorziening in eene algemeene behoefte, als echt gelegenheids-stukwerk, kwam hot
„ad acts" to liggen van hot oogenblik, dat hot zijn zeer
bijzonder, zeer bepaald, zeer tijdelijk oogmerk had vervuld .
Intusschen is daarmede allerminst gezegd, dat, als
maatregel van geweld, de, onder de vlag van hot manifest
ingevoerde, verzwaring der dienstplichtigheid op zich zelve
bleef staan . „Dit immers is de vloek der slechte daad, dat
„zij, voorttelend, nieuwe zonden steeds moot baron ?" Treffend
door ingehouden, soberen toorn is de opsomming, die de
Stenden des lands, als zij na 5 jaren zwijgens eindelijk weer
zich den mood vonden geopend, hun' grootvorst to lezen
gaven van de on gerechtigheden der B o b r i k o f f-regeering .
„Men heeft kunnen zien", zoo schreven ze in hun smeekschrift van 31 December 1904, „men heeft kunnen Zion,
„toen men de proof nam met de toepassing der ordonnantie
„op hot krijgswezen van 12 Juli/29 Juni 1901, tot wat
„noodlottige gevolgen hot voeren moest, v6orschriften met
„beoogde wetskracht uit to vaardigen buiten de daarop
„doelende grondwettelijke regelen om . Duizenden jongelieden,
„die zich niet hadden aangemeld tijdens hot oproepen
„hunner lichting, omdat zij in de nieuwe ordonnantie eene
„verkrachting zagen van de voornaamste wetten hues lands,
„zijn achtervolgd met dwangmaatregelen van stuitenden
„aard, als hot verbod om hun v6orgenomen huwelijk to
„sluiten en tal van andere bedreigingen . De gewetenscon„flicten zijn voor de dienstplichtigen nog verzwaard door
„de oplegging van eon' krijgseed in bewoordingen, met de
„wetten van Finland in strijd . Willekeurige veroordeelingen
„tot boeten, veelal van ongehoord bedrag, en andere even
„berispelijke middelen zijn to bast genomen om de gemeenten
„des lands to dwingen tot medewerking bij hot in practijk
„brengen der ordonnantie . De verkozen lasthebbers dier
„gemeenten zijn met vertreding, ja, ten deele, met vernie-
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„tiging harer wettelijk gewaarborgde zelfstandigheid, om
„de zelfde redenen beboet en uit hunne ambten gestooten .
„Rechters en andere dragers van openbaar gezag, wien hun
„geweten verbood to gehoorzamen aan verordeningen zonder
„wetskarakter, zijn, onverhoord en ongeoordeeld, op straat
„genet." her weir, de Stenden lichtten dat jets verder toe,
een grof vergrijp aan wel verkregen recht . De bevestiging
immers der „acts van vereeniging en zekerheid", den 3en
April 1789 beklonken to sschen den konin g van Zweden
en de Stenden zijns rijks en met 's lands overige grondwetten sinds 1808 nadrukkelijk gehandhaafd door al de
achtereenvolgende grootvorsten, hield in, dat „de gezamen„lijke rechters in hoogere en lagers vierscharen, die noch
„hot karakter hadden van „troman" noch deel uitmaakten
„van eon gewestelijk bestuur, niet (mochten) worden ontzet
„uit hunne bedieningen „zonder eon regelmatig v6oronder,,,,zoek en een vonnis in overeenstemmin g met de wet en de
,,,,krijgsartikelen" . Ten spijt van die bepaling zijn twee
„ordonnantien van 141 Augustus 1902 voor hot onge„vraagd ontslag van rechters en van andere ambtenaren
„een geheel nieuwe gedragslijn komen vaststellen" .
„De vorige landvoogd," aldus heette hot, met eons zinspeling op Bob r i k o f f, wat lager, „toen hij den weirstand
„zocht to broken, dien de aanwending der ongrondwettige
„ordonnantie op den krijgsdienst hier en ginds ontketende,
„stootte zich (niot alleen aan hot stug verzet van rechters
„en bestuurders, neon ook aan) de grondwettige gevoelens,
„die alom in den lands leven. Zoo list hij zich door eons
„tijdelijke verordening van 2 April/20 Maart 1903 „houdende
,,,,maatregelen tots verzekering van ordo en rust in Fin,,,,land", bekleeden met buitengewone volmacht. Niets kan
„beter bewijzen, dat hot stelsel, sedert 1899 in 's lands
„regeering gevolgd, een ondeugdelijk stelsel was . Er bestond
„geene enkele aannemelijke reden voor die grondwettig on„verdedigbare verklaring-in- staat-van .-beleg des geheelen lands .
,Want er waren noch oproerige bewegingen goweest, noch
„daden van verzet tegen wettige overheidsbevelen" . Do
eenige ,,inbreuken op de bestaande wetgeving" maakten
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juist de maatregelen, Waarin de genoemde tijdelijke verordening werd toegepast : „aantastingen van persoonlijke
„vrijheid en stoffelij ken welstand, met welke aan geen
„enkel misdrijf schuldige Finsche burgers bezocht werden
„van dag tot dag ; verbanningen, overbrenging naar Rus„land, gevangenzetting, huiszoekingen naar luim en wel„gevallen . . . "
„Naast de zoo pijnlijke beproevingen", dus vervolgde
de Landdag zijne sombre klachtenreeks, „die bet Finsche
„yolk heeft moeten doorstaan, als rechtstreeksche, of mid„dellijke gevolgen van de afkondiging der ordonnantie op
„den dienstplicht, hebben nog andere maatregelen, ere stige
„aanrandingen mede van 's lands recht en 's lands bescha„vingstoestand, bet yolk ten diepste gegriefd . Veel arbeid,
„voor bet Fin sche volksbestaan van beslissend gewicht,
,,was gedaan om aan de oude taal des lands de plaats to
„verzekeren, die naast bet Zweedsch haar in het openbare
„levee toekomt . Te nauwer nood waren die pogingen geslaagd,
„blijkens de ordonnantienn op bet gebruik der Finsche taal
,,in staats- en gemeente-dienst en in terechtzittingen, gelijk
„ook blijkens eene gewizigde inrichting van bet middelbaar
„onderwijs, toen een bevelschrift of kwam met de strekking,
„om heel de vrucht dier vaderlandslievende zorg to doen
„verloren gaan . Het manifest, namelijk, van 20/7 Juni
„1900 (hield) in, dat in de bestuursafdeeling des Senaats,
„gelijk ook in de brieven, to wisselen door de departe„menten van algemeen bestuur en de gewestelijke overheden
„hetzij met dat lichaam, hetzij met den landvoogd, bet
„Russisch bij de afdoening alley zaken de plaats (zou)
„innemen der twee landstalen . . . Vermits nu op de 2 .800.000
„door d e registers vermelde ing ezetenen van Finland er n iet
„meer zijn dan ongeveer 8000, wier moedertaal de Hassische is,
,,is hare kennis bier to lande uitzondering en zal zij nimmer
„zich verbreiden in eene mate, dat met gebruikmakinb van
„haar de zaken naar behooren kunnen worden behartigd
,,in de gewichtige takken van openbaren dienst . . . De
„noodlottige gevolgen (van dien maatregel) zijn dan ook
„zonneklaar aan bet licht getreden . Een aantal ambte0 . E . IX 10
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„naren alley rangers, die zich gedwongen hebben gezien
„hue' post to verlaten, zijn meerendeels vervangen door
„personen, wier oppervlakkige vaardigheid in het Russisch
„hunne ong eschiktheid in wel menig ander opzicht moest
„goedmaken . Dat niet alleen . Het verlangen om de door,,trekking van Finsch bestuur met Russischen geest to
„verhaasten, heeft ertoe verleid, tot eene reeks van posters
„Russen to benoemen, wien het ontbrak zelfs aan de nood„zakelijkste kundigheden ter richtige vervulling van eene
„task in Finland's dienst . Het onwettige karakter dier
„benoemingen is niet eraan ontnomen door de bijzondere
„ordonnantie van 31/18 Juli 1902, houdende onttrekking
„van geboren Russen aann den grondwettigen regel, die
„vreemdelingen onbevoegd verklaart tot het vervullen van
„Finsche ambten ; want die regel mag zonder toestemming
„der Stenden niet buiten werking worden gesteld . En hoe,
„ten slotte, openbare en bijzondere belangen onder de
„aanwending der genoende ordonnantie moeten lijden, bewijze
„deze omstandigheid, dat zij den Russen voor hunne intrede
,,in Finschen dienst zelfs niet den eisch stelt, de landstalen
„te kennen, of de getuigenissen van kunde en bekwaamheid
,,over to leggen, die in het zelfde geval de landskinderen
moeten bezitten . . . "
„Door heel het land", zoo leest men verder, „geeft
„zich eene wassende ontevredenheid lucht met het stelsel,
„sedert 1899 in twang, dat reeds, in de afdoening van
„zaken, geleid heeft tot wel menig vertraag, wel menige
„verwarring . . . Eon van de redenen dier ontreddering is
„deze : sedert de zorg om sporen van verzet to ontdekken,
„om in het maatschappelijk levee alle stroomingen van vrij„zinnigheid to stuiten en rechts en links staatkundige aan„brengerijen to verzamelen, begonnen is den dienst in som„mige takken een zeer groot deel to rooven van zijn .' tijd, is
„wel met name in de kanselarij van den landvoogd, de griffien
„der gewestelijke besturen, en de kantoren van lagere beamb„ten het getal aanhangige zaken zich gaan opstapelen tot
„eene ongelooflij ke hoogte . Daarbij kwam, dat de vorige
„landvoogd (aiweder Bob r i k off), om de leemten to
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„vullen, die in de rangers der provincials „gouverneurs"
„en „grifhers" waxen opengekomen door het ontslag van
„kundige en aan de wet getrouwe landsdienaren, zijne keuze
„haast uitsluitend had g evestigd op lieden zonder kennis
,,of geschiktheid . Dus kan men kwalijk zich verbeelden,
„hoe het werk van zoo'n „grifher", dat grootendeels van
„rechtsgeleerden aard is, naar eisch kan worden gedaan
„door een' Russisch overste of door een .' anderen „quidam",
„wien van het Finsche recht zelfs de beginselen een gesloten
„boek zijn . Uit overweging, voorts, van het belang, dat is
„gemoeid bij eene deskundige en nauwgezette leiding van
„het spoorwegbeheer, geven de Stenden citing aan zekere
„bezorgdheid, door sommige benoemingen bij dien gewichtigen
„dienst en ook door allerlei geruchten omtrent den loop
„der taken in vele kringen gewekt . Voorts is de politie„macht in ettelijke steden versterkt buiten alle redelijke
„perken, waardoor zich nu staat en gemeenten met veel
„te hooge uitgaven tiers belast . Wat niet belet, dat, aan„gezien de veiligheidsdienst veelal bestuurd werd door ten
„deele onbevoegden en opgedragen sours aan sterk verdachte
„sujetten, sours ook aan zulken, die 's lands talen niet
„eene machtig waxen, het politiewerk alweer, in plaats vain
„beter, slechter werd gedaan ."
„Ten einde", aldus gaat weer later de acts van beschuldiging voort, „ten einde hooge en lags ambtenaren,
„die het nieuwe stelsel moesten dienen, to vrijwaren tegen
„(maar alas waarschijnlijke) klachten, heeft nog eene tijdelijke
„ordonnantie van 14/1 Augustus 1902 dit vastgesteld, dat
„geene beschuldiging, teg en een' dienaar van het gezag
„gericht wegens rechtsverkrachting ten nadeele van bijzondere
„personen, zou molten worden aanhangig gemaakt zonder
„machtiging vann zijn' meerdere . Dat voorschrift, strekkend
„our allerlei onrecht van overheidswege to kunnen onver„volgd laten op een willekeurig afwijzend besluit ter take
„van het verzoek our machtiging tot klagen, verzwakte in
„eene onrustwekkende mate des burgers waarborgen tegen
„rechtskrenking naar believers". En die verzwakking klemde
nog to meer, einde ook een ongrondwettig „tijdelijk" be-
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sluit, den 2en Juli 1900, als een eenvoudige bestuursmaatregel, genomen en afgekondigd, de groote veiligheidsklep
van gistende maatschappijen : hot recht om to vergaderen,
had onklaar gemaakt . Word dan daarbij gerekend, dat
hot veelhoofdig landsbestuur-door-den-Senaat bij moor dan
een verordening was omgezet in feitelijk monarchaal bewind,
to oefenen door zijn' voorzitter : den landvoogd, dan scheen
wel zeker de verzuchting gerechtvaardigd, dat de overheid,
als hot ware, volmacht had, hot geldend recht to veronachtzamen .
„Wat boven is gezegd", zoo luidde hot klaagschrift
verder, „bewijst, hoe groot een deel van den maatschappe„lijken arbeid des bestuurs verricht is met geringer zorg
,,en ook met mindere zaakkennis dan vroeger . Desniettemin
„vertoonen in de laatste jaren de begrootingen van uitgaaf
„voor sommige takken van beheer eene onophoudelijke
„en zeer angstwekkende stijging . Vergelijke men alleen
„maar hot voile bedrag van de kosten der regeering, zooals
„zij waren geschat voor 1903, met de raming van 1904,
„dan blijken de verhoogingen al reeds to klimmen tot haast
„2 millioenen mark . Nader gesplitst, bedragen zij voor hot
,,,,administratieve budget" van den Senaat 274 .000 mark,
„voor hot departement van den minister-staatssecretaris
„(V o n P1 e h w e !) 27.000 mark, 145 .000 mark voor de
„kanselarij van den landvoogd en de beambten, met bijzon„dere opdrachten Zijne Ezcellentie toegevoegd" ; dan verder
(sommige cijfers spreken boekdeelen !) „voor de censuur
„21 .000", voor zekere, moeilijk aan to duiden, „commission,
„gewestelijke en plaatselijke", 114 .000, voor traktementsverbetering ten behoove van hot algemeen bestuur der
spoorwegen, (Men weet, hoe welverdiend dat buitenkansje
was!) 214 .000. En ten slotte, wat de dour dicht doet :
609 .000 mark alleen aan hoogere bijdragen des staats tot
de gemeentelijke politie, plus 687 .000 voor eene, bij uitsluiting nit Russische onderdanen saamgestelde „gendarmerie" .
Wel gerechtvaardigd klonk, na hot onopgesierd verslag
van al die feiten de waardige aanhef tot hot besluit .
„Hot yolk", word daar gezegd, „dat, -- want zoo heeft ons
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„yolk gedaan,
zich van geslachte tot geslacht heeft
„laten opvoeden en gewend to levee in hat klaar bewust„zijn van hat recht, als leidinggevend beginsel, zoo voor
„den staat als voor den enkeling, bij alle gemeenschap„pelijke werkzaamheid, dat yolk heeft het gevoel, dat zijne
„maatschappij geschokt is in hare grondslagen, wanneer
„hat de regeering, wier hoofdtaak is : de wet to handhaven,
„die wettige orde zelve ziet verstoren . Hat stelsel, ingewijd
,,in 1899, heeft een' noodlottigen in vloed geoefend, herken„baar beide in hat maatschappelijk levee en ook in alle
„deelen van het bijzondere
. Het Finsche yolk is bloot„gesteld geworden aan zeer to duchten botsin gee van
„plichten . Eene algemeene on zekerheid op hat stuk van
„kostbare persoonlij ke bevoegdhedeu ; ontwrichting en be„derf, gebracht over eene vroeger goede bestuursvoering ;
„gegronde vrees, dat ook de rechtsbedeeling, die oudste
„en eerste alley verrichtingen ten dienste des gemeenen
„levees, in hat merg zal worden aangetast ; de burgers,
„buiten kijf behoorende tot de eerbiedwaardigste bestand„deelen der maatschappij, ten proof aan ernstige gewetens„twijfelingen, hetzij ze daaraan uiting hebben gegeven, hetzij
„ze eronder hebben geleden in stilte ; in andere kringen
,,toenemende verdierlijking en ontaarding, een woekeren
„van on gezonde eerzucht, gekweekt j uist door den druk,
„die neerkomt op de leiders van dusver ; hat getal der
„wanbedrij yen stij geed juist in plaatsen, waar de politie
„stark was uitgebreid ; zichtbaar verzwakt ten slotte hat
„ontzag voor wet en recht ; dat zijn de vruchten van hat
„sinds 1899 toegepaste regeersysteem" .
Ziedaar hat B o b r i k o f f-bewind, gelij k hat ward geteekend in een onwraakbaar getuigenis : in hat, zonder
een stem tag en aangenomen, smeekschrift, gericht tot den
.,tsar"-grootvorst door den Landdag zelven van hat verdrukt „Suomi" . Men wachte zich ervoor, hat veelvuldig
onrecht, in dat kloek vertoog geschetst, op rekening to
stellen van den onbeduidenden soldaat, die aan dit hoofdstuk der geschieden.is zijn' naam gaf. her was wel waarlijk hat stelsel alles, de man, in wien hat ward be-
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lichaamd, mete. De man : een oud, versleten hoofdofcier,
dien een voorspoedige staat van dienst omhooggetild had
naar een' post, ver boven zijne gaven ; bet toonbeeld van
den Rus, den Oosterling in uniform van westersch snit ; een
net, in ij zertinten overschilderd, gebogen been en weer door
elken indruk, maar op niet een terugwerkend nit krachte
van iets eigens ; nu een s tot tranen toe geroerd onder bet
aangrijpend woord van een' groot vaderlander, als den staatsprocureur S o d e r h j elm, en dan weer, op de ontvangst
van versche drangbrieven nit Petersburg, vol barsche ongenadigheid ; kortom : een niemand, in zijn snikken en zijn
tieren al evenmin zich zelf, wijl hem een ik, een zelf geheel
ontbrak . Maar des to meer beteekenend bet stelsel, de ambtenaarsregeering, gelijk eene reuzenspin bet Tsarisme met
haar web omwikkelend, om tot den laatsten drop to teren
op zijne levensvochten, zich vol to zuigen van zijne kracht ;
bet witte schnikbewind van de „tchinowniks", dat bet roode
evenaart in durf en vrijdom van gemoedsbezwaar, maar van
bet roode bet wint in slagen, om dezelfde reden, waarom
de ontrouwe huisbewaarder meer is to duchten dan de
inbreker, de verraderlijke lijfwacht zekerder ken treffen dan
de vijand van buiten af. Is bet wear, wet vaak, naar luid
van menige aanwijzing, haar wordt ten laste gelegd op
gronden van waarschijnlijkheid ? Heeft ze indertijd geweten
van bet complot, door J e l j a b o s c h en zijne spitsbroeders
tegen A.1 e x a n d e r I I beraamd, en den vrijzinnigen „tsar"
met opzet onvoldoende verdedigd en bewaakt ? Telt zij
hare tientallen trawanten onder de heethoofden den omwentelingspartijen zelve, en voert zij met behulp dier stille
organen vertooningen van joist bijtijds verijdelde aanslagen
op, om door den aanslag en de verijdeling beide to hoogster
plaatse de overtuiging levendig to houden van hare onontbeerlijkheid ? Wie zal bet thans reeds „zeggen" in den
zin van „uitmaken" ? Het verbijsterendste in die vragen is
wel dit : al zijn de dear genoemde aantijgingen onverdiend,
dan nog heeft, onder de regeering van een' „tsar"-huisvader, die vrouw en kinderen liefheeft en siddert voor
b.etgeeu bun levee mag brengen in gevaar, de beschuldigde

HET PLEIT VAN DWANG OF VRIJHEID HFROPEND .

87

er belang bij, dat zulke geruchten niet versterven . Ook
zelfs, indien de on trouwe lijfwaeht tot bet uiterste gereed
is, zoo het niet antlers kan, het zal hem beter wezen,
wanneer bet zoover niet komt en bij zijn' beer weet in
zijne macht to houden door vrees voor mogelijke uitersten
alleen. Wat daarvan zij, wij hebben in hot klaagschrift van
den Finschen Landdag jets meer, veel meer, dan in die half
en half aannemelijk gemaakte verwijten, waartegenover de,
aan bet heilige Rusland verknochte, beurs-man steeds vrij
spel van smalen heeft . Wij hebben er de met kennelijk
zelfbedwang geboekstaafde, zakelijke grieven van ernstige
lieden, de gezaghebbende woordvoerders voor een ernstig
yolk . Under dat oogpunt is de zin van hot, in uittreksel hierboven meeg edoeld, geschrift, zoolang ten onzent gelij k
elders (,,moer dann elders", mag bet wel heeten), de „beurs"
om wel verstaanbare redenen hear' klant to Petersburg de
hand boven hot hoofd blijft houden, en met vrucht, gezette
overweging zeker waard.
Van hot onvergetelijk onthaal, dat Maandag den 3en
Juli 1899 de keur van Finland's yolk zijn' door den „tsar"
teruggewezen vriendenn bond op hot terras van hot Helsingfors'er „Bronhuis", is, onder meer, den schrij ver deter
regelen dit trekje bijgebleven . Terwijl bij in do gauze voor
hot „dessert" hot park met zijn ruim uitzicht op de haven
en de Finsehe golf doorwandelde aan de zij van eon' dor
gastheeren, vernam bij van zijn' buurman doze opmerking
„Wij mbesteu doen hetgeen Wij deden : de roeht-zij van hot
„conflict near voron keeren, on zijn U dankbaar dat ons
„pleiten bij U eon' weerklank vond . Iaar tegen Rusland
„beat dat alles niets ; want Rusland veil niet hooren, hot
„moot voelen ; hot luistert sloehts near slagen, nooit near
,,rode . Wij mbgen hot niet wensehen, maar voor ons be„staat or maar eon uitkomst ; dat is een groote oorlog,
„wear de „tsar" hot onderspit moot delven. Die-alleen
„kan eene regeering murw m~aken, waarop vermurwen
„nimmer vat geeft ." „Ga maar na," dus drong bij zijn niet
dadelijk toegestemd beweren nader aan ; „zelfs A l e x a n d e r
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„I was van dat maaksel . In 1808, toen de achterwaartsche
„tactiek van K l i n g s p o r en zijne Zweden den keizer hoop
„gaf, dat een a militaire wan del in g hem Finland zou in
„bars den spelen, voerde de overwinnaar een hoog woord .
„Maar in 1809 waren de borders verhangen ; Van April tot
„Aug ustus was ons leg ertj e aan de winnende hand ge„weest ; de verstandhouding met N a p o l e o n had to Erfurt
„een' knak gekregen ; pas daarna kwamen de beloften van
„Borga . Ook later is de gesehiedenis van onzen Landdag,
van bet op- en neergaan zijner beteekenis, de om .ge,,
„keerde tegenhanger, als bet ware, van bet verhaal der
„rij zingers en dalin gen in Russische oorl og sglorie . Na 1812
,,is Rusland bijna 50 jaar „arbiter" in Europa ; en zie : de
„welwillendheden van den ,,tsar" blijven, wel is waar, nog
, .eenige jaren voortgaan, maar de Landdag wordt t'huis
„gelaten . Daarentegen is to nauwer nood door den Krim„oorlog de naam van bet Russische leger zwaar geschokt,
,,of A l e x a n d e r II roept onzen Landdag weir bijeen .
,,Moet zoo niet thans ook eng verband zijn aan to nemen
„tusschen bet nieuwe zelfgevoel, dat N i c o l a a s II vrij„moedigheid gaf tot zijn' staatsgreep, en de verbroedering
„te Kronstadt met „la nation amie et alli~e" ? Ja, waarlijk,
„bet is goed, bet is plicht, dat onzerzijds bet geding in de
„eerste plaats gevoerd wordt, als eene rechtzaak. Maar wij
„zouden wel dwaas zijn, zoo wij dat deden nit andere drijf„veeren dan plichtgevoel, wel dwaas, bij voorbeeld, zoo wij
„bet deden, omdat wij daarvan eenige uitwerking verwacht„ten op bet gedrag der weerpartij ."
Niet alle Finnen hebben op hunne zaak dien hoogen,
maar dan tevens drogen kijk . Of echter de gebeurtenissen
sinds dat uur de woorden van den spreker zijn komen bevestigen ? Wel niemand, die daaraan twijfelt . De oorlog
met Japan heeft moeten komen, de aanvankelijk zoo
dreigende beroering in welhaast alle hoeken van bet rijk,
in welhaast alle lagers van bet yolk heeft moeten worden
aangesticht door bet diep gevoel van schaamte, dat de
overwinning van „den gelen dwerg" hot Russisch zelfvertrouwen toebracht ; zonder dat zou hot in '99 gepleogde
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onrecht wel niet zes jaren later zijn ongedaan gemaakt .
Zelfs zoo nog toonde, trouwens, het berouw der Russische
regeering zich geen berouw van harte. Ms iedere bekeeringtegen-wil-en-dank, zoo ging ook deze niet dan voet voor
voet to werk. Den 9den December 1901 kwam N i c o 1 a a s
II in persoon naar Helsingfors, om den nu eindelijk weer
to zaam geroepen Landdag to openers met eene troonrede .
Het was een merkwaardig stuk : eene schuldbekentenis in
den vorm van vaderlijk bestraffen en vermanen ; schijn van
hardnekkigheid bij feitelijk zwichten . De „reglementen" van
15/3 Februari, waarmee geheel het conflict geopend was,
zouden, wat hare „algem e ene beginselen" aan ging, blij ven
bestaan „in onverzwakte kracht" ; desgelijks het manifest
van 20/7 Juni 1900, houdende invoering van het Russisch
in sommige takken van den staatsdienst ; desgelijks ook de
dusgenaamde „wet" van 12 Juli/29 Juni 1901 op den persoonlijken dienstplicht van de ingezetenen des grootvorstendoms . Dan echter hinkte achteraan eene kronkelige belofte
van beterschap : „Iutusschen", dus hare inkleeding, „om
„met meer nauwkeurigheid de verhouding to bepalen tus„schen de wetgeving des keizerijks en de plaatselijke wetgeving
„van Finland, heb ik, in overweging nemend het verzoek
„van mij n' Fin schen senaat, het mogelij k g eacht, m aat„regelen to treffen voor het outwerpen van een plan tot
„eene wetsvoordracht" (het staat er !) „waardoor die wet„gevingen over en weer kunn en worden afgebakend" .
Ten autwoord volgde na drie weken het smeekschrift
van den Landdag, waarin het verpletterend „requisitoir",
besnoeid hierboven meegedeeld, voorafgegaan werd door
eene klare, welverzorgd.e schets van hoe de Landdag Finland's rechtstoestand zich dacht, en uitliep in eene reeks van
scherp omlijnde planners tot herstel . Ten overvloede werden
ears dat stuk vier „bijlagen" nog toegevoegd, waarin bijzondere grieven aan het woord kwamen . Zoo deed in een
ervan de Landdag een recht stichtelijk boekjen open over
de heldendaden des „gouverneurs" van W i b o r g . her volgen enkele grepen uit dat stuk . ,,In Februari 1903 heeft
„zich zijn Edele veroorloofd, gewapenderhand to verijdelen
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„de tenuitvoerlegging van een wettig beslag op hetgeen
„een nalatig schuldenaar bezat . In Maart daaraanvolgende
„liet hij op eigen gezag iemand oplichten, die wegens ver„denking van diefstal was in hechtenis gesteld, en, toen niet
„lang daarna dezelfde man ter zake van dien diefstal was
„veroordeeld, drongen, op last des „gouverneurs", politie,, j ienarea de rechtzaal binnen, om onder de oogen van het
„hof den veroordeelde to ontboeien en to ontvoeren . Die
„beide keeren was, men merke het wel ! des „gouverneurs"
„beschermeling een Bus . Nog eene maand later blijkt to
„Wiborg geen locaal to krijg voor het onwettige bedrijf
„der recruteering (volgens K o u r o p a t kin' s ordonnantie) .
„Weer door den „gouverneur" daartoe gelast, poogt eene
„politiemacht het geslotene stadhuis door iubraak to ver„meesteren ; het mislukt, maar in het eind sluipt zij nog
„door eene achterdeur naar binnen in het gebouw, en de
„gemeentelij ke balzaal wordt veroverd en bezet ." Ook
daarmee was de mast niet vol . „Men telde alleen over
„de jaren 1903 en
4 ten minste 63 wettige benoemingen
„tot een gemeenteambt, die zonder schijn van recht door
„dezen zelfden tuchtmeester des yolks waren nietig ver„klaard . . . 's Mans beweegredenen bij dat werk berustten
„kennelijk op aanbrengerij der Bussische „gendarmerie",
„wier stelsel van verklikking de bron was eener menigte
„andere plagerijen, waaraann zelfs geestelijken niet ontkwamen .
,, . . . De Wiborg'sche politie werd hervormd in hoofd en
„leden . Gedurende de beide jaren, straks genoemd, trad .en,
„op eenn totaal van 108, 84 nieuwe agenten in dienst . . .
„Het gehalte van het „corps" was ten gevolge dier vernieuwing
„een zoodanig, dat, eer zij een' agent toelieten als getuige,
„de rechtbanken genoodzaakt waren zijne gerechtelijke doop„ceel to doers lichten, op grond dat ettelijken dier heeren
„bleken eertijds to zijn veroordeeld tot eene onteerende
„straf" . Hoe het er dan wel uitzag inn des „gouverneurs"
onmiddellijke omgeving ? „Zijne kanselarij was het tooneel
„van hopelooze wanorde, verwarring en verzuimen . Beambten,
„pas benoemd, en die vooral in de afwikkelin g van geld„zaken zich dat vertrouwen weinig hadden waard betoond,
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„werden nogtans beschermd door de onwettige ordonnan„tie van 1902, vermits hun meerdere (alweer de „gouver,,,,neur") de onmisbare machtiging our hen to vervolgen
„weigert . . "
Twee andere bijlagen betrofl'en de pers en het onderwijs .
De pers was steeds een wonde plek geweest in Finland's
openbare levee. Haar wettelijk vrij to laten van censuur,
daarin had nog Been grootvorst willen toestemmen . Zoo
boat, intusschen, als in het eerste „lustrum" deter eeuw
had de regeering het nooit gemaakt . „Het is", schreef
de Landdag, „vborgekomen, dat artikelen, reeds toegelaten
„door den „censor", dan achterna nog werden afgekeurd
„door hoogere machten, en de maandschriften, die hen to
„lezen gaven, gestraft tot zelfs met het tijdelijk, ja soma
„met het finaal verbod van voortgezet verschijnen" . Sours
werd ook wel in zoo'n geval van hooger hand geeischt,
dat de, voor het booze dag- of maandblad aansprakelijke,
redacteur door een' gedweeeren werd vervangen ; eene vordering, waartoe alweer de overheid volstrektelijk onbevoegd
was . „En wat den toestand van de pers vooral verzwaarde,
,,was nog dit, dat zulke maatregelen werden getroffen op
„vbordracht eener raadgevende commissie, voor het grootste
„deel bestaande nit Russische ambtenaren, die de ge„schriften, waarover zij „censuur" oefenden, niet ~enmaal
„kondeu lezen in den oorspronkelijken tekst ."
Ten slotte : het onderwijs . Dat lessen over het Russisch voortaan moesten staan in het leerplan der scholen,
die voorheen op dat stuk waren vrijgebleven, docht kennelijk den vertegenwoordigers des lands nog zoo bedenkelijk
niet; en evenmin, dat over het algemeen voor zulke lessen
in het vervolg meer urea dan vroeger dienden vrijgemaa,kt .
„De kennis", luidde eene der treffendste uitspraken in dezen
ganschen bundel-stukken, „de kennis van eene taal wordt
„niet op school verworven ." Wie ooze jongelieden talen
hoort mishandelen, oud en nieuw, die jaren lang ter school
hun dagelijksch brood geweest zijn, west daarvan mee to
spreken en kan der Finnen wijsheid inn dit opzicht sleehts
hartelijk beamen . Met nadruk daarentegen werd eene andere
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nieuwigheid veroordeeld, ja, gebrandmerkt .,,A1 onze scholen",
klaagde luid de Landdag, ,,zijn ten proof geweest aan spion„neering en aan plagerijen steeds van puur-staatkundigen
„aard, zoodat voortreffelijke leerkrachten, zelfs onderwijzers
„aan bijzondere inrichtingen, gedwongen zijn de loopbaan to
„verlaten, waaraan hun hart gehecht was . . . . De landvoogd
„heeft een ongewoon belong gesteld in handboeken der
„aardrijkskunde en der geschiedenis van Finland, die bij
„het onderwijs van dienst waren, met name, zoo zij niet
„bleken geschreven in een' geest, waardoor verspreiding kon
„bevorderd worden van Russische gedachten en gevoelens ."
Zelfs leverde de ambtelijke staf in de eigene kanselarij van
Zijne Excellentie meer dan den lid aan de commissie, die
met het toezicht op zoodanige werkj es was belast .
Men ziet : de leden van den Landdag spraken onverbloemd ;
zij namen geen blad voor den mood. Slechts jammer, dot
de beide hoogste staatslichamen op dit pas den grootvorst
niet altijd dezelfde taal to hooren gaven . Ret onomwonden
woord der Stenden vond in denn toon van den Senaat geen'
vollen weerklank . In het algemeen was er eenstemmigheid ;
maar op gewichtige punten : dien stplicht, wegzendin g van
onbevoegde ambtenaren, gebruik van het Russisch, stelde de
Senaat, in tegenspraak met de doortastende eischen van den
Landdag, bedachtzaam zeker voorbehoud . Wellicht was aan
dot feit niet vreemd de zeer beperkte strekking van des
keizers antwoord, dot na drie maanden dralens in het einde
der maand Maart van 1905 nit Petersburg of kwam . Ret
sloeg op het smeekschrift van den Landdag niet in ieder
onderdeel terug ; het roerde Slechts twee punten aan : de
„wet" van K o u r o p a t kin en de jongste ontzettingen
van rechters uit hun ambt ; maar op die beide punten kwam
het den wensch des Landdags tegemoet . Men scheen to
Petersburg voor het oogenblik veel meer op Finsche bijdragen
in geld, dan op recruten uit het grootvorstendom gebrand .
Toen evenwel de Landdag op de vragen om meer geld
bescheid deed met een „voor wat hoort wat" en duidelijk
gaf to keno en, dot het openen der beurs zou of har.geu
van een herstel der nog bestaande grieven, kwam, als een
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donderslag bij blauwe lucht, een plotseling besluit tot zijne
ontbinding . Een staatsbestel als het Tsarisme brengt ewer
van die verrassingen ; de slag viel dermate onverhoeds, dat
pas den 13en April de leden het verzoek bereikte om op
den 15enn naar huffs to gaan . Die overhaasting spelde niet
veel goeds . Nogtans : eon half jaar later keerde wear de
wind ; den 3en van November teekende de grootvorst
het gewichtig manifest, waarbij, uit overweging van den
hoofdeisch in het verzoekschrift der ontbondene dagvaart,
de „ordonnantien"-reeks werd ingetrokken, die tussehen
1900 en 1904 ten spijt van 's lands voornaamste wetten
afgekon digd was ; zelfs gin g daarbij de „tsar" zoo ver, de
acte van den, zes jaren to voren gepleegden, staatsgreep in
hare werking op to schorten tot tijd en wijle, dat de vragen,
waarin zij had voorzien, eene „wettelij lie" beslechting zouden
vinden . Tevens bevatte nog het stuk de toezegging, dat aan
den volgenden Landdag moesten worden v6orgelegd gewichtige hervormingen in bouw en levee van het lichaam zelf
des Finsehen staats .
De meest beteekenende dier hervormingen, die weldra
haar beslag kregen, is destijds door de pers genoegzaam
wereldkundig gemaakt . Zij kwam neer op eene geheel
gewijzigde inrichting van den Landdag, naardien zijn viertal
afgezonderd telkens saamgekomen „stenden" van voorheen
(add,
lstedelingen, geestelij ken en hoogere leerkrachten, boeren)
thans werden vervangen door eene „chambre unique", vrucht
van verkiezingen volgens eon evenredigheidssysteem, en het
recht, zoo o n to kiezen als om zich to later kiezen, verleend aan
alle vierentwintigjarige Finnen, de manner niet alleen, maar
ook de vrou wen . Een reuzensprong, derhalve, die het land,
met zijn „prae-revolutionnair" vertegenwoordigend stelsel van
dusver, op eens de uiterste gevolgtrekkingen to grijpen gaf
van het achttiendeeeuwsche „individualisme" . Hot last zich
niet ontveinzen enn is bevreemdend evenmin, dat menige
vriend van Finland door dier verbazingwekkend ingrijpenden
ommekeer geschokt is en onthutst ; de schrijver deter regelen

94

HET PLEIT 'PAN DWANG OP VRIJHEID HEROPEND .

wil wel bekennen, den dier vrienden to zijn geweest. Zoou
zulk een sprong geen „salto mortale" blijken in den n.oodlottigen zin des woords ? Het was den vrienden, hier ter
sprake, wel bekend, hoezeer het slagen van het systeem der
zelfregeering, eene eeuw geleden door den eersten keizergrootvorst beloofd en ingewijd en door den derden haast eene
halve eeuw voor dezen mildelijk voltooid, wel grootendeels
to danken was geweest aan de vaderlandslievende staatswijsheid eener betrekkelijk kleine groep van „intellectueelen",
der „upper ten" van Zweedschen bloede . In het adelshuis zoo
g oed als oppermachtig, onder de geestelij ken en hoogere
leeraren de grootste helft uitmakende, en tevens door maatschappelijk overwicht den Loon aangevend in de meeste steden,
had zich die minderheid gehandhaafd als het leidinggevend
volksdeel, joist dank zij het groepenstelsel, dat in Finland
tot dusver de practijk gekenschetst had van de „regeering
„met vertegenwoordiging" . Onder den druk der steeds uit
het Oosten dreigende gevaren was haar bewind, getuige
het, bijvoorbeeld, hare zorg voor volksontwikkeling en hare
vrijzinnige handelspolitiek, nooit eene enghartige klasseheerschappij, neen, in den regel nationaal geweest . Daaraan
ook was de eenparige steun to danken, dien, bij haar waardig
en in den beaten zin „voornaam" verzet tegen „den staats„greep" en het Bobrikoff bestuur, het anderhalf millioen
der niet altijd meegaande Finsche boeren haar onvoorwaardelijk had verleend . Maar zoo die kleine groep thans
blijven aan de spits ? Zou onder de veranderde bedeeling,
flu het op tellers, niet op wegen aankwam, het gewicht van
wat die weinigen voor hadden op het stuk van oefening,
erfelijke vaardigheid in staatsbeleid, nog door de velen op
den dour worden geschat naar zijne juiste waarde ? Ja meer :
er was wel grond voor de beduchtheid, of Finland hier
niet was geloopen in een' strik, dien het de Russische
„tchinownik" had gespannen . Verlichte vrijzinnigheid vormt
flu ~enmaal met Caesarisme, Roomsch, of Fransch, of Russisch, eene veel volslagener tegenstelling, dan het plompe,
het stupide „sic volo sic iubeo" des getals ; dat is niet
slechts eene waarheid, het was er daarenboven eene, die
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den „tchinownik" honderdmaal was ingeprent door de penvoerders zijner pan-slavistische pers, P o b i e don o s t z e v
vooraan, eene ook, die hij door daden had getoond, o,
v nderwel to hebben verstaan en in practijk to kunnen
brengen . Het hoofdkarakter der tactiek, waardoor de Bussische ambtenarij beproefd had, en met vrucht, den weerstand tegen haar to breken in de Oostzee-provincien, was
altijd dit geweest : verdeel en heersch ; speel maar de
dommekracht van het getal der boeren tegen het hoopken
hunner hooge heeren uit . Met soortgelijken toeleb was
tiers jaar geleden ook in het Finsch grootworstendom eene
proef genomen ; toen echter to vergeefs ; de heeren hielden
er het heft in handers en voerdenn het op eene wij ze, die
hun de trouw der menigte bewaarde . Doch zou dat duren
na de vreedzame omwenteling, die thane had plaats gehad ?
In waarheid, door den slimmen Petersburgschen ,,bureau„craat" bedoeld, bevorderd, uitgelokt, of niet, die omwenteling, hoe meer men hare vermoedelijke gevolgen overdacht,
scheen des to zekerder hem in het gevlei to moeten komen .
Zij was een mes, dat naar twee kanten sneed, en altijd in
zljn voordeel . Naar den karat harer gevolgen in Finland,
zoover de daar to wachten boerenheerschappij, allengs ontsnappend aan de leidin g van 's lands beproefde v6ormannentot-nog-toe, heel wat gemakkelij ker in het vervolg den
voortgezetten aanslagen uit Petersburg ten proof zou vallen,
dan eertijds het bedachtzame bewind van die ervaren keurgroep . Maar tevens naar den karat van hoe in het Tsarenrijk de echte Bus voortaan de Finsche taken zou beschouwen ; want hoe bezwaarlijker het zich thane liet loochenen,
dat Finland's openbare levers goeddeels geschoeid was op
de leest dier „Westersche begrippen", die K a t k o f f en
P o b i e d o n o s t z e v levenslang in Busland's oogen hadden
hatelijk gemaakt, to lichter moest het K a t k o f f's geestelijk nakroost vallen, dat kleine landje v6or de poort der
hoofdstad zwart to makers bij het dweepziek yolk, ale een
gevaarlij k uitwas in 's rij ks zijde, en heel de ingezetenschap
van het grootvorstendom ale een bestendige uittarting van
wat het heilige Rusland dierbaar was .
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En ken men achterna maar zeggen, dat de uitkomst
zulke zorgen heeft beschaamd ! Voorshands zijn zij veeleer
bevestigd . Het is waar : ook sedert 1906 blijft „parlemen„tarisme" Finland vreemd ; zelfs is zoo na als v6or „ministe„rieele verantwoordelij kheid" er onbekend ; zijne grootVorstelijke kroon, de „tsar" draagt haar nog heden niet
vergeefs ; eene ledenrij ke klasse als die der boeren, wier overwicht zoodra het op stem men aan komt zich weerspiegelt
in de samenstelling van den Landdag, kan dan ook min
rechtstreeks in Finland het overheidsgezag voor zich uitsluitend in beslag semen en oefenen to eigen bate, dan
het op den duur in landen van ons westelijk Europa met
brute meerderheidsregeering mogelijk wordt . Toch, waar de
cijferverhoudingen zoo zich v6ordoen, als het reeds spoedig
in de „chambre unique" van het grootvorstendom het geval
geweest is, kan het kwalijk misses, of de daarmede nit to
drukken machtsproportien doers zich vann lieverlede gelden
in de bestuursvoering des lands . Nu zijn de cijfers, afgerond, omstreeks als volgt : een 20 Zweden, 80 socialisten,
100 boeren. Mag men, met die getallen vdor zich, hopes,
dat het eerstgenoemde volksdeel lang de leiding zal behouden, die het flu tientallen van jaren, meerendeels tot
zegen van het geheel in handers heeft gehad P Er zijn reeds
feiten, die to denken geven . Laat twee her zijn genoemd .
Het eerste is dit . Gees grooter naam in Finland's nieuwere
staatsgeschiedenis dan van L o u i s M e c h e l i n . Sinds jaren
's lands beroemdste staatsrechtsleeraar, werd hij voornamelijk Binds 1899 het aangewezen middelpunt van al wie de
bedreigde vrijheid zocht to redden, de ziel van het verzet .
Zoo mocht en ken het niet anders, of, toes de lucht weer
opklaarde, zag elk in hem den man, die, als het denkend
hoofd in den Senaat, zou richting geven aan het werk van
nationaal herstel . Hij ging, ondanks zijn' hoogen leeftijd,
met nog verwonderlijke werkkracht aan den arbeid . Alleen . . .
hij was een Fin van Zweedschen stempel ~n een vrijzinnige
der oude school ; het eerste maakte hem bij de echt-Fin ache
boeren , het andere bij de socialisten verdacht ; kortom
de tot herschepping van 's lands recbtsorde geroepen grijs-
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aard vond in de „chambre unique" een tiende slechts der
leden, dat vast hem steunen wou . Het gevolg list zelfs in
een niet oppermachtig parlement al spoedig zich voorzien .
Het kon niet antlers : hij moest vallen ; en hij viel, terwijl
zijne taak nog lang niet halverweg voltooid was . Nu is hij
ambteloos, niet werkeloos, maar werkzaam slechts met de
veel zwakkere middelen en krachten van den bij het stuurrad weggedrongen burger ; het eerste kostbare talent, waarvan zijn yolk, naar meerderheidsbewind afglijdend, zich zelf
berooft .
Het andere feit is, rechtstreeks, minder ernstig, maar,
ale verschijnsel, wekt het licht flog meer bedenking . Te
nauwer nood was de hervorming van den Landdag een beklonken feit, daar deed iets ongehoords zich voor aan de
universiteit van Helsin g fore, de ~enige des lands ; eene
schaar van plattelanders, afkomstig meest uit kringen, waar
men tot due vex van de academische „honoree" niet had
gedroomd, vertoonde zich weldra, vooral in de gehoorzalen,
der rechtsgeleerdheid, naast de studenten van het Binds
lang bekende „type". Dat scheen een heuglijk teeken ;
menige hoogleeraar verblijdde zich daarin aanvankelijk van
harts . Slechts bracht een reader onderzoek der redenen, die
deze muzenzonen van eene nieuwe soort gedreven hadden
naar den schoot der „Alma Mater", wel wat ontgoocheling. „Professor", was gewoonlijk hot bescheid : „nu
„wordt het onze beurt . Voorheen hebt Gij, de Zweden,
„hier to lands de lakens uitgedeeld, en waxen due voor u
„de vette posten . Than_s is hot blaadjen omgekeerd ; wij, Fin„nen, zijn voortaan de bags, enn zullen nu wel zorgen, do
„baantjes to behouden voor one zelven." . Vat zegt men
van die realisten in den dap, die zoo terstond erbij zijn
met de leuze : ,,to the victors belong the spoils" ? Tot nog
toe meenden wij, in dat beginsel to doers to hebben met
een teeken der ontaarding van „volks"-regeeringen, die al
op jaren kwamen . Maar hier gaat hot ontaardingsfeit wel
haast het „volks"-bewind vooraf, die jongens speelden al
met het gevaar van to verdrinken, eer zij de wateren der
„democratic" nog hadden gezien . Zijn voor de vrienden
0 . E . IX 10
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van hot grootvorstendom zoodanige teekenen wel moedgevend ?
Nogtans betrachte men ook her hot „oordeelt niet,
„opdat Gij niet geoordeeld wordet" . Etn reden is er denkbaar voor dit stout bestaan, die, is zij metterdaad een
hoofdmotief geweest, de gansche zaak, genomen uit hot
standpunt van de Zweden-groep, stelt in hot licht van eon
grootmoedig offer, aan hot vaderland gebracht . Het zou
in de historie de eerste en ook de laatste keer niet zijn, dat
de noodza,kelijkheid, om „alle hens aan hot dek" to prikkelen
tot de uiterste inspanning tegen een buitenlandsch gevaar,
deed heenstappen over wel menige bedenking, die anders
hot allemansbewind nog lang kon hebben afgewend . De
laatste jaren voor den staatsgreep, jaren van stilte, als
vaak den storm voorafgaat, zij hadden als eene scheur,
eene kloof gebracht in de oude eenheid van hot door zijne
Stenden geleide yolk ; hot was de rechtsgelijkheid der twee
talon, waarover de vaak scherpe twist zich had ontsponnen ;
to lang misschien was door „de Zweden" met hot erkennen
van de gelijkwaardigheid der Finsche taal gedraald . De
strijd met Bob r i k o f f had hot glimmered vuur gedoofd ;
toch was hot blijven smeulen ; hot geschokt vertrouwen
had zich niet hersteld. Is dus
zij was hot gewis voor
sommigen hunner
de aanvaarding van hot getal-bewind
met al zijne gevolgen voor hot meerendeel der „Zweden"
als de „heroieke kuur" geweest, waardoor zij meenden hot
gevaar van tweedracht in hot gezicht des vijands to bezweren,
hot uiterst middel om tot in de verste stulp nog doze les
to preeken : de zaak van Finland is Uw aller zaak, de strijd
met Rusland is Uw aller strijd, dare legt zich tegenover
zoo'n m.otief de stuurman-aan-den-wal den vingor op den
mood, beseffend dat or uitgezonderde gevallen zijn, waar
eene critiek, onder normalo omstandigheden welgegrond,
wil zij zich hoeden voor ontaarding in pedante betweterij,
hot beste handelt met or hot zwijgen toe to does .
Wat echter van die dingen wezen mocht, hetzij Finland
met zijne staatshervorming zich wijs betoonde of niet, als
meesters in hun eigen huffs, hadden alleen de Finnen zelven

HET PLEIT YAN DWANG OP VRIJHEID HEROPEND .

99

dat to weten, ging hen de gansche zaak uitsluitend aan . Zoo
blijft dan van ons oordeel op dit punt volledig afgescheiden
steeds dit andere, wat wij to denken hebben van de kronkelige tactiek, waarme~ het of cieele Rusland, nauwelijks
wat op zijn verhaal gekomen, de pas gevierde lijn weer in
to palmen zocht .
Ja waarlijk, in den loop van 1906 hervatten de
ongerechtigheden haar' ouden gang . Eene zwakke stee
het
werd al gezegd -- aan het veelszin s zoo gezonde openbare
leven des lands, de onvoldoende waarborging van drukpersvrijheid, had B o b r i k o f f' s trawanten eene maar al to
gretig aangegrepen gelegenheid verschaft tot xnenigerlei
misbruik . Geen wonder, zoo een wetsontwerp ter afdoende
beveiliging dier vrijheid behoorde tot de stukken, die de Senaat
het eerst ter tafel legde in den nieuwen Landdag . Het werd aannomen en verzonden aan den minister-staatssecretaris van Finland to St .-Petersburg, om door dezen den keizer-grootvorst
ter bekrachtiging to worden vborgelegd . Daar echter steekt
de Russische ministerraad eene spank in het wiel ; dat
lichaam, rechtens in deze aang eleg enheid juist even onbevoegd als het Chineesche „Tsung-li-ya-men", nam plotseling
de vrijheid het ontwerp aan zich to trekken, het in eene
eigene memorie door to strij ken op onheuschen toon, en
Zijne Majesteit de onderteekening to ontraden ; eene machtsaanmatiging, die bij den „tsar" gereedelijk ingang vond .
Voor een' beginner op den weg des onrechts,
HenriJoly
heeft het terecht gezegd,
is niets gevaarlijker dan dat
zijn eerste slag gelukt ; de raad de .r ministers zou die stelling
waarmaken . Het volgend jaar toch, 1907, zag, op de voordracht van b etzelfde lichaam, eene verordenin g bekrachtigen
door den „tsar", waarnaar voortaan benoeming en ontslag
der landvoogden van Finland zouden geschieden met inachtneming der vormen, vereischt voor de bestuursdaden
des rzj ks ; met andere woorden bij keizerlij k besluit, ter
kennisse to brengen van den Peterburgschen Senaat . Nog
waren dat maar proef-ballons . Maar eerlang werd het meenens .
Den 18en Mei 1908 sprak in de „Doema" de voorzitter

1 00

HET PLEIT VAN DWANG OE VRIJHEID I EROPEND .

van den ministerraad, de Heer D e S t o ly p i n e, eene rede
nit, waar hij breedvoering de gedragslijn aangaf, die de
regeering verder dacht to volgen met opzicht tot het
landje onder den rook der hoofdstad . TTitgaande van het
met ophef aangeroepen beginsel, „dat nooit in Rusland macht
„ging boven recht", zocht de minister wel vooral dit punt to
onderstrepen : de onaf hankelijkheid, door A l e x and e r I
het Finsche yolk gewaarborgd, is slechts een eigenmeesterschap geweest ter zake van de zuiver-binnenlandsche aangelegenheden ; zij had uitsluitend zin voor die belangen,
die het Grootvorstendom en dat alleenlijk raakten . Van
zelf bleven erbuiten, en blijven dat, volgens den Heer D e
S t o 1 y pin e, ook verder, de verhoudingen, die er bestaan
tusschen Finland en het rijk, en, over het algemeen, „de
„gemeenschappelijke vraagstukken", zulke, in het kort, wier
opiossing voor beide partijen van evenveel gewicht is to
achten . Die vragen, dus vervolgde de spreker, gaan Rusland,
gaan zijne eigenste behoeften rechtstreeks aan ; hunne oplossing to laten aan het oordeel der Finlanders alleen ware
ongerijmd . A is voorbeelden vermeldde Zijne Exellentie den gemeenschappelijken plicht, op elken onderdaan van N i c o l a a s
II rustend, em mee to werken tot de weerbaarheid des lands,
voorts ook de veiligheid der vestingen, de bewaking der trust
en hare verdediging, het beheer van brievenpost en telegraaf,
ettelijke takken van den „douane"-dienst in de grensstations
der spoorlijnen, en eindelijk den omvang van de rechtssfeer,
aan Russische onderdanen in Finland toe to meten . Alle
aangelegenheden van dien aard, zoo luidde des ministers
slotsom, het moet Rusland zijn, dat daarop orde stelt . En
de gewikste rede eindigde met een beroep op de vader
landslievende hulp der „Doema" „om tegenover Finland
„te handhaven de historische aanspraken ter zake van het
„oppergezag, dat het Russische rijk terecht voor zich mag
„vorderen" .
De teerling was geworpen, de oorlog met uiteenzetting
van redenen verklaard . De 2e Juni bracht 's ministers aanvalsplan in ordonnantie-vorm. Dien dag immers bekrachtigde, op voordracht van den Heer D e S t o 1 y pin e, Zijne
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Majesteit de keizer-grootVorst Ni c 01 a a s II ,,een blad
„nit het dagboek van den IRjksministerraad, betrekking
,,hebbende op de orde, waarin Finsehe aangelegenheden, die
,,Russisehe belangen raken, den keizer moeten worden
,,aangebracht" . ilet dagboekblad beheisde deze ,,regeliugen" .
,,De ministerraad heeft goedgevonden as volgt :
,,Tn overeenstemming met de, den ministerraad opge,,legde, tank, de werkzaamheden van afzonderlijke deelen des
,,staatsbestuurs saam to vatten tot eene enheid, zijn door
,,dit dagboekblad nit krachte van de artikelen 10 en 11
,,der rijksgrond wet en met het oog op de wijze, waarop
,,van Finsche zaken moet worden gehandeld, deze bepalingen
,,getroffen :
,,1) Den ministerraad wordt overgelaten, to beoordeelen,
,,welke onder de, hot grootvorstendom Finland aangaande,
,,vragen tevens rijksbelangen raken en dus eene nadere over,,wegiug vorderen van den karat der (Russisehe) ministerieele
,,departementen en hoofden van voorname bestuurstakken.
,,2) Dienovereenkomstig zullen aangelegenheden, die
,,Zijne Majesteit den keizer moeten worden voorgelegd,
,,door den Figs sohen landvoogd niet slechts den (Finschen)
,,minister-staatssecretaris (te Petersburg) worden toegezon,,den, maar tegelijk, in eon tweede exemplaar vergezeld
,,van zijn advies en de bjbehoorende bewijsstukken, aau
,,den president van den ministeraad, teneinde in dien raad
,,te worden overwogen ."
Nadat in eene derde paragraaf do bovenbedoelde aangelegenheden nader waxen opgesomd, ging 4 aldus voort :
,,4) Ter aanivankelijke kennisneminig worden den mini,,sterraad ook voorgelegd ontwerpen van ,,onderdanige bench .,,,,ten", die door den Finschen landvoogd of door den
,,minister-staatssecretanis nit eigen beweging zijn op schnift
,,gebracht en de hooger genoerude under werpea betreffen .
,,5) Na ontvangst van do hierboven opgesomde stukken,
,,geeft de president van den ministerraad binnen den kortst,,mogelijken tijd den Finschen landvoogd, of den minister,,staatssecretaris, naar gelang do zaak den eenen of den
,,anderen dier twee aangaat, kennis van het door den

102

HET PLEIT PAN DWANG OF VRIJHEID HEROPEND .

„ministerraad ter zake genomen besluit . Zonder zulk een
„besluit mag de zaak den keizer niet worden onder de
,,00gen gebracht."
Eene 6e paragraaf bepaalde ten slotte, dat, bij verschil van
meening tusschen de betrokken partijen,
Finsche overheden en Russische ministers, -- de zaak, waarom het to
doen was, den keizer slechts mocht worden vborgedragen
door de beide on~enige machten gezamenlijk .
De „regelingeu", kort her weergegeven, brachten in
Finland's ambtelijke en buiten-ambtelijke kringen eene
beroering to weep, slechts vergelijkbaar met de ontzetting,
die door den staatsgreep van 1899 was verwekt . (been drie
weken na haar verschijnen, den 19en Juni 1908, richtte de
Senaat tot zijn „grootmachtigsten, allergenadigsten keizer
„en grootvorst" eene „alleronderdanigste memorie", waarin,
onder aanvoering van ernstige bedenkingen, den keizer
nederig werd aan het hart gelegd niet dus de blijde hoop
weer to verijdelen, die het manifest van 1905 had doen
ontluiken. Op dat eerste protest volgde den 30en October
een zeer uitvoerig verzoekschrift der vertegenwoordigers .
„Op grond (van met veel zorg uiteengezette grieven) ver„oorloofde zich daar (aan het slot) de Landdag, nederig
„Zijne Keizerlijke Majesteit to smeeken, dat aan het Finsche
„volk zijn grondwettig recht betreffende de gereedmaking
„en de voordrachti van zaken reopens 's lands wetgeving en
„bestuur mocht verzekerd blijven, en dienovereenkomstig
„de orde van behandeling alley Finsche aangelegenheden
„worden gebracht op den rechten weg" . Toen d aarop de
Senaat vernam, dat de minister-staatssecretaris noch tot de
overbrenging van het eerste schrijven, noch voor de terhandstelling en toelichting van het door den Landdag opgesteld
bezwaarschrift bij Zijne Majesteit was toegelaten, zette hij
nog eens weer in een breed toegelicht vertoog van 22
December de punten op de i's . Weer ging een anderhalve
maand voorbij, waarin de „grootmachtigste, allergenadigste",
wel zeker meer grootmachtig dare genadig, zijn trouw,
geduldig land zelfs niet verwaardigde met een syllabe tot
bescheid . Ten laatste, daar verscheen den 16den Februari
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een schrij yen vann den landvoogd, gericht aan den Senaat .
Het hield in, dat, blij kens schriftelij ke mededeeling van den
ministerraad to Petersburg, Zijne Majesteit flu eenmaal
goedgevonden had, de „regelingen" to bekrachtigen van den
2den Juni, en dus een weigerend .antwoord gaf op des Senaats
verzoek van 19 Juni daaraanvolgende . Over de latere protesten steeds Been letter . Daarop waeht Finland nog met zorg
bet antwoord .
Wie onzer zal die zorg niet deelen, niet verstaan ?
her wordt wel een wreedaardig, m artelend spel gespeeld .
Zoo ge onnadenkend sours uwe kat aldus ziet spelen met
eene muffs, kunt ge daarin wellicht behagen vinden . Het
denkbeeld van een machtig roofdier, dat zich zoo'n tijdverdrijf met opzicht tot ons zelven guude, wekt ontzetting .
Welnu, bier zien wij soortgelijk bedrijf op groote schaal van
yolk tot yolk vertoond . Reeds dit is voor de Finnen martelend, dat hunne goede trouw die telkens weer herhaalde
aanslagen zeer diep en pijnlijk welt, als schennis van een
bun gegeven woord, en mitsdien van een recht, op dat
ontvangen woord gebouwd . Wie zeif geen oogeublik zou
weifelen, zijne weerpartij, zoodra hij kon, eene kool to stoven,
hij moge, ziet hem de ander in den nek, eene keel opzetten over
dat „schandaal", diep zal de wood niet wezen . Maar teerder
welt de man, die, in zijn eigen doers van streken wars, op
diep grond ook begreep to mogen vorderen en verwachten, dat
hem zijn recht geschiedde . En daarin allereerst is Finland
nu weer voor de tweede maal geschokt . Dat inderdaad de
„regelen" van den 2den Juni onrecht zijn, bet juridische
betoog daarvoor to leveren is niet van deze plants . De
schrij ver deter bladen deed dat in een vlugschrift, dat,
omstreeks gelijktijdig met dit nummer afzonderlijk verschijnt .
her zij bet, wat dat betreft, genoeg, erop to wijzen, hoe
deze nieuwe staatsgreep slehts in auderen vorm herhaalt
bet misdrijf van tiers jaar geleden en dus in hoofdzaak al
dezelfde oordeelvellingen verdient, die dit zoo goed als zonder
uitzondering ten deel vielen van de zijde der rechtsgeleerden,
destijds geraadpleegd . Het zonderling beroep op zekere
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artikelen van Rusland's nieuwe grondwet, waarmee het
„dagboek" van den Petersburgschenn ministerraad dit jongste
staaltje van geweldpleging poogt goed to praten, is kennelijk daarvoor ontoereikend . Behoudens toch de dubbele uitzondering, die boven weed genoemd, is Finland, volgens
de eeden van A.1 e i a n d e r I en zijne opvolgers, de vrije
meester in het eigen huffs, bestaat er boven zijne grondwettige
overheden geene opperhoogheid van een deels Finsch deels
Russisch Tsarenrijk, door welks organen in het allerlaatst
ressort een tiring van dusgenaamd „gemeene zaken" n aar
welhehagen ware to onttrekken aan de bevoegdheid der
over het grootvorstendom gestelde machten . Het Russisch
rijk is, altijd zoo men afziet van de twee bedoelde punters,
een staat naast Finland, niet erboven, juist als het Duitsche of het Zweedsche . En eene herziening zijner grondwet, waardoor aan een orgaan van zijn centraal gezag eene
zekere task wordt opgedragen, vermag dus even min eene
machtsaanmatiging to rechtvaardigen over het buiten de
rijksgrenzen liggende grootvorstendom, als eene grondwettige „novelle", zeg : in Duitschland afgekondigd, dat ooit zou
mogen doers .
De krenking van het Finsche rechtsgevoel is niet het
eenige leed, dat her geschiedt . Er moet
dit komt erbij
er moet wat achter zitten . Waarom toch die hardnekkigheid in het pogen om voor de Russische regeerin g de competentie to vermeesteren tot het afbakenen, verbreeden, of
versmallen van hare eigene competentie, al naar het haar
gevalt ? De ervaring, de geschiedenis wijst tusschen Finland
en het Tsarenrijk geene geschillen van bevoegdheid in dus
genaamd „gemeene zaken" aan . Zoo vaak ter eene of
andere zij de onderwerpen aan de orde kwamen, waarbij het
belang ook van den nabuurstaat betrokken was, verstonden
de regeeringenn zich met elkaa-r en volgens de afspraak
kreeg de nieuwe regeling haar beslag . Teen overvloede had
eene Finsche verordening van 1 .Augustus 1891 bepaald,
dat de minister-staatssecretaris voor Finland, alvorens wetsontwerpen of vbordrachten van den Landdag den grootvorst
aan to bieden, zich, voor zoo ver het onderwerp de Rus-
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ache ministers ganging, tot den betrokkene moest wenden
om zijn oordeel en daarvan mededeeling doers aan den
„tsar"-grootvorst . Zoo waren moeilijkheden to dier zake
nooit gerezen . In 1899 liet men dan ook van Finschen karat
niet n a, zich op dat wolkenloos verleden to beroepen ; gegronde tegenspraak van dat beroep bleef uit . Onwaar was
dus de voorstelling van den, minister S t o 1 y pinn e, als
kwam tot dusver bet oordeel over de „gemeene vragen"
den. Finnen toe en hun alleen . Toch gingen op dit punt,
in bun verlangen om de inschikkelijkheid tot bet uiterste
to drijv en, de leideude manners van Finland op den weg
der tegemoetkoming flog een' step vender. Wel overtuigd,
ook bij, dat, (near de Landdag bet in zijn schrijven van
31 December 1909 erkende) „onwrikbaarheid bet merk is
„van niet eene enkele menschelijke wet", en dat, „zoo
„wettige belan gen bet vereischen, men bet bestaande recht
„van Finland wijzigen ken", sloeg de Senaat flog bij bet
van den 22sten December 1908 gedagteekend verzoekschrift
den grootvorst dit bemiddelingsdenkbeeld voor : „eene com„missie, aan to stellen bij bet Finsche staatssecretariaat
„en voor de helft bestaande nit Finnen, voor de andere
„helft uit Russen, kon wellicht de opdracht krijgen, to
„onderzoeken, in hoe ver vragen, die ten sprake kom.en bij
„eene van Finschenn karat tot Uwe Majesteit to richten bede, de
„rijksbelangen raken, enn dan, hetzij finaal dat punt beslissen,
„hetzij Uwe Majesteit daarop dienen van hear' raad . Mis„schien ook kon, met opzicht tot bepaalde vragen-groepen,
„van zulken aard, dat daarbij bet rijksbelang geregeld is
„betrokken, door eene wet worden bepaald, dat, hear aan„gaande, altijd bet oordeel der bevoegde rijksautoriteiten
„moest wordenn ingewonnen" . Men ziet : toeschietelij ken
kon bet wel niet . Slechts een ding liet Been Fin zich uit
het hoofd praten : al waren dan zijne wetten niet onwrikbaar, „hare wijziging, om rechtskracht to bezitten, moest"
--- bier is bet flog eens de Landdag van 1904, die spreekt
„beslag krijgen in trouw aan 's lands statuten", in trouw
dus ook aan dit beginsel, dat n.ooit een vreemdeling, zelfs
geen Russische ministerraad, zich bij die dingen plaatsen
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mag tusschen den grootvorst en zijne Finsche onderdanen in .
Zoover, intusschen, as, bij ongekreukt behoud van die gedachte, men Finscherzijds kon gaan, om langs den minnelijken weg van over en weder vrije schikking hot beweerde
struikelblok voor Rusland's voet op zij to schuiven, zoover
ook was men daar bereid to gaan en toonde men hot
to zijn .
Nog dens : waarom dan die hardnekkige tactiek van
zulke vrije schikkingen dood to zwijgen en hover, met eon'
snauw voor het denkbeeldig laatste woord, dat over de
„gemeene taken" de Finnen heeten zich to hebben aangematigd tot dus ver, dat „laatste woord" in booze werkelijkheid voor Russisehe ministers op to eischen ? Set mag
den Finnen waarlijk niet als ongegrondo argwaan worden
aangerekend, zoo ze op die vraag geen ander antwoord
weten, dan dit gene : de Russische „tchinownik" is den
rechtstaat vdor de westerpoort der hoofdstad moede en wil,
dat met dat ding worde afgerekend . Hij moge met het
onnoozeiste gezicht der wereld de strekking zijner Juniregelingen zoo vreedzaam vdorstellen als hij maar wil, in
beginsel
dat doorzien de Finnen veel scherper dan
wellicht hijzelf het vermoedt
in beginsel steekt hij
met die regelen hun vrij be wegingsrecht in eigen huffs
naar het hart. her blijft van toepassing, wat tien jaren
geleden, de schrij ver deter regelen van den Februaristaatsgreep zei : „Wilt Gij eon' staat zijn staatskarakter,
„zijn zelfregeering, zijn eigenheerenmeesterschap geheel
„ontnemen, geen eenvoudiger middel, dan wat (thans) de
„raadslieden des keizers Zijne Majesteit met opzicht tot
„Finland hebben aan de hand gedaan . Ontkleed de opperste
„organen van hunne tot dus ver geoefende bevoegdheid
„om zelven in laatsten aanleg do grenzen vast to stellen
„hunner bemoeienis ; draag die bevoegdheid aan een' ander
,,over, zell's, wilt Ge, aan denzelfden natuurlijken persoon,
„die vroeger al de tittels zette op de i's, maar nu door
„vreemde raden bijgestaan ; ziedaar, Uw toeleg is gelukt,
„het beoogde doel kon in begin sel niet beter zijn bereikt" .
Het is de les van het „principiis obsta", die door de leiders .
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van het geplaagde yolk betracht wordt, wanneer zij met
eene taaiheid van geduld, waarin de leek sours jets pedants
moog vinden, maar die de vakman prijzen most, den makers
der op het oog onschuldige „regelingen" niet moede worden het toe to voegen : „Gij schendt artikel z6oveel uit
„den to Borga plechtiglijk bevestigden „Regeeringsvorm"
„van koning G u s t a a f III ; Gij treedt met voeten de be„tuigingen in den considerans van A l e x a n d e r I tot het
„decreet van 21 Februari 1816" . Want het is, zij weten
dat, het fiergaan op den onwil our aan eenigen repel zich
to binders, het opzettelijk pralen met teugelloosheid, wetteloosheid, ordeloosheid, den dienaar van het Petersburgsche
absolutisms eigen, wat zij met burs maar altijd door herhaald beroep op deze acts, dit decreet, die wet, dat manifest onwrikbaar tegenstaan .
„Pralen met wetteloosheid", inderdaad ! Wil men een
staaltje van de volstrekt onberekenbare willekeur, de souvereine minachtiv g voor wetsbewoordingen en wetsgeschiedenis,
waarmee, oak onder bet nieuw, „grondwettelijk" stelsel, de
oude handlangers van Pobiedonostzev en Von Plehwe
to werk blijven gaan, men nerve . . . de practijk-tot-bier van de
bewuste Juni-regelingen zelve . Die regelingen spraken
bet
-werd hierboven duidelijk gemaakt
van Finsche aangelegenheden, Russische belangen rakende, „Rusland's eigenste
„behoeften ", gelij k de Heer D e S t o 13' pine dien term bij
v6orbaat reeds omschreven had ; en bij noemde, bij wijze
van toelichting, de zorg voor levende en doode weermiddelen,
de post en de telegraaf, bet douane-beheer, den rechtstoestand van Russische onderdanen, in bet grootvorstendom
gevestigd . Doch flu : de toepassing, die de onderwerpelijke
regelen voorloopig vonden . Is daar voor bet minst eene
enkele der in 's ministers reds opgesomde taken aangepakt ?
Men oordeele . Teg en bet slot van bet schrij yen, dat den Zen
December 1908 Finland's Senaat zijn' grootvorst toezond,
ontmoet men deze worden : „Gelijk de ervaring heeft ge„leerd, zijn bij bet tenuitvoerleggen der voorschriften van
„2 Juni de grenzen hunner eigenlijke bedoeling verre over„schreden . Vragen van wetge ving, die op geenerlei wijze
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„de belangen des keizerrijks betreffen konden,
waarmede
„zuiver-Finsche aangelegenheden in het oog waren gevat,
„heeft de Russisehe ministerraad recht grondig onderzocht .
„Als voorbeelden daarvan zij het vergund to noemen : ont„werpen nopens pachtverbintenissen ten platten lande,
,,over bouw en onderhoud van straatwegen,
over huur,,en verhuurkantoren van arbeiders en dienstboden,
over
„j ache op elanden,
over bereiding en verkoop van
,,margarine . . . Ten gevolge dier, voor het rijk onnoodige,
„onderzoekingen konden verschillende door den Senaat vbor„bereide ontwerpen deels pas last, deels inn het geheel niet
„bij den Landdag worden ingediend . Onder de laatstgen .oemde
„bevond zich ook eene wetsvoordracht op leerplicht . . .
„Dientengevolge . . , last het zich voorzien, dat den eerlang
„vergaderenden Landdag gees enkel voor tel der regeering
„zal kunnen worden aangeboden ." En wat van wetsontwerpen werd gezegd moet evenzeer getuigd opzichtens voorgenomen daden van bestuur . Daaronder trok zich de belangstelling der Russische ministers bij voorbeeld deze
aangelegenheden aan : „de inrichting van leergangen in
„landbouw en veeteelt, de stichting van nieuwe en de her„regeling van bestaande ziekenhuizen en scholen, voor„schriften terzake van het onderwijs aan de universiteit to
„Helsingfors, maatreg elen nopens de bezoldigingen der
„luthersche geestelijken en het beheer over de goederen
„hunner gemeenten . . ." her mag wel veilig de aanhaling
een einde nemen . Ms zelfs het inwendig leven zijner
luthersche landske rk gerekend wordt tot zulke taken, die
Finland met het Grieksch-orthodoxe Tsaren-rijk „gemeen"
heeft, wat, vraagt men dan verbijsterd, wat zullen, met
dien maatstaf verder metende, de machthebbers to Petersburg in het eind den Finnen overlaten, als van alleenlijkbinuenlandsch, van enkel-Finsch belang P
Was het to veel gezegd, toen aan het hoofd vann dit
artikel het woord geplaatst werd, dat tusschen het groote
rijk en het kleine kroonland „het pleit van dwang of vrij„heid" is „heropend"P De Finnen zelven geven op dat punt
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aan geen begoocheling zich over . Zij laten zich niet paaien
met bet sussend denkeeld om 4 der hunnen to mogen kiezen
in de ,,Doema" en in den ,,Rijksraad" 2 . Zij achten flog
eens hun zelfstandig volksbestaau bedreigd, niet minder
ernstig dan tieu jaar voor dezen. En weder, gelijk toen,
richt zich hunne hoop op „bet beschaafde westen", van
waar hun hulpe komen zal . Zij stellen van dat helpend
woord zoo mm als destijds zich eerie wonderdadige werking
voor . Be Russische ambtenarij, dat is wel buiten twijfel
ook voor hen, zal er stokdoof voor blijven . Intusschen : een
bestauddeel, zeggen zij, felt thans in Rusland's openbare
levee mede, dat er in 1899 ontbrak, en voor de stem der
pegs, der eigene ge]ijk der vreemde, allicht jets minder ontoegarigelijk zal zijn . Bat is de ,,Doema". Een deel, voor bet
minst, der Octobristen in haar midden is, rekent men in
Finland, flog niet vast besloten, wankelt tusschen de over
tuigingsgronden van den Senaat to llelsingfors en de overredingsmiddelen van S t o l y p i n e . Voor lieden in zoo wankelend evenwicht, dus beet bet, is ieder stootje er den, hoe
klein ook bet land, waaruit bet konat, hoe zwak de kracht
van wie bet toebrengt . Wie zou, wanneer een volk-in-flood
zich tot hem wendt met zulken aandrang, daarvoor niet
gaarne zwichten P Wat de bedreigden van zijne huip
verwachten, dat blijve voor hunne rekening ; in geen geval
wil hij zich hulpverzuim to wijten hebben . En trouwens :
mag hij zelf niet, alles wel geteld, ook jets, al is bet niet
veel, verwachten van de overtuigingsmacht, die bet recht
der zaak, waarvoor hij pleit, niet missen kan to oefenen
j uist in den kring, om welks bekeering bet is to doers ?
Een lichaam, weiks bestaan naar rechte hangt aan eerie
keizerlijke belofte, pleegt zelfmoord op den duur, indien
bet miskent bet bindende karakter van zulk een keizerwoord, niet eens maar bij herhaling aan auderen verpand .

VERZEN
DOOR

FRITS LAPIDOTIL

GESLOTEN TEMPELI
I.
De arduinen tempeldeuren van mijn ziel,
waarachter 'k veilig waande Liefde in rust
op hoog altaar, de vuren half gebluscht,
wijl op hun gloed geen tochtje wekkend viel,
zijn door een kind op roestig slot gekust
en sprongen open, wijl het God geviel .
Het kind vroeg, lachend : „dat ik nederkniel'
en zie tresooren all' naar hartelust !" . . . .
Zij vond mijn hart en nam het in de hand
„Wat mag dit wel voor prettig speelgoed zijn ?
„wat wonder licht, als ik het beur tot mijn !
„hoe vreemd dat hart z6b koud zoo helder brandt !"
Maar grooter werd de vlam in 't hand] a rein . , ,
Bang maagdlijn wierp haar speelgoed in het zand .

II .
Het meisj e vlood en bet d'arduinen deuren,
waarachter ik mijn Liefde veilig waande,
waarachter dof, het rood der toortsen taande,
waar eeuwig mijn erinn'ringsbloemen geuren,
zijn toegeworpen door mijn Trots die, staande
met vlammend zwaard, mijn hart hoog op wou beuren
en sprak
„Nu is het mijn . Gij zult niet treuren ;
maar, fier uw heerlijk altaar thane omgaande,
„nemen uw schatten in uw bleeke handers
„de maagdensluiers bloedend van robijnen,
„de rozen rood, de geurende jasmijnen,
„turkoizen glauzend, gouden lokkenbanden,
„tropheeen heerlijk van uw minfestijnen,
„en ze in de vlam van 't laaiend hart verbranden !"

Z66 word mijn ziel eon praalgraf, gelijk goon
ooit word gebouwd voor vorst'lijke geslachten ;
hoog rust hot doode hart daar nu, alleen
omgeven door mijn droevigste gedachten .
Mijn Trots duldt in dien tempel noch geween,
noch a,nder rouwbedrijf der trouwe wachten ;
d'asch der tropheeen dekt er marmersteen
met rouwkleed, d.offer nog don donk're nachten .
't Onschuldig meisje komt wel aan de poort
en kiopt en klopt, en veil nog even kij ken
naar 't vreemde hart, dot toch zoo wonder gloort,
dock voor hair klop zal nooit de dour bezwijken,
noch voor boar kus de zware grendel wijken
Ze mag nooit weten wat ze heeft vermoord ! .

TROOST.
Nu geef je hand en zeg z66 zacht je leed
dat het zal wezen of een roos last reeg'nen
haar teere bloemkroon op fluweelen kleed
ik zal begrijpen en ik zal je zeeg'nen .
Nu geef je hand en zeg je leed z66 zacht,
dat het zal wezen of een roos haar bladen,
het hart ontslui'rend, zaait in manenacht
ik zal de woorden -van je weemoed raden.
Nu geef je hand en zaai je weemoed uit
Mijn ziel heeft voor je trap en breeds voren .
Nu spreek heel zacht
al kwam er geen geluid,
ik zou de zuchteu van je ziel wel hooren .
Nu last je tranen leken in mij n ziel
die neemt ze als dauw de donkere land .ouwen
en, waar je weemoed weedomwekkend viel,

zal eeuwig bloeien bloem van blank Vertrouwen .

ROMAIN ROLLAND
DOOR

Dr. J. DE JON( .

Daze auteur is van beroep kunsthistoricus, maar hat
was niet als zoodanig dat ik hem leerde kennen . Op
zekeren dag kwam mij een roman onder de oogen, JeanChristophe, of liever een roman-cyclus in vier deelen, de
geschiedenis van eon musicus die in een Duitsch stadje
opgroeit . Hat werk van den mij geheel onbekenden auteur
trof mij door eenvoud en kracht, door de hooge vlucht der
gedachten, de breeds ontwikkeling waarvan hot getuigde,
verder (en niet hat minst) door een vertrouwdheid met
hot Duitsche leven en de Duitsche muziek en tevens eon
objectiviteit, die ik in die mate nog nimmer bij eon Franschman had ontmoet . De man, die hat aerate deal van den
cyclus : L'Aube had geschreven, trad daarmee aanstonds in
de rij der, ik zou bijna zeggen, klassieken . Zulk zuiver,
gespierd proza op de moderns Fransche markt to vinden
was verrassend . En de auteur van hot vierde deal : La
Revolts ontwierp daarin eon zoo treffend beeld van hot lijden
on strijden van een toonkunstenaar, dat men althans in
onzen tijd to vergeefs naar de weerga or van zou uitzien .
Wat daartusschen kwam (deal II Le Matin en deal III
L'Adolescent) stood niet overal op dezelfde hoogte, maar
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was noodig om den ontwikkelingsgang van den held to
volgen . Het geheel deed denken, dat R o m a in Roll and
moderne „Lehr- and Wanderjahre" had willen schrijven
van eon J e an - C h r i s top ho, voor wien hij eenigermate
Beet h o v e u tot model had gekozen .
Misschien vind ik later gelegenheid uitvoeriger stil to
staan bij Jean-Christophe, dien de schrijven met ziju vlucht
uit Duitschland niet losliet 1). De kennismaking er mee
had den wensch doers geboren worden moor van R o m a i n
Roll a n d to waters . Ik las ziju studies over muziek, in
tijdschriften verschenen en vereenigd in twee bundels,
Musicians d'autrefois en Musicians d'auj ourd' huff, zij n Vie de
Beethoven, en, zooals eigenlijk to verwachten was, de musieoloog bleak er eon van den eersten rang. Ik wil trachten hem
in daze bladzijden ale zoodanig to doers kennen .
Laat ik to voren R o m a i n R o 11 a n d even nader voorstellen . Hij is van een oude familie uit hot centrum van
Frankrijk (Morvan), studeerde aan de Ecolo normale superieure en de Ecole francaise de Rome en is thane leeraar
in de kunstgeschiedenis aan de Parijsche Sorbonne . Hij is
even in de veertig en, naar men mij zegt, eon zeer ernstig
man . Duitschland, waar hij eenige malen voor korten tijd
vertoefde, kept hij minder dan Italie, dat hij ale ziju tweede
vaderland beschouwt . Sedert ziju jeugd beoefende hij de
muziek. Tlij hield zich veal bezig met hat volkstheater en,
behalve Jean-Christophe, heeft hij eon reeks van monographicen van beroemde manners ondernomen, waarin reeds,
behalve Beethoven, Michel Angelo aan de beurt
kwam . Een Vie de Mazzini zal volgen.
De Vie de Beethoven verscheen in Januari 1903 . Zij geeft
eon beknopt overzicht van hat levers van den meester, van
wien vender hat testament, eenige brioven en eenige
godachten over muziek en critiek worden medegedeeld .
Hot was R o l l a n d moor to doers om den „mensch" B e etho v en, dan web den „com ponist" Beet h o v e n nader to
brengen tot de lezers, vooral tot die lezers, die zich geisoleerd,
1) Eon tweede cyclue Jean-Christophe a Paris is in wording. Reeds
versohenen daarvan I Antoinette, en II La Foire sun la Place .
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of onderdrukt gevoelen en die een houvast noodig hebben .
Zijn Vies des Hommes Illustres worden bepaald met het
oog op dew geschreven .
„De lucht is zwaar om ons heen", zoo begint de
voorrede van zijn Vie de Beethoven. „Set oude Europa verstijft in een drukkende en bedorven atmosfeer . Een materialisme zonder grootheid drukt op de gedachte en staat
de actie van regeeringen en individuen in den weg . De
wereld sterft door gebrek aan lucht in haar voorzichtig en
laag egoIsme . De wereld stikt. Zetten wij de vensters open .
Laat ons de lucht vrij laten binnen stroomen . Drinken wij
den adem der helden in .
„Het leven is moeilijk. Hot is een dagelijksche strijd voor
hen die zich niet kunnen schikken in de middelniatigheid
der ziel, en meestal eon treurige strijd, zonder iets groots,
zonder geluk, gevoerd in eenzaamheid en stilte . Onderdrukt
door de armoede, door bittere huiselijke zorgen, door verpletterenden en doormen arbeid, waarbij de krachten nutteloos verloren gaan, zonder hoop, zonder eon straal van
vreugde, zijn de meesten van elkander gescheiden en zij
hebben zelfs niet den troost de hand to kunnen reiken aan
hun broeders in het on geluk, die zij niet kennen en die
hen niet kennen . Zij moeten alleen op zich zelf rekenen
en er zijn oogenblikken waarop de sterksten onder hun
last buigen. Zij roepen om hulp, om een vriend.
„Het is om hun ter hulp to komen, dat ik om hen
groepeeren wil de heldhaftige, de groote zielen die leven
voor hot goede . Deze biographieen zijn opgedragen aan de
ongelukkigen . Geven wij aan hen die lijden den balsem
van hot geheiligd lijden . Wij zijn niet alleen in den strijd .
De wereldnacht wordt door goddelijke lichten verhelderd .
Zelfs nu, dicht bij ons, hebben wij twee der reinste vlammen zien schitteren, die der Gerechtigheid en die der Vrijheid : kolonel P i c q u art en het yolk der Boeren . Indien
zij er niet in geslaagd zijn de dikke duisternis weg to vagen,
zij hebben ons in eon bliksemstraal den weg gewezen . Laat
ons hen volgen, na alien, die, evenals zij, worstelden geisoleerd, verspreid in alle landen en in alle tijden, weg

ROMAIN ROLLAND .

117

met de grenzen van den tijd . Hot yolk der helden verrijze !
„Ik noem niet helden zij die door gedachte of kracht
zegepraalden . Ik noem helden alleen zij die groot waren
door hot hart . Zooals een der allergrootsten onder hen, hij
wiens levee wij hier gaan beschrij ven, heeft gezegd : „Ik
erken goon andere superioriteit dan die der goedheid" . Zonder groot karakter goon groot man, zelfs goon groot kunstenaar, of groot strijder ; dat zijn slechts holle afgodsbeelden,
voor de lage meerderheid: de tijd verwoest alien to zamen .
Hot suttee heeft weinig to beduiden . Hot komt er op aan
groot to zijn, niet hot to schijnen ."
Boven al die helden stelt Roll a n d den „sterken en
reinen B e e t h o v e n". Andere hebben hem ale artist geprezen, maar hij is veel moor dan de eerste der toonkunstena,ars . Hij is de grootste kracht van de moderne kunst .
Hij is de grootste, de beste vriend van henn die lijden on
strijden . Wanneer wij ons bedroeven over de ellenden der
wereld, komt hij tot ons . En wanneer wij den eeuwigdurenden nutteloozen strijd tegen de middelmatigheid moede
zijn, doet hot onuitsprekelijk good nieuwe kracht to puttee
uit dozen oceaan van wilskracht on goloof . Er is jets aanstekelijks in hem van dapperheid, van strijdlust, van de
bewustheid vann hot goddelijke in zich . Hot is alsof B e e th o v e n in zijn voortdurendo gemeenschap met do natuur
zich ten slotte daarvan de diepe krachten assimileerde . En
Rolland, uitspraken van Grillparzer, die Beethoven
met zekeren vrees bewonderde, van S c h u m a n n en S chin d1 e r citeerend, noemt B e e t h o v e n eon natuurkracht, den
strijd van doze elementaire macht tegen de rest der natuur
eon schouwspel van Homerischo grooth .eid. B e e t h o v e n ' s
levee vergelijkt hij bij eon onweersdag. In hot begin eon
heldere morgen met jets looms . Maar reeds is or in de
strakke lucht jets heimelij k dreigends, jets onheilspellends .
Plotseling trekken groote schaduwen voorbij, tragisch gerommel, drukkende stilte, de woedende rukwinden van de
Erolca en de C moll. Toch is de dag daardoor nog niet
bedreigd . Er is nog vreugde en bij de droef heid nog hoop .
Maar na 1810 is hot evonwicht der ziel verbroken . Eon
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vreemd licht valt . Uit de klaarste gedachten rijzen als hot
ware novels op, die verdwijnen en terugkeeren, sours de
geheele muzikale idee verzwelgend . Zelfs de vroolijkheid
heeft jets bitters en woests . Bij alle gewaarwordingen
komt jets koortsigs, als eon vergif . En naarmate de avond
valt wordt hot onweer dreigender. Het begin van de
Negende brengt dikke, van bliksemschichten zwangere
wolken, donkey als de nacht, storm verkoudigend . Plotselin g, op hot geweldigst van den orkaan, scheurt de duisternis,
de nacht wordt verjaagd en door de macht van den wil
keert de kalmte weer. Welke verovering is zoo roemrijk
als doze bovenmenschelijke inspanning, de schitterendste
overwinning ooit door den geest behaald 2 Eon ongelukkige,
arme zieke, eenzame, de smart mensch geworden, wien de
wereld vreugde ontzegde, schept die zelf our haar aan de
wereld to geven . Hij schept die nit zijn ellende, zooals
hij zelf fier gezegd heeft
en daarin kan men zijn levee
samenvatten : „Durch Leiden Freude".
Een beetje na de Vie de Beethoven verscheen (in de
Revue de Paris) de studio over B e r 1 i o z . Ook hier is hot

den schrij ver evenzeer to doers our den mensch als our den
kunstenaar en vooral our den laatste uit den eerste to verklaren . Roll and begint met den schijnbaxen paradox, dat
goon musicus zoo weinig bekend is als B e r 1 j o z, al heeft
hij eon grooten naam, al is zijn eeuwfeest gevierd, al betwixt
Duitschland aan Frankrij k de eer hem to hebben gevormd
en gesteund, al worden zijn voornaamste workers geregeld
uitgevoerd en spreken ze tegelij k tot de elite en tot de
massa, al zijn hem eon aantal studies gewijd, al is hij zelfs
uiterlijk populair. Want wie hem eenmaal zag kan hem
niet vergeten . De mensch en zijn muziek beiden zijn zoo
frappant en eigenaardig, dat men beiden schijnbaar aanstonds doorgrondt . Men houdt van hen of niet en de eerste
indru k is blij vend.
Dat nn juist, merkt Roll and op, is hot ongeluk dat
men B e r l i o z zoo gemakkelijk meent to leeren kennen .
Duisterheid schaadt eon groot artist minder dan schijnbare
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klaarheid . Is hij omsluierd en blijft hij long onbegrepen,
ten minste geeft men zich moeite, indien men hem begrijpen wil, om tot zijn geheime gedachte door to dringen .
Om B e r 1 i o z to begrij pen moet men door een muur van
vooroordeelen, van conventioneele begrippen heen . Het was
niet noodig geweest zooal s Roll a n d deed, zelfs in 1904 en
in Frankrijk, vats hot wisverstand to gewagen, waardoor
B e r l i o z tegen o v er Wag n e r word t gestel d, door som migen
veroordeeld in naarn van W a g n e r' s theorieen, door
anderen tot een voorlooper, een ouderen broeder van
Wag n e r gestempeld, bestemd het grootere genie den weg
to barren . Maar het „klassieke misverstand" is nu nog
voor het rechte begrip van B e r i i o z een gevaar, Roll an d
verstaat daaronder het hanger aan het verleden, den drang
de kunst binnen enge grenzen optesluiten . Wie kept niet
die scheidsrechters, die met stelligh eid weten to vertellen
tot hoever de muziek kan goon en waar zij eindigt, wat
zij wel en niet kan uitdrukken . Doorgaans zijn zij zelf
geen musici. Wat doet het er toe? Zij steunen immers
op het voorbeeld van het verleden . Ret verleden : een
handjevol werken die zij ter nauwernood kennen . Intusschen logenstraft de muziek, die gestadig vooruitgaat, telkens
hun theorieen, werpt zij hun bronze dammen om ver . Zij
zien het niet, willen het niet zien . Zij loochenen den vooruitgang, omdat zij stil staan . Zij hebben natuurlijk nooit
B e r l i n z's dramatische en beschrijvende symphonic erkend .
Hoe zouden ze ook de stoutste muzikale evolutie van de
XIXe eeuw hebben kunnen begrijpen . Deze verschrikkelijke
pedanten zijn schadelijker don de massa der onwetenden .
In Frankrijk, waar de muzikale opvoeding slap is, en men
een sterke, half begrepen traditie vreest, is hij die daarvan
durft afwijken zonder vonnis veroordeeld. B e r i i o z zou
misschien nooit dot vonnis der klassieken zijn to boven
gekomen, indien hij geen steun had gevonden in Duitschland, het klassieke land der muziek . Een deel der jonge
Duitsche school beroept zich op B e r i i o z ; zijn dramatische
symphonic bloeit aan den anderen karat van den Rhijn ;
R . S t r a u s s ondergaat zijn invloed en W e i n g art n e r

120

ROMAIN ROLLAND.

heeft durven schrijven, dat Duitschland, met Wag n e r en .
L i s z t, niet zou ziju wat het is, als B e r l i o z er niet ware
geweest .
Hi.er even.wel rijaf een nieuw {geva:ar, merkt R o l l a n d
op. Want zoo het natu url ij k is dat het m uzikaler D uitschland zich eer dan Frankrijk van B e r 1 i o z' grootheid en
oorspronkelij kheid rekenschap gaf, het is de vra:ag of het
een zoo Franseh gemoed volkomen kan leeren begrijpen .
De Duitschers ziju het meest gevoelig voor hetgeen het
meest uiterlijk is bij B e r 1 i o z, voor ziju zuiver formeele
oorspronkelijkheid . Zij stellen het Requiem hooger dan Romeo.
Een R . S t r a u s s hecht zich aan een bijna onbeduidend
werk als de Lear-ouverture en een W e i n g art n e r hecht
in het geheele „oeuvre" van B e r l i o z een overdreven gewicht aan de Fantastique en aan .Harold. Het meer intieme
on.tgaat hun . Het is even moeilijk voor een Duitscher
B e r 1 i o z werkelijk lief to hebben, als het voor een Franschman moeilijk is Wag n e r of Web e r van ganscher harte
to bemin nen .
Zoo staan dan bewonderaars en tegenstanders evenzeer
het begrijpen van B e r 1 i o z in den weg . En hij zelf heeft
meer dan eenig ander de menschen op een dwaalepoor
helper brengen . Hij heeft veel geschreven over ziju muziek
en over ziju lever, schatten van geest aan ziju critieken en
memoires besteed . Toch heeft hij ors niet nauwkeurig over
ziju gevoelens en ideeen ingelicht . Teveel licht belet dik=
wijls to zien, teveel geest to begrijpen . Hij verspilt zich
in kleinigheden . Hij beproeft zelfs n iet zich to concentreeren .
Hij wilt ziju lever en ziju werk nooit to beheerschen . Hij
was de incarnatie zelf van het romantische genie : een onto
ketende macht on bewust van den weg dien zij volgt . Dit
zoo intelligence genie begrij pt zich zelf dikwij le niet meer .
Hij last zich door het coeval meevoeren, evenals een oude
scandinavische roover die in ziju schip naar de lucht ligt
to staren . Hij droomt, hij weeklaagt, hij lacht, hij geeft
zich aan ziju hallucinaties over. Zijn gemoedsleven is even
onzeker ale ziju kunsten.aarsleven ; ziju werk, muziek en
critiek, epreekt zich zelf tegen, vertoojnt -aarzelingen en kronke-
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lingen. Hij vergist zich in zijn passies en in zijn opvattingen .
In den grond een lyriker, wil hij opera's schrijven . Zijn
bewondering schommelt tusschen G l u c k en M e y e r b e e r .
Hij is populair aangelegd van natuur en hij veracht het
yolk . Hij is de stoutste muzikale revolutionair en hij last
zich door wie maar wil de leiding der muzikale beweging
afnemen . Ja, hij verloochent die beweging, keert de toekomst den rug toe . Er is geen eenheid in hem . Stelt dear
naast eens Wagner, door geweldige hartstochten beroerd,
maar altijd meester van zich zelf, to midden van alle stormen
zijn bezinning bewaren.d, van alles voor zijn kunst partij
trekkend ; Wag n e r die begint met de theorie van zijn
werk alvorens dat werk to ondernemen . Door zijn theorieen
werd de Koning van Beieren ingepakt alvorens zijn muziek
to kennen . En zoo ging het met vele anderen . „Ik herinner mij," schrijft Roil a n d, „de heerschappij der Wagnersche idle to hebben ondergaan, toen de Wagnersche
kunst mij nog half duister bleef . En als ik een werk niet
goed begreep, mijn vertrouwen was er niet door geschokt .
W a g n e r is inderdaad zijn eigen beste vriend geweest, zijn
stevigste kampioen, de gids die u bij de hand geleidt door
het dichte bosch van zijn „oeuvre barbare et raffin~e" . Niet
alleen ontbreekt die hulp bij B e r 1 i o z, maar hij is de eerste

om u op een dwaalspoor to brengen en met u to verdwalen .
De reden is dat hij een der machtigste genieen was die er
ooit in de muziek zijn geweest, in dienst van een allerzwakst karakter ."
.Ales in B e r l i o z was bedriegelijk, tot zelfs zijn uiterlijk ; hij was rossig en had blauwe oogen, terwijl men hem
zich denkt near de legende als een zuiderling met zeer
donkey hear en doordringende oogen . In zijn sterk lichaam
van zoon der bergen huisde een zwakke ziel, waarin het
krachtigst, aanhoudendst, pijnigendst een ziekelijke behoefte
aan gen egenheid leefde ; hij blijft tot het laatst toe
een arm kind, gekweld door een liefde boven zijn
krachten . Het leven leerde hem niet het voorwerp van zijn
hartstocht zien met zijn gebreken en zonder illusies. Deze
man, die zoo vrij leefde en zooveel mee maakte, heeft de
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passie steeds kuisch weergegeven . vergelijk de vergiliaansche
teederheid in zijn liefdesscenes bij de vleeschelijke drifters
in die van Wag n e r I Toch was zijn levee een en al liefde
en minnepijn . Hij is gedoemd to lijden en anderen to doers
lijden : zoo de onschuldige H e n r i e t t e S m i t h s o n voor
de berekenende en middelmatige Mar i e R e c i o, ter wille van
wie hij, de intransigence B e r 1 i o z, directeuren vleit, leugenachtige feuilletons schrijft en die hij in zijn eigen concerten
zijn eigen liederen valsch zingers last ! „Men zou voor zulk
een man hard moeten zijn, indien men niet door zijn lijden
word ontwapend . Een man? Men moest eigenlijk zeggen
een vrouw zonder wil, de speelbal harer zenuwen ."
B e r l i o z is een treffend voorbeeld van hot verschil dat
kan bestaan tusschen een genie en een grout man -- want
de beiden zijn niet synoniem . Eon grout man onderstelt
grootheid van ziel, eon hoog karakter, wilskracht en vooral
zedelijke eenheid . Men kan B e r 1 i o z doze kwaliteiten ontzeggen, maar zijn muzikaal genie loochenen, doze verwonderlijke kracht bekrittelen is treurig en belachelijk. Men
kan hem liefhebben of niet, eon enkele zijner workers, een

stuk van de Fantastique, de ouverture van Benvenuto verraadt meer genie, dan de geheele Fransche muziek van zijn
eeuw. „Dat men hem in hot land van B e e t h o v e n en
B a c b betwixt is nog to begrijpen, maar wie kan men bij
ons tegenover hem stellen ? G 1 u c k en F ran c k waren
groote manners, maar niet zulke genieen," moent Roll and
en hij vervolgt : „Indien genie is scheppende kracht, zie ik
van zijn gehalte niet meer dan vier of vijf op de wereld
en ala ik Beethoven, Mozart, Bach, Handel en
Wag n e r hob genoemd, zie ik in de muziek geen die zijn
meerdere en zelfs niet een die zijn gelijke is ." B o 11 a n d
noemt B e rl i o z geen „musicien", maar „la musique memo" ;
hij is letterlijk door de muziek „bezeten", zijn genie „ontploft". Hij gaat in de medicij een stu deeren, maar S a 1 i e r i'a
Danaides werkt als eon donderslag op hem ; G 1 u c k duet
hem eten en drinkers vergeten . Drie jaren later heeft hij
Les Francs-JTuges, de .Huit Scenes de Faust en de Fantastique
geschreven . Nimmer zag men zulk eon debuut . Op den-
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zelfden leeftijd begint W a g n e r aarzelend met Die Peen,
Das Liebesverbot . En Rienzi wordt opgevoerd na Benvenuto, na
het Requiem, Romeo en de Symphonic funebre et triomphale,
dus als B e r 1 i o z zijn geheele muzikale omwenteling heeft
volbracht, geheel alleen, zonder voorbeeld of leiding . In
waarheid B e r i i o z is een mirakel, het wonderbaarlijkst
verschijnsel in de geschiedenis der muziek van de 19e eeuw .
Naast den jongen B e r l i o z maakt de jonge Wagner een
povere figu o r . Maar . . . W a g n e r zal revanche nemen,
want hij weet wat hij wil en hij wil dit hardnekkig .
Men ziet : R oil and komt telkens op het karakter van
den kunstenaar terug. Op vijf en veertig jarigen leeftijd
schrijft B e r 1 i o z dat hij zich zoo oud, moe en arm aan
illusies vindt. Op denzelfden leeftijd schrijft Wagner
Tristan en Die Musik der Zukun ft en, door de critiek aangevallen, bij het groote publiek onbekend, „blijft hij kalm verzekerd over een halve eeuw in de muziek to zullen heerschen"
zooals B e r 1 i o z zelf ironisch in 1855 schreef, weinig denkend dat hij (B e r 1 i o z) zulk een goed profeet zou zijn . B e r1 i o z last zich ten slotte gaan . Niet dat hij als schepper
achteruit is gegaan, integendeel . Maar het levers is hem to
machtig geweest. Er zijn groote manners die burs genie
overleven . Bij B e r 1 i o z overleeft bet genie den wil . Zijn
werk is niet dat van een levers dat zich breed ontwikkelt,
maar van eenige levensj area . Het is niet de stroom van
een groote rivier, zooals bij W a g n e r of B e e t h o v e n,
maar een uitbarsting van genie, waarvan de vlammen voor
een oogenblik den geheelen hemel verlichten om langzamerhand in bet duister onder to gaan (de oude R o u get d e
L i s l e noemde B e r 1 i o z reeds in 1830 „un volcan en
eruption").
Waar R oil and de genialiteit van B e r 1 i o z in bet instrumenteeren, de macht die van zijn muziek uitgaat, de liefde
voor de natuur die zijn werken verraden in bet licht stelt,
gaat men gaarne met hem mee . Waar hij den zin voor de
pure schoonheid als een kenmerk van zijn genie vooropstelt
kost ons dat meer moeite. Het mag zijn dat B e r 1 i o z in
zijn Troyens de antieken meer genaderd is dan iemand Ana
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G 1 u c k, maar men leest met eenige bevreemding dat de kunst
van B e r l i o z „zich voortdurend moeiteloos tot antieke
noblesse verheft, dat hij van alle musici der X1Xe eeuw
in den hoogsten graad den zin voor plastische schoonheid
had, dat hij eon der zoetvloeiendste en rij kste melodisten was" .
Voor dit laatste beroept R o 11 a n d zich op W o i n g a r t n e r,
wiens getuigenis hij elders had gewraakt . Niet melodische
vinding wordt B e r l i o z betwixt, wel dat die vinding altijd
voornaam of belangwekkend zou zijn .
Maar men mag hot den Franschen criticus niet kwalijk
nemen dat zijn vaderlandsliefde hem wet ver deed gaan . Voor
hem is B e r 1 i o z vooral een groot man, omdat hij, daarbij
juist door zijn onvolledige muzikale opvoeding gehol pen (Be r1 i o z kende B a c h niet) en door zijn onverwoestelijke zucht
near vrijheid, de Fransche muziek trachtte to verlossen van
den druk der Duitsche muziek . B e r 1 i o z protesteerde met
kracht tegen de „goddelooze theorie" van G 1 u c k, die van
de muziek de helpster van hot drama wilde makers, en
tegen hot „misdrijf" van Wag n e r, die de muziek aan hot
woord wilde onderschikken . Volgens B e r l i o z is de muziek
de hoogste poezie, die geen meester erkent, en voor hem
kwam hot er dus op aan hot uitdrukkingsvermogen der
absolute muziek to verhoogen. En terwijl Wag n or, veel
gematigder en traditioneeler, eon misschien onmogelijk
compromis tusschen toon en woord poogde tot stand to
brengen en hot lyrisch drama schiep, geraakte de veel moor
revolutionaire B e r l i o z tot de dramatische symphonic .
Roll a n d verdedigt doze schepping van B e r l i o z tegen
de aanvallen waaraan zij bloot staat . De muziek ken geen
handeling uitdrukken zonder behulp van woord en gebaar,
aldus wordt beweerd, en hot is kinderachtig eon handeling
in muziek over to brengen . Is hot minder kinderachtig, vraagt
hij, doze in muziek voor to stellen ? En hij spreekt van de
„niaiserie de 1'op~ra", waarop manners als R o u s s e a u en
T o 1 s t o i we~en, maar ook van de „monstruosite du spectacle de Bayreuth" . De muziek is eon afzonderlijke wereld .
Wanneer zij hot drama wil schilderen weerspiogelt zich
niet in hear de werkelijke handeling, maar eon ideale, door
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den geest vervormde, alleen voor den inwendigen blik
zichtbare . Beide visies tegenover elks ar to stellen, die der
oogen en die der ziel, is de grootste van alle dwaasheden ;
twee van de drie maal vernietigen ze elkander .
Hot andere argument tegen de program-symphonic is
dat de muziek geen bepaalde onderwerpen kan uitdrukken .
net vage past bij haar . Hoe minder omschreven, hoe grooter,
hoe suggestiever haar working . Hiertegenover stelt R o 11 a n d de vraag : wat is eon niet omschreven, eon vage kunst ?
Passers die woorden bij elkaar ? Componeert de kunstenaar
op good geluk ? Een symphonic van B e 0th o v e n is eon
„oeuvre precise jusqu'en ses derniers replis", zijn laatste
kwartetten zijn symphonieen die zijn gemoed beschrijven,
en nog heel wat verder gedreven dan die van B e r 1 i o z .
De muziek is heel wat moor genuanceerd en nauwkeuriger
dan hot woord en zij heeft niet alleen hot recht bepaalde
gevoelens en onderwerpen weer to geven, hot is haar plicht .
Enn a a zij hot niet doet, dan is zij geen muziek . Bier is
B e r 1 i o z de getrouwe erfgenaam van B e e t h o v en' s gedachte. Hot verschil tusschen eonn work als B e r 1 i o z'
Romeo en eon symphonic van B e e th o v e n is, dat B e r 1 i o z
de muzikale uitdrukking wil toepassen op onderwerpen en
gewaarwordingen buiten hem om. Maar waarom zou hot
de muziek eer dan aan de poezie zijn verboden buiten de
beschouwing van hot „ik" to gaan en to trachten hot drama
van hot heelal to schilderen ? S h a k e spear a is niet minder dan D ant e . Trouwens bij eon man al s B e r 11 o z, vindt
men hem zelf steeds in zijn workers terug . En Roll and
last zijn beschouwing over Romeo voorafgaan door de behartigenswaardige woorden : „Laat ons eons en voor altijd
afzien van de on gerij mde proton sic de kunst to reglementeeren . Wij moeten niet zeggen : „de muziek kan, de muziek
kan niet dit of dat uitdrukken" . Laat ons zeggen : „Indien
hot 't genie behaagt . Aan hot genie is alles mogelijk" .
Nog in eon ander opzieht is B e r l i o z origineel geweest . Hij was „le musicien des revolutions". Hij schiep eon
„musique populaire", bouwde „edifices babyloniens, ninivites"
op, eon „musique a la Michel-,A.nge en style enorme",
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zooals hij zelf schreef : bijv. de Symphonic funbre evoor twee
orkesten en koor, hot Te Deum voor orkest, orgel en drie
koren, hot Requiem voor koor en vier orkesten . Roll and
geeft toe, dat ze vaak wat haastig in elkaar genet zijn
en zelfs een beet] a vulgair, maar niettemin zijn ze „d'une
grandeur ~crasante", niet alleen door de ontzaglijke middelen die werden aangewend, maar door den breeders stijl
en de langzame stijgingen . Roll and vergelijkt ze bij de
Alpen, monsterachtig en toch schoon en aangrijpend door
hun onmetelijkheid . Hot zijn cyclopische gewrochten, bijna
natuurkrachten, juist geschikt om tot hot yolk to spreken .
Het Requiem is een „Laatste oordeel" voor woelige, eon
beet] a barbaarsche menigten en W a g nor zelf erkende, na
de Symphonic funebre to hebben gehoord, dat B e r 1 i o z de
kunst verstond „volkomen populaire muziek in den meest
idealen zin van hot woord to schrij yen".
Zoo heeft dan B e r l i o z nieuwe wegen geopend, ears
de Fransche muziek den weg gewezen dien zij moot opgaan
en de grondslagen gelegd van eon nationals on populaire
muziek voor de grootste democratic van Europe . Indien de
intelligentie, de wil van eon W a g n e r de zijno ware geweest,
hij zou in de muziek eon grootere omwenteling hebben to
weeg gebracht dan die van Wagner, die minder origineel
was dan hot lijkt on wel bozien „de laatste van eon roemrij k verleden" .
Over Wag n o r heeft Roll a n d nog afzonderlijk geschreven . Ik kom daarop een andermaal terug on zal dan
tevens nagaan welke stelling de eminente kunsthistoricus
en auteur van Jean-Christophe inneemt tegenover modernen
als Strauss, Mahler en Wolf.

ECONOMISCHE VARIA .
Christendom en Maatschappij, onder redactie van Dr.
H . Visscher en Mr . P . A. Diepenhorst . Serie I . No .
10, Socials Verzekering door Mr. P . A . Die pen h o r s t.
Serie 2 No. 1, Ons tarief van invoerrechten door Jhr . S .
van Litters . Utrecht, Gi- . J . A . Rut's, 1909 .
P . L . T a k overdrukken uit „de Kroniek", verzameld
door J . W . Albarda en H . E . van fielder, met een
inleiding van F . M. W i b a u t en een bibliografie . 1908.
Uitgevers Maatschappij van H . A. W a k k e r en Co .
Socials Bibliotheek onder redactie van Mr . P . J . T r o e 1s t r a en H e n r i P o 1 a k . No. 9 . Geschiedenis van den
Proletarischen Klassenstrijd, door H e n r. R o 1 a n d H o 1 s t .
Rotterdam, Uitgevers-Mij . voorh . H . A . Wa k k e r en Co . 1909 .
Vraagstukken en gevaren van hot socialisme . Brieven
aan een workman door J. S t. L o e S t r a c h e y, redacteur
van ,,The Spectator", vertaald door K . B l o k h u is . Gorinchem, J. N o o r d u y n en Z o o n, 1907 .
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek . Prae-adviezen over de vragen : Welke maatregelen
zijn or op de bestaande maatschappelijke grondslagen to
nemen ter beteugeling der werkeloosheid en tot afwering
harer gevolgen? Wat valt hierbij voor de Overheid to doers?
's-Gravenhage, N ij h o f f, 1909 .
De Regenboog der Staatspartijen door P y r o p h y l a x .
Haarlem, de Erven F, B o h n , 1909 .
Hot schijnt goon onrechtmatig verlangen, wanneer men in d8
twee eerste der bovengenoemde vlugschriften, die in de reeks
„Christendom en Maatschappij" zijn verschenen, specifiek anti-revolutionaire beschouwingen over de daarin behandelde ontwerpen
hoopt to vinden . En men vraagt zich dan ten aanzien van hot
eerste der beide dadelij k af, welk standpunt doze schrij ver ten
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opzichte van socials verzekering zal innemen en, wanneer hij moeht
blij ken op verzekeringsdwang aan to dringen, op welke aan hot
anti-revolutionair staatsrecht of aan anti-revolutionaire beschouwingen
der maatschappij ontleende gronden hij zulks zal doers . Hot kan
one due maar matig belang inboezemen wanneer de schrij ver vaststelt dat in de kringen zijner geestverwanten goon principieele
bezwaren tegen socials verzekering bestaan en dat veeleer „ons
beginsel" voor den aandrang op assurantie steun biedt . Dit laatste
wordt den hierdoor gemotiveerd dat, gelijk bij alle, zoo ook bij deze
assurantie, drieerlei gedachte, die slechts toej uiching verdient, zich
openbaart : de begeerte om voor den toekomonden dag to zorgen,
de uiting van hot solidariteits-principe en hot denkbeeld van vastheid, orde en regelmaat in alle dingen . Wear dit zoo is, valt hot
den schrij ver gem akkelij k de noodzakelij kheid van uitbreiding ale
een wensch, ook zijner geestverwanten, to betoogen, al voegt hij
daaraan toe, dat bij hot zoeken near ontwikkeling van de verzekering
niet mag verzuimd worden de aandrift tot sparse, hot vormen van
kleine kapitaaltj es zoo mogelij k to steunen .
Merkwaardig in des schrij vers betoog over hot gewenschte eener
uitbreiding van de verzekering, schijnt ons zijn protest tegen hen
die bij hue strijd voor die uitbreiding gedreven worden door de
begeerte om daardoor weldadigheid en barmhartigheid uit ons
maatschappelijk levee to banners . Wee over hem, roept do schrijver,
die smaalt op den steun door Christus' Kerk aan de armors verleend . In ongerepten luister moot weer de dienst der barmhartigheid, door Christus zelf ingesteld, worden gehandhaafd . De armenzorg toch strekt zich thane uit ver buiten hear n atuurlij ke grenzen ;
hot is eon schreiende misstand dat onder de armenzorg valt eon
breeds groep die niet in den engeren zin tot de ellendigen en
schuldigen kan worden gerekend . De schrijver acht, dat met
treffende juistheid in eon adres van onderscheidene C ereformeerde
Diaconieen aan de hooge Regeering gezegd word, dat der diakenen
roeping is hot verleenen van barmhartigheid aan dezulken die in
ellendo en nooddruft verkeeren door bijzondere oorzaken, waartegen
door gewone regaling goon voorziening is to treffen . De hulp van wage
de diaconie draagt steeds eon exceptioneel karakter . Doch door de
ongereedheid der huidige socials verhoudingen zion de diaconieen
zich tot hare groote schade afgevoerd in eon praktijk van armverzorging die met doze hare roeping tot noodvoorziening in abnormale
levensomstandigheden in strijd is .
Merkwaardig noemen wij dozen passus omdat men hierin de
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voars'te ' ing vindt volgenis walks de kerkelijke armenzorg, Veor
zoover die zich richt op ouden en invaliden, moat worden aangemerkt ale jets dat eigenlij k buiten haar terrain zou moeten vallen
en dat altijd het object van andere maatregelen had inoeten geweest
zijn . Starker is diezelfde gedachte uitgedrukt geworden in hat
„Diaconaal Correspondentieblad" van Mei dazes jaars, waarin Ds . W .
B o u w m a n over diaconie en arbeiderspensioen schreef en waarin
hij op grond derzelfde voorstelling van taken zich kantte tegen
staatspensionneering en aandrong op verplichte verzekering met
premiebetaling, walks de diaconie wear zou brengen op zuivere
paden, omdat dan voor haar slechts zou overblijven de armoede ale
uitzondering, voor haar wear de normale toestand zou intreden en
hat diaconaal ambt wear zou kunnen opbloeien tot den vroegeren
mister. In hat „Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming"
van 29 Mei dazes jaars is door mij reeds er op gewezen hoezeer
men zich aan een illusie overgeeft, wanneer men meant dat de bedragen die uit hoofde van socials verzekering aan verschillende
categorieen en vooral aan ouden van dagen, weduwen en weezen
gegFeven worden, rechtstreeks en voor honderd percent of jets geringer in mindering komen van de armenzorglasten . Ik herinnerde
daarbij aan een opstel van mijn hand in den tweeden jaargang van
,,Onze Eeuw" 1902) warin ik de a~mct
aeht: vestigde op let verband tussehen werkliedenverzekeriug en arYr we~en in l)uit~eh~ nd .
rT'hans mag ik volstaan met de oprnerking dat de zienswijze van
den schrijver in hat „Diaconaal Correspondentieblad" geheel overeenstemt met hat inzicht van Mr D i e p e n h o r s t en beiden verplichte verzekering daarom toejuichen wijl zij daarin een zeer
aanmerkelijke „Entlastung" voor de diaconale armenzorg meenen
to mogen zien .
Wanneer Mr. D i e p e n h o r s t in hat vervolg van zijn betoog
de vraag bespreekt op walks wijze versterking aan hat verzekeringsinstitnut moat worden geboden dan waarschuwt hij zeer terecht voor
de mystificatie, die den naam „verzekering" gebruikt voor maatregelen walks met assurantie niets uitstaande hebben . Terecht
ook stelt hij den eisch dat verzekering nimmer ontaarde in staatsarxr enzorg . Daarin grondt hij zijn verzet tegen staatspensionneering,
walk ook hij acht to zijn een demoraliseerend stelsel neerkomende
op mats andere dan verkapte openbare armenzorg, eon staatsbedeeling die eon caricatuur van armenzorg is . Maar, zegt de schrijver,
de hoogleeraar F a b i u s heeft in zijn periodiek „Studien en Schetsen
op hat C ebied van Staat en Maatschappij" duidelijk gezegd, dat
O . E . IX 10
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staatspensionneering in beginsel bestrijden en inmiddels den Duitschen verzekeringsdwang verdedigen, is : een vechten op ondermijnden
bodem . Professor F a b i u s schreef : „Wie hat eerste niet wil,
weersta hat laatste . Wie hot laatste bepleit effent de bean voor
hat eerste" . her spitst de hoorder zijn ooren en vraagt zich of
op walks wijze de schrij ver daze tegenwerping zal weerleggen . De
wijze, w arop dit geschiedt, valt niet mee .
Gaat de Staat wear eon nieuw terrain betreden en dwingende
verplichting opleggon, dan moot vooraf wel ernstig de noodzakelijkheid daarvan worden overwogen . En zoo vraagt de schrij ver dan
allereerst of hier zoodanige nood heerscht dat voorziening niet ken
uitblij van. Voor een antwoord verwij st hij naar de vale rochtvaardige klachten over de bitters ellende die geleden wordt . Voorts
kan die nood niet worden gelenigd door krachtiger ontwikkeling
van hat particulier initiatief ? Kan de vrije aandrift der individuen
niet starker worden geprikkeld ? Het zou naar schrijvers oordeel
zoo schoon zijn, indien de persoonlijke veerkracht tot zoodanige
sterkte kon worden gestaald . Doch hij ziet in de vole nobele
pogingen op dit gehied niot andors dan eon groote aaneenrijging
van tragische mislukkingon . Na vermelding van enkele feiten tot
staving van daze beschouwing, stelt de schrij ver de vraag, of wellicht door aanmoediging van staatswege dat particulier initiatief
zou kunnen worden ontwikkeld en vrij willige verzekering worden
bevorderd. Doch ook hier acht hij zich tot eon ontkennend antwoord genoopt, na voorop to hebben gesteld dat, indien redding
daardoor kon worden gebracht, daze hulp verre verkieselijk zou zijn
boven den thane aanbe volen wag van ve r plichte verzekering.
Vooraanstaande mannen in des schrijvers kring zijn door de
ervaring in hat buitenland tot de erkenning gekomen, dat aldus
geen afdoonde hulp kon worden geboden . Noch do Fransche wet
van 1850 nosh de Engelscho wetten van 1883, '53 en '64, noch
de Italiaansche van 1898 geven voldoenden grond voor goods hoop .
En dan last do schrij ver dit volgen : „E venzoo snij dt de loop van
taken in hot land, wear dit vrij willigheidsstelsol hot krachtigst is
toegepast, hooggestemde verwachtingen af. Wel is in Belgie,
nadat van 1850 tot 1891 elks vrucht ward gemist, rinds laatstgenoemd jaar eonige opbloei morkbaar, evenwel blijft de klacht dat
bij enorme kosten voor den Staat toch breeds kringen buitengesloten zijn, wier toetreding bet meest gewenscht was" . Op grond
van daze troostelooze overwegingon luidt dan des schrijvers slotsom
die ale een verzuchting klinkt : „Zoo rest dan slechts eon beslist
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optreden der Overheid waarbij dwingende verplichting wordt
opgelegd" .
Na aldus de zaak der verplichte verzekering van anti-rovolutionair standpunt to hebben verdedigd - indien men de boven samengevatte beschouwingen ears verdediging wil noemen - gaat de
schrijver telkens moor en in steeds starker bewoordingen aangeven,
dat van zijn standpunt die dwangverzekering toch vooral slechts
ale eon noodzakelijk kwaad is to beschouwen . Voor ouderdom en
invaliditeit, zoo zegt hij, blijft geen andere wag open . Men kan
dit betreuren zooveel men wil ; men kan hen, die bezwaren tegen
dit stelsel hebben tot op eon zeer belangrijke hoogte gelijk geven ;
maar or is eon complex van oorzaken die haar dwingond optreden
noodzakelijk makers . In de verdediging der verplichte verzekering
krachtens „ons" beginsel moot uitkomen „hot besef dat zij is eon
noodzakelijk kwaad, de droef heid over zoodanigen staat van zaken
on evenoens doorstralen heimwee naar andere vrijwillige organisatie
nit hot maatschappelijk levee opbloeiend" . De schrijver poogt dan
jets van dat heimwee-gevoel near to loggers in zijn regaling der
grondtrekkon van de verzekering, vooral ten aanzien van den kring
on de verplichting der verzekerdon on do organisatie . Doch hot
spreekt wel vanzelf dat, wanneer men eenmaal den verzekoringsdwang in beginsel hoeft toegelaten, or dan in de regaling van de
bovongenoemde punters geen weerstand van eenigo beteekenis tegen
de toepassing van dat beginsel kan worden geboden . En hot is
one dan ook volstrekt niet duidelijk gewordon, hoe de schrijver
kan meenen dat hij hot noodzakelijk kwaad tempert door de door
hem voorgestelde afwijkingen van hot Duitsche model . „Bij onze
verdediging van verplichte verzekering blijft alle zucht tot reglementeering verre" ; zoo roept hij zegevierend uit, dock wat bast
eon dorgelijke uitroep wanneer men begint met de verplichting
voorop to schuiven? Schrijver wil vooral bij jonge arbeiders en
dienstboden versterken hot besef hunner roeping om voor eigen
toekomst to zorgen . Hij wil alles steunen wat eigen vrijwillige
verzekering in de toekomst bevorderen kan . Hij stelt als aerators
eisch voor doeltreffende organisatie „dat de sluimerende maatschappelijko krachten niot worden neergedrukt maar veeleer opgewokt en geprikkold" . „Doodende staatsovorheersching met hare
ontziolende ambtenaarsbemoeiing" wil hij „gebannen" zion en „de
zelfwerkzaamheid der organen van hot maatschappelijk levee"
zooveel mogelijk aangewakkerd . Hij is beducht voor „slaafsche
navolging van hot „made in Germany" oon wijst op de beproe-
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vi ngen. der Ougevallenverzekering met haa'r centraliseerend, :omslachtig en kostbaar stelsel . Maar verder dan tot daze +schoone
woorden komt hij niet en hij last one staan voor de vraag : walks
regaling van verplichte verzekering die schoone woorden zal waken
tot schoone werkelij kheid .
De lazing van tit vlugschrift kan niet anders dan den indruk
wekken tat bier al bitter weinig principieel is gedacht . Toch word
in den aanhef gezegd, tat enkele „meer alga neene principieele
gedachten" omtrent tit probleem ten baste zouden worden gegeven .
Toch ward in then aanhef gesproken van eon „klare overtuiging"
die ten aanzien van tit vraagstuk zoo wenschelijk was . Hat
„principieele" betoog brengt hot niet verder dan de slotsom, tat
verplichte verzekering is eon noodzakelij k kwaad, terwij i de sehrij ver
na hat trekken van die conclusie kniebuigingen maakt veer alles
wat bet tegenoverstelde is van twang en Overheidsbemoeiing . De
noodzakelij kheid van hot kwaad leidt hij of nit de ervaring in hot
buitenland, die hij ziet ale eon reusachtige mislukking Daarbij maakt
hij zich met eon enkel woord of van bet Belgische stelsel, tat
toch zoo volkomen aan zijn ideaal beantwoordt en waarvan hij verzuimt mode to deelen, tat hot in zijn toepassing steeds moor zegenrijk gaat werken. Een eenvoudig fait ale b.v. tit, tat over 1905
wear 85000 nieuwe deelnemers zich bij de Belgische particuliere
on vrijwillige verzekering met staatshulp aansloten, tat in totaal
reeds moor dan 1/9 der geheele Belgische bevolking aangesloten is
aan de kas ; feiten ale doze schijnen hem onbekend of worden
althans door hem niet vermeld . Men zou haast geneigd zijn to
zeggen tat doze schrij ver or niet zoo geheel of keerig van was hot
kwaad ale noodzakelij k voor to stellen ; hoe toch zou hij anders niet
hoopvoller en met moor waardeering over de uitkomsten van hot
Belgisehe stelsel hebben gesproken .
Ten slotte : wij achten , bet, gelijk wij in den aanhef zeiden,
geenn onrechtmatig verlangen in tit vlugschrift to vinden specifiek
anti-revolutionaire beschouwingen over hot daarin behandeld onderwerp, dock wij mogen thane wel de vraag stellen : wat bet specifiek
anti-revolutionaire van de bier geleverde beschouwingen wel geweest
wag zijn. Hat eenige wat in die richting wijst is de aanduiding
van do Overheid ale ingesteld „om der zonde wil" . Wanneer men
hieruit moot afleiden tat deewege de 0 verheid ook op economisch
gebied dwingend wag optreden, wanneer over onderdrukking geklaagd wordt, teneinde die onderdrukking to keeren, dan is die
gevolgtrekking niet langer moor monopolie van anti-revolutionaire
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overtuiging . wanneer wij den schrijver hooren zeggen, dat, wanneer de Staat wear eon nieuw terrain betreden gaat en dwingende
verplich.ting gaat opleggen, hot noodzakelijk is hot bestaan van
den onafwijsbaren plicht ernstig to overwegen, dan is dit goon
specifiek anti-revolutionaire gedachte, dock eon uitspraak die door
ieder vrij-liberaal znder voorbehoud zal worden ondersehreven .
En zoo zoeken wij in dit nummer van de reeks „Christendom en
Maatschappij" tevergeefs naar hat „Christelijke", dat hier bij de
bespreking van maatschappelijke vraagstukken als eenige of hoogste
norm zal golden .
Dezelfde opmerking omtrent dat onvindbare verband tusschen
anti-revolutionaire overtuiging en oplossing van maatschappelijke
problemen, geldt in niet geringere mate van hat tweeds der door
ons genoemde vlugschriften, waarin de hear v a n C i t t e r s over
ons tarief van invoerrechten spreekt . Hot wekt flu eenmaal de
niet zoo geheel onverklaarbare verbazing van vreemdelingen, wanneer
men hen meedeelt dat de scheidingslijn tusschen voorstanders van
bescherming en van vrij en handel in Nederland niet loopt tusschen
op profijt uit protectie beluste agrariers en industrieelen eenerzijds
en de bij vrij handelsverkeer belanghebbenden met de verbruikers
andererzijds, dock tusschen wat wij in politicis noemen : rechts en
links ; dat de zich noemende Christelijke Staatspartijen voor bescherming en tegen vrijhandel zijn on dat - alles behoudens enkele
den regal bevestigende uitzonderingen - de free-trade steun vindt
bij de vrijzinnigen van alle schakeering en bij de sociaal-democraten.
Het is dan ook goon wonder wanneer men in dit nummer der uitgave : „Christendom en Maatschappij" niet de minste aanwijzing
vindt waarom de hier geleverde beschouwingen over ons invoerrechtentarief niet anders zouden kunnen luiden in eon geschrift
dat tot die reeks behoort .
Daze schrij ver stelt dat wat hij verdedigt niet voor als eon
noodzakelijk kwaad, dock acht dat door toepassing van hot door
hem voorgestane stelsel de nationals arbeid zou worden bevorderd .
De erkenning, dat doze schrijver onder de mannen van zijn partij
zeker eon der meest bevoegde was om dit onderwerp to behandelen,
sluit niet in de erkenning, dat hij erin geslaagd zou zijn hot good
recht van bescherming staande to houden . Zelfs waar hij in den
aanvang terugtreedt in de geschiedenis van onzen handel on van
onze handelspolitiek, is men geneigd al lezende vraagteekens en
uitroepteekens naast den tekst to plaatsen . Zijn historische made=
deelingen zijn inderdaad to beknopt . Volgens hem was hat ideas!,
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dat ten onzent gold, alleen handeldrijven en nog eons handeldrijven ;
„wet naast den handel zelf kon opgroeien mocht blijven bestaan,
maar goon hand ward uitgestoken om de industrie uit hear toestand
van verval op to heffen" . ,,In die richting is then doorgegaan ook
toen hot handelsverkoer gaandeweg eon andere gestalts aannam .
De stapelplaats van Europe voor producten van Oost en West zijn
wij reeds lane niet moor . Als markten voor tai van handelsartikelen
uit Azie, Amerika en Afrika hebben Antwerpen, London, Bremen
en Hamburg ons reeds lane overvleugold ." Hier heeft de schrijver
verzuimd mode to deelon hoe hot kwam dat andere markten zich
ten koste der onze ontwikkeldnn, verzuimd or op to wijzon dat
dit geschiedde juist doordat in de dagen omstreeks 1840 de handel
elders moor voordeel en faciliteiten vond den in Noderland . In
1831 was reeds alle doorvoer over Havre vrij on daardoor ging
eon groot deal van den handel uit Zuid-Duitschland op Amerika
enz . voor ons to loor. In Hamburg en Bremen word eon recht
van niet moor den 1/2% op alien invoer geheven, terwijl graven
vrij waren on hot is alweer daaraan to wijten dat in die havens
de handels-ontwikkeling veal starker was den ten onzent.
Zoo zijn or telkens punten waaromtrent men met dozen
schrijver geheel van gevoelen verschilt ; ik noem slechts zijn verklaring, dat hat beschermende stelsel voor Twente opvoodend
gewerkt heeft en dear eon krachtige industrie deed ontstaan, die,
eenmaal aan de kinderschoenen ontwassen, zich zelfstandig heeft
ontwikkeld on staande gehouden . Ook bier is do ontwikkeling
der Twentsche katoennijverheid inderdaad al to beknopt geschetst .
Misschien is hot schrijver dozes veroorloofd ten aanzien van dit
punt to verwijzen near zijn uitvoerige bijdrage tot de geschiedenis
dier ontwikkeling, near de eenige honderden bladzijden, waarin hij
getracht hoeft weer to geven, wet achtereenvolgens door tijdgenooten
is gezegd on geschreven over hot verband tusschen bescherming
en vrijhandel on de Twentsche textielnijvorheid-industrie . Allicht
zal men uit die bladzijden niet den indruk krijgen dat, gelijk de
hear v a n 0 . ons leert, „Twente hot bewijs levert dat verstandige
bescherming allerminst leidt tot hot kweeken van niet-levensvatbaro
industrieE n" .
Wear de beer v a n C . fouten en gebreken van ons goldend
tarief bewijst, ken men uit de j uistheid van zijn opmerkingen
dienaangaande de slotsom trekken, dat eon technischo herziening
inderdaad noodig is . Doch overigens vindt men in dit vlugschrift
de bokende protectionistische argumenten voor wet den hoot be-
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vordering van den nationalen arbeid door een stelsel van besehermende rechten . Wij moeten de verleiding weerstaan om den
schrijver op den voet to volgen waar hij tot steun van zijn beweringen den toestand van sommige nijverheidstakken bespreekt ;
vrijwel diezelfde takken zijn indertijd door ons besproken in een
ten jars 1904 geschreven vlugschrift : „Vrijhandel of zwakke bescherming ? een woord van verweer tegen bet prae-advies vann
den hear J . v a n D u s s e 1 d o r p A .M .Zn ." . -- Waar de schrijver
hat telkens en telkens wear voorstelt als eon hoogst twijfelachtige
zaak of wel de prijs van bet product verhoogd zal worden met
hot bedrag van bet invoerrecht, mag wellicht to deter plaatse
worden herinnerd aan mijn vorige economische kroniek, waarin
gewezen word op Minister H a r t e ' s verklaring, dat hij hot recht
op schoenen verhoogen wilds omdat bet leder ale grondstof door bet
daarvan to heffen recht duurder zou worden . Overigens is bet wel
eigenaardig na to gaan hoe licht telkens doze schrijver de nadeelige
gevolgen der verhooging van verschillende artikelen telt . Wanneer
al een recht van 3 % op gescbaafd bout ward gebeven, dan zou
dit bij eon bouwwerk van f 200 ~0 .-- slechts eon verscbil van
f 36 .-- uitmaken .
Op zoodanig bouwwerk van f 3 000 .-- zou een
recht van 5 of 6 % op bewerkt hardsteen 150 -- ~, 160.- echelon .
En zoo is er meer . Wanneer de schrijver bet wij t aan one vrijhandelstelsel dat in confectie-bedrij yen zoo lags loonen aan arbeiders
der huisindustrie wordt uitgekeerd --- loonen die dan op daartoe
ingerichte tentoonstellingen worden gesignaleerd - dan rijst bij den
later allicht de nuchtere vraag of er ook in Berlijn, in de hoofdstad
van bet beschermde Duitschland, niet zoo lets ale een huisindustrietentoonstelling geweest is, en of daar niet over ,,sweating" geklaagd ward Inderdaad, wanneer de schrijver de „moreele zijde"
van bet protectie-vraagstuk ziet in de mogelijkheid om misstanden
ale doze op to heffen, dan zouden die misstanden in beschermde
landen reeds lang niet meer worden gevonden on dan moge hem
ook tegemoet worden gevoerd dat in 1908 op bet Eerste Ir .kternationale Vrijhandelscongres to London 1) eenige harde dock verdiende
woorden over de inmoreele zijde der protectie gezegd zijn .
Doch genoeg reeds over dit vlugschrift . Wilds men hot naar
den eiscb weerleggen, men zou eon tweeds daartegen moeten
schrij van, en dat tweeds zou allicht wat lij vigor uitvallen dan dat
van den hear v a n C ., aangezien men nu eenmaal tot bestrijding
1)

Zie Onze Eeuw 1908 Blz . 37 v, v.
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van al to beknopte beschouwingen moor woorden behoeft dam hij,
die de beschouwingen leverde .
Hoeveel ruimte zou er near dozen maatstaf gemeten noodig
zijn ow near den eisch de herdrukken uit de .Kroniek van P. Ii.
T a k's artikelen to weerleggen ? Menig lezer van One .Eeuw zal
in dat weekblad reeds, althalns de belangrijkste, van doze bijdragen
gelezen hebben en, zal zich . herimneren_ walk eon bi, zox dare geese
uit die beschouwingen van den sociaal-democratisohen publicist
over de dingen van den dagtelkens sprak . Lets van diep geese
vindt men terug in de beeltenissen van den schrij ver die aann die
beak zijn toegevoegd . De inleiding ; door den beer W i b a u t , geeteld,
wordt besloten met eon portret van T akk door Vet h, gedagteekend,
19 September 1907 ; men ziet op doze potloodteekening eon gem.oedelijk, welgedaan bourgeois-heertje met eon slappen hoed op hot
vleezige hoofd, vrindelijk lachende oogen en eon ietwat gu tig ;~
glimlach om den mood . T a k zit bier als op den bermm van eon
wag, de beenen bijna gekruist onder bet lijf, de dikke handers
gevouwen ; in den rechter arm houdt hij eon parasol, Dit beertje
lijkt eon „Sommerfrischler", die van, de hitte des daags uitrwust in
hot blijde vooruitzicht van eon frisch biertje in de ,,Laube" der
naaste „Wirtschaft" . -- Aan hat slot van die book, voar de bibliografie, vindt men bet tweeds portret, eon; cliche near eon fete ;
waar4iger is dit beeld, ernstiger ; tech wake ook die den. indruk
vooral van gemoedelijkheid en zaehtheid . Nu ja, wij wetenn wel dat
de „rooien", de kampvechters van bet proletariaat, niet alien ale
proletariers er uitzien, en wie zich, gelij
sohrijver dazes, T a k
herinnert zooals hij was, en speak, die west wel dat doze portretten
eon j uist beeld goven van T a k's ui terlij ke verschij ning . Vraagt
men of ze ook zijn innerlijk wezen weerspiegelen, den geloof ik
dat veer eon gr..oot deal hot antwoord bevestigend mag luiden . In
zijn inleiding geeft de beer W i ban t hot geestolijk boold van .
T a k, hij vertelt van nachtgesprekken met hem, van eon, waarin
beiden „elkaar tot in bun binnenste gekeken" hadden, Do hear
W i b a u t schrijft : „Wie T a k 's nachts niet gekend heeft,, heeft
nooit hot kostelijke van zijn omgang gehad . Want in die nachtgesprekken was zijnn geest hot levendigst en hot fijnst on zijn gemood
hot warmst. Men noemde T a k sarcastisch en scherp . Hij ken hot
wel wezen . Maar or is goon sarcasme wear niet diep wordt gevoeld .
Hot sarcasme van T a k sproot uit eon groote weekh .artigheid. Doch
van die nachtgesprekken is mij niot eon zoo stork bijgebleven als
hot aerate, teen van achter diep sceptischen ., in diep t jd lichtelijk
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cynischen roan, opeens de teere mensch naar voren brad, d-o gevo&
lige lijder van mensehenwee, loch die bezig was to groeien tot
gelooven in de menschheid, in haar toekomst ; die zoeker, die toen
nog langen tijd zoeker zou blij ven, naar aanspraak op levensvreugd" .
Mij schij nt doze kensehetsing j uist . En de indruk der j uistheid
van dab, beeld wordt versterkt door herlezing van de hier bijeengebundeldo Kroniel -artikelen . De reeks loopt van Januari 1895 tot
.ugustus 1907 . In. '95 stood T a k, volgens den hear W i b ant,
„bijna op den grondslag van hot socialisme" . In '97 en '98 stellen
zijn sociaal-democratische vrienden zich nog de vraag of hij zich
zou aansluiten . Dit deed hij eerst in '99 . (eleidelijk dus is hij afgegleden naar, of, gelij k anderen zeggen, opgegroeid tot de sociaaldemocratie . Ook dit geleidelijke teekont T a k . Hot beeld van zijn
leven geeft niet den indruk van iernand, die zich haastte om organs
to komen, waar dan ook . In '61 komt hij als dertienjarigo knaap
op hot gymnasium to Middelburg ; in '67 wordt hij student to Leiden
niett voor '71 doet hij zijn candidaats-examen in de rechten : van
zijn academische studinn wordt ons verder niets medegedeeld ; in
'77 keert hij naar Middelburg terug, niet als Mr . in do rechten,
en_ treodt daar op als redacteur voor hot buitenland can de Middelburgsche Courant . In '83 gaat hij naar Amsterdam, in '85 wordt hij
secretaris van hot hoofdbestuur der Liberale Unie, die hij later
zoo zou geeselen . Nadat hij van '83 tt,ot '90 can den Amsterdammer
is verbonden geweeat, gaat hij als ambteloos burger naar Bussum,
waarr hijj artikelen schrijft en tot '93 verblijft . Twee jaar later ziot
de hoofdstad hem terug en abort hij zich weldra, al is hot dan
geleidelijk, in „de bew .eging" .
In de kringen der S .D .A .P . was van T ak eon gevleugeld
woord bekend : „wacht nog even" . Hij heeft ook nog „even" gewacht voord at hij de zaak der sociaal-democratic omhelsde . In
hoofdzaak is hot zeker wel zijn door den hear W i b a u t geschetste
teerhartigheid geweest, die hem daartoe heeft gedrevon . Hot
lijden der armen en onterfden moot dozen gevoeligon man diep
hebben aangegrepen en hij heeft voor de pijn, die hem dab deed,
hail gevonden of althans gezocht in zijn geloof can de sociaaldemocratie, die ons eon betere toekomst zou brengen . Vandaar wat
do hear W i b a u t noemt zijn „goedmoedige spot," spot met allos wat
meantt den voortgang der sociaal-democratic op den duur to kunnen
weerstaan . T a k spot gaarne ; gij vindt in zijn artikelen telkens
wear hot tintolend vernuftt van den man, die de zaken beziot uit
do hoogte van zijn sociaal-democratische verzekerdheld omtrent de
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komende gouden eeuw, welke zeker nog wol niet morgen of overmorgen zuu aanbreken, maar toch stellig eons over hot lijdonde
proletariaat zou lichten . Zijn spot acht alle wereldsche ijdelhoden
goring en kan niet anders dan eon „sneer" overhebben voor hot
kleine gedoe der bourgeoisie, voor den mister van hot koningschap,
voor de schijnvertooningen waarmede men nog hot yolk tracht to
paaien . Straks trilt in zijn toon eon edeler klank : verontwaardiging
over hot bitEere lot der arme tobbers en zwoegers, over de hardvochtigheid en hot winstbejag der patroons, over de lange werktijden en lage loonen der arbeiders . Wel heeft T a k na zijn „nog
even wachten" echt sociaal-democratisch leeren denken, gevoelen
en schrij yen . Wel geeselt en striemt hij, is hij scherp en heftig
zoover als maar zijn temperament, door hot medelijden overheerscht,
dat toelaat . Maar hem lezendo zult gij toch opmerken dat hier
altijd ears hot woord is de meneer, die uit overtuiging sociaaldemoeraat word, de man van ontwikkeling en boschaving, die aangegrepen is door alles wet hij wijt aan de kapitalistische voortbrengingswij ze en die dus daartegen toornt, moor dan tegen de
menschen zelf welke dit stelsel toepassen en in stand houden. Als
kamerlid hoeft doze publicist eon bescheiden rol gespeeld ; ale
hoofdredacteur van „Hot Vol/c" was hij velen zijner „waarde partijgenooten" to notj es, to weinig propagandistisch en proletarisch van
teal en toon . In zijn Kroniek-artikelen was hij zeker op zijn best .
Hier spreekt hij zich uit in dien zeldzaam teekenachtigen stijl,
waarin hij de menschen en de dingen voorstelt alsof hij voor eon
pleat van „de Groene" aan B r a a k e n s i e k hot onderwerp uitvoerig
aan de hand moot doers . Of -- en met dit kostelijk citaat besluiten
wij onze bespreking van doze herdrukkon -- welke kenschetsing
verdient anders eon schrijftrant, die aldus de j aarvergadering in
April 1906 van de vrijzinnig-democratischo partij op buitengewoon
schilderachtige wijzo voorstelt ?
„Veertien dagen geleden hebben de vrijz .-demokraten to Utrecht
„hun jaarvergadoring gehouden, die belangrijk was, omdat doze heeren
,,na hun concentratie-politiek en blanco-liefde van hot verkiezings„jaar, blijk moesten geven of ze al of niet duidelijk beseffen hoe
„ze door B o r g e s-i u s in de luren zijn gelegd, wear hun jonge
„politieke levers in hot voile genot der onbewustheid vrij elij k den
„loop last aan de natuur, zonder dat hot de baker vooralsnog schijnt
„te hinderen . Hot wicht slaat road zich met armpjes en beentjes ;
„hot trapt den ministerieelen generaal van zich of en grijpt met
„zijn rozige leege handjes near hot kiesrecht, maar hot zit bij
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„B o r g e s i u s op schoot, en deze droge min van hot hedendaagsche
„liberalisme slaat wakend met eon schuinsch oog en met gereede
„hand de spartelingen gads van den interessanten zuigeling.
,,De Unie zoekt hot in verflauwing der grenzen, klaagde de
„voorzitter der vrijz . demokraten, en hij had gelijk : dat doet de
„Unie al twintig j aar . Elks scherpe of bakening van beginsel en
,,mooning is haar eon gruwel . Ze zocht altijd naar eon „communis
„opinio" zooals hot twaalf, vijftien jaren geleden heette - naar
„een road ding zonder hoeken, waaraan niemand zich kwetsen kon .
„Clericalenhaat bepaalde de negatie van haar levee . Al hot positieve
„wend vervaagd, alleen de ontkenning had een waarneembaren
„inhoud . Zij peurde in de moddersloot van hot liberalisme naar
„elk verdwaald aaltj a en had pleizier in den wurmentros die haar
„sprekend evenbeeld was . Aangeregen wurmen aan eon touwtje
„en eon stokj e, on de groote C o e m a n de visscher, wiegende op
„den pool waaruit de geuren der geestelijke verwording van de
„liberals burgerij opstegen, dat was hot levee der Unie . En be„geerig tuurde de visscher naar rechts en links, waar wat frisscher
„water was."
Van temperament gesproken, iedereen west dat mevrouw
R o l a n d H o l s t in de S . D A .P . eon geheel andere plaats heeft
ingenomen en inneemt dan de schrij ver, wises teekenachtig proza
wij hierboven aanhaalden . En dat temperament verloochent zich
ook niet waar zij de geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd gaat beschrijven . In dit book vindt men hot verslag van
zes voordrachten, door de schrijfster voor de Amsterdamsche federatie der S .D .A P . over dit onderwerp gehouden . In die voordrachten hoopte zij, naar zij schrijft, haar gehoor to dose zien hoe,
onder wat men zou kunnen noemen de voorgeschiedenis van den
proletarischen klassenstrijd, in de periods tot 1848, hot geniis van
burgerlijke vrijheden en rechten hot proletariaat in verbond met
de andere volksklassen deed grijpen naar bijzondere strijdmiddelen,
waarvan hot meest krachtdadige en meest beslissende was de gewapende opstand ; hoe daarna de burgerlijke klasse, de bourgeoisie,
toen zij eenmaal de Staatsmacht had veroverd door de hulp, die
zij van proletariaat en kleine burgerij in dien strijd kreeg, gedwongen was om, hetzij plotseling, hetzij moor langzamerhand, eon aantal rechten en vrij heden toe to staan, door hot bezit waarvan hot
proletariaat zich ongedwongener kon bewegen en zijn organisaties
opbouwen . In doze tweeds periods wordt vanzelf de organisatie,
politiek on economisch, hot allervoornaamste strijdmiddel van hot
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proletariaat . Do parlementaire- en de vakstrijd zijn de twee groote
m.iddelen waarvan hot zich bedient om invloed en macht to veroveren en zijn positie in zooverre to verbeteren als dit order do
kapitalistische productie mogelijk is . Maar de maatschappij staat
riot stil, de maatschappij ontwikkelt zich, de proletarische klassenstrijd zeif wordt een steeds gewichtiger factor tot de ontwikkeling
van de maatschappij en tot d e veers nderingen, die de burgerlij ke
klassen en hot karakter van den burgerlijken Staat ondergaan, on
hoe meer hot hoogtepunt van de heerschappij van doze burgerlijke
klasse voorbij is, hoe moor zij tot verval begirt to neigen, en ook
hoe moor de organisatie, hot bewustzijn en de macht van hot
proletariaat groeien, des to moor zien wij de kiomen van eon periods
waarin. de parlementaire on de vakstrijd onvoldoende zullen zijn
voor hot proletariaat, waarin hot wederom, aan hot eindo van eon
s piraalvormige beweging, zal moeten overgaan tot moor revolutionaire middelen, tot hot revolutionaire middel bij uitnemendheid,
dat voortkomt uit zijn plaats in hot productieproces on uit de
kracht van zijn organisaties : de revolutionaire politiek-eaonomische
werkstaking, als aanvulling van zijn parlementaire en economische
actin, zijn pees, zijn demonstraties enz .
In doze woorden duidde de schrijfster in den aanhef van hear
eersto voordracht de groote lijn aan van de historische ontwikkeling,
zooals die h . i . near voren komt nit de geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd . Niemand zal zoker ontkennen, dat or
bier is eon veelomvattende visio van allerlei foiton on verhoudingen,
die door do schrijfster aldus worden belicht on gegroepeerd . dab
inderdaad de door hear geteekende groote lijn daaruit near voren
komt . Maar niemand, tenzij de schrijfster zelve on hare partij~.
genooten, zal ook ontkennen dat hot die bijzondere belichting on
groepeering van foiten en verhoudingen is, waardoor juist die
ontwikkelingslijn nit dat alles zich afteekent, Mevrouw R o l andHoist ziet flu eenmaal in hot vole waarvan zij heeft kennis
genomen, in alles wet zij acht to zijn elementen der ontwikkeling
van den proletarischen klassenstrij d, de lij n die, gelij k zij hot
uitdrukt, aan hot eind van eon spiraalvormige beweging weer
noodwendig_ leidt tot de hervatting van revolutionaire strijdmiddeion . Dit aldus ziende werpt zij bij voorkour bet helderst licht op
wet die noodwondigheid schijnt to bevestigen, en stelt in de
sehaduw wet hot geloof aan die onafwendbaarheid zou kunnen
vorzwakken . Doch hot is wel onnoodig dit to zeggen, nog veel
onnoodiger dit met* stukken to bewijzen, omdatt men nu eenmaal
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in eon propagandistisch geschrift als tit, van doze uijde, niet verwacht objectieve waardeering van allerlei verschijnselen . Propagandistisch wil tit geschrift inderdaad zijn . Het Joel harer
voordrachten was, den hoorder duidelij k to makers „de ontwikkeling,
de eenheid-in-verandering van den proletarisehen klassenstrijd en
de vruchten tier ontwikkeling voor de huidige strijdwijze van
hat proletariaat" . Stark spreekt tat in haar beoordeeling van hot
revisionis ne en hot reformisme, walks zij noemt „de theorie en
de praktijk van die soeiaal-democraten, die meenen tat hat mogelijk
zal zijn langs geleidel ij ken weg en in bondgenootschap met den
democratischen vleugel van de bourgeoisie tot hot socialisme to
komen ; die gelooven tat in de kapitalistische ontwikkeling de
klassentegenstellingen kleiner worden, tat de arbeidersbeweging
tat kapitalisme steeds maar zal kunnen uithollen, zoodat -eindelijk
nog slechts de bast ervan, de uiterlij ke vorm zal blij van bestaan,
maar in waarheid reeds de socialistisehe samenleving zich
in de kapitalistische zal hebben ontwikkeld" . De schrijfster
meant tat haar kenschetsing van de economische en politieke
neigingen in de huidige phase van hat kapitalisme duidelijk
leert, hoe hat in tegendeel de reactionaire krachten zijn, die
door de ontwikkeling worden versterkt en hoe die tegenstellingen steeds scherper worden . zij ziet in de periods waarin wij
staan ears overgaan naar nog scherper vormen van strijd, naar
worsteling in nog grootscher afmetingen . Na alles wet door hat
proletariaat reeds aan strijd en arbeid is verricht, moat hat feitelijk
nog beginners met de vervulling van zijn teak, die niet anders
ken zijn den hat veroveren van de politieke macht, hat overwinnen
en terneerslaan van de machtsmiddelen der burgerlijke kiasse . Dat
doel zal men niet kunnen bereiken langs den weg, then hot „parlementair illusionisme" aanwijst . De onbegrensde mogelijkheid van
de massastaking als proletarisch strijdmiddel zal ten aloha tot de
bereiking van tit doel moeten voeren ; wel ten deals in anders
vormen en met anders middelen als voorheen zal ook in de toekomst
de proletarische klassenstrijd moeten worden gevoerd, maar zeker
is tat nog eenmaal een periods zal aanbreken van hevige en
langdurige worstelingen . Wij waters niet wanneer zulk een periods
zal komen ; ook hebben wij hot niet in onze macht haar to doers
beginners of to vermijden . De groeiende klassentegenstellingen
brengen haar, of wij tit willen of niet . ,,haar tit waters wij zeker,
tat hot proletariaat des to spoediger in die laatste periods zal
overwinnen, tat hot des to korter zal tasters naar den weg, hoe
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grooter zijn eenheid en hoe diaper zijn revolutionair bewuetzijn is,
d . w, z . hoe meer hat doordrongen is van de onverzoenlij ke klassetegenstellingen tusschen arbeidersklasse en bourgeoisie, hoemeer
hat ervan doordrongen is, dat de bourgeoisie van hear machtspositie simmer gewillig zal afstand doers en hoemeer hat bereid
is alles to geven, alles to wagon en alles to lijden om de bourgeoisie
tot hat afstand doers van de politieke macht to dwingen . Alles wet
wij in onzen strijd does, onze geheele actie op ells mogelijke manieren,
onze parlementaire actie en onze actie in de gemeenteraden, onze
pare, onze vergaderingen, onze cursussen, dat alles moat dienen in
de eerste pleats, en ook al de voordeelen die wij behalen moeten
in de eerste pleats daartoe dienen, hat proletariaat socialistisch op
to voeden, hat proletariaat to organiseeren, die organisatie to vervullen met socialistischen geest, want dear komt hot toch vooral
op aan . De vorm van de organisatie ken worden verbroken, maar
de eenheid, de bewustheid, de socialistische gezindheid, hat klassebewustzijn, eenmaal vast en diep in hat proletariaat geworteld,
kunnen daaraan nooit wear worden ontnomen" .
Wanneer men bladzijden ale doze in dozen bundel heeft
gelezen en men noemt den tar hand dat kleine boekj e, waarin
J . St . L o e S t ra c h e y de vraagstukken en de gevaren van hat
socialisme in brieven aan eon workman uiteenzet, den voelt men
eerst recht hoe voor eon zeer belangrij k deal de sociaal-democratische
opvatting eon geloof is, waartegen niet valt to redeneeren . Was
hot anders, den zou men zoo gaarne dit kleine boekj a wenschen
to zien in de handers van zeer velars, die thane dit geloof aanhangen, want hier wordt op zoo geheel nuchtere, klare en bevattelijke wijze de socialistische dwaling weerlegd . Hier wordt op
populairen trant in den bastes zin van hat woord gezegd, waarom
hot socialisme nooit ken leiden tot moor geluk voor de menigte,
waarom hot schadolijk zou zijn . Daze schrijver toont in zijn brieven
zoo duidelijk aan wet nog wel eons duidelijk mocht worden gezegd,
dat hot voornaamste gevaar van hat socialisme verspilling is, zoowel
in zedelij ken ale in economischen zin . Socialisme, zoo zegt hij zou
niet alleen hot karakter ondermijnon maar ook de voortbrenging verminderen . Dat one tegenwoordig stelsel van voortbrenging on verdeeling groote gebreken heeft wordt door den schrijver zonder voorbehoud erkend, maar hij merkt op dat dit stelsel or toch in slaagde aan
de groote masse der bevolking van zijn land, eon dak, kleeding en
voedsel to bezorgen, en hij vraagt of men ken zeggen, dat hat socialisme dit eveneens zou doers . Dear gelooft hij niets van, omdat hot sod-
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alisme, gelijk hij hot uitdrukt, de veer nit bet uurwerk zou nemen . Dit
laatste beeld toelichtend, constateert hij dat onze tegenwoordige organisatie aanzet tot arbeid en dat socialisme den prikkel wegneemt, of
liever daarvoor in de plaats zet, den veel minder krachtigen prikkel
van den dwang . Zoolang nog niet kan worden aangetoond dat slavenarbeid in economischen zin even voordeelig is als vrije arbeid, en dat
bet bevel van een ambtenaar of van een commissie menschen kan
aanzetten tot even krachtige werkzaamheid als onder one tegenwoordig stelsel wordt ontwikkeld, zoolang oordeelt deze schrijver
dat, waar bet op productie aankomt, vrije ruil hot veld behoudt
en bet altijd zal winners van dwang . En daaraan voegt hij nog
toe, dat hot stelsel, hetwelk tot de grootste productie leidt, blijkbaar hot stelsel moot zij n, hetwelk de beste resultaten oplevert en
hot meest uitwerkt om hot euvel der armoede to verminderen,
want de laats to oorzaak van armoede is schaarschte, en de eenige
manier om schaarschte to bestrijden is vergrooting der productie .
Ziedaar de doorgaande strekking van doze brieven, waarin op
uiterst bevattelij ko wij ze gesproken wordt over hot kapitaal als
dienaar on helper van den workman, over socialisme in de praktijk,
over rij kdom van den Staat tegenover armoede van hot yolk, over
bezit dat zich niet verzamelen kan zonder dat de arbeidende
kiasse daar voordeel van heeft, over den staat en hot individu,
over ouderdomspensioen, over hot begrip „waarde" . over bet vraagstuk der werkloosheid, over Staats- on gemeentebedrijven en nog
hot eon en ander daarbij Terwijl wij de verzoeking weerstaan
om ter nadere kenschetsing van dit kostelijk boekje veel daaruit
aan to balers, kunnen wij toch niet nalaten de aandacht to vestigen
op de een vo ud ige en heldere wij z e waarop de schrijver hot zoo
samengesteld vraagstuk van de ruilwaarde ontleedt en de z . i .
alles beheerschende hoofdvraag daarvan op den voorgrond stelt .
„De werkelij ke (ruil-)waarde van jets is j uist wat hot opbrengt",
zoo zegt hij, en hij last daarop dit volgen : „verder dan dit brokje
oude wijsheid komt gij in zake waardebepaling niet ; de waarde
of prijs van eenig bijzonder voorwerp kan slechts worden vastgesteld door uit to vinden, hoeveel men or voor geven wil . Hot
bedrag van de koopers wordt bier beheerscht door de verhouding
tusschen vraag en aanbod . Laat ik U nog zeggen, dat indien gij
doze eenvoudige theorie der waarde holder in Uw geest houdt, gij
zult vinden, dat zij eon vertrouwbare gids is door den doolhof der
staathuishoudkunde . Wanneer gij ooit eon theorie verkondigd
mocht vinden door eon staathuishoudkundige van hoe grooten
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naam oak, die met doze reenvoudige feiten hi strijd is, flan ku t
gij or zeker van zijn, dot de theorie foot is" .
Ale proeve van den trant waarin doze brieven zijn gesteld moge
dit staaltje onze lezers lust waken van dit boekje in zijn geheel
kennis to nemen . De vertaling sehijnt one over hot -algemeen
welgeslaagd 1) .
Maar hot zij toch vergund, voordat wij van den schrijver afsoheid nemen, hem nog even aan hot woord to laten om'trent de
zoo dikwijls gehoorde bewaring, dot ouderdomspensioenen eon na~tunrlijke en billijke last voor de gemeenschap zijn, omdat de ontvangers
ervan goon kane hebben gehad voor zichzelf to zorgen . Die be
veering ontkent hij ten sterkste . Hot is volgens hem volkomen
mogelijk voor eon gewoon workman voor zijn ouden dag to zorgen
en dab zonder onduldbare opofferingen . Men heeft berekend, da't
iedere workman die hot verlangt, eon ouderdomspensioen van 5 -shilling
op zijn 65 1 te jaar kan krijgen bij eon verzekeringsmaatschappij,
indien hij van zijn 218t0 jaar of iedere week twee en een halven
stuiver botaalt, d .w .z. indien hij eenmaal per week zich eon pint
bier veil ontzeggen, kan hij voor zijn ouden dag zorgen.
J . St . L o e S t r a c hey heeft in dit boekje ook, geiijk wij
reeds opmerkten, zijn denkbeelden ontvouwd over de arbeids-reserve,
de werkloozen, de kosten der onderstenning van werkloozen en de
yang wear hot geld va,ndaann zal noeten komen . Op die laatste vraag
geeft hij hot o .i . minder j .uist antwoord, dot hot billijk ware de
kosten der ondersteuning van werkloozen to doers opbrengen uitsluitend door do werkgevers, omdat doze voortdurend de arbeidsreserve nood g hebben en gebruiken . Doch overigens zegt hij ook
omtrent dit moeilijk en ingewikkeld vraagstuk zooveel verstandige
dingen, dot men hot slechts betreuren kan, wanneer klaarblijkelijk
Mr. J. A . Levy bij hot sohrijven van zijn praeadviea voor de
1) De vertaler en de uitgever hebben klaarblijkelijk gehoopt op eon
ruim debiet van dit boekje, dot zij per honderd exemplaren voor geringen
prijs verkrijgbaar stellen . Doch wanneer men doze bladzijden liefet in
handers zag vooral van werklieden en hun standgenooten, don zoo hot
zeker aanbeveling hebben verdiend, de vela vreemde woorden die thane in
de vertaling voorkomen en die zeer good door Iollandsche woorden hadden
kunnen worden vervangen, nit den tekst wag to Inters . Thane vindt men
abhterin eon lijst van vreemde woorden die in hot voorafgaande voorkomen .
Hier wordt medegedeeld dot absoluut : beteekent volstrekt, anecdote : aardig
verhaaltje, barbaar : wreed, wild onbeschaafd mensch, college : ambtgenoot,
correspondent : briefschrijver, economiseh : spaarzaam, ook staathuishoudkundig, natie : yolk enz .
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Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek dit
Engelsche werkje niet heeft gekend. Wij zeggen : klaarblijkelijk,
omdat, wanneer hot tegendeol hot geval was geweest, Mr . L e v y
ongetwijfeld dozen schrijver had aangehaald en als bron had genoemd, en omdat dan wellicht ook zijn beschouwingen over hot
vraagstuk in kwestie anders zouden zijn uitgeval en .
(elijk men west zijn door hot Bestuur der Vereeniging voor
de Staathuishoudkunde en de Statistiek als punters tar bespreking
op de eerstvolgende vergadering aan de orde gestold doze twee
vragen : Welke maatregelen zijn or op de bestaande maatschappelijke grondsiagen to nemen tar beteugeling der werkloosheid en tot
afwering harer gevolgen ? Wat valt hierbij voor de Overheid to
doers? Praeadviezen hierover zijn uitgebracht door de heeren Mr .
J. A . Levy, J . W . Alberda w . i . en Mr. J . Wolterboek
M u lie r. Doze drie heeren zijn vogels van zeer diverse pluimago
en ze geven dan ook eon zeer verschillend geluid .
Wat Mr . L e v y betreft, wij zeiden reeds, hot to betreuren dat
hij hot boekj e van J. St . L o o S t r a c hey waarschij nlij k wel niet
had gelezen . Daarentegen heart hij wel eon ander Engelsch work
gelezen, hot rapport der Engelsche Staatscommissie voor eon herziening der Armenwet, walk verslag 17 Februari 1909 hot licht
zag . Mr . L e v y heeft kennis genomen van de twee niet al to
groote boekdeelen, waarin hot bekende echtpaar W e b b de kern
van hot work der Staatscommissie, inzonderheid de wenschen der
minderheid, heeft openbaar gemaakt 1) . Mr. L e v y' s praeadvies
lezende is men geneigd bij zich zelf to denken, dat hot voor dozen
schrijver toch maar zeer gelukkig geweest is dat de Engelsche
Staatscommissie na eon arbeid van drie j aar, in Februari 1909 met
haar task gereed kwam en dus hem in staat stelde hot rapport
van haar• minderheid als leiddraad to nemen voor zijn praeadvies .
Dit rapport toch wordt in hot praeadvies vrij wel op den voet
gevolgd en de Nederlandsche schrijver schijnt zich op schier alle
punters van eenig aanbelang met do minderheid der Engelsche
Royal Commission to kunnen vereenigen . Zoo oppervlakkig oordeelend zou men geneigd zijn to vragen of Mr . L e v y hot ons
niet aannemelijk had moeten makers dat de voor Engeland geschikt
1) Terecht zegt Mr . Levy dat hot geheele verslag der Engelsche
Staatscommissie eon omvang zoo ontzettend lijvig heeft, dat bet kwalijk
to hanteeren valt . Voor mij ligt hot „Report" der Commissie, dat ruim
1200 blz, folio-formaat inboudt . Naar verluidt zullen 42 dergelijke dealers
volgen en zal bet geheele work due moor dan 50000 blz . tellers .
O . E . IX 10
10
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geachte oplossingen van hot vraagstuk der werkloosheid ook voor
Nederland bruikbaar zullen blijken, daar hat toch voor de hand
ligt to meenen, dat hot vraagstuk in Engeland voor eon groot deal
beheerscht wordt door bijzondere toestanden ginds, evenals hat
probleem ten onzent den invloed van Nederlandsche toestanden,
die in velerlei opzicht van de Engelsche verschillen, ondervinden moat.
Terwijl Mr . L o v y bij voorkeur citeert en naar ons voorkomt
theoretiseert, wijt de hear A 1 b a r d a de groote moeilijkheden van
hat vraagstuk aan ons kapitalistisch voortbrengingsstelsel, en de
derde man in hot trio, Mr. W o l t e r b e e k M u lie r legt or vooral
den nadruk op dat verder gestudeerd moot worden, dat de kwestie
uiterst ingewikkeld en moeilijk is, dat de aan to wijzen middelen
tot redres vrijwel lapwerk ziju en dat de geheele aangelegenheid
in nauw verband staat met hat zoo ingewikkeld bevolkingsvraagstuk .
Hot eerste der drie praeadviezen last allerlei ruimte over voor
bespreking van punters waaromtrent de schrij ver ziju oordeel uitspreekt . Wij zullen ons hier niet verdiepen in de door Mr. L e v y
gehouden bespiegelingen over hot recht op arbeid en hot recht op
onderstand ; wij zullen hier ook niet ingaan op ziju „Seitenhieben"
over de Kerk als eon orgaan van armenzorg en over de kerk in
verband met de vakbeweging 1) .
Maar wanneer Mr. L e v y, schrijvend over den bijslag van
Staat of gemeente bij de verzekering tegen workloosheid, ook komt
to staan voor de vraag of de vakvereeniging, die eon strij dmiddel
is in handers der arbeiders, door dien bij slag nag worden gesteund
met staatsgeld, dan schijnt ons ziju weerlegging van hot bovenbedoeld bezwaar tegen zoodanigen steun niet afdoende . De bestaansreden
der vakvereeniging is volgens hem hot scheppen van eon standaardloon, hot op pail houden van loon ; men kan dit ook anders uitdrukken en zeggen : de vakvereeniging is eon strijdmiddel tegen
zoodanige laakbare loonsverlaging, als ontstaan zou indien zij niet
bestond. Maar wanneer men dit zegt, dan zou volgens Mr . L e v y
„onmiddellijk blijken, dat zij, die strijd voeren tegen subsidieering
van werkloozenfondsen dour den Staat, in ware werklijkheid, zich
verzetten tegen hot aanmoedigen, van Staatswege, der oprichting
van vakvereenigingen" . „Beweerd wordt alsdan : de arbeider die,
alleen staande, machteloos is, moot a11een gelaten worden met doze
zijne onmacht, opdat hot eenige dat hij bezit, zijne werkkracht, des
1) In hat Tijdsrhrif t voor Armenzorg en Kinderbescherming dd. 4
September 1909, warden door one eenige opmerkingen gemaakt entrant
de beechouwingen van Mr . J, A.. L e v y over kerkelijke armenzorg .
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to eer gekneveld kunne worden. Welnu, wie schaamteloos genoeg
is om zoodanige bewering to voeren, moot dan ook maar den
treurigen mood daartoe hebben . Zij weerlegt zichzelve, mite hear
hot masker worde afgerukt" .
Het wil ons schij non d at hier een al to gemakkelij ke en eenvoudige strij dwij ze wordt toegepast en eat hot niet aangaat aldus
iemand, die een andere mooning mocht zijn toegedaan, to duwen
in den hook van schaamteloozen of harteloozen . De zaak is ook
zoo eenvoudig niet ale zij in dit bondig betoog wordt voorgesteld .
Men zou kunnen vragen of inderdaad de vakvereeniging enkel is
eon strijdmiddel tegen zulk een laakbare loonsverlaging als zonder
de toepassing van dit strijdmiddel ontstaan zou . Is dit zoo, dan
zou de ervaring moeten leeren, eat laakbare loonsverlagingen zich
hebben voorgedaan en nog voordoen in die bedrijfstakken waarin
geene of geen krachtige vakvereenigingen worden of worden
gevonden . De vraag is ook of eon laakbare loonsverlaging -- en
eat zal dan toch wel moeten zijn een vermindoring der betaling
van den arbeid die geen rechtvaardiging vindt in een gewijzigde
conjunctuur --- op den duur houdbaar zou zijn en niet vanzelf zou
uitloopen op schade voor dien bedrijfstak waarin zij word toegepast .
Maar al zulke vragen snijdt Mr . L e v y eenvoudig of door to decreteeren eat, wanneer gij goon staatsgold, waardoor hot strijdmiddel
der arbeiders versterkt zal worden, wilt beschikbaar stellen, gij ale
sahaamtelooze den arbeider machteloos ter kneveling aan den werkgever wilt overlaten .
Dit weinige moge volstaan oin in hot licht to stellen eat hier
door dozen praeadviseur goon one afdoend schijnend antwoord gegeven is op hot bezwaar eat, naarmate de bijslag van den Staat
de werkloosheidsverzekering der arbeiders lichter maakt, de vakvereenigingskas moor geld voor hot voeren van rogelrechten strijd
overhoudt. Eon moeilijk punt bij de werkloosheidverzekering is
ook do vraag, of de werklooze hem aangeboden arbeid beneden
zeker loonpeil mag weigeren . Mon kept hot bezwaar : De vakvereeniging tracht werken beneden zeker standaardloon to beletten
en hot werkloozenfonds heeft or belang bij eat do werklooze,
zoodra de golegonhoid zich opent, weder arbeid aanvaardt.
Mr. Levy ontkent bij de bespreking van dit bezwaar de bevoegdheid van hot werkloozenfonds om zich in to laten met de vraag
van to werkstolling, on hij licht die ontkenning als volgt toe
„Van tweeen, eon . Of de Overhoid ziet in, eat hot haar dure
plicht is den buiten baron steun, goheol of ten deele, weerlooze to
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hulp to snellen, dan doe zij dozen Karen plicht . Of de Overheid
maakt hare bijdrage of hankelijk van cane inmenging, die ten doel
heeft, dat hot haar zoo min mogelij k kosten moot, dan moot doze
politick van : virtus post nummos aan de kaak worden gosteld.
Van belang gesprokon . Hot eerste belang van ons alien is, dat,
op sociaai gebied, klare wijn words geschonken on men valschen
schiju van oprecht wezen onderkennen kunne" . Tegenover dit in
fraai gebouwde volzinnen gevoerd theoretisch betoog, zouden wij
wel de practische vraag willen stellen, of hot niet de natuurlijkste
zaak tar wereld is dat hem, die geld geeft, opdat de werklooze
ondersteund words, medezeggenschap toekomt over hot al of niet
aanvaarden van arbeid door den man dien hij holpt, omdat on
zoolang doze goon arbeid kan vinden. Zoo stuit men telkens bij
hot lezen van dit praeadvies op punters, waarbij men geneigd is
in margins aan to teekenen dat hier de theorie aan hot woord is .
wanneer b .v . Mr. Levy zegt, dat hat bovenbedoeld subsidie-vraagstuk, bewust of onbewust, tot voile klaarheid gebracht of niet,
slechts afhankelijk is van eene, maar dan ook onvorbiddelijke voorwaarde, die ieder voor zich in hot helderst licht kan stellen door
zichzelf de vraag voor to leggen : „Acht gij hat streven der vakvereeniging naar bereiking on bevestiging van den loonstandaard
rechtmatig, j a of neon" ; wanneer Mr. Levy daaraan toevoegt dat
bij eon bevestigende beantwoording ails beduchtheden verdwijnen
als kaf voor den wind en men der vakvereeniging tar bereiking
van dit haar doe! vrij a hand en voile zelfstandigheid last ; dan
aehten wij eon stellen van de vraag in dezer voege wederom eon
proeve van theoretishe redeneering, waarmede men niet heel veal
verdor komt . De vraag of hot streven van eon vakvereeniging naar
bereiking en bevestiging van den loonstandaard rechtmatig is ja
of neon, die vraag kan in haar algemeenheid niet worden boantwoord of wel, zoodanig antwoord beteekent eigenlijk niets . De rechtmatigheid van hot streven zal voor eon zeer belangrij k deal worden
beslist door de keuze der middelen on ook door de personen die
daze middelen aanwenden en do wijze waarop zij dit doers . De
redeneering dat, wanneer hot streven der vakvereeniging rechtmatig
is to achten, men haar vrije hand en voile zelfstandigheid tot bereiking van dit deal moot laten, gaat buiten de zaak om, want or
is goon sprake van om aan de vakvereeniging hinderpalen in den
' veg to leggen, dock do vraag is of dit op zichzelf rechtmatig
streven der vakvereeniging door den Staat moot worden gesteund .
wanneer hot rechtmatig streven sonar vereeniging van personen
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gericht is tegen hot wellicht evenzeer rechtmatig streven saner
andere groep van burgers, dan schijnt hat zekor aan bedenking
onderhevig, wanneer de Staat met hot Staatsgeld dat ook door die
andere groep van burgers is opgebracht, de eerst bedoelde vereeniging gaat steunen en sterken .
Hot is wel merkwaardig in dit praeadvies van Mr . L e v y to
zien, hoe hij oordeelt over hat bekende geschil dat zich bij do
Amsterdamsche Werkverschaffing in den vorigen winter heeft voorgedaan . Men herinnert zich de feiten, waarop indertijd ook in eon
onzer kronieken word gewezen . Werklooze grondwerkers to Amsterdam maakten bozwaar tegen verrichting van hun aangeboden arbeid,
waarvoor hun eon loon word toegezegd dat minder was dan hot
door hen in normale dagen verdiend loon ; zij vreesden dat zij,
door thane dit work voor zooveel minder to verrichton, later, ale
de arbeidsmarkt zich hersteld had van de tijdelijke crisis, niet
gemakkelijk moor hot door hen met veal moeite on strijd
verworven standaardloon zouden kunnen handhaven. Wellicht
herinnert men zich dat door one dit verzet der arbeiders volstrekt
niet onverklaarbaar on ook niet onrechtmatig geacht word. Men
zou meenen dat Mr . L e v y, die immers van oordeel is dat hot
werkloozenfonds met de vraag van tewerkstelling zich niet in to
laten heeft en dat hot streven der vakvereeniging tot handhaving
van eon standaardloon rechtmatig is, voor walks overweging alle
beduchtheden moe~en verdwijnen ; - men zou meenen dat Mr .
L e v y met one den tegenstand der arbeiders in dit geschil althans
door verstandige vakbewegingstaktiek geboden achtte . Doch wet
schrij ft hij hieromtrent ? Dit : „Hat kwam tot mokken, wrevel, verzet,
staking, manifestaties van allerlei aard . Men wilds, uit vrees voor
loonverlaging, hot standaardloon uitgekeerd hebben, ale had de
burgerij de werkeloosheid uitgelokt, ale ware hare offervaardigheid
onbegrensd on ale ontuam men niet aan anderen bet bedrag, dat
den belhamels word verleend . Wie werkverschaffing, ale afschrikwekkend voorbeeld en waarschuwende gebruiksaanwijzing, ten teen
en to pronk gesteld wil zien, wends zich slechts tot eon dergenen,
die, in de wintermaanden van '08,'09, in de hoofdstad des Rijks
hun pogon en streven met bitters ervaring beloond zagen ."
In zijn slotwoord, getiteld „Vooruitzichten" gaat de schrijver
heftig to keer tegen inmenging der Kerk in de vakbeweging . De
Kork, zoo oordeelt hij, zaait op dit gebied, waar eendracht. volstrekt
geboden is, geleider lags en met voorbedachton reds, verdeeldheid ;
waar enkel kaltne beradenheid iets vermag, oefent zij geostdrij verij
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en zweept hartstochten op ; waar lotsverbetering beoogd wordt
heeft zij haar preeken veil en last inmiddels den workman aan
zichzelf over. Wij zouden niet durven verzekeren, dat zorgvuldige
overweging van bet streven en de uitkomsten der Christelijke vakbeweging in de moderno cultuurstaten doze kenschetsing, van wat
de Kerk op dit gebied doet, flu wel juist volkomen zou bevestigen .
Van baron censor, de sociaal-democratic, zegt de schrijver, dat zij
laakt wat zij veroorzaakt, aanprijst wat terecht wordt verworpen
en daardoor, om indruk to maken, leugen op leugen moot stapelen .
Pooh hij oordeelt dat de Hollandscho workman genoeg op de hoogte
van zijn tijd is om, indien hij den zotteklap der sociaal-democratische agitators verneemt, to denken of to zeggen : „hoopt praatjes
als doze torenhoog op elkaar, gij wint er goon enkel zieltjo mode" .
Men zou slechts kunnen wenschen dat de schrijver voor dit bijzonder
blijmoedig optimisme eenigen redelijken grond had aangevoerd !
Door hot bestuur der Vereeniging voor do S . en S . was, gelijk men west, als eerste vraag gesteld, welke maatregelen tar
beteugeling der werkloosheid en tot afwering barer gevolgen to
nemen zijn op de bestaande maatschappelijke grondslagen . Hot bestuur
heeft ongetwijfeld dit laatste voorbehoud aan de gestolde vraag
wel daarom toegevoegd omdat men prijs stolde op eon praktische
bespreking van hot aangelegen punt . Hot is die toevoeging walks
voor eon niet goring deal hot praeadvies van den beer A 1 b a r d a
beheerscht . Wat toch bij bet lezen van zijn opstel treft, is de
voortdurendo aanklacht die hij daarin uit tegen onze maatschappij .
Kapitalisme zonder werkloosheid is eon onbestaanbaarheid . Zij,
die bij hot voortbestaan der hedendaagsche maatschappij belang
hebben, kunnen nimmer tot pogingen tar volledige opheffing van
werkloosheid hot initiatief nemen, noch anderer initiatief van doze
strekking gunstig ontvangen . Aan manners, bezield met hot
oprechte voornemen om aan de werkloosheid eon einde to maken,
zou in goon enkel land eon plaats aan de regoeringstafel worden
gegund, zij zouden als de meest geduchte revolutionairon tot hoengaan worden genoopt . Matige werkloosheid is uit eon kapitalistisch
oogpunt goon euvel, veeleer eon zogen ; de dwaasheid, dat arbeidskrachten ongebruikt blijven terwijl talrijke behoeften om vervulling
schreien on arbeidsmiddelen niet ontbroken, die dwaasheid is voor
hot kapitalismo eon onmisbare bestaansvoorwaarde . Op de hedendaagsche grondslagen der maatschappij kan dus nimmer met kans
op welslagen naar wegneming van die werkloosheid worden gostreofd . Men kan haar beteugelen om haar tot haar noodzakelij ken
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omvang to beperken en hat euvel, dat in de overmaat bestaat, to
voorkomen, dock meer vermag men niet . De burgerlijke hervormers hopen met socials wetten de nooden van hat kapitalisme
zooveel to verzachten dat de klassenstrij d zijn scherpte verliest en
hat winststelsel bestendigheid verwerft . Om hat vraagstuk der
werkloosheid-voorziening in sij n vollen omvang op den voorgrond
to dringen zal een grootere politieke invloed der arbeidersklasse
vereischt worden dan thans kan worden geoefend . Want de
oplossing van dat vraagstuk zal veal geld kosten en dus veal verzet ondervinden van hen, die door de arbeiders tot hat dragen
van financieele fasten worden in staat en verplicht geacht . De
verovering van hat algemeen kiesrecht is derhalve, als voor zoovele socials hervormingen, ook voor daze de aerate voorwaarde .
Dit vraagpunt der werkloosheid-voorziening zal een vraagpunt
worden in hat openbare levee en hat zal van de machtsverhouding
der klassen afhangen wanneer en hoe daze strijd zal worden beslist .
Voor de arbeiders is er ails reden zich met voile kracht in dezen
strijd to werpen, want de verzachting van den nood der werkloosheid zal een belangrijke vermindering van hue lijden zijn en zal
dus de veerkracht en de strijdbaarheid hunner klassen versterken .
Zoo werkt alles wat op de „bestaande maatschappelijke grondslagen" wordt ondernomen tar besparing der arbeiders-ellende, er toe
made, dat daze grondslagen zelve zullen worden vervangen door
andere, door betere.
Het is in dit tweeds praeadvies dat men ongetwijfeld hat
meeste feitenmateriaal bij eenvindt, hat meest diepgaande onderzoek
van wat reeds hier en elders in zake voorziening tegen werkloosheid is gedaan en beproefd of nog zou kunnen worden beproefd
en gedaan. Maar na bovenstaande aanhalingen behoeft hat wel
niet to worden gezegd, dat hat geheele betoog van den schrij ver
doorloopend gekleurd wordt door de opvattingen waarvan wij hierboven eenige getuigenissen aanhaalden . Wat nu die opvattingen
betreft, men zou toch wel de vraag willen stellen of er bij een
andere voortbrengingswijze dan de kapitalistische van onze hedendaagsche maatschappij, geen werkloosheid meer zijn zou en of bij
een collectivistische of communistische regaling van den arbeid
ook niet een, flu sans grootere dan wear kleinere, arbeidsreserve
zou overblijven . Zal er bij een andere regaling der voortbrenging
altijd een volkomen gelijkmatigheid zijn tusschen de behoefte aan
voortbrengenden arbeid en de daartoe beschikbare arbeidskrachten ?
Wat de door den derden praeadviseur aangehaalde Amerikaansche
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schrij ver 01 a r k noemt „de verstoring van hat statisch evenwicht",
zal, an.aar zich voorzien last, ook in de socialistische maatschappij
niet uitblij van . Voor die verstoring van hat statisch evenwicht
noemt de Amerikaansche hoogleeraar vijf groepen van oorzaken
de groei der bevolking, de vergrooting van hat kapitaal, de verandering in productiemethode, in organisatie en in de behoeften
der verbruikers . Al zou men willen twisters over de vraag, of vergrooting van hat kapitaal in den hier bedoelden zin nog denkbaar
is bij ears niet-kapitalistische productie-regaling, dan schijnt hot
toch ontwijfelbaar dat de overige invloeden zich ook bij zoodanige
regaling zouden doers golden.
De bovengenoemdo oorzaken van werkloosheid en arbeidersreserve zijn voor den derden praeadviseur, Mr, w o l t o r b e e k
M u 1 l e r hat uitgangspunt van zijn betoog . Zeker is zijn beschotiwing van hat onderwerp de in ons oog meest bezonnene der drie
praeadviezen ; hij ziet en hij toont duidelijk aan de wisselwerkingen die bij hat ontstaan en bij de bestrijding van werkioosheid in
hot spel zijn . Hij ziet en hij toont de grooto moeilijkheden voor
afdoend redres en zelfs voor volledige kennis van den omvang van
hot vraagstuk . In de aanwijzing der middelen (arbeidsbeurs, verzekering, werkverschaffing, ondersteuning) wijkt hij niet of van de
twee andere voorlichters, zij hat dan ook dat hij over de toepassing
van die middelen in menig opzicht anders oordeelt dan dozen. Zijn
slotsom luidt : dat hier wel nog zeer veal to onderzoeken overblijft,
dat nog veel moot worden gestudeerd en feitenmateriaal moat
worden verzameld om, mocht hat zijn, to komen tot oorzaken,
waarop de mensch willekeurig invloed zou kunnen oefenen . Van
algemeen kiesrecht tot verkrijging eener oplossing van de hier
rijzende moeilijkheden gewaagt doze schrijver niet
Men kan over dit vraagstuk niet spreken zonder zich to herinneren dat na de Kamerdebatten over hetzelfde probleem, door de
Regeering eon Staatscommissie is ingesteld welke zich met ditzelfdo
punt zal hebben bezig to houden . Daze commissie telt niet minder
dan acht-en-dertig laden, wat zeker niet to weinig, misschien to
veal is om althans spoedig van haar een verslag to verwachten,
hetwelk tot basis voor praktische maatregelen zou kunnen strekken .
Zou hot niet noodig worden aan de vale reeds bestaando Staatscommissies er nog een enkele toe to voegen, walker task zou zijn
to overwegen op welke wijze men van alle andere vruchtbaren
arbeid kan verkrijgen ?
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In borate rij hebben daze „economische varia" verschillende
onderwerpen aan ons oog does voorbijtrekken : socials verzekering,
invoerrechten-tarief, de beteekenis van een figuur ale T a k in de
pare der S .D.A .P ., de proletarische klassenstrijd voorheen en thane,
hat nuchtere oordeel van den Engelschen schrijver over vraagstukken en gevaren van hat socialisme, de drie uiteenloopendo
meeningen van Nederlandsehe schrijvers over hat moeilijke vraagstuk der werkloosheid-voorziening • Er ligt een eigenaardige bekoring in, om n a dit alles een woord to zeggen over een klein
boekje, dat reeds eenige maanden geleden, immers nog voor de
verkiezingen, verschenen is en walks omslag met opzet alle kleuren
van hat spectrum vertoont, met opzet, dear de titel luidt : ~,de
Regenboog der Staatspartijen" . De zich noemende P y r o p h y l a x
beziet onder hat motto : „alles Vergangliche ist nur emn Gleichniss"
hat woelen en werken van onze Staatspartijen ale de verschijning
van een regenboog aan den hemel. Hem zijn, gelijk hij hat in
zijn gedicht uitdrukt, de zeven kleuren van de staatspartijen symbool der zeven groote machten, wear onze Staat zijn hail van to
wachten heeft ; gees der kleuren zou hij willen misses, dock gees
kleur voert hier heerschappij en iedere partij blij ve aan hear eigen
getrouw . Thane nog zijn de kleuren geseheiden en voeren zij strijd,
maar zijn dichteroog ziet eenmaal een onbewolkten tijd naderen,
waarin gees rages mess neerdalen zal en waarin de witte zonnestralen niet maar tot eon kleurenlint worden gebroken . Dan vangt
hot koningschap van hat witte licht aan 1
Dit zijn spel spelende, schetst de schrijver rood, kleur van
gloed, hartstocht, levee, ale hat symbool van hen, die den proletarischen klassenstrijd voeren ; oran j e, kleur der kracht, „dierbro
kleur van 's prinsen wimpel", kent hij, ale kleursymbool Bier kloeke
strevers die, near zij meenen, „steeds vooruitgaan omdat zij steeds
op hat pad zijn", toe aan de Vrijzinnig-democraten . 0-eel, kleur
van licht, van helderheid en vreugd, is voor hem de vaan der
vereenigde volksverlichters, waaronder wij zeker wel de Unieliberalen to verstaan hebben . De vrije-liberalen tooit hij met hot
groan, ale kleur der vrijheid en van hat vrije veld . De conservatieven (of zijn hier Christelijk-Historischen bedoeld ?) ziet hij getooid
met blauw, ale kleur van de trouw. Indigo, de tint van den ernst,
denkt hij aan de anti-revolutionairen toe, terwijl eindelijk violet ale
kleur van schuldbesef voor Rome bewaard blijft . Dat alles in zijn
rijmeloos gedicht wel wet breed toelichtend, dealt de schrijver vermaningen en ook profetieen uit aan de verschillende staatspartijen,
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en geeft zoo onder de hand nu en dan zijn opmerkingen ten bests .
Den sociaal-democraten voegt hij toe, dat, zoo hat hen al gelukte
het kapitalistische weefsel uit drift en ergernis vaneen to scheuren,
hot drift verspild en ergernis verkwist ware ; hij wijst hen op den
strijd dien zij voeren in eigen legerkamp . Van den vrijzinnigdemocraat zegt hij, dat hot aerate deol van zijn naam eon vergissing
is en als „eigenzinnig" moest worden gelezen ; hij acht hen voorbestemd om verbrijzeld to worden onder den mokersiag van den
sociaal-democratischen. vuur god. Over de Unie-liberalen is hij slecht
to spreken . „Berekening maakt de Staatskunst tot eon Staatsspel
en van rogeeren maakt zij domineoren met cijfersteonen, waarbij
dubbel blank als matador eon kansje geeft op winst . Waarom,
zoo vraagt hij aan de Vrije-liberalen, die hij vrij-vrijzinnig noemt,
schaamt gij U den naam van oud to dragon ! Voorts richt hij tot
hen hot nu wel wat heel versieten verwijt, dat zij aan de zwakken
de vrij heid gunnen om half wag to bezwij ken . De blauwen vermaant hij om hue kracht to vernieuwen en hun blood to vorj ongen
in hot voile levee . De veldheer der anti-revolutionairen keert de
oude geuzenleus om en wil „liever paapsch dan Turksch" ; „hot
Staatsgeld acht hij niet to good om scholen to zegenen met gewijde
crucifixes op vrij accoord, dat dan ook voor Uwe school de Staat
U nieuwe Statenbijbels schenke" . Hat meest sympathiek schijnt
hem ten slotte de Roomsch-Katholieke Staatspartij . „Hat zal heerlijk
ook in ons land eons dagen, mocht ooit de Staat zijn licht van
Rome vragen."
Nu, wanneer dat gebeurde, dan bleef des schrijvers toekomstvisioen eon ijdele zinsbegoocheling, dan brak niet met eon onbewolkten tijd hot koningschap van hot witte licht aan . Doch daarmoe is niet gezegd dat dan hot sombere violet, kleur van hot
schuldbesef, de geheel overheerschende tint word in ons hove
vaderland .
H. S.

ONZE LEESTAFEL .
Haagsche straatnamen, verzameld en toegelicht door D.
S. v a n Z u i d e n . Onder toezicht en met een inleiding van
Dr. H : E . v a n G e l d e r, Archivaris der gemeente 's-Gravenhage . Met een plattegrond van 's-Gravenhage en Omstreken . Gouda, G . B, v a n G o o r Z o n e n, 1909 .
In 1895 verscheen to 's-Gravenhage bij J . v a n d e r S c h o u w
een „Wegwijzer door 's-Gravenhage's straten en vermelding van
oorsprong van stratennaam, van personen naar wie sommige dier
straten zijn gonoemd enz . enz .", met plattegrond . Dit boekje viol
zoo in den smack der Hagenaars, dat reeds hot volgende jaar eon
tweede druk verscheen .
Thans verschijnt eon soortgelijk geschrift : uitvoeriger, ook al
omdat den Haag intusschen belangrijk gegroeid is ; beter, omdat
de schrij ver vole ophelderingen omtrent den oorsprong der straatnamen kon vinden in hot gemeente-archief, omdat de kaart uitvoerigor is, op duidelijker schaal geteekend, -- veal vollediger ook,
daar de schrij ver van den „Wegwijzer", eon zekere beer D o
G o e d e, eon aantal straten onvermeld liet .
Het is dus, met de in 1895-'96 opgedane ondervinding, niet
gewaagd to voorspelien dat hot boekje van den beer V a n Z u i d o n
zijn wag wel vinden zal .
Hot zou wel aardig zijn, de oude en nieuwe toelichtingen der
straatnamen met elkander to vergelijken, maar dat zou ons, in cone
aankondiging als doze, to ver voeren . Slechts eene vorgelijking
vinde bier plaats, ook al om can to toonen dat men steeds voorzichtig moot zijn met veronderstellingen zonder bewijs .
In hot midden van de Korte Poten vindt men eon zijstraatjc
dat naar de Heerenstraat voert en Apendans beet .
De schrijver van 1895 verklaarde dien naam als volgt
„Nadat in 1815 hot tegenwoordig Rijksarchiefgebouw tot Paleis
voor de Moeder van Koning W i 11 e m I was bestemd, ward in dit
straatje eon gedeelte van hot Hofpersoneel gehuisvest en tar onderecheiding van hen die in 't Paleis woonden, als wonende in hot
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Appendentie aangeduid . Ook nadat hot Paleis van bestemming
veranderde word dit woord gehandhaafd dock in de volkstaal,
misschien ook als misplaatste geestigheid, in Apendans verbasterd" .
Men ziet, - dab klinkt zeer stellig, al schijnt hot niet waarschijnlijk : hot straatje had to weinig woningen om eon eenigszins
beteekenend deal van de „hofhouding" to huisveston ; dat daar
misschien eon paar paleisbedienden gewoond hebben is goon radon
om de straat eon nieuwen naam to geven, en . . . . hoe heette die
dan vroeger ?
De hear van Z u i d e n licht ons dan ook hater in en toont
aan dat de „appendentie" niets met den „apendans" to makers heeft
,,In de protocollen van Notaris W. v a n d e r H o v e n komt
op 28 October 1678 voor „eon huysinge in de Poten alwaer de
Apendans is uythangende" . Hot is hot meest waarschijnlijk dat de
straat, naast dit huffs gelegon, aan hot uithangbord haar naam
ontleent" .
Daarmede is, dunkt ons, de quaestie opgelost .
Nog cone kleine opmerking : in 1895 vernamon wij dat de
Tollensstraat genoemd word naar H end r i k F r e d e r i k T 0110 n s ;
flu, dat de peetvader Hen d r i k Jan T o 11 o n s heette . In beide
geschriften wordt dezelfde persoon, de bokende volksdichter, bedoold ;
eon der twee namen is duo font ; - misschien beide . Wij waters
alleen dat hij zich steeds Hendrik Tollens Corneliozoon
noemde, en vermoeden dat „F r e d e r i k" en „J a u" beide moeten
vervallen .
Hot werkje van den hear v a n Z u i d e n wordt voorafgegaan
door sane zeer lezenswaarde „inleiding" van Dr . v a n U e l d e r,
die hot ontstaan, den geleidelijken groei, do groote voordeelen (in
vergelijking met andere steden ) van den Haag duidelijk schetst.
E. B. K.
P. N . van E y c k . De getooide doolhof, Zeist M e i ndert Boogaerdt Jr . 1909 .
Rijk en ernstig genot is hot deal van hem die eon tijd lang
luisteren gaat door dozen doolhof. Diepgaande ernst, ongovoinsde
melancholia, emotie van velerlei droefheid on blijdschap, zuiver
gevoeld en in stil napeinzen tot klaarheid gerijpt, brengt hem doze
jonge ernstige dichter, en zijn gang langs den wisselenden bloementooi velar gedachte en studio zal zijn als de vervulling van
hot schoone lied, walks aanvang vraagt
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„Breng mij, zaohte Eenvoudigheid
Wear de stulp uw schreden leidt,
Die de wijnstok half omvangt,
Dear de bloeitak over hangt ."

Eischte niet de aard deter aankondiging beperking, ik schreef
eerst dit fijn doorwerkte, zuivergestemde lied af, en daarna nog
vela andere . De zeer opmerkelijke macht die doze dichter heeft
over den vorm, de door zorgvuldigheid veredelde rijkdom zijner
melodieuze teal, en vooral de groote zorg waarmede hij blijkbaar
zijne zielservaringen pleegt to bewaren in zijn binnenste, tot zij
in waarheid voldragen en levensrijp, als van zelf gedaante en
kleur aannemen in hot lied, dit alles maakt dat ik telkens weer
op eon ander gedicht uit den bundel den vinger leg om hat to
citeeren . Niet, dat alles mij treft . Er schijnt mij integendeel eon
groot onderscheid van poetische schoonheid tusschen de verschillende gedichten, en vooral onder de grootere zijn or die mij persoonlijk nauwlijks lokten tot eene tweeds iectuur . Doch daar is
eene zacht verhaalde belijdenis, van allegorischen toon, maar waarin
zich de allegoric verheft tot dramafische realiteit, on herdenking
aan eon avond van zeer ernstige „Bezinning", die mij schijnt
hooge dichterlij ke waarde to bezitten
Wel ging ik eenmaal seam met Vrede heen
Near 't lags boschje, dat mij rinds diem dag
Eon durend heiligdom tar mijmring ward .
Geluideloos, gelijk eon roods bloom
Ontbloeit, zoo was aan 't Westen opgeglansd
Die druipend diepe gloed van de' avondval
Walks laatste huiv'ring den eerst is verkwijnd
Wanneer reeds lang de weide ligt bedauwd .

Met eene opmerkelijke fijnheid van kiem en toon bewaart de
dichter de stemming in doze belijdenis
Ik tag hear aan . . . , zij stood naast mij
Zij staarde mij met vreemden glimlach aan
Heel kalm en rustig . . . ik begreep diem lack ;
En even nog bleef ik daar roerloos staan
En dronk nog eenmaal 't zingers in mijn ooren
En drenkte daar de kudden van mijn bed
Aan 't volle wed der vrengde -- reeds bedroefd .

De bij zondere en persoonlij ke gaven, in dit gedicht aan hot
licht tredende, zoeke de later in den bundel zolf . Want dozen
dichter moat men leeren kennen in zijn geheel . Om de ,, Bezin-
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ping" to verstaan moat men v a n E y c k hebben gehoord zoowel
in de platonische extase van zijn „zielslied"
Veal maanden lang heb ik dit rein gesieht
Diep in mij self bewaard ;

Nu groeit hat tot een rijk en rijp gedicht
Dat alles samengaart .

Nu west ik dat ik e6nmaal heb geleefd
Op gouden troop in Hemels tent,

En dat mijn ziel Gods gloed gedronken heeft
En zuivren tooht gekend

als in de zuivergestemde droefgeestigheid van dezen melodieuzen
avondzang
De laatste tint der dageglans ging henen,

De nacht is na, geen hoop op lioht bleef over,
Een ankle star hangt zacht en stil to weenen,
Het land verzwart en duister ligt hat loover .
1k zal niet vragen of gij komen suit,

De laatste tint der dageglans ging henen,

1k zal niet vragen, of gij komen suit,

1k sal maar gaan, ik sal maar zaohtjes weenen .
1k sal niet droomen, dat gij mij bemint,

-- De nacht is na, geen hoop op licht bleef over,
1k sal niet droomen, dat gij mij bemint,

1k zal maar gaan, door 't vredig sohreiend loover.
1k vraag u niets, ik ken geen liefde meer,

Een ankle star hangt zaoht en stil to weenen

1k vraag u pieta, ik ken geen liefde meer,
De laatste snik van mijne liefde is henen .

En neon, geen droom, dit was de laatste droom,
-- Het land verzwart en duister ligt hat loo ver -En peen, geen droom, dit was de laatste droom,

Mijn droomen ging, mij bleef geen droomen over .
1k zal maar gaan, ik sal maar zachtjes weenen,

1k sal maar gaan, door 't vredig schreiend loover,
De laatste snik van mijne liefde is henen,

Mijn droomen ging, mij bleef geen droomen over .

Van de streng geoefende kunst dazes dichters geeft dit seer
verzorgde lied een uitnemend beeld .
K. K.
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F r a n s B a s t i a a n s e . Gedichten . Nederlandsche Bibliotheek onder leiding van L . S i m o n s .
Den ondertitel van dit boekj a schrijf ik met bijzonder ingenomenheid onder den hoofdtitel of ; want in sere Nederlandsche bibliotheek past zeer zeker deze bundel . De poezie van F r a n s B a st i a a n s e is mij om meer dan eons reden zeer lief ; maar zoek ik
die redenen to vereenigen, vraag ik me zelf af, waarom haar
rhythmen mij in hot oor vallen als hot ruischen eener welbekende
(eldersche book, waarom haar woordenschat mij zoo eigen en de
klank harer stem mij zoo vertrouwd is, dan schijnt mij hot antwoord op al die vragen, B a s t i a a n s e's eigen verklaring, met
weldadigen trots uitgesproken „Ik bon de zoon van Holland" .
Ik wil daarmee niet - of althans niet alleen - zeggen dat
hot de liefde voor Holland is die aan B a e t i a a n s e' s poezie leven
en bezieling geeft, al zal niemand ontkennen dat hot echte Hollandsche oogen zijn die hem hot volgend tafreel leerden zien
Binnenvaartscheepjee met zwart-glanzige rompen
Liggen to domm'len lange de kade-lijn
In regenschemering,' ale donk're klompen,
Die kinderlijk getuigd met lompen zijn .
Een vlagje rook, van diep ultramarijnBlauw, dat de voohtbezwaarde novels dompen
Waar 't even wappert, wimpelt uit bet etompe
Vierkanten houten sohoorsteonpijpje : een klein
Bruin glimmered sohipperke loopt lange den boord
Van 't schip, blaft naar zijn buurman, om geatild
Druilstaartend, 't trap] a of naar de roof to gaan .
Dan valt de nacht ; de sohipper hijsoht aan 't koord
Hot mastlioht op, dat vreedzaam made trilt
Met stadelantarene, die op sohildwacht staan .

Zeker, hot zijn de echt-hollandsche oogen, die zooiets zoo zien, en
hot in zoo klankrij ke taal vertolken . . . ach, waarom in eon sonnet,
waarom in de strange kluisters van hot klinkdicht dat geen regal
minder of moor dan deze veertien mocht bevatten, en eon keurslijf vormt, aan dozen dichter zoo weinig passend ? . . .
Neon, wanneer ik B a s t i a a n s e room als een onder bij uitstek
Hollandsche dichters, dan dank ik nog aan andere, minder uiterlijke dingen, o . a. aan de gehoorzaamheid - op manlijke kracht steunend - door dozen dichter betracht j egens de taalwetten der oude
echt-Hollandsche school . Bij hem goon verwringen van vormen
uit zwakheid, geen woordafknotting uit metrische onbeholpenheid,
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bij hem ken.nis van onze levende, dus volwassene taal, sane
kennis gekweekt door studio en gestaald door liefde. Hollandsch
is B a s t i a a n s e ook door den oprechten eenvoud van zijn lied .
Eenvoud in zelfstandigheid . Gij gevoolt niet licht den drang om
bij hat lezen zijner liederen -- vooral niet bij zijn uiterst ongeveinsde liefdesliederen -- namen to noemen van dichters „aan
wie hij u doet denken" . Zijn lied geeft zijn eigen gemoedsieven,
zijne kunst is ongekunsteld .
Er zijn onder de gedichten, die ik tot staving van dit oordeel
zou willen aanhalen, velen die reeds vroeger op de bladeu van
dit tijdschrift zijn afgedrukt . Reeds dit dwingt tot beperking .
Maar zoek ik, zonder to vragen wat mij hot meest bekoort, esn
godieht dat mij hot duidelijkst den dichter zelven teekent, dan
ka i ik goon beter kiezen dan dit zuiver, fijn en melodious lied
't Is zoet to sohrijven ala bet light

Des zomers op mign handen dealt
En 't rijm zijn blijden plicht verricht
En wet mijn hart voelt U verhaalt .
Mijn handen beven van genot ;

Zij dragon den gewijden eohat,

Dien 'k diep in mijne ziele tot

Nn toe voor elk verborgen had .
Zij zetten bevend woorden near
Tot de avond-late zon verbieekt,

En woorden glanzen rein en tear

A la paerlemoer, wear 't light in breekt .
En toch hoe mooi die woorden zijn,
Die vingen 't light aan alien ka,nt,

Zij hebben slechts eon swakken sohijn

van 't lieht dat in mijn binnenst brandt,

Omdat er altijd in hat woord
lets is, dat is van iedereen,

En ik won geven lets dat hoort

.Aan U, voor wie ik leaf, alleen .
Maar took is 't zoet, wanneer bet licht
Des zomers op mijn handen dealt

En 't rijm zijn blijden plicht verrioht
En wet hat ken vertaalt .

„GUILLEPON FR~RES"
DOOR

GERARD VAN ECKEREN .

'IT
„E m m a, is die tending voor Mevr . d e B o c k klaar ?
Denk er aan dat H end r i k die voor drie uur nog bezorgt
en dan die blouse voor Mevr . J o n g m a n en de handschoenen
voor Juffrouw D a a l h of. De juifrouw heeft je toch het
nummer opgegeven, niet ?"
„Jawel juffrou.w", antwoordde E m m a, die droomerig door
een opening der etalage-kast naar buiten op de straat tag
„Dan zou ik flu niet langer naar buiten kij ken, maar
me werk does", raadde juifrouw S c h e 11 e m a n s snibbig,
„anders blijft 't weer leggen en we stikken letterlijk in de
rommel" .
Nijdig kratste de pen op haar journaal ; ai, als die
punt er niet afvliegt, dacht E m ma, die nog was blijven
staan, een slagersj ongen volgend, die aan den overkant
van de straat met een groote vleeschmand op een stoep
stond . In 't andere deel van den winkel waren D o r a,
B e t s i e en Mar i e aan 't opredderen ; E m m a hoorde hen
spreken, met doozen stommelen, even harrewarren waar de
boel to zetten en ook gedempt of en toe gichelend . H.et
klonk zoo ver . . .
„Emma!"
0 . E . IX 11
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Juffrouw S c h e 11 e m a n s scheen flu toch haar geduld
to verliezen, en het meisje, eindelijk tot de werkelijkheid
teruggebracht, begon haastig haar werk . In haar hoek, den
blousen- en handschoenenhoek deze week, lag het alles ritsrats door elkaar op de toonbank . Het was ook een oogenblik zoo vol geweest ; ze had twee, drie dames tegelijk
moeten helpen ; het hoofd was haar omgeloopen en daarbij
had ze zich zoo moe gevoeld en zoo onverschillig ; de
bestellingen had ze niet eens allemaal genoteerd, geloofde
ze . Zij nam haar journaaltje, staarde op wet zij er in de
beast in had neergekrabbeld ; wet onleesbare potloodkriebeltjes leken bet haar nu, die ze tevergeefs trachtte
to ontcijferen . De eerste namen grog nog goed . Mevrouw
L e l i m a n lakensch jacquet galon garneering, tusschen
zeven en negen. Dear kon ze nog wel verband tusschen brengen . Ook bet volgende grog nog. Freule d e
W e e rt
. wit leeren ceintuur . . , dat was die met die
vergulden gesp . . . Maar den, wet stood dear ? B 1 o e m,
B o e . . . O wacht, Mevrouw d e B o c k, gelukkig dat S c h e 11 e m a n s dear nog op gekomen was, anders had zij er zich
blind op gekeken en bet toch niet meer kunnen ontcijferen . . .
Doch de volgende namen maakten haar geheel wanhopig .
Ze kon er geen touw aan vastknoopen . flier en dear een
enkel woord, dat in zijn leesbaarheid haar nuchter-tergend
temidden van 't doode gekrabbel scheen aan to stereo,
zonder haar niettemin ook maar iets to zeggen . Wit zijden
-soutache, 1/16 armlengte inkorten ; wet help dat haar ?
Wee wet inkorten P wet inkorten ? Zij herinnerde zich, nu
zij zich bezon, wel over inkorten gesproken to hebben,
maar met wie, met wie . . . Was ze den gek geweest,
krankzinnig, om zoo slecht to noteeren ? En was den haar
geheugen weg ; was bet den leg, heelemaal leg in haar hoofd'
Hear vingers woelden nerveus in de stoflen die voor
haar lagen ; een angst kneep haar keel toe ; ze voelde zich
niet onverschillig nu, met dien lust bijna om de standjes
uit to lokken ; ze was angstig, angstig .
Mar i e kwam achter haar met een dons, welke zij inschoof. „Jekkie, wet leg jij her nog overhoop, zeg," stootte
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=zij haar vriendin even aan den arm . Toen : „Zeg, vanavond
serenade met fakkels . . , ik moist er niks van, jij? M i e n
vertelde bet me zoo juist ; om tien uur is 't, zegt ze . Ga
. . ."
je er been?
„Ik weet bet niet, denk bet niet," zei E m m a toonloos .
„Nou ik wel, kwiek boor, met D o r a en G r e e t ."
Doch M a r i e schoot near voren, dear de winkeldeur
:geopend werd en er een dame binnen kwam .
Toen had E m m a, in een starre wanhoop en met geWeld zich eensklaps weer tot haar oude onverschilligheid
opgeschroefd, den angst die haar gevangen held verdringend . Een gevoellooze koelheid kwam over haar, flu ze
nogmaals haar journaal bekeek ; bet scheen haar eensklaps
niet verschrikkelijk meer in de gevolgen, dat ze geen naam
bijna meer lezen lion ; en bet vooruitzicht der tallooze
reclames welke nu natuurlijk zouden inkomen, leek haar
nog alleen maar grappig . Mevrouw A . die op haar japon
wachtte om near de comedie to gaan, scheldend op dat
nare winkelmensch dat haar vergeten had ; juifrouw B . die
door bet geniis van haar nieuwe handschoenen bet diner
bij mevrouw C . moest verzuimen ; al die ongeduldig been
en weer loopende stampvoetende menschen, die haar ver-

beelding haar voortooverde, werkten plotseling zoo op haar
lachspieren, dat ze een gicheltje uitstiet, waardoor juffrouw
t h e 11 e m a n s even haar karat opkeek .
Ze beg on nu maar haar zendingen klaar to waken,
zoo goed dat ging . En nu ze werkelijk aan 't opruimen
ging, schoot bet een en ander haar ook wel weer to
binnen, zoodat er per slot van rekenin g niet zooveel in de
war bleek als ze eerst had gemeend . Toch zaten er standjes
op in de eerstvolgende dagen, o, o, bij dozijntjes zouden
ze op haar komen neerregenen, moist ze wel !
Als ze . . . als ze t6ch maar eens ging kijken near die
fakkelserenade ! Ze had toch eigenlijk wel trek . Ret levee
was zoo saai, zoo near . Alles liep haar ook tegen . Ze had
moeite en last met alles, alles . 't Was wel of alles zich
semen hoopte boven hair hoofd . En iedereen liet haar in
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de steek : Marie en Dora en meneer Sluyswijck . .
neen, neen, ze moist het
iedereen . ., iedereen . . . Toch
wel, dat zij meneer S 1 u y s w ij c k zelve had inn de steek
gelaten, maar had hij hear ook niet gegriefd, vernederd, .
zoodat zij wel had m6tten doen, als zij gedaan had ? Of . . .
ach, ze moist hot niet, ze moist niet . Misschien was het
preutsch van hear geweest, of was ze ook bang . . . Ze moist
niets, ze moist alleen : dat zij verlangde . . , verlangde . . .
Near L e o ? Neen, o neen, near hem zeker niet ; zewas bang voor hem ! Naar meneer S 1 u y s wij c k ? Of naariets anders nog, jets onbestemds, jets vaag-heerlij ks, wear
near zij reeds als kind gesmacht had, die urea van droomend
gemijmer, in den grooten ouden tuin ? Toch, ach, somsscheen het wel dat zij ook near meneer S I u y s w ij c k
terugverlangde, near die lief-vertrouwde oogenblikjes met
hem in 't cafe . H66rde zij niet vaak zijn stem flog, met
dien zacht-vollen klank, en zijn oogeu, zagen ze hear niet
dikwijls aan, de lange nachten dat zij wakker lag en dacht ...
Was het . . , misschien . . , toch om hem dat zij treurde ? . .
Had zij . . . hem . . . liefP
.
Werkeloos stood zij wee"r ; een blouse die zij aan 't
opvouwen was, hing in hear stills vingers slap-user tegen
hear schoot. Hear oogeu staarden door de opening deretalage-kast near buiten . . . Opeen s werd zij heftig bij de
schouders heen en weer geschud, dat hear schaar, even, .
rammelde . En nu ze verschrikt omzag, meenend dat hot
juifrouw S c h e 11 e m a n s zou zijn, in woede om hear getreuzel, keek ze in 't grof-lacherig gezicht van Mar i e
maar, die stood met een brief in de hand .
„Zeg, was jij dear weg in hoogere sferen, jufYrouw, .
dacht jij aan . . , hm . . , hm ? . . ." Mar i e, gichelig E m m a
een oogj a gevend als begreep ze er alles van, klopte op
den brief, wear E m m a nu hear adres las. „Mej uffrouw E .
Cuyp, p/a . firms Uuiliepon freres Lage Vliestraat,,
flier", stood er in groote, duidelijke letters . Ze greep or near,,
dock M a r i e, plagerig, hield den brief weg achter hear rug .
„Zou je wel lekker willen he", lachte ze . „Eerst opbiechten
van wie ! . . . "
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„Ik . . . ik weet n jet . . , van me tante misschien . . .
of. . . of me zuster, maar hoe kdm je er aan . ., zeg me
4dat den tenminste", smeekte E m m a verward, dear zij heel
goed gezien had door wiens hand het adres was geschreven .
„De portier gaf 'm mij ; hij was zoo juist door een
dienstman afg egeven," zei M a r i e droogj es, terwijl ze flu
nogmaals nauwkeurig de enveloppe bezag, hear plagerig
tegen het licht hield, om to trachten jets van 't inwendige
to ontcijferen . Weer graaiden E m m a' s vingers near 't
papier. „Geef nou op . . . " smeekte zij, „'t is mijn brief . . ."
maar hear vriendin bleef onbarmhartig het couvert nit hear
bereik houden en sommeerde : „Eerst zeggen van wien hij
komt . . . eerder krij g je hem niet" . . .
„Hoe ken ik dat flu weten, als ik 'm niet gelezen heb,"
deed E m m a een laatste poging, maar M a r i e schamperde
„Kom hou je toch niet zoo onnoozel, kind ; ik zie best dat
het een heerehand is ; als-i nou maar wet won doorschijnen
-ion ik 'm lezen, maar hij is blauw van binnen, lam genoeg .. ."
Op dat oogenblik stale S c h e 11 e m a n s hear spichtigen
neus nit hear kantoortje . ,,Wet steers jullie dear weer op
mekaar to hangers, en de winkel legt nog zoo overhoop .
Kom, vooruit, praten doers jullie maar als je thuis ben ..."
snibde zij. En in 't oogenblik, dat M a r i e zich near de
juffrouw heenkeerde, had E m m a, handig, hear den brief
flu toch afgegraaid, dat hear vriendin, overrompeld, beduusd
mompelde van : „De's gemeen, to gappen als je d'r niet
op verdacht ben" .
„'t Is mij-n brief", verdedigde E m m a, het couvert wegmoffelend, om in een rustig oogenblikje to kunnen lezen .
Ze was zenuwachtig van de spanning . Een oogenblik later,
toen M a r i e in 't andere deel van den winkel ears 't opruimen was, haalde zij den brief weir to voorschijn, scheurde
net bevende vingers het couvert los en las
„Zeer geachte Vriendin,

,,U is dus nog altijd boos? Ik had z66 gehoopt,
„dat het deze week weer goed zou zijn en heb gisteren
„avond, ofschoon we niets hadden afgesproken, op ons
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„gewone ontmoetingsplekje tot tiers uur op u gewacht,
,,in de hoop dat u medelijden hebben zoudt en a11es,
„weer geheel het oude zou worden. Is u niet wel een
„beetje hell wreed P Werkelijk, ik herhaal u, dat het
„mij leed doet u ook maar in 't minst gegriefd to hebben,
„ofschoon 1k nog altijd niet begrij p waardoor . Moet
„het dan onherroepelijk nit zijn tusschen ons ? Ik kan
„het niet gelooven . Vanavond moet ik een partij bij„wonen, u weet wel : zoo een met witte handschoenen
„en zwarte rokken . Hoe zal ik deze ellende d6orkomen,
„uu 1k er niet vooraf met u nog eens om heb kunnen
„lachen ? De gedachte maakt mij wanhopig . Weet u
„waar ik lust in hebben zou ? Dire heele partij maar
„brutaal-weg in de steek to laten, als u zich eindelijk
„weer over mij ontfermen wilt en vanavond komen r
„Wil u ? Schrijf dan omgaand een woordje en als u
„'t dadelijk op de bus doet heb ik het nog juist op
„tijd . In de hoop dat u niet to hard zult blijven, noem
1k mij afwachtend,
„Geachte Vriendin,
„Uw vriend en dienstw . dr .
„H. J . A.. Sluyswijck,
„Buitenesserstraatweg 5S.
„Alhier ."
Twee, drie malen las zij den brief over, odor de zin
der woorden recht tot haar was doorgedrongen . Maar toen
voelde zij er zich zoo vreemd door beroerd ; was het of ze
meneer S l u y s w ij c k zelf hoorde spreken, hoorde smeeken
,.,Hom toch, kom ; toe, last het weer goed zijn tusschen ons,
wil u P. . . toe!. . ."
Was er ooit jets tusschen hen geweest, jets dat niet
goed was P. . . Zij begreep dit flu niet en toch scheen het
zoo ; toch scheen meneer S 1 u y s w ij c k reden to hebben om
to meenen dat zij boos was . O neen, neen, boos was zij
niet ; ze was alleen preutsch geweest, in een dwazen trots .
Hij, hij had reden gehad om boos to zjn . . . en flu . . .
schreef hij zoo lief . . . „toe, wees niet boos meer . ., toe,
last het weer goed tusschen ons zijn, ja ?" hoorde ze zijn . .
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lieve stem . . . het hear vragen . . , o God, ze hield van hem . . .
ze held zoo van hem . . .
Ads een zucht ontsnapte het hear lippen ; hare handers
hield ze gevouwen tegen de borst, hare oogen gesloten ..
Zoo gen oot zij een oogenblik, diep-ademend, wet als eene
openbaring van zachte zaligheid, als in nevel van rote,
van zilveren licht kwam over hear geglansd . Zoo varen
wel, vredig, zilver-omrand, de rote zomerwolkjes op klare
morgen-luchte zee . . .
Toen zij hear oogen opende vielen ze op het journaaltje met het potloodgekrabbel op een hoek van de toonbank, en zij glimlachte . Hear angst, hear zorg om de reclames
die zouden inkomen, leek hear flu zoo klein, zoo nutteloos .
Zou het niet alles goed worden, was het niet alles goed,
in den stillen glares van het rote en zilveren licht ? . . .
Maar, practisch ineens, bedacht ze hoe ze schrijven
moest, antwoorden dat ze komen zou ; anders kreeg hij den
brief niet Yneer op tijd . In S c h e 11 e m a n s' kantoortj e was
briefpapier en inkt
gauw, gauw, v66r dat de juffrouw
van boven terugkwam ; anders had je 't lieve levers aan den
gang : minnebrieven schrijven in S c hell em an s' kantoortje!
Ze moest lachen als ze aan 't gezicht van de S c h e 11 e v i s c h
dacht bij z66'n ontdekking . Voor 't overige was het geen
minnebrief ; ze had dear geen tijd voor ; ze krabbelde maar
een pear woorden haastig op een velletj e papier dat het
hoofd der firma droeg : ander zag ze niet ; deed er ook
niet toe : maar een kras door ! Zoo, klaar, adres er op .
Nu zat ze toch eventjes : wet moest ze schrijven ?
Maar den bedacht ze dat hij gezegd had ad vocaat to zijn ;
dat was WelEdel Gestreng, geloofde ze, of . . . bog Edel
Gestreng ? . . . Ze moist niet precies ; neen 't moest toch wel
Hoog Edel Gestreng zijn, dacht ze ; zou dat tenminste maar
schrijven . . , gauw, gauw i . . . Ze moist dat er postzegels to
vinden waren in een laadj e . Er maar een nemen ? 't Was
stelen, maar ze kon die 3 centers toch ook wel straks in
de kleine kas gooien . . , klaar
als er flu maar een loopjongen was om hem even in de bus to doers ; gelukkig
.
was het hoofdpostkantoor in dezelfde street
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Zij schelde en een jougen kwam enn ze gaf hem den
brief om to poster . Toen juifrouw S c hell e m a n s, even
later, terug kwam, vond ze E m m a, in haar hook, druk
aan 't opruim en.
„Foei, Foei, was dat flu lief van u . . . " bestrafte hij,
met blijde oogen haar een hand gevend . „Mij moor dan
een heele week alleen to later
. weet u wel dat ik hot
linger ook riot zou hebben uitgehouden ?"
Zij ook, zij lachte, blij, en semen wandelden zij op
hot Wagendonckplein af. Hot motregende ; de el.ectrische
booglampen voor de Heerensocieteit vloeiden melkig uit in
't grauwe regen-wags ; 't was jammer, vond hij, omdat ze
nu riot wit zouden kunnen omloopen en dan den fakkeloptocht zien ; had ze er van in de courant gelezen ? die
zou flu wel worden uitgesteld . Wear ze near toe zouden
gain P had hij toen gevraagd . E m m a had een gevoel, of
al le regen en fakkeloptochten ter wereld haar riots kon den
echelon, nu zij hem terug had, hem weer naast haar loopen
zag ale vanouds . . . haar S 1 u y s, haar lieve, lieve S 1 u y s...
streelden hem hare gedachten . A.lleen . . , waarom gaf hij
haar nu geen arm, waarom trok hij haar flu riot dicht
tegen zich aan ? Hij hield toch ook van h r immers .
Durfde hij dan riot ? 0, haar lieve, verlegen mannetje, hij
. sliepten hem hare gedachdurfde riot, hij durfde riot
ten uit .
Maar hij, staanblij vend, vond dat ze werkelij k n u toch
even beslissen moesten wear near toe to gain . Near een
Variete ? . .
„Neon, neon, geen variete, dear is hot zoo vol . . . "
smeekte zij . Set motregende om hen heen ; in hot schijnsel
der lantaren waaronder zij stonden ontmoetten hun oogen
elkaar, en zij lachten .
„Maar wear dan ?" vroeg hij .
„Ik weet wel . , , maar ik weet niet . .
„Nu, wit weet u dan dat u riot weet ? . , . " lachte hij.
. of u zal wilier. . . . " vulde E m m a
„Ik weet riot
weifelend aan .
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„ls bet z66 jets bizonders ?" vroeg hij, „wat kost bet
veertig, honderd, een millioen, twee millioen ; ik wil alles
van daag . . , wat u wil . . . " zeide hij overmoedig. Hun
oogen, in 't lan .tarenlicht, lachten weer .
„Ach neen, bet is juist . . . misschien gaat u wel veel
liever naar 't Vari6te . . . " Opeens, en ondanks zijn . woorden,
zijn inch, was, verstroeven d, in E m m a weer die oude gedachte opgekomen vann toch voor zijn amusement met hem
nit to zijn, en bet sloeg als een lichte schaduw been over
haar geluk .
Maar hij werd ongeduldig . ,,Ms u 't flu niet zegt waar
u been wil, word ik eens voor een week lang boos", schertste
hij, en zij bekende dat zij 't liefst maar met hem ging . . .
ergens . . . in een cafe . . . waar bet niet to druk was . . .
ergens in een rustig hoekje . . . Gzng hij nu niet liever
naar 't Variet6, liet hij eens zeggen ? . . ."
Maar hij schudde van neen . „Weet u wel, dat u flu
precies zegt wat ik dacht, maar niet zeggen durfde, omdat .. ."
„O mdat u dacht dat ik liever naar 't Variet6 zoo gaan ?..."
lachte zij. Toen vroeg ze : „Zeg, vindt u niet dat de menschen
sours raar comedie voor elkaar kunnen spelen ? . . ." En
pratend, in den regen, liepen zij door, gingen een eindje
verder een Cafe binnen waar ze reeds dikwijls waren geweest
en boven, in de zaal op de eerste verdieping, een gezellig
hoekje moisten .
„Zitten we bier niet innig-knus ?" E m m a, op de
fluweelen sofa, liet zich zachtjes deinen op de springveeren,
keek toen door de groote spiegelruit naar buiten over 't
donkey plein . Het licht van bier en daar een lantaren
flakkerde een bleek-geel schijnsel op de verregende straatsteenen, waarover zich, verspreid, menschen bewogen, paartj es
meest, onder Gene paraplu . Ginds, bij een brug, waarachter
flets bet water glimmerde, stood een tram to wachten
met een triestig staren van bet ronde voorlicht als een
rood oog in 't omringend donkey ; even verder, in de afstraling der bruglantaren, liep de wagenvoerder in zijn lange
zeildoekjas al wachtend op en neer, telkens in 't grijze
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avondduister wegschimmend en dan weer opspokend, vreemdberost wanneer hij aan bet licht der lantaren voorbijging,
als tongelden vlammetjes over zijn regenjas .
Even gaf hot E m m a een gevoel van treurigheid, dat
roode staar-oog in hot don key en die koetsier die in do
waning van den grauwen motregen maar al op die brug
liep op en near, op en neon . , dock flu zij zich omwendde
weer hot licht toe van de zaal, en zij, tegenover haar aan
bet tafeltje, meneer S 1 u y s w ij c k een spijskaart nag zitten
bestudeeren, in grappige aandacht van zijn rustig baardgezicht, was hot eensklaps of dat zweempj e treurigheid verdronk in eon overmachtigend gevoel van wel-heid en
bevrediging, dat ze zich uiten moes~C en, even nu, haar
zilveren schatergeluidje kirde . Zij voelde zich week van
teederheid en geluk ; alles stemde haar gelukkig : de tegenstelling van hot steeds motregenende donkey buiten met de
intieme beslotenheid van doze zaal, hot zachte menschengezoemel, de glazen spiegels aan de wanders, hot hello licht
giuds, uitgestraald als door eon omgekeerden reuzepaddenstoel, vol karbonkels, opgehangen in hot midden van de
zaal,
en bier de knusheid van bun hoekj e, hot fluweelige
van de sofa waartegen zij leunde, de springveeren, maar
vooral Slut's . . . Slugs . ., haar Slut's . . . wiens livve
gezicht nu zoo grappig op die spijskaart tuurde. Was hij
niet net eon groote noon van haar ? Nu gaf hij den kellner op,
en E m m a, die al besteld had, flapte ineens er nit : hoe ze
toch nog hover eon halve portie Parijsch Allerlei had, zoo
leuk vond ze dat ; ze had nooit zoo'n grappige spijs gezien .
De kellner meesmuilde en meneer S 1 u y s w ij c k lachte om
haar naiveteit . Hij voelde dat hij erg verkikkerd was op dit
hove kind. Hot was of zij iets van zijn gewone verlegenheid
uit hem wegnam . E m m a nu, met haar schotel, had dolle
pret. Ze moest lachen om al die liflaf j es : eon beet] a sla, eon
paar rondo aardappeltj es, kleine stukjes haring . . . alles to
zamen op eon metalen schotel . Was 't niet koddig, was 't
heele levee eigenlijk niet heerlijk-koddig ; heerlijk om zoo
met je beidjes to zitten in zoo'n hoekje dicht bij al die
menschen en toch zoo ver van hen af, en koddig om al die
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dingen in zoo'n cafe, die liflafj es en die spiegels en die
menschen ? Die menschen vooral, wat zaten ze allemaal gewichtig om bun tafeltj es en wat deden ze druk ! Wat of
ze elkaar wel to vertellen hadden ? Een eindj e van hen of
zaten een paar heeren, eon er van met een kale kruin . En
E m m a voelde hot kriebelen op haar tong om daar de draak
mee to steken, vond hot net zoo'n rood aardappeltje van
haar Parijsch Allerlei en ze zeide bet S 1 u y s, bij ongeluk
wvat to luid, zoodat ze zaten to beven en to stikken nit
vrees dat bij 't mocht gehoord hebben . De beer keek ook
werkelijk eventjes om .
Ze waren or niet to lang gebleven . E m m a ward wat
ongedurig . Hat was warm in de zaal en zij verlangde naar
beweging, frissche lucht . Toch, eenmaal buiten, waar bet
kil en vochtig was, verlangde ze weep naar binnen, als lokte
haar 't stralende licht dat van uit de ramen der groote
restaurants op de straat stroomde . Ze liepen eenige straten
door en nu, voor bet eerst na Koninginnedag, had meneer
S 1 u y s w ij c k haar arm genomen . E m m a voelde bet, dien
zachten druk, en bet rude als met een vingertikkeling van
geluk haar over den rug.
Van uit eon groot cafe, waar zij langs kwamen,'t „Cafe
der Nederlanden," klonk muziek, violen en een violoncel,
spelende een E m m a zoo bekende orals van haar dansavonden .
Achter de spiegelruiten in de belle zaal zag ze veal menschen
zitten, en een plotselinge behoefte haar geluk dien menschen
to toonen, als vreemd ook getrokken door de muziek als
door vale herinneringen van den afgeloopen zomer, drong
zij S 1 u y s w ij c k de stoep op, won graag nog even zitten,
zeide zij .
Daze zaal was niet zoo chic als de vorige, maar gezelliger. Je kon bier zulke lekkere taart krijgen, beweerde
Emma, en meneer S 1 u y s w ij c k, lachend, had taart besteld ;
Victoria-taart met een klets slag room daar over, en ze
hadden hun magen vol taaart gepropt boven op 't Parijsch
Allerlei .
„Schei je nil al nit ?" deed meneer S 1 u y s w ij c k grappig-verschrikt, toen E m m a eindelij k niet meer kon . En ze
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schaterde toen zij zag hoe hij zelf nog een vet stuk liet
aanrukken .
Er was hier een druk geroes van stemmen, as een zee,
en daar tusschen door krasten de violen en de violoncel .
E m m a neuriede mee . En weer maakte ze gekheid over de
menschen die er zaten, eenige heeren in een hoek bezig
to kaarten, dames gedweetj es apegapend achter een kwast
of glaasje bier .
„Moet je zien : een heele jodenfamilie daar, man, vrouw
en twee huwbare dochters ; hebben met z'n vieren een kwast
besteld : voor pa, naar bet beet natuurlijk, maar of en toe
mag moe even proeven en S a r a h en R e b e c c a lebberen
aan de kanten met een rietje ! Ze zijn z66 goedkoop uit,
moet je denken en ze zitten droop ."
„En op een droogje !" proestte E m m a, zoo luid, dat
een der apegapende dames met een ruk haar hoofd geergerd
naar haar toewendde. Doch bet stoorde E m m a niet in de
alles tartende lichtheid van haar vreemde, wondervolle
stemming. 't Was of zij de gloeilampen der zaal, de kleuren,
de muziek en de menschen, bet alles zag op een wijze als
zij bet to voren nooit gezien had ; bet was alles zoo grappig,
zoo aandoenlijk en zoo lief. Grappig waren de menschen
en ze stikte om hen met S 1 u y s, maar ze waren goed toch
ook, zooals ze alien vredig bij elkaar zaten in bet lichte
zaaltje ; waren alle menschen niet goed eigenlijk ; bestonden
er wel menschen die in den grond slecht waren ? Of was
bet bet levee dat hen slecht maakte, dat moord en diefstal
kweekte en oorlogen verwekte ? Ru ! oorlogen . Zij dacht
aan Rusland ; ze kon zich niet voorstellen bijna dat daar
flu gevochten werd terwijl zullie zoo rustigjes hier zaten
to luisteren naar de muziek . Maar ze wilde er niet verder
aan denken nu ; de avond was zoo kort, ze wilde alleen
nu denken aan Sin y s, die naast haar zat en hooren naar
.
de muziek, zich wiegen laten op de muziek . . , een wail
.
orals
een
zoo zachte treurige defining
. Wat was
dat lief en goed . , zoo'n wall ; zoo weemoedig die don kere
violonceltonen . ., ais een menschenstem . ., een mannestem...
de stem van S 1 u y s . . . Ret was of hij riep, zoo treurig,
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ZOO treurig . Riep hij haar ? Een andere stem, klagende, antwoordde . . , de stem van een vrouw . . . En bet was . . . of
zij zag . . . die vrouw in een lang wit kleed, klagende, ijlen,
in een eenzaam bosch haar de stem, die riep, zoo treurig,
verlangende altijd riep, van heel ver, van heel ver . . .
Daar stood hij : een man, een held . . . . ears den ingang
van een oud, oud kasteel met torens en een ophaalbrug . Hoe blonk zijn heroes en hoe trotsch wuifde zijn
pluim ; hij steunde op zijn zwaard en hij riep, hij riep . . .
altijd maar. Daar, klagende, ijlde de vrouw aan in bet
witte kleed en zij wierp zich in de gepautserde armen van
den held, die haar riep, haar al zoo lan g geroepen had,
met treurig-voile stem, als eenn smeeking en een bemoediging .. .
Zwaar deinde de borst van den held waaraan de witte
vrouw flu lag, als machteloos . . . En bet werd langzaam flu
of alles to deinen begon en to deinzen : de torens van bet
kasteel en de ophaalbrug en de boomers van bet donkey
woud, waardoor de vrouw geijid was . . . deinende week bet,
week bet nu open in een perspectief van licht . . , van zoo
op zee, op deinende golf] es, g oud golf] es-gespeel . . . Een
boot dreef er langzaam deinende en in die boot zat de man
en de vrouw en zij glimlachten . Hand in hand, glimlachende,
zaten zij, om hen been wijd en blauw de zee in den jongen
morgen . . . En nu, boor, boor, als een koor van stemmen,
van gezang, gej uich van bazuinen, jubelde op, schalde aan van
over 't verre water . . . Was bet een krijgslied, een bruidslied . . .
dat reader kwam, aanjuichend over de zee? Nu naderde de
boot bet land, een trust van groen-glanzend gras met verre
bergen wear een slot stood, een glazenn kasteel . . . Er om
been wachtten geharnaste ridders, schitter-blindend in 't
zonlicht, en jonkvrouwen blond-gelokt in purperen en safraangele gewaden, en alien wenkten zij en, wenkende, jubeiden ...
Daar naderde de boot de trust
; de ridder sprong aan land,
de leliewitte vrouw in zijn armen, en jubelend, juichend
als met een koor en wederkoor van duizende stemmen,
omstuwd van de bonte schaar van ridders en jonkvrouwen,
verdwenen alien inn bet stralend glee-paleis ... .A..lleen lag nu
de stifle morgenzee to zingers in bet licht van de goudene zoo ...
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Zij schrikte op ; als uit een droom ontwakend staarde
zij meneer S 1 u y s w ij c k aan, die van de overzij van het
tafeltj e haar glimlachend-rustig zat to bezien ..
„Eindelijk nit de hoogere sferen weer in 't aardsche
terug ?" lachte hij . „Weet u wel dat ik u zoo wel vijf
minuten heb zitten aankijken, zonder dat u er jets van merkte ?
Nu, biecht eens op, waar waen uw gedachten ?"
Zij lachte nu ook, licht blozend. „0 nergens, ze zweefden
maar zoo wat . . . " Ze maakte een vaag gebaar met de
handen .
„Zoo ins Blaue hinein dus . . . ik moist niet dat u zoo'n
droomstertj a was! . . . "
E m m a antwoordde niet, sloeg de oogen neer . Het was
de eerste keer dat hij jets dergelijks tot haar zeide, en hoewel het haar opeens heel verlegen maakte, voelde zij zijne
woorden nu, evenals de aanraking van zijn arm op straat,
toen hij deze zoo ongevraagd door den Karen gestoken had,
ads met die vingertikkeling van geluk haar over de huid
loopen . Het vizioenn van den ridder en de witte vrouw leefde
nog in haar na, als jets teer-mooi-oneigenlijks in de nu
weer reeel om haar Keen gevoelde roezing van de drukke
cafe-zaal, en zij had eensklaps de gewaarwording of zij het
geweest was, die in de armen van den ridder moest gelegen
hebben, den ridder die de stem had van meneer S 1 u y s w ij c k .
En dit even . . . toen . . . met de snelheid van biiksem, schoot
door haar brein, als met een stroom snel door haar gansche
lichaam zich verbreidend, trillende de vezels van hare ziel
even a In in vaag verlangen : ik . . . en hij . . . in een boot . . .
op zee . . . ik, in zijn armen . . .
Doch 't was maar heel even, als met jets eener vreemde
gevoelselectriciteit gesneld door haar zintuigen . . . ; flu zat
zij, heel gewoon, bijna nuchter-bedaard to roeren in haar
kop cacao, alleen den glimlach van haar vizioen als een
stille verrukking nog spelende op haar gezichtj e .
En hij, om dezen glimlach van drooming, dien hij niet
geheel begreep, gevoelde dat hij haar heusch heel lief had .
Het maakte hem spraakzaam, het smodt zijn verlegenheid weg en hij begun weir gekheid to waken, flu er, ter-
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wijl de muziek even pauzeerde, weer nieuwe gasten de zaal
binnentraden .
„Ai ! . . ." zeide hij, „ik dacht heusch een oogenblik dat
bet juffrouw Wits e n i u s was die daar binnen kwam. West
u wel, dat ik me als een ondeugende schooljongen voel
die „spijbelt" en elk oogenblik vreest betrapt to zullen
worden ? Het is dan ook schandelijk dat ik zoo maar van
die partij, een heels deftige offieieele nog wel, ban weggebleven ; als mijn gastheer moist dat ik bier zat met u, inplaats
vann in zijn salon to verschijnen, hij keek me van zijn leven
niet meer vriendelijk aan ! Gelooft u wel ?"
Zij lachte . Het idea van dien spijbelenden schooljongen
vond ze leuk, omdat S 1 u y s er zoo heelemaal niet schooljongensachtig uitzag met zijn baard en sjieke heerepak . Hat
gaf haar zoo'sn zacht-zalig g evoel to denken hoe hij om hair
die deftige partij had in de steak gelaten . En in de behoefte
zich geheel met hem een to voelen in zijn toestand van
schuldig zijn, in een knus besef van arms zondaars zij beiden,
als uitgestooten van de buitenwereld, lachte zij zilverig
„U een ondeugende schooljongen die de les verzuimt, en zk . . .
een ondeugend schoolmeisje . . . dat haar huiswerk heeft
. . ."
vergeten to waken!
„pIoe dat ?" vroeg hij verwonderd, even haar hand aanrakend, die handschoenloos om de warmte in 't cafe, bloot,
blank en klein, naast haar ca,caokop lag op 't warmer-blad
van 't tafeltje . En weer, voor de derde maal, sidderde bet
op langs E mm a's rug, terwijl zij met moat hooge stem hem
nu vertelde van haar wanhoop dien middag op 't magazijn,
dat zij geen wij s meer had kunnen worden uit haar journaaltje, bet maar moat potloodkrabbeltjes geleken had : alles
moat ze genoteerd had in de volts, en hoe bet nu morgen
wel stand] es regenen zou . . .
„O wee, o wee !" bedenkelijkte hij, even fluitend, ,,en . . .
is u erg bang voor die standjes ? . . ."
Zij schudde van neen, lachend ; toen, terwijl haar gezichtje
zich nu toch moat strak trok : ,,of . . . een klein beet] e toch
eigenlijk wel . . ." moest zij bekennen.
Hij keek ernstig voor zich op zijn biergias, als dacht
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hij na . „Ik wou dat ik u he] pen kon," zei hij toen . Er
klonk jets teeders in, en E m m a, nu, beijverde zich om
hem gerust to stellen : „Kom, 't zou wel jufferen, z66 erg
was het niet, geloofde ze . . , ze zouden er vooral flu
maar niet over tobben, flu maar genieten van het oogenblik, vond hij niet ; de morgen kwam gauw genoeg en die
dan leeft, die dan zorgt, was hair leer, vond hij 66k niet ? . . "
„U is moedig," preen hij, op ziju horloge ziende en
verschrikt doende, dat het al zoo last was . Bij half twaalf !. . .
.hij tikte den kellner, betaalde en zij stonden op . Buiten
was de regen opgehouden, en, daar er een lichte wind
woei, de straten zelfs gedeeltelij k reeds gedroogd . Ret was
leeg en donkey ; de lichten in de meeste winkels uit, alleen
de uitstraiing hier en daar van een Automaat of Bodega . Af
en toe kwamen hen paartjes langs : jongens-en-meisjes die,
dicht tegen elka~ar aangedrukt, al fluisterend voortsjiffelden
op de trottoirs . Een paar maal ook een alleenige vrouw,
snel gaande, als schuw langs de huizen ; die eene leek wel
op Berths Derkland . ., dacht Emma, en nog even
.h wat
a
die nog zoo last
omziende : ja, 't was B e r t .
alleen op straat uitvoerde P
.
Maar ze dacht er verder niet over na ; ze voelde zich
nog immer zoo vreemd, zoo als uitgeheven boven het
gewone, dagelijksche leven, flu zij aan den arm van meneer
S 1 u y s w ij c k voortstapte in de frissche avondkoelte na den
regen . Meneer S 1 u y s w ij c k zeide jets en zij lachte en
haar lack kl onk als een schater in de stille straat. Dat
prikkelde haar : haar eigene stem zoo to hooren tusschen
die hooge zwijgende nachthuizeu
en telkens opnieuw, en
om niets, als in spel, lachte zij nu haar klankvol schatertj e,
alleen om 't pleiier van het zoo to hooren resoneeren .
Ook in 't stappen had ze pret ; wat klonk dat ! Aardig
toch het leven in een groote stad . Te denken dat in die
huizen achter die gesloten gordiju en de men schen flu al
lang in bed lagen, terwijl zullie flog op straat liepen ! In
de cafes daichten de menschen nog aan Been nacht. Tante ?
G e rr i t ? Die zouden nu ook wel rustig op een oor liggen .
Die leefden niet . Als Tante eens wilt dat zij flog zoo last
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. Het was maar goed dat ze
bier liep . ., met een beer!!
tegenwoordig den sleutel had en taste zoo vast sliep, dat
ze zelden wilt hoe last ze thuis kwam . Morgen . . , dan
was bet weer nit ; dan zouden de standjes beginners
.
en . . . ach . . , maar bet was toch al bijna morgen nu, de
avond was om ; meneer S 1 u y s w ij c k bracht haar flu thuis
en dan . . . dan was bet toch zoo goed als morgen !
Opeens was daar de angst van dien middag op 't
magazijn vol in haar terug . Het scheen wel of onverbiddelijk nu haar gedachten naar de zaak en dat „morgen"
werden toegetrokken ; de bestellingen, gesprekken van dien
dag op den winkel, alles warrelde plotseling door elkaar
in haar hoofd, onbarmhartig henn over 't mooie, uitg ehevene gevoel van haar genoten avond . En bet scheen haar
in haar angst nu, of er me~r nog bedorven moest zijn dan
zij aanvankelijk gedacht had ; herhaaldelijk vielen haar
dingetjes in die ze nog had vergeten of verzuimd, ook van
vorige dagen, en daarentegen wares er telkens andere
dingen waarop ze zichh dien middag had suf gedacht, die
haar nu eensklaps duidelijk voorstonden, hatelijk in bun
nutteloosheid nu, a,ls met woordje voor woordje van bet
gesprek dat ze er met de dame over had gevoerd : Mevrouw
L e e in a n, die nog die handsehoenen had moeten hebben
en de dassen voor juffrouw E k k e r s, waarmede ze zich ook
al had vergist . . . ze herinnerde zich flu duidelijk, dat die
had gezegd : ,, .A.lleen Been rooie" . . , en nu had ze haar
juist alleen in verschillende kleuren rood gestuurd, omdat
ze vanmiddag z66 zeker meende to weten dat ze gezegd
had : „alleenn rooie" . J ufrouw Sc h e 11 e m a n s had haar
flog gewaarschuwd : „H6 E m m a, ik dacht . . . " Maar zij
had volgehouden : „Nee juifrouw, ik weet bet zeker, alleen
rooie heeft juifrouw E k k e r s gezegd" . En nu was 't alles,
alles verkeerd . Stommert, stommert, die ze geweest was! . . .
„Wat is u ineens stil ?" vond hij, haar van terzijde aanziende . En zij, lachend : „Stil P welnee, hoe komt u d'r
bij . . . " ; maar haar lack was gedwongen ; bet was of de
plotseling weer opgekomen angst haar keel toekneep .
Hij was stil blijven staan ; keek haar ernstig in do oogen .
O . E . IX 11

12
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„Er is jets," zeide hij, „u verbergt jets voor me . Waarom
doet u dat ?. . . "
Zij antwoordde niet dadelijk, zag tegen de zwijgende
huizen op, toen, eindelijk : „A.ch nee . . . er is niets, niets,
niets . . . wat zou er flu moeten zijn ?" lachte zij zenuwachtig .
„U toot nog over uw zaak . . . ", zeide hij op-de-man af.
„Beken u eens eerlijk of het dat niet is . . . of u wel . . , zoo
moedig is . . . als u straks deedt voorkomen ? . . . "
,Zij barstte in snikken uit . „Het is alles, alles in de
war . . . " klaagde zij . Zij beefde ; bevende van opwindin g drong
zij zich tegen hem . Zoo teer en zoo zacht, als een verschrikt vogeltje, voelde hij haar trillend meisjeslichaam
tegen zich aan . Zij stonden dicht bij' den ingang van een
Bodega, die nog niet gesloten had, en : „U is heelemaal
van streek . . . u beeft er van . . . ga mee . . . ga mee naar
binnen . ., een glas wijn zal u goed doers . . ."
Hij troop de haar mee, en zij, willoos, liet zich leiden
als een kind . Er waren op dat oogenblik geen menschen
in het kleine, rijk geschjlderd en gestoffeerd salonnetje,
waar hij zich, in een hoekje, flu met haar neerzette op een
der zachte, gecapitonneerde canapes . Trillend, met gesloten
oogen, lag zij tegen hem aan, terwijl hij den kellner een
flesch wijn bestelde .
„U moet flu trachten kalm to blijven, kalm met mij to
overleggen wat we doers kunnen," vermaande hij en in zijn
stem klonk jets zacbt-bezorgds, als sprak hij tot een kind .
„Nietwaar . . . u gelooft toch immers dat ik u helpers wil ? . . . "
Zij opende even de oogen, zag hem aan, glimlachend .
Hij las nit haar bilk al de liefde die zij voor hem in zich
geborgen hield, en hij moest zich geweld aandoen haar
niet tegen zich aan to drukken en to kussen . . . Toen de
wijn gebracht was en zij dronk, klapperde de rand van 't
glas tegen haar tanden ; toch deed het haar goed, verkalmde
zij zichtbaar, kwam er weer een kleur op haar bleeke wangen .
,, Wat denkt u dat jk doers kan ?" ging hij voort, op
eon toon van geruststelling . „Ik weet wel, zelf heb ik geen
invloed in zoo'n zaak, zoo'n dameswinkel . ., maar ik ken
veel dames, die . . . enfin, jk geloof wel dat 1k . . . gesteld
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dat het . . , d at het . . , zoo erg bleek to zijn . . , als u ge. in 't honderd is . . ." Hij verwarde zich
looft . . , dat apes
in zijn zinnetj es ; wist eigenlijk toch niet goed hoe hij met
het geval zou aanmoeten . ,,Is het weenlijk wel z66 erg ?"
vroeg hij toen .
Zij glimlachte, knikte. „Het is in den laatsten tijd
eigenlijk nooit goed geweest," bekende ze, beschaamd, „al
lan g niet . . , de chef . . . de chef. . . "
„Nu, wat is er met den chef?" bemoedigde hij . ,,Was
dat z66 verschrikkelijk ? . . ."
„De chef heeft me al eens gezegd . . . dat hij . . , dat
het . . . beter worden moest . . , hij . . , hij is zoo streng . . , of
eigenlijk . . , ach nee . . , zoo streng is hij niet . . , maar die
Schellemans is zoo'n . ., is zoo'n . .,"
Zij snikte nog wat na, verborg 't gezicht tegen . 't bekleedsel van 't Bodega-salonnetj e . Toen barstte ze ineens
uit, met den voet stampend : „Ze is zoo'n sp66k".
Hij glimlachte om haar plotselinge heftigheid . Hij vond
haar mooi zoo, met dat rood, betraand gezichtje . „Kom,
kom, het zal wel losloopen," sprak hij nog eens haar
moed in .
Ze zag hem aan, verkalmd . ,,En . . . als het nu eens
niet losliep . . . als . . , als ik flu eens . . , mijn ontslag kreeg ?"
vraagde zij. Haar blik was z66 vertrouwvol nu op hem
gevestigd, als verwachtte zij in dat gevreesd geval van
schande en hopeloosheid zoo alle uitkomst alleen van hem, dat
hij niet anders kon dan haar even tegen zich aandrukken,
heel innig, en : „Nu . . , als dat gebeurt . . . " beloofde hij,
„dan . . . zal ik . . , heusch ik heb wel een beet] e in vloed .
en 't zal niet moeilijk zijn u dan" . . . Hij voltooide den
zin niet, bleef flu aarzelend, of hij zijn arm van haar mid del
zou terugtrekken . Maar zij streefde niet tegen ; haar grijze
oogen staarden hem maar aan, groot, als met gouden vonken
er in glanzend de pupillen, zeggend, jubelend een liefde,
die zich niet langer verbergen liet .
„E m m a . . . " Hij zeide het heel zacht, bijna smeekend,
en zij, droomerig, glimlachte, zonder to antwoorden . Het
was de eerste maal dat hij haar bij den naam noemde,
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ofschoon hij dien reeds lang geweten had . Het sidderde in
haar van een onbeschrijfelijk wel . En hij, door haar lijdelijke
overgave flu geheel been over zijn verlegenheid, drukte haar
nogmaals stiff ;~egen zich aan, en kuste haar. Toen was bet
eon vreemde gloed die uit de grauwe diepte barer oogeu
straalde, in 't midden waarvan de gouden pupil-von.ken
schitterden, in belle heerlijkheid . En, plotseling, had zij
haar armen geslagenn om zijn hats, en hem terug gekust,
op zijn voorhoofd, op zijn wangen, op zijn mood. Dan, als
moo, bleef ze in zijn armen liggen, de oogen gesloten .
Heel stil was bet in 't kleine salonnetj e, met een doffe
zwij ging van zwaa,r hangers de gordij n en, de mollige rood in g en
van canap~ruggen . Buiten, in de vochtigheid van den gestilden regen, grauwde de nacht . . .
Zij liepen nu weir buiten, dicht aaneen . Hij had haar
zacht gedwongen nog een glas wijn to drinkers, toen hij
gevoeld had hoe zij tegen hem aan to rillen lag, als in
koorts . Nu zou hij haar thuisbrengen . Zij spraken niet . Domp
hing de nacht tusschen de hooge geslotene huizen ; jachterig
klikten haar voetstapjes op tegen den bedaarden, vasten
gang zijner regelmatige stappen . Het was hen als gingen
zij in droom . E m m a ademde snel ; onder de spanning van
haar manteltje deinde haar borst ; in haar hoofd was bet
als een verre juiching van gezaug en klokkenspel. Zij
stonden flu voor bet huffs in de van Buerenstraat en werktuigelijk tastte zij naar haar sleutel. Doch zij vond hem
niet, had hem zeker vergeten .
„Ik hob mijn sleutel niet," zeide zij droomerig .
Hij staarde voor zich op de steenen ; er warrelde jetss
voor zijn bilk, hot blood in zijn slapen en poison bonsde
met zware slagen .
„Dan zal 1k je naar eon hotel brengen . . . " besliste hij .
En zwijgende, langzaam, gingen zij beiden de straat af..
Maar hot hotel waarheen hij haar had willen brengen
scheen gesloten, on zij liepen door . „Eon eind verder, Mar sm an . . ." had hij even verklaard . Toen overviel haar opeenss
eon onbestemde angst voor 't oogenblik van bun scheiding-
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dat nil aanstaande was, het ontwaken morgen in den grau-

wen dag . . . G u it l e p o n fr ti res . . . Het scheen haar, of
hij haar nu voorg oed verlaten ging . En zij sprak bet nit,
wat als een docker voorgevoelen in haar opstond : dat bet
de laatste avond geweest was . . .

„H e r m a n
. ik ben zoo . . . bang" snikte zij .

Hij drukte haar innig teg en zich aan, als een zwij gentle

belofte haar nooit, nooit to zullen verlaten .

Wat was het toen, dat als een geheimzinnig stuwende

drang, hem, komende aan bet kruispunt

van Everts- en

Lage-Veenstraat, niet rechts de Evertsstraat deed inslaan
waar bet hotel M a r s m a n was, maar, links, de Lage Veen-

straat, uitloopend op den Buitenesserstraatweg, waar zijn
eigen kamers zich bevonden ? God . . . o God ! Ms in wanhoop trachtte hij zich in to zetten tegenn dien vreemden,
zachten drank •, die stuwde . . ,

stuwde . . . ; 't was hem als

was hij er machteloos tegen, als dreef hem jets aan, dat
sterker was dan hij . . .
Zij stonden stil ;

zij

scheen bet niet eens to merken

hoe zij bier niet voor bet hotel stonden . Zij omklemde
hem vast, als in haar angst hem nu van zich weg to laten

gaan . . .

,,Em ma " . . .
Zij antwoordde niet ;

met gesloten oogen hing zij,

weerstandloos, tegen hem aan .

,,Em m a . . . als ik je . . . als we . . . eens niet . . .
Zij sprak niet ; zij hij gde zwaar, de lippen half-geopend ;
hij voelde d at, als hij n u haar gekust had, hij heur ziel
van die lippen zou hebben of gekust . . . God . . . o God! . . .
streed hij tegen .
Toen was bet, dat hij met een bijna bovenmenschelijke

inspanning, als met plotselinge wilskracht, woest jets brak

nit zijn binnenste, in een wreede bijna physieke scheuring .
Verruimd ademde hij op, terwijl hij, als een vader nu, haar

zachtjes van zich losmaakte . En zwijgend gingen zij den
weg terug, tot aan 't hotel Mars m an, waar hij haar met
een handdruk verliet . . .
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Iv .
„E m m a, E m m a, spreek zoo niet !" . . .
,,Is het de waarheid dan niet ?" vraagde zij bitter.
„Ik . . , weet het niet . . , voor mij misschien . . , maar
niet voor jou . . . het is zoo moeilij k . . , de juiste waarheid
to weten . . . "
Zij haalde de schouders op, lachte spottend . „Ik heb
dat mijn heele levee 66k gedacht L e o, maar nu, eindelij k,
weet ik dat ze is z66 als ik ze je zeg . . . "
„Neen . . . neen . . ."
„Ja . . . jawel . . . "
,,Em m a . . . E m m a . . . zeg me dan toch wat er gebeurd is, zeg me toch wat je hebt ! Er is lets, E m m a . . .
.
ik zie het in je oogen . . . zoo vreemd kijken ze me ears
en je woorden . . , ze snzjden . . . Zeg het me toch E m m a. . .
zeg het ! . . . "
Zij klemde de lippen opeen . „Er is niets . . . " zeide zij koeh
Wanhopig zag hij tot haar op. „Waarom lieg, je,
E m m a . . . " vraagde hij, zich zichtbaar beheerschend kalm
to blij ven . „Vertrouw je me dan niet . . , den k je dan noon
meer aan vroeger, toen we kinderen waren . . , bee je dann
alles, alles vergeten ?". . .
„Zwij g, ach zwij g Leo . . . "
„Ik heb zoo lang moeten zwij gee," antwoordde hij
somber. „Jaren, jaren heb ik het in mij gedragen . ` . die
herinneringen . . . soma had ik ze uit willen schreeuwen . . .
midden op street, tegen wild-vreemden . . . het barstte in
me, E m m a . . . ik had soma het gevoel of ik stikken moest . . . "
„Ach, zwijg toch . .." smeekte zij .
„Waarom nog langer zwijgen," ging hij somber voort .
„Heb jij gezwegen straks, toen ik je vroeg niet z66 to spreken
. zoo bitter . . . zoo mo . . . jij, die zoo jong
van je levee
en zoo onschuldig bent . . . die je heele levee nog v66r je
hebt . . , zonnig en mooi . . . "
,,Leo, Leo!! . . ." bad zij hem.
Zij zag hem aan in een groote vertwijfeling ; hare
handers wrongen als wanhopig ; in haar oogen nu zilveren
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tranen stonden, die langzaam neer gleden over haar bleeke
wangen . Hij ademde op in een zacht van verruiming .
„Tranen . . . " Het was of zijn zucht, vliedende, dit woord
ver mededroeg de ruimten in .
Zij weende zachtj es aan zijn zij, terwijl zij verder liepen .
Het was een Zondag-middag in bet begin van Februari ;
de velden aan weerskanten van den weg lagers dik onder
de sneeuw ; bleek-goudelend stood hoog de zoo aan de
helder-blauwe lucht . De weg, leg van wandelaars, strekte
zich recht, met zijn zwart-kale boomenrijen, voor hen uit .
A.an burs, linkerhand, op een afstand, gestold, lag kleurloos
de Rijssel. En E m m a, weenende, moest denken aan vroegere
Zondagen, dat ze her ook geloopen had . . . toen bet zomer
was . . . Hoe anders was bet alles toen, hoe anders . . . Waar
toen groene velden waren lag nu sneeuw . . . een koude
kilheid van wit . . ."
„Emma . . ."
Zij antwoordde niet, bleef zachtj es snikken . En hij,
hartstochtelijk : „0 E m m a, ik ben zoo blij . . , zoo blij . . .
dat je schreit . . . Zie je, toen je zoo kil, zoo strak was . . .
je stem zoo scherp . . , deed je pijn . . , was ik bang voor
je, E m m a . . . maar flu schrei je, flu schrei je! . . . " jubelde
zijn stem .
als een zonnestraal
Wat was bet toen, dat
even
over een eenzaam land, gleed over de starre wanhoop
Lang, lang geleden
barer ziel : deze herinn ering :
in een kleine provinciestad een stille stadstuin . Twee
kinderen speelden er, wild, met een sportkar, bet meisje
er vbbr, tusschen de boomers als een paard galoppeerend
de kiezelpaden door, de jongen zittend op bet voorbankj e,
een zweep in de hand . - ,,Huu paard, huu paard ! . . . "
had bet jongetje geroepen, en bet meisje, rood, lachend,
in de warreling van haar krullen, draafde . . . Af en
toe, onder bet spel, sloeg een oude kerkklok de urea .
Toen had een tipj e van de zweep bet meisje in den teals
geraakt, dock, ofschoon bet pijn deed, perste zij de lippen
opeen, wilde niet schreien . Toch stood ze een oogenblik
stil, de hand aandrukkend tegen de gekwetste plek . „E m m i e,
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heb ik je pijn gedaan? ., . Zeg dan, E m m i e. . ." drong bet
jongetje . Doch bet meisje had heftig geschud van neen,
was de lippen opeen blij ven persen . „Als ik flu maar wilt
of je pijn hadt !" klaagde schuldbewust bet jongetje . Toen
was er Ian gzaam een traan gerold over 't warm e gezichtj e
van 't meisje . En : „Je built . . . je built !" had triomfantelijk
bet jongetje geroepen, wegwerpende zijn zweep . . .
Wat was bet dat nu, na jaren, deze herinnering : de
kleine thin, die kinderen, die woorden . . . deed oplichten
even, deed voorbij-lichten even, als bliksemschicht aan donkeren nachthemel, dra weer versomberd ? . . . 0, de weemoed van dat even-licht, die even-glare in de donkerheid,
donkerheid barer rinds dagen verstarde gedachten ; de omte-schreien e zachtheid dier stem van bet jongetje, de late
zonglans van den stiller tuin . . .
,,Em m a . . . E m m a . . . kan ik dan niets, niets voor je
doer . . . Emmie? . . ."
.Hij wilde zijn arm om haar been leggen, haar troosten,
dock zij maakte zich los, liep sneller voor hem nit den weg
op, haar arm aandrukkend tegen de schreiende oogen .
„Last me . . . alleeu, . . "
Waarom had zij hem dan ook weer ontmoet en waarom
had hij zoo tot haar gesproken, flu zij dood was, dood was
voorgoed ? . . .
Waarom zich vastgeklemd aan hem die haar toch niet
helper kon, die een vreemde voor haar was geworden . . .
voor wien zij bang was . . . Was ze dat . . , bang ? En was
hij . . , een vreemde ? Zij herinnerde zich bang voor hem to
zijn geweest, bang voor dat vreemde in zijn oogen, ale van
bang voor bet Geheim dat
dol-fladderende vogels eens
hij achter die oogen verborgen held, bet Geheim van zijn
lever, bet van haar niet gewetene, beangstigende . . . Maar
was zij bang ?
nu
Of was zij bang slechts voor zichzelve, de kilte, den
dood in haar eigen hart, en bang, o bang voor die ruimte
om haar been, overal . ., overal . . , waarin zij steun-loos ging . . .
Door L e o alleeu gelaten en weer thuis, in de zwijgende
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stilheid van haar eenzanae kamer
tante scheen met
G err i t to ziju uitgegaan
lag zij neergezakt op een stoel .,
met grouts droge oogen . . .
Het begun to schemeren . In het wittig-grauwe, waterige
wintermiddaglicht, dat door het venster biunentreurde, stonden de meubels in een versteven nuchterheid van stugge
kamerdingen om haar road, met fletse schampen en vegen
over hier en daar een stoelleuning, den rug van de oude
paardenharen canape, het blad van de tafel . Op de glazen
lijst- en der twee, drie gravures aan den wand, lag de middagschijn gestold in doode lichtplasjes ; de vergulde candelabertjes op den schoorsteenmantel glimmerden bleekjes als
met iets van rijkdom in de grauwe dorheid van het langzaaul vol-sch emerend vertrek . Een drukkende stilts hin g
er ; in de straat beneden of en toe 't gepraat van Zondagsslenteraars vreemd-hel ; 't g eklik van stappen . . . Verder
niets dan het tikken-takken, tikken-takken van de kleine
pendule . . .
„Zou G err i t 'm opgewonden hebben ? . . . " dacht E m m a,
en haar oogen staarden in hun grouts, droge staring naar
den schoorsteen, van waar het tusschen 't bleeke geglim der
candelabertj es tikke-takte . ., tikke-takte . ., tikke-takte . . .
Gek zoo'n klok . . . hij leefde niet . . . 't was een dood
ding . . . en toch hield het zichzelf in beweging . . . Zou
G e r r i t hem opgewonden hebben . . , zij vergat het altijd . . .
en als hij stil bleef staan kwam ze to last bij G u i 11 e p o n
f r er e .
s morgen . ., to last
. ze zou het vragen . . , aan
G err it . . . of-i hem had opgewonden . . .
Maar haar gedachten verzweefden, als tuimelden ze weg
in de leegte van haar hoofd
en stil lag zij weer, geheel
flu weer denkloos, geknakt op den stoel waarop zij, thuiskomend, zonder hoed en mantel of to doers was neergevallen .
Rondom haar drukte de kamer in benauwend zwijgen . De
schemer, traag, vloeide door het venster binnen, en het
restje bleeke licht van de starre kamerdingen, de glanzingen
verkropen, verwaterden weg, in krimpende glij dingen of
langs de stoelruggen, de glaslijsten der twee, drie gravures
aan den wand. Van beneden, de eerste verdieping, klonk
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dof gebons van rustelooze voetstappen, flu eens in dezen,
dan in genera hoek der kamer, sours even stil . . . maar dan
weer boas-doffend . . . Tante die, thuisgekomen, liep to beredderen . Van straat nog steeds bet hel gepraat, gelach
der Zondagsmenschen . . .
E m ma, ofschoon niet aan bestemde dingen denkend,
haar gedachten weg in de ij le leegheid van haar hoofd,
voelde niettemin bet kleinste der geluidingen our haar heen
haar gehoorvlies en haar hersenen raken, als in een verscherpte werking barer zintuigen . Het boos-geloop van tante
beneden was als geloop op haar hersenen, flu her, dan daar ;
de tikkende pendule prikte bij iederen tik er als een gaatj e
in, en de stemmen van straat kletsten koud, als met een
natten, kouden doek, er op neer, of dreunden er door heen,
waarbij 't leek of haar hersens een ijzeren brug waxen,
waarover een trein dreunde . . . Het vermoeide haar, al die
geluidjes, haar rusteloos kwellend in de dompe zwijging der
kille schemerkamer, waar ze bet petroleum-kacheltje had
laten uitgaan en de atmosfeer gerimpeld hing van kou .
Kou en de drukkende stilte rondom haar, waarin de kleine
geluidjes pijnlijk kwelden .
Zij kreunde. Ze was moe . Ze zag haar schaduw op
den wand vreemd-schimmig ; als met de fladdering van een
grooten vogel piekten de veeren van haar groot-ronden
hoed er boven nit tegen 't grijze behang. Ret scheen haar
of ze nooit meer zou kunnen opstaan . En of bet nooit
meer licht zou worden en warm . . . altijd die schemering . . .
die kilte . . .
Toen, vreemd, maar ontwakend aan den morgen van
den nieuwen dag, de nieuwe week - die met een reflex
van witte sneeze wfrischheid doordrong tot in haar nog
schemerige alcoof voelde zij zich heel kalm, bijna vredig
to moede . Terwijl ze nog even liggen bleef, na werktuigelijk
gezien to hebben dat bet nog niet last was, -- de handen
voelde ze voor de eerste maal
gestreugeld onder 't hoofd,
in deze laatste dagen zich in staat our kalm, zonder dat
haar denken dadelij k vertroebeld en verward werd door
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smart, na to denken over H e r m a n en de woorden die hij
haar geschreven had . . . En z66 groot was deze kalmte nu
plotseling, dien morgen van haar ontwaken, dat ze kon
opstaan, het lamp] a aansteken op haar nachttafeltj e, den
brief to voorschijn halen en hem, zittend op den rend van
haar bed, herlezen zin voor zin, zonder dat het haar warrelde, haar duizelde, alsof vuistslagen haar bonkten tegen
't hoofd . En het was haar flu, dat zij herlas, alleen een
lichte verwondering dat er dat alles stood, met zulke woorden, in zulke zinnen, als had zij gemeend dat er heel jets
anders stood, als had zij ; die vorige malen, ook heel jets
anders gelezen . . . Hoe was het toch, dat nu geen bitterheid, geen wanhoop in haar streden, zij de vuisten niet
krampte, haar lippen niet beet ; a1166n als een lichten n evel
dat wags zag trekken voor haar blik, als door tranen vann
medelijden ? Medelijden met zichzelve, maar ook met hem . . .
H e r m an . . . En al lezende vroeg zij zich af, of hij anders
had kunnen schrij ven den hij gedaau had . . . of hij niet de
waarheid sprak, waar hij schreef : dat het niet kon . . . Het
scheen haar, in hare kalmte, eensklaps toe as de onverbiddelijkheid in den loop vann het leven, dat altijd was, als
het zijn moest . . . Arme H e r m an . . . ook hij moest veel
geleden hebben en nog lijden . . , om haar . . . Want o, zij
voelde dat het waar was wet hij schreef, al deed het haar,
terwijl ze dit voelde, piju .
„Het meet E m m a, lieveling,
het moet . . . O, zie het toch, zie het toch, en vergeef me
als ik je to zeer heb liefgehad . . . . " Hij sprak over hun
verschil in stand, in opvoeding, dat zij nooit, nooit zoudenn
kun.nen wegcij feren . Hij smeekte haar toch in to zien, dat
ze 2n een huwelij k op den duur niet semen zouden kunnen
gelukkig zijn . Er zou altijd jets tussehen hen blijven, als
een muur . 0, dat ze toch wilde gelooven hoe ontzaggelijk
veel het hem kostte to schrijven als hij deed, omdat hij
wilt dat ieder woord haar piju moest doen en hem zelf 66k
piju deed, omdat hij van haar was geen houden als hij noon
van een vrouw gehouden had . Doch hij mocht zich niet
door zijn gevoel laten meesleepen ; hij moest kalni en verstandig zijn, h66 hatelijk het hem ook viel . En zij ook, o,
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hij smeekte 't hear, m oest kalm blij ven en den zou zij inzien dat het niet kon . . , dat het beter was dat zij elkaar
niet terug zagen . . .
Hij eindigde met de hoop nit to spreken dat zij spoedig
heel gelukkig worden mocht met iemand die hear hem zou
doen vergeten . Ze moest trachten hem to vergeten, wilde
ze ? Dat hij hear dit vroeg was zijn straf, zijn boete, voor
de smart die hij door zijn onnadenkendheid hear had aangedaan. Dat zij scheidden was, wijl hij huiverde de mooie
oogenblikken hunner liefde, die als een rein licht in zijn
herinnering zouden blijken naglanzen, to doen ontwijden in
een volgen.d leven van semen-zijn, waarin, hoe lief ze elkander ook bl~ven hebben, hoezeer zij zich geheel voor elkaar
zouden trachten op to offeren, iets sterker zou blijken den
zij, den hun meest toewijdende liefde . . . .
De laatste woorden van den brief waren woorden van
dank, van eerbiedigen, liefdevollen dank voor de mooie, de
heerlijke oogenblikken die zij hem had geschonken . . . .
E m m a, in dit morgenuur, bij den zachten schijn van
het lampje in hear alcoof, las den brief verseheidene malen
over ; en telkens weer was er die verwondering, dat er dat
alles stood, met woorden die niet beukten als smalende
vuistslagen, dock waren als verdrietige, ernstige oogen, als
lippen nog na-prevelend liefdevol heur naam . . . . En hear
blik bleef rusten op wet hij schreef van dies muur, dat iets,
dat sterker zou blijken den zij, den hunne grootste liefde,
dat geheimzinnige „iets" van opvoeding en gewoonte,
dat zat in het bloed . . . .
Zij dacht aan de tallooze malen dat zij het reeds gevoeld had, iatuitief en plotseling, door een enkel woord,
een blik, op oogenblikken dat zij aan zijn zijde, op een
wandeling, in een cafe, zich weggedroomd had in het volmaaktst geluk. Was dat „iets" er niet geweest, dien avond
dat hij hear over boeken gesproken had, en dien anderen
avond, waarop hij hear had verteld van de dames die bij
zijn ouders aan huffs kwamen en met wie hij danste ? De
avonden dat zij stil en neerslachtig was geweest door de
gedachte voor hem niet meer to zijn den een amuzement 2 , •,
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Doch wat zij then alleen vaag, als een onvoldaanheid,
een schaduw had voelen nevelen over haar geluk, zoodat
nooit d at geluk was volkomen geweest, dat scheen haar
nu, bij 't lezen en herlezen vann zijn brief, zoo eenvoudig,
zoo klaar-duidelijk, als een wreedheid van levee en van
liefde, waaraan Been ontkomen was .
Er werd geklopt .
„Ben je op, E m m a ? 't Is over zevenen . . . " En nu zij
ja-a . . . . met het gewoonte-roepj e van elken morgen terug
riep dat zij gehoord had, streek zij haastig den brief in de
vouwen en begon zich dan to kleeden, plotseling al hare
gedachten voor het heden, den nieuwen dag, de nieuwe week,
den Maandag, japonnen, blouses, G u ill e p o n f r e r e s . . .
ZESDE HOOFDSTUK .
I.
M a r i e, in de zaak, had er even terloops naar gevraagd : of het uit was? - met een spot-flikkeringetje in
haar mooie, brutale oogen . Doch then ze zag dat E m m a
bleek werd en zich haastig afwen .dde, in plaats van zich
groot to houden, er om to lachen, zooals M i e n of D o r a
of zijzelve zouden hebben gedaan, kreeg ze toch wat medelijden en : „Gut, ik moist Diet dat het z66 erg „an" was
tusschenn jullie" . . . verontschuldigde ze en troostend voegde
ze er aan toe : „Enfin, voor hem een ander moet je maar
denken ; er loopen zooveel kwieke ventjes road he? En
meenens wordt het toch met geen een . We doers het dan
ook maar uit tijdpasseering Diet' Maar 't is jammer voor
jon, want een knappertj a was-i toch, met zij n baard . . . "
Ach, M a r i e meende 't zoo kwaad Diet, moist E m m a
wel, en ook Dora en Mien en Greta Rikkers Diet, en
al de anderen die haar in de voorafgaande dagen als terloops, met alien, even, als dat spot-flikkerin etje van voldoening, gevraagd hadden : ,,of het nit was", of gezegd
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„o ja, 't is uit niet ?", of geinformeerd : „zeg, wie van
jullie beiden heeft 't afgemaakt, jij of hij ?" -- Want hoewel zij wilt dat die anderen haar „dat mooie heertj e"
altijd misgund hadden, zoo voelde E m m a wel hoe het
meer bemoeizucht was dan kwade wil, welke onder de
winkeljuffrouwen, zoo boven als beneden, de questie „die
S l u y s w ij c k-je-weet-wel" gedurende enkele dagen in de
vrije oogenblikjes tusschen het helpers der dames door, tot
een gelief koosd onderwerp van gefluister en gegichel had
gemaakt. Hoe moisten zij ook, hoe konden zij begrijpen
dat ieder woord, iedere zinspeling op hem haar pijn deed,
de luchtige schepsels die zedf elk oogenblik van „arrant"
(zoo drukte Mien het plechtstatig uit) verwisselden ; al
naar ze krijgen konden den een of den andere namen, den
minder cheque dadelijk latend voor den chicquere ?
Er stak zoo veel kwaad niet in, wilt E m m a nu wel ;
moat haar in 't begin, op haar dansavondjes, haar wandelingetjes met M a r i e of M i e n naar de muziek, vervuld
had met een gevoel van onbehagen, als van schaamte en
nieuwsgierigheid tegelijk
daar had ze al lang geleerd
niets vreeslijks, niets geheimzinnigs meer achter to zoeken
moat lacherig gevrij, moat tegen-zich-aan-gedruk, sours een
kus, en 't was al . . .
Doch pijnlijk was 't haar nu, to moeten voelen, hoe
die anderen haar verhouding tot H e r m a n geheel beschouwden als een van hun eigen tallooze verhoudiukjes
van een, twee avonden, een week sours, alienn op hun beurt
verbroken met een lack of een boosheidje, of ook wel door
niets, de toevalligheid der omstandigheden alleen, dock in
ieder dier gevallen onbetreurd, vergeten reeds op 't zelfde
oogenblik . Dan herlas zij, thuis gekomen op haar kamer,
Her m an 's brief : hoe hij schreef van „de mooie oogenblikken die ads een rein licht in zijn herinnering zouden
blij ven naglanzen", en ze dacht na over de beteekenis van
deze woorden, in stil, vaag gedroom . 0 neen, ze begrepen
dat niet, die anderen : moat lie fde was . Ze ontheiligden haar
door hun gescharrel en gedoe, dat ze hen toch wel sours
met het woord „liefde" had hooren bestempelen . En pein-
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tend, terwijl haar de tranen in de oogen drongen, kon zij
nu zelfs medelijden met die „vri;endinnen" gevoelen, van
wie nooit a&n een ware vriendin voor haar was geweest .
Ze zag hun bestaantjes zich voor haar afrollen in de kleine
tragiek van hun :
levee opgesloten lange dagen in muffe
winkelruimen, waar de zon nauwelijks d6ordrong, 's avonds
wat lachend of vrij en d met heeren, die haar gebruiktt?n
als amazement en vrijpostig deden voor de aalmoes van
een hop koffie of een kaartj e voor 't Variete, een enkele
maal, als ze erg royaal waren, een soupertj a bij R e n g e r s
met wijn, zelfs champagne . . . . dan, sours, na jaar en dag,
een huwelijk met den een of anderen burgerjongen, klein
huisje, geploeter, altijd rommel, altijd stukkend goed van
gauw veel kinderen, geldzorgen, eeuwige ruzietjes over en
weer . . . , de Zondag en als een verademing, een oase . . . .
dock oase vann stof en zon, voile c;af~-tuinen met schettermuziek, gesjouw achter kinderwagens over eindelooze wegen ...
Of, ongetrouwd, verdrogend in de duffe ruimte van het
magazijn, verzurend, oud en leelijk voor den tijd, tot de
dood kwam als een weldadige verlossing . . . .
0, medelijden voelde E m m a met ze, diep, diep medelijden . Omdat ze de lie fde niet kenden, ongeliefd en ongenoten hun bestaantjes voortsleepten door de jaren heen naar
het einde . . . . Was zij dan niet gezegend boven velen, ooh
al was haar liefdegeluk aan haar voorbijgegaan voor zij hot
recht gegrepen had 2 . . . . Was eens geliefd en door die
liefde geleden to hebben niet beter, heerlijker, dan nooit
de liefde enn het liefde-leed to hebben gekend ? . . . .
Was het niet wonderlijk, dat het levee, ondanks alles,
nooit zijn stagen loop veranderde ? Dag in, dag uit atonal
zij 's morgens op, kleedde zich, maakte toilet, veel werk van
haar kapsel vooral, our naar G u i lie p o n f r e r e s to gaan,
waar zij, met de drukke wintermaanden, den gan when dag
onafgebroken in touw was .
En 't was vreemd, maar
de energie, de ambitie voor de zaak, die haar, to kort,
vervuld had en waarnaar zij sedert zoo lang to vergeefs
had terug gezocht, prikkelde, na haar breken met Herman,
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nu eensklaps weer haar lust, staalde haar werkkracht, deed
haar zelfs zonder veel moeite heenkomen over de kleine
teleurstelling, dat er voor Mar een meisje van boven bij
H a a n t j e s op de coupeurskamer was geplaatst en zij dus
voorloopig gedwongen bleef beneden to vliegen op de
commando's van Schellemans .
Den morgen, volgend op den bewusten laatsten avond
met H e r man, was zij, ondanks bet jubelend geluk barer
blank in haar stralende liefde, toch met een bezwaard hart
van 't hotel Mars m a n eerst even naar huffs en daarna
naar bet magazij n gegaan, in afwachting van de din g en
die komen zouden. Maar er was niets gekomen, althans
niet bet verschrikkelijke dat haar beangste, ontzenuwde verbeelding haar dien vorigen avond als minstens een ontploffing, een failliet van G u i 11 e p o n f r e r e s door here
onachtzaamheid voor haar had doen opspoken . Er waren in
den loop van den dag, en ook nog de volgende dagen,
een paar reclames ingekomen : een nijdig briefj e van de
Douairiere H o e c k van A l t e n s t ey n : waar haar mantel
bleef en dat, als ze niet op de dingen rekenen kon, ze
naar een anderen leverancier zou omzien,
juifrouw
E k k e r s, die snibberig op haar hooge beenen den winkel
was komen binnengestapt, om to vragen of die juifrouw,
die haar geholpen had, dan kleurenblind was, om haar
enkel roode dassen to sturen als ze juist om ge~n roode
gevraagd had . Mevrouw H e y l i g e r s, een lief, oud, alleenn
wat bedillerig menschje, met vriendelijke oogen en kittige
beweginkjes, wier naam op de circulaires van alle mogelijke
liefdadige instellingen in en buiten de stall to vinden was
en dat E m m a altijd zichtbaar protegeerde als ze in den
winkel kwam, door haar slechts willende geholpen warden,
waarbij ze haar, met haar fluweelachtig-zacht, wat beverig
stemmetje gewoon was „kind", of „lieve kind" to noemen,
--- mevrouw H e y l i g e r s had haar ditmaal in een hoekj e
gewenkt, en
„Scheelde er wat aan, gisteren, kind ? . . . . "
E m m a, met een kleur : „Schelen mevrouw ? Hoe meent
u? . . . 1k . . ."
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De goedige, grijze oogjes der dame waren haar met
jets moederlijk-doordringends blijven aanzien .
„Gears hoofdpijn P" vraagde ze .
„O nee . . . heusch niet, mevrouw . . . " verzekerde E m m a,
steeds kleurend .
Hat menschje had even voor de toonbank heen en
veer getrippeld, om zich heen gezien ; gesnoven .
„Nu, 't zou zoo'n wonder niet zijn, kind," had zij vergoelijkt, „als jullie eens hoofdpijn kregen ; den heelers dag
in zoo'n bedompten winkel . ITS zou bet niet uithouden, dat
weet ik wel . . . "
„0 mevrouw, daar zijn we aan gewend . . ."
Nog eens snoof, nuffigjes achter haar voile, de oude
dame ; speurde met de oogen langs de wanders en 't plafond .
„Zoekt u jets mevrouw ?" waagde E m m a . En bet
menschje : „Hm, ja . . , heb jullie bier gears ventilatie ?"
„Jawel mevrouw . . , daar in dien hoek . . , ziet u bet
nlet raaien ? . , . '
„Hm, ja. . . anders to klein voor zoo'n groote ruimte . .,
onverantwoordelijk van je patroon, kind, tegenover jullie . . .
bet is bier compleet benauwd . . ."
„O, maar mevrouw, al die mantel- en japonstoffen
moat a denken," verdedigde E m m a haar winkel en haar
patroon .
„Hm . . , nu . . . enfin . . . bij gelegenheid toch eens over
spreken . . , maar . . , vat 1k zeggen woil . . , lieve kind : je
hebt gisteren mijn handschoenen vergeten . Hoe komt dat ?"
„O mevrouw, bet spijt me zoo . . . maar 't was zoo
druk ziet-u en . . . "
,41 goad, al goad," tikte bet dametje met haar naaldfijn paraplutje op den vloer, als scandeerend hare woordjes . „Dus . . , ik kan er vandaag op rekenen, . . vast? . . ,"
E m m a, ij verig noteerend in haar journaaltje : „O
ja, mevrouw . . . secuur . . , zoo tegen zes, is dat goad ; dan
komt de knecht met zijn loop dien karat uit . , ."
Mevrouw H e yli g e r s knikte, zich naar de deur wendend, welke E m m a, naar voren schietend, zich haastte
voor haar to openers .
O . E . IX 11
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„Anders . . , als u ze liever wat vroeg er heeft . . , dan
stu ur ik den jongen wel even . . . " opperde E m m a volijverig.
„Hoeft niet, hoeft niet, als ik ze om zes of zeven dan
maar heb," antwoordde hat menschje, en vriendelijk knikkend : „Nu, dag juifrouw . . . "
A.lleen bij 't vertrekken had mevrouw R e y l i g e r s de
gewoonte hat moederlijk-beschermende „kind" voor hat
maar off.cieele „juffrbuw" to doers plaats makers, en E m m a,
die dit gewoontetje kende, knikte dankbaar-glimlachend,
lichtj es buigen d : „Dag mevrouw . . . "
Eenn lief meisj e toch, dacht mevrouw H e y l i g e r s, de
straat op tippelend, of en toe kennissen groetend . En zoo
beschaafd . . , flood jammer flat zoo'n kind haar jonge jaren
in zoo'n winkel to verslijten heeft . Ja, die sociale nooden,
die sociale nooden . . , als we door daden maar eens de
helft konden en wilden doers van wat we doers met woorden, dan . . . Maar ik zie flat het hoog tijd is voor m'n
Vereeniging ; mijn dames zullen me met smart verwachten .
Vooreers t dus nog maar wear wb6rden ; enfin, wie weet of
de daden dan niet nog eens volgen . . .
„Wat was er met mevrouw H e y l i g e r s? Al wear jets
niet in orde P" . . . had S c h e 11 e m a n s nit haar kantoorhokje gesnauwd, zoodra hat ears oogenblikje leeg was in
den winkel .
„Ach, ze moest handschoenen . . . " onwilligde E m m a,
bezig met opruimen . De stem van de schellevisch wekte
altijd, al was ze ook met de baste voornemens bezield, een
geest in haar van onverschilligheid en verzet .
De aerate juffrouw bromde wat . „Als jij toch je eigen
zaken deedt was je al je klanten in een paar dagen kwijt,"
voorspelde zij weinig rooskleurig .
„Ik hoop ze nooit to hebben," pruttelde E m m a . Dat
vervelende mensch had haar heelemaal nit haar stemming
gebracht .
Zoo was ailes, waartegen ze zoo als een berg had opgezien, op niets uitgeloopen. Niet eens was ze, zooals
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vroeger al eens was gebeurd, bij den chef aeroepen om de
gevreesde vermaning, laat staan haar ontslag to vernemen .
S c h e 11 e m a n s scheen dus niet geklikt to hebben, hetgeen
E m m a verraste en haar op den duur zachter jegens de eerste
juffrouw stemde, die toch ook een alles behalve benijdbare
positie had .
Neen, zij had reden tot dankbaarheid en ze
wilde haar best doern flu voortaan ; wat bestond er ook
vender voor haar dan to trachten een goede winkeljuffrouw
to worden, die 't den dames zooveel mogelijk naar den zin
maakte ?
„Voor het heil der Dames" had ze eens voor
een boekwinkel den titel gelezen van een roman . Voor het
lieul der Dames! dat zou voortaan haar lijfspreuk zijn . En
had ze, als het levee haar to droop, to troosteloos-eentonig
worden ging, niet voortaan als een schat, een lief kleinood,
diep weggeborgen in het binnenst van haar ziel, de glanzende herinnering aan de mooi-heerlijke oogenblikken met
Herman;
zou het dankbaar herdenken daarvan haar
niet behoeden voor algeheele moedeloosheid, een gevoel van
eenzaamheid dat to zwaar zou worden om to dragen ? 0 zeker,
er waren er zoo tall oozen die veel minder bezaten dan zij,
zoovele meisj es in wier levee de liefde nooit warmend
geschenen had, al was het dan ook maar voor een enkel
oogenblik .
Vriendelijk, bereidwillig, opofferend to zijn voor degenen
die minder hadden dan zijzelve . . . . was het nil voor het
eerst dan, dat het haar toescheen hoe men ook hiervoor
levee kon en gelukkig zijn ? . . . .
Het was een gedachte
als een herinnering
van
vroeger, het ouderlijk huffs ; een gedachte uit het oude,
ernstige Boek, waarin zij in de laatste maanden peen oog
meer geslag en had . Ads zij haar lectuur nu weer opvatte
en voihield, trouw, iederen avond, voor ze naar bed ging,
een capittel to lezen en ook God to vragen haar to helpers
strij den tegen hare zonden en tekortkomingen,
zou God
dan hooren willen en haar kracht schenken P
Bij deze gedachte scheen het of, van 't portret op de
least, haar moedertje haar toelachte . . .
(Slot vo lg t .)
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F. J. W. D R I O N.
Car 1 y 1 e maakt ergens in zijn French Revolution een
geestige vergelijking tusschen onze twee soorten van burgeroorlogen, de moderne snort of den parlementair-logischen
strijd met de tong, en de nude snort of den strijd met de
vuist in staal gehuld op het slagveld --- een onderscheid
zeer ten nadeele van de eerste, zeg t hij . Immers in den
strijd met de vuist, waar men met het uitgetogen zwaard
tegenover zijn vijand staat, is een goede slag beslissend ;3
want volgens de wetten der natuur is de mensch, zoodra
de hersenen uit hem zijn, eerlijk dood, en veroorzaakt u
verder geen moeite . Maar hoe geheel anders is het, wanneer men met argumenten strijdt ! her kan men geene
nog zoo bepaalde overwinning als beslissend beschouwen .
Men sla zijne tegenpartij neder met parlementaire smaadredenen, totdat hij alle besef verloren heeft ;
men snijdehem in stukken, en hange de eene helft op dezen, de
andere op genen dilemma-term ;
men sla de hersenen
of het denkvermogen voor een oogenblik geheel nit hem
het is alles to vergeefsch, hij herstelt zich en herleeft den
volgenden dag, en scherpt opnieuw zijn gulden wapenen !
Misschien zou men een gelijk onderscheid kunnen vaststellen tusschen twee soorten van veldslagen, lien in den
volkerenkrijg en den verkiezingsveldslag . En het weinig tra
gische in dezen laatste is dan ook wellicht de oorzaak,
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dat simmer een D e t a ill e of N e u v ill e episodes eruit op
het dock brachten . Ofschoon toch menig tafereel niet
zonder dramatische waarde en beteekenis zou blijken .
Daar was met name in den strijd van de vrije-liberalen,
bij de jongste Kamerverkiezingen, jets dat wel afzonderlijke
teekenin g v erdiende : Een jonge partij, kampend voor het
behoud van een nog verre van sterke positie . Aan den
rechterflank b eheel ongedekt, links of slechts schoorvoetend
gesteund, of zelfs vinnib bestreden . Met sterke overtuiging
maar zwakke troepen en zwak trader . Reeds bij het
eerste treffen gedecimeerd, en toch tot het einde standhoudend bij de beginselen .
Naar politiek gebruik kon zulk een houding slechts
smaad en schimp verwerven . De gansche bent concurrenten
onder de poltitieke manners van zaken wist duidelijk to makes
hoe daze afloop het naderend bankroet van het vrije liberalisme beduidde . Wie zoo zijn personeel moest verminderen
kon straks zijn winkel sluiten . En men had het wel voorspeld immers !
Het conservatisme
zoo meende zeker in den laatsten
tijd weer wonderlijk „democratisch" anti-re volutionnairisme
het conservatisme had nooit langen levensadem . Een
halve eeuw terug had het een poging tot groeien beproefd .
Nil als then zou het bij een poging blijven .
Och, oreerde een luidruchtige democratic, met veel
armgezwaai de aandacht van haar gebroken ruiten afleidend,
hoe kon nu eon winkelier de dwaasheid begaan een politiek
bestaan to bouwen op zoo schrale clandisie als die van een
troepje werkgevers .
De linker buur
goed zakenman zelf
beduidt met
zekere hooghartige nonchalance aan de belangstellende
voorbijgangers dat verzuimd is to letters op den eersten eisch
van alle zaken doers : alleen uitstallen de artikelen waarnaar vraag is . Maar insinueert hij met schouderophalen
misschien wares die artikels juist niet voorradig .
Echt en onvervalscht zijn die dingen alleen bij mij to
troop, verzekert de man van de volksbazar . Jullie maakt
ze na omdat ze zoo good van de hand gaan . Laat hij nu
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nog maar eens probeeren er andere wares voor in de plaats
to verkoopen, omdat de mijne schadelijk voor de gezondheid
zouden zijn, en last hem dan ervaren of ik niet net zoa
lang oploopen voor zijn winkel organiseer, tot zijn heeler
standje verloopen is !
Er is wel niemand die zijn taken naar de adviezen
zijner concurrenten regelt . Of zich bezorgd maakt bij hun
hoofdschudden . Maar toch is, voor wie, (als I b s en ' s
Stockmann) bemerkt dat hij alleen staat, ook al gevoelt hij
vaag nu juist „de sterkste man ter wereld" to zijn, een
onderzoek naar de kracht zijner positie niet geheel overbodig. Ik wil trachten na to gaan wat de vrije-liberalenn
bij de Juni-verkiezingen tot zoo geIsoleerd optreden bracht,,
en welke vergezichten hun standpunt biedt .
In het voorbijgaan de geenszins nieuwe opmerking dat
bij ors huidig kiesstelsel de afloop eener stemming allerminst de juiste kracht van een partij uitdrukt . De vrije
liberalen veroverden 4, de unie-liberalen 21 zetels, of rneer
dan 5 maal zooveel, terwijl zij slechts (bij de eerste stemming) ruim 3 maal zooveel stemmen uitbrachten . Naar evenredigheid van bet aantal stemmen zouden de vrije-liberalen
op 5, de unie-liberalen op 16 zetels aanspraak gehad hebben .
Maar zelfs z66 verkrijgt men geen juist beeld . De Unieliberalen stelden candidates in 44 districten, de vrije liberalen
slechts in 22 : in Rotterdam in 1 van de 5 districten, in
Amsterdam in 3 van de 9, in den Haag, hoewel daar eon
groote afdeeling is, in geen van de 3 districten . In Vee .ndam, Lochem, Zutfen, .A.rnhem, districten niet zonder
invloed voor bet vrije-liberalisme, werd geen kleur bekend
om niet in de kaart van den tegenstander to spelen .
Groningen onthield zich om den persoon van den vrijzinnigdemocratischen candidaat . Oostburg, verre van vrijzinnig
democratisch, stelde geen vrij-liberaal tegenover den beer
V o r s t e r m a n van o y e n, omdat, in dit bijzondere geval,
de uitslag van den strijd vooraf vaststoud, en hoofden teller
daar niet noodig was. In Rotterdam I trok zich de vrijliberale candidaat v66r de verkiezing terug . Zonder dat
ware de beer G o e m a n B o r g e s i u s buiten de Hamer
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gebleven, of had Schoterland hem er later in moeten brengen .
In bet geheel was bet aantal candidates van vrijliberale zijde 4 minder dan in 1905 . Het stellen van telcandidaten tegenover rechts was verwaarloosd, om de
krachten samen to trekken op die districten, waar getracht
zou worden een eerste tires to schieten in de stellingen
van een kwasi-staatssocialistische democratic.
Bij een ander (evenredig) stelsel van vertegenwoordiging
zou ongetwijfeld, gegeven dit al .les, de wijzer van bet vrijliberale stemmental heel wat hooger gestegen zijn . Mocht
alsdan in de 22 districten, waar nu een candidaat word
gesteld, het stemmencijfer mogelijk wat lager blijken, de
stemmen, in de 78 overige districten uit to brengen, zouden
een belangrijken zet naar boven geven . Gelijk dan ook de
beer R a m a e r in zijn bekende becijferingen tot eon voor
de vrije-liberalen veel gunstiger resultant komt dan bun de
jongste stembu s bracht .
Hot opzichzelf to betreuren verlies van eon vijftal
zetels, bezet door zoo uitnemende vertegenwoordigers, moge
verminderinb van invloed doers vreezen, gebrek aan innerlijke kracht mag er niet uit worden afg eleid . Kan dat
naar ik hoop aan to toonen
bet isolezelfs niet, als
ment der partij eon belofte voor de toekomst inhoudt .
Hot is moor dan bet derde eener eeuw gelede .n dat
K app e ij n e zijn beroemde redevoeriug uitsprak, met bet
van kracht bewuste slot : „Ons blij ve de overtuiging, dat
gesla,genn noch verslagen, ofschoon op dit oogenblik niet
gen .eigd parlementaire meerderheid to zijn, de hervormingsgezinden hunne rol moeten opvatten zooals ik die niet beter
weet uit to drukken dan in doze twee woorden : controleereud
thane
gouverneerend straks" .
De rode moot grooten indruk in de Kamer gemaakt
hebben . Do beer van B a a r, na K a p p e ij n e aan bet woord,
slecht spreker maar antlers weinig bevreesd zich in de
debatten to mongers, vraagt „wat moot or van mij worden,
na de schitterende en belangrijke rode van den geachten
afgevaardigde uit Haarlem" . De beer H e ij d e u r ij c k spreekt
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even later van de „overigens meesterlij ke rede" . De heer
van Zuij1en van Nijeve1t zou niet het wornemen
hebben gehad het woord to voeren, maar was „daartoe uitgenoodigd door de welsprekende rede van den geaehten
spreker uit Haarlem" . En minister H e e m s k e r k n oemt
het evenement van den dag binnen deze wander . „zeker de
redevoering van den geaehten spreker uit Haarlem" .
Zob getuigden de tegenstanders ; voor de geestverwan ten
was de rede als een frisch bad .
En daaraan was behoefte na het verblijf in de benauwde
atmosfeer van het ministerie d e V r i e s -F r a n s s e n v a n
d e P u t t e . Be liberale partij had weinig recht op hair
jongste verleden trotsch to zijn . Een kwart eeuw na de
Grondwet van '48 had zij de behoefte, van hare beginselen
to getuigen, verloren . En tot overeenstemming omtrent
punter van praktisch staatsbeleid moist zij het, flu de sterke
hand van T h o r b e c k e verstijfd was, nog niet to brengen .
Een lijdensgeschiedenis van twee jaren had het bewezen .
Beurtelings waren, met allerlei meerderheden tegen allerlei
minderheden, de belangrijkste wetsontwerpen in liberalen
geest door een in meerderheid liberale Kamer verworpen .
Laat ik eraan herinneren hoe Prof . B u ij s de verwarring
in een zijner Gids-artikelen teekende : „Het lievelingsdenkbeeld van zoovele liberalen : invoering van een incometax,
vindt bij niemand krachtiger bestrijding dan bij den heer
K a p p e ij n e, dien de meest geavanceerden anders op menig
gebied aan hunne zijde hebben . Pleiten de heeren van
H o uteri en G rat a m a voor algemeene census-verlaging,
dan staat de heer d e R o o op om hen to bestrijden ; en
ijvert deze voor algemeenen dienstplicht, dan kan hij zeker
zijn, dat hij diezelfde Heeren vooraan order zijne tegenstanders zal aantreffen . Toen nog maar weinige maanden
geleden de Heer van H o u t e n zijn wetsontwerp tot wettelijke beperking van den kinderarbeid verdedigde, verklaarden de sprekers uit het liberale tramp zich schier eenparig tegen het voorstel, om hier to laude den eersten stag
to doer op een weg, welke tot algemeenen schoolplicht
leidt ; terwij 1 bij na alien protesteerden tegen moat zij noem-
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den de al to radicale theorieen, door den afgevaardigde van
Gronin gen omtrent de verhouding van Staat tot Maatschappij
verkondigd . Slechts bij zeer enkelen zijner medeleden vond
Mr, v a n H o u t e nn warme ondersteuning ook voor dat gedeelte vann het voorstel, dat zijne politieke vrienden niet
. Mr. W i n t g e n s
aandurfden, en onder die enkelen stood
vooraan . Ga nu eens met zulke resultaten voor oogen het
programme schrij ven . van ooze liberale partij ! Even als
overai op de wereld, ontmoet men ook in Nederland geavanceerde denkbeelden op staatkundig gebied, maar van
eerie partij, draagster van die denkbeelden en eensgezind
omtrent de middelen, door welke zij zouden kunnen worden
verwezenlijkt, daarvan is ten onzent nog geen spoor to
vinden . Geen drie, geen twee leden van ooze volksvertegenwoordiging, die in zooverre eene partij vormen" 1).
Waar z66 groot verschil van inzicht bestaat omtrent
punters van praktisch Staatsbeleid, werkt het openers van
nieuwe vergezichtenn bemoedigend, als een lokkend fats
morgana . En K a p p e ij n e teekende met breede heal zijn
toekomstplannen . Reorganisatie van het beambtenwezen ;
wij zig in g der rechtspraak (,,Wij zullen ooze rechters moeten
ontdoen van het geven van geleerde uitspraken over geleerde
pleidooien, maar daarentegen door hen moeten laten onderzoeken het wezenlijk geschil van partijen en hen, vereerd
met het vertrouwen van partijen en met deze in dadelijke
aanraking, het geschil onmiddellijk laten beslechten of doers
bijleggen"
woorden nog thans van actueele beteekenis) ;
verbeterde zorg voor de volksgezondheid ; onderneming van
groote werken ; vernieuwing van het associatierecht ;
betere bezoldiging en andere opleiding van de onderwijzers ;
schoolplicht ; legerhervorming ; algemeene dienstplicht ;
grondige herziening, in liberalen geest, van het belastingwezen . . , een programme voor reekseu van jaren .
Toch was het niet dit programme, wet op de toekomst
van de liberale partij den grootsten invloed zou uitoefenen .
Gezien op een afstand van vijf-en-dertig jaren ligt de bet)

Mr. J . T . Buys, Studien over Staatkunde en Staat3recht . 1894,

I, blz . 537 .
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teekenis van K app a ij n e's rode in een gedeelte, dat ik
nu ga aanhalen, onderstrepend de woorden waarop ik de
aandacht wil vestigen
„Onze voorouders hebben onder de biding van T h orb e c k e
de Constitutioneele Staatsinstellingen veroverd ; zij hebben
dit n.iet gedaan zonder harden kamp ; zij hebben daartoe
noedig gehad onwrikbare standvastigheid en uitnemend
beleid. Maar wat zij verkregen hebben is dan ook flu geworden gemeen good van alien ; wij kunnen onze staatsinstellingen verbeteren, aanvullen, voltooien, maar aan hot
beginsel van die insteilingen raken, dat kunnen wij niet
meer, nu eenn gansch geslacht daaronder is opgegroeid . De
strijd voor onze Constitutioneele Staatsinstellingen is dus
geeindigd, tenzij hot mocht zijn een strijd tegen eene in
ons land voorshands onmogelijke reactie . Hetgeen, coon hot
nog verkregen moest worden, doel was, moot, flu hot verkregen is, middel wezen, en als men spreekt van een geest
van ontevredenheid bij de natie, dan kan dit, moon ik,
goon andere wezen dan eene ontevredenheid die vraagt
flu wij die zoo geprezen staatsinstelling en
hebben, wat
brengt men daardoor ten onzen behoove to weeg ? Zij dus,
die den weg van werkelijke hervorming willen inslaan,
moetenn zich mijns inziens ten doel stellen onze gan she staats-

inrwhting to doordringen van de moderne levensbeschouwing, en
idol door consequence toepassing van hot publiekrechtelij k beginsel .

Als wij vijf-en-twintig jaren terug blikken, dan zion wij
dat de alg emeene opvatting doze was, dat do Staat niets
anders is dan eene groote politiemacht, die slechts to
zorgen had voor de veiligheid van de personen en goederen
der tijdelijk onder zijne hoede to zamenlevende ingezetenen,
en dat ieder van dozen eon deel van zijne vrijheid en van
zijne bezittingen moot opofferen, om zich daarvan die bescherming van den Staat to koopen . Maar die redeneering
gaat niet moor op . Onze moderne levensbeschouwing leert
ons inzien, dat die oude opvatting der natuurlijke vrijheid
eon klank zonder inhoud is en de mensch slechts tot zijne
aardsche bestemming kan komen als lid der maatschappij,
en die bestemming to beter bereikt wordt, naar mate do
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beheersching der natuurkrachten, die wij beschaving heeten
en die enkel door de vereeniging verkregen worden kan,
volkomen wordt . Zij leert on s tevens beseffen dat geen
handeling, geen nalatigheid van het individu zonder terugwerking blijft op het geheel, dat alien zijn solidair en dat
da irom
men moge het duidelijk uitspreken of het onbewust doers
de Staat van zij ne ingezetenen kan verger
al wat tot zelf behoud der vereeniging noodzakelijk is,

rrmaar dat hij ooh aan hen alles most versehaf'en wat vereischt
wordt om hun het voile genot der beschaving to verzekeren . De
moderns levensbeschouwing leert het volksbelang stellen als
hoogste doel van den Staat, omdat het yolk, niettegenstaande
de wisseling der geslachten, blijft, gelijk het menschelijke lichaarn
onderhouden wordt door sto fwisseling . Dus van den Staat most,
en kai~, alleen uitgaan datgene, wat onontbeerlij k 2s, zal het yolk
voortdurend toenemen in kennis, in zedelij kheid en in rij kdom" 1) .

De geestenn waren ontvankelijk genoeg voor het verbijsterend nieuwe in deze denkbeelden . Ontvankelijk door
de afmattende moeilijkheden in de Kamer, die zelve reeds
naar verandering deden haken . Maar oak door den invloed
van eon overal ontkiemende gedaehte-richting .
De kiassieke economie heeft D i c k e n s' persifs .ge
eenigszins verdiend 2). Zij had zich al to uitsluitend bezig
gehonden reset de vraag of een „yolk dat vijftig millioen
gulden bezit een welvarend yolk is", en zich wat to zeer
verbaasd getoond over de opmerking van meisje nommer
twintig „dat men niet weten kan of eon yolk welvarend is of
in eon welvarenden toestand verkeert, zonder to wetenn wie
die vijftig millioen gulden bezitten" . M a r x zou de vraag
over de verdeeling van de welvaart met zekere hardhandigheid order de aandacht brengen, door zijn formule van den
klassen strijd . Daarmee werd drie vierde van de bevolking
tot vijand vann de bestaande maatschappelijke organisatie
verklaard . En nu, in de „Internationals", op staanden voet
tot den strijd daartegen georganiseerd .
De orde scheen in gevaar, en dadelijk werkende mid1)

Handelingen, 1874/75, biz . 275 .

2)

In „Hard Times ."
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delen werdenn noodig verklaard . Misschien zou, op den duur,
de maatschappij zelve zich helpers . Maar wat kan „op den
duur" baton, als gees dag meer gewacht mocht worden ? E+ r
was maar en uitweg : in hot contract tusschen patroon en
arbeider zou voortaan de staat als derde compareeren .
De Duitsche economische wetenschap, heftig er dan die
in andere landen bestookt door een theoretisch socialisme,
wendde zich welbesloten tot hot katheder-, later staatssocialisme, met R o s c h e r en S c h m oil e r aan hot hoofd .
De staat zou flu eons de economische organisatie van de
maatschappij in handers nemen .
Nederland, met een niet sterke industrie, zag de vraag
naar de positie van den loonarbeider nog slechts in de
verte, aan de grenzen, rijzen . Ware de liberale partij densgezind en krachtig geweest, dan zou meer dan een in
K a p p e y n e's woorden, straks geciteerd, de oppositie tegen
de liberale grondbeginselen gevoeld hebben . Maar uitziend
naar een weg uit de parlementaire verwarring, verontrust
toch wel door de revolutionnaire woelingen elders, greep men
met beide handers naar K a p p e yn e's formule, die trouwens door den vorm niet zonder aantrekkelij kheid was .
Hot zag er onschuldig uit : vervanging van hot privaatrechtelijk door hot publiekrechtelijk beginsel . Wel niemand
zocht daarachter de metamorphose van den liberalen staat
in den staatssocialistischen, al konden de laatste door mij
aangehaalde zinsneden reeds op hot vermoeden daarvan
breng en.
Zoo word dan, als met een_ . schok, hot grondvlak van
hot liberalisme scheef gelegd . Men zou daarop flu verder
gaan voortbouwen, om pas later, veel later, de afwijking
zooals, wie Been
van de juiste richting to bemerken
nauwlettende voorzorg aanwendde, eerst als hot work een
groot eind gevorderd was zou ontdekken dat hij eenn toren
op scheeve basis had opgetrokken .
De geheele politieke atmosfeer werkte overigens mode
om de gemaakte foot niet tot hot bewustzijn to brengen .
In alle partijen, voorzoover niet star conservatisme of grof
eigenbelang doof maakte voor nieuw opkomende wenschen,
d
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nam het arbeidersvraagstuk en de politieke oplossing daarvan het denken in beslag . In dezelfde begrootingsdebatten,
waarin K a p p e ij n e zijn rede uitsprak, riep Dr . K u y p e r
om zijn „Wetboek van den arbeid" . En hij schroomde niet
zijn standpunt to teekenen met een herinnering aan de
„Madeleine" to Parijs, die het opschrift „Liberty', Egalit~,
Fraternite" draagt boven de symbolen van de geboden des
Heeren .
Het door K a p p eij n e gestrooide zaad kwam niet aanstonds op . Dagelijksche schermutselingen met het ministerie
Heemskerk--van Lijnden, de schoolstrijd onder Kapp e ij n e' s eigen bewind, vorderden voorloopig de aandacht .
Daarna eischten het kiesrecht-vraag stuk en de eigen org anisatie van de liberate partij ieders voile oplettendheid . En
eindel jk liet de grondwetsherziening geen tijd over om de
opmerkzaamheid aan andere eischen to wijden .
Inmiddels had zich de arbeidersbeweging, al meer
overhellend naar staatssocialistische eischen, haar revolutionairisme veilig opbergend in haar beginsel-programs,
met steeds grooter beslistheid als een politieke beweging
afgeteekend. Van flu of aan zou het woord ,,democratic"
een dubbele beteekenis krijgen . Het zou wijzen op het:
verlangen naar kiesrecht voor den kleinen man
en
tevens de aanwendin g van de staatsmacht ten economischen
bate van dezen beduiden, de dubbele gedaante waarin de
democratic zich langzamerhand in atle landen ging ververtoonen : De staat, met absolute macht bekleed, to veroveren door den arbeider en door dezen tie zijnen bate to
gebruiken. Zonder flu dadelijk het doel to willen dienen,
toonde men zich in liberate kringen van het middel geen
tegenstander . Men weet, het was altijd de lout van het
liberalisme, zich to veel door eischen van theoretische con
sequentie to laten leiden. Nu de arbeider het kiesrecht
vroeg, mocha men het hem niet meer weigeren, ook al
dreigde hij vooraf, daarvan een onrechtmatig gebruik to
zullen makers .
Geleid, eenerzijds door dergelijke algemeene overwegingen, andererzijds door de verwachting dat de met kiesrecht
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begenadigden daarvoor blij vende dankbaarheid jegens de
liberate partij zouden betoonen, dikwijls ook door de zucht
om door beeindiging van den kieswetstrijd de gelegenheid
tot vruchtbare wetgeving op allerlei gebied to openen,
teekende zich in de Maart '85 geconstitueerde Liberate
Unie een strooming of die tot de bij de bestaande Grondwet verst mogelijke uitbreiding van het kiesrecht wilde
gaan. Toen de overwinning van de liberalen bij de stembus
van '91 het ministerie-M a c k a y tot aftreding dwong, verwachtte men van het nieuwe ministerie T a k v a n P o o r tvii e t de afdoening van het kiesrecht-vraagstuk . Ik behoef
er her niet verder aan to herinneren hoe T a k's poging
faalde, en daarop onder het ministerie v a n H o u t e n een
gewijzigde en beter met de Grondwet in overeenstemming
zijnde regeling werd tot stand gebracht .
De uitbreiding van het kiesrecht deed de staatssocialistische tendenzen in het politieke leveen slechts in kracht
toenemen . Het was een dwaze verwachting, zelfs van de
scherpzinnigste staatslieden, geweest, dat medezeggenschap
in het huishouden van den Staat tevens gevoel van verantwoordelijkheid voor den bloei en de instancihouding
ervan zou hebben gebracht . In 1879, bij een pleidooi voor
uitbreiding van het kiesrecht, dacht Mr. v an H o u t e n to
mogen schrijven : „Einddoel van alle politiek moet zijn, de
maatschappij to brengen en to houden in den gezonden
toestand, dat iedere familie zich onderhoudt, dat de individueele vrijheid zoo min mogelijk beperkt worde en de individueele verantwoordelijkheid zoo krachtig mogelijk blijve
werken . De Staat kan wet eenige takken van maatschappelijken arbeid ats onderdeelen van het Staatsbestuur organiseeren, indien dit beter en goedkooper is, en hij kan aldus
de vruchten eener goedkoope organisatie aan alien ten
goede doen komen, maar hij doe dit niet om den een to
bevoordeelen uit aan den ander opgelegde lasten . Dat bij
degenen, die volgens mijn voorstel hot kiesrecht zouden erlangen,
'sen ander ideaal wordt nagestreefd, is mij nimmer gebleken" 1).
1) Ik cursiveer .
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Er warm niet vole jaren noodig our Mr, v a n H o u t e n
tot bet inzicht to brengen hoe hij hier had misgetast 1).
De plooi, door K a p p e ij n e' s denkbeelden in de geesten
gebracht, kon intusschen eon liberale traditie van bij kans
een halve eeuw niet dadelijk geheel doers verloren gears .
Sours uit gewoonte, veelal ook instinctief, kwam in hot
liberale kamp flog van menige zijde verzet tegen wet langzamerhaud den naam van sociale wetgeving bij uitnemendheid zou erlang en, de posing en n amelijk our den staat tot
onteig erring s-instrument ten bate van de politick sterkste
partijen to bezigen . Zelden principieel, zoowel door gebrek
ears inzicht in de eigenlijke drijfveeren van wet zich de
democratische beweging noemde, als door den invloed van
de geheele politieke en economische gedachtesfeer, mocht
dat verzet toenmaals wellicht niet geheel ten onrechte conservatief hectors . Dat maakte de zwakheid ervan uit, en
deed hot tot telkens verder gaande concessies besluiten,
totdat mode onder denn invloed van een wijsgeerig reveil, verontrust ook door de reeds dadelijk zich openbarende noodlottige gevolgen van de nieuwe „sociale" wetten, wet aanvankelijk conservatisme was zich weer op de liberale grondbeginselen concentreerde, our van daaruit, standvastig flu
-en good gewapen d, den kamp tegen hot staatssocialistische
heir to voeren .
De elementen waa,ruit zich de nieuwe groep zou recruteeren wareu in. '94 uit do Liberale Unie getreden . Doze
ging zich nn nicer en nicer van hare liberale tradition los
woolen . Hear eerste programme, in '96 vastgesteld, begint
er de kenteekenen van to drag en : „Ten aanzien van de
„sociale vraagstukken worde van den wetgever verlangd
„Instelling enz.
„Beperking van overmatigen arbeidsduur, ook voor
„volwassen mannelijke arbeiders, en verzekering van eon
„wekelijkschen rustdag, zooveel mogelijk den Zondag .
„Invoering van een stelsel van verplichte verzekering
„tegen de nadeelen waaraan de arbeid blootstaat, ten ge1) Mr . S . v . H o u t e n , Vij fentwintig j ear in de Kamer, Tweede Per .,

Tweede Stuk, 1908, blz. 50.
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„volge van ongevallen, ziekte, invaliditeit en ouderdom, en
„zulks, althans voor invaliditeit en ouderdom, desnoods ten
„deele op kosten van den Staat" .
Het waren minder doze regelingen zelve dan de wijze
waarop men ze tot stand wilde brengen die duidelij k
maakten, hoever de Liberate Unie van haar liberate anker
begon los to raken . Het rapport over de „Verplichte Verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van Invaliditeit en Ouderdom" is gespeend aan alto principieele
scrupules, en eon spruit van Duitschen politieken geest .
Toen de Eerste Kamer de Ongevallenwet verwierp, word
bij motie de wensch uitgesproken dat zoo spoedig mogelijk
eon nieuwe wet op den grondslag eener publiekrechtelijke
regeling zou tot stand komen .
In hot Ministerie Pier s on - B o r g e s i u s toonden wat
men zou kunnen noemen de vertegenwoordigers bij uitnemendheid van de Unie, de ministers B o r g e s i u s, L e l y
en C o r t v a n d e r L i n d e n, zich niet minder voorstanders
van al wat naar publiekrechtelijke, d.w .z ., staatssocialistische regeling geleek . Ongevallenwet, Leerplichtwet, Woningwet, Kinderwetten, zij zaten vol publiekrechtelijke in.sluipsels of waren geheel van den geest ervan doortrokken .
Toch kon de werkzaamheid van hot ministerie bij de felle
Unie-manners maar matige goedkeuring verwerven . Nu niet
met vollo zeilen den „democratischen" koers in gestuurd
word, moest de tegenstand eenvoudig door uitbreiding van
hot kiesrecht gebroken worden . Op de vergadering van Januari
1901 word voorgesteld de kiesrecht-vraag urgent to verklaron. Eischen van rechtvaardigheid noch consequentie
steunden dat voorstel ; hot wet uitgesproken doel was : door
wijziging van de Kamer tot de „ware" sociale hervormingen to komen, hervormingen die den staat tot werkgever
of geldhevel makers, en daarbij tevons de macht over den
staat to loggers in de handers van hen, die work of geld
van hem verwachten .
Hot voorstel word verworpen de laatste weorsta .nd
tegen de voor hot liberalismo doodende omhelzing . De minderheid trad uit on vormde den Vrij zinnig-Democratischen Bond .
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Krachtiger nog door dezen gedreven dan vroeger door
hare minderheid, en, &enmaal den weg van concurrentie
met de sociaal-democraten opgegaan zijnde, verplicht steeds
meer artikelen nit hun winkel over to nemen, kon de
Liberate Unie zich eindelij k uit het vrij zinnig-democratische
kamp hooren toeroepen, zonder dat iemand recht had eenige
verbazing to toonen : „ Welk verschil bestaat er nog tusschen
U (en ons) ? Stemmen Uwe programme's niet in alle
hoofdpunten overeen ? Gij, Liberate Unie, hebt ook gij niet
bereft, dat gij democratisch zijt, toen gij in 1894 den aristocratischen elementen onder U de deur weest ? Wat is er
van 11w liberate Staatkunde, van een volkomen vrije ontwikkeling van het individu, zoo min mogelijk aan staatsbemoeiing gebonden, overgebleven ? Sinds gij U in alle
vraagstukken van den dag aan vrijzinnig-democratische zijde
schaardet ? Hebt gij niet schouder aan schouder gestreden
met T r e u b en B o s voor de staatsexploitatie van spoorwegen, bij monde van Uw bekwamen woordvoerder L e 1 y ?
. . . . Geeft thans gehoor aan wet Mr . K e r d ij k reeds in
1896 vdorstelde en last een naam, welks principe gij niet
meer vertegenwoordigt, varen !" 1)
Zoo hebben dan aan de voeten van den almachtigen
staat, die aan ieder burger een gelij ke portie geluk en
welvaart zal uitdeelen, de tang gescheidenen elkaar weer
gevonden .
En welhaast behoeft zich de sociaal-democratic niet
meer geheel een oreemde in dat gezelschap to achten.
Politieke partij meer dan ooit, verliezend aan invloed onder
de landarbeiders, voor wie het socialisme veelal een godsdienst was, winnend onder de kleine ambtenaren, de stadsen fabrieksarbeiders, de paupers, belooft het steeds meer
krachten seam to trekken op den ombouw van staat en
gemeente tot dwang- en onteigeningsapparaten . 1k ken
niet inzien wet hear hervormingsprogramma en het
beginsel-program wordt alleen in de Zondagsche jas meegedragen
principieel zou onderscheiden van dat der
1) Aldus F, in Land en Volk van 21 Aug . 1909 .
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vrijzinnige democraten, straks mogelijk tevens dat van de
Liberale Unie . Deze drie stroomen, zoo ze al niet zich in
een bedding vereenigen, richten zich toch vrijwel naar
deuzelfden gezichteinder .
Het onmiskenbare van deze ontwikkelingsgang zou
ongetwijfeld scherper voor oogen getreden zijn, de gevaren
ervan voor staat en maatschappij zouden nog meer algemeene
oppositie gewekt hebben, indien de lijn, die ik afteekende,
niet telkens door een andere doorkruist was geworden . Ik
doel hier op hot spoor door de rechtsche partijen getrokken .
Op hot eerste gezicht vertoont dit vooral clericale
indrukken . De tweede helft der negentiende eeuw was
getuig a van eon nieuwe krachtsontwikkeling der Katholieke
Kerk. De wondersnelle bloei der moderne, anti-dogmatische
wereldbeschouwing had haar invloed belangrijk doen verminderen . Mede als gevolg daarvan, moor nog door de
voortgaande ontwikkeling van de moderne staatsidee, die
hot bestaau van onaf hankolijke politieke machten binnen
de perken van den Staat verbiedt, trachttenn de meeste
Europeesche Staten (Oostonrijk, Duitsohland, Frankrijk,
Italie) hot katholicisme terug to dringen tot hot torrein,
den godsdienst aangewezen, dat des geostes namelijk . Maar
bij eon toonomende volksontwikkeling, onder den invloed
van materialistische tendenzen sours tot anarchie in hot
denken leidende, bleek daar de handhaving van oude, lang
ingenomen polities steeds moeilijker . Sedert flu de vernietiging van den Kerkelijken Staat den laatsten slag aan
de zelfstandige politieke macht der Katholieke Kerk had
toegebracht, begon doze or op bedacht to zijn zich in alle
landen (Italie voorloopig uitgesloten) tot afzonderlijke
politieke partij to organiseeren, our aldus haar verloren
greep op hot volksleven, terug to winnen door beheersching
van de staatsmachten.
Waar het eenigen invloed oefende was hot calvinisme
aan gelijk streven allerminst vreemd . Dat hot, tegenover
een gemeenschappelijken vij and, bij hot naj agen van zij n
doel, in ons land aan hot Katholicisme de hand reikte,
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lijkt mij niet zoo monsterachtig als men wel heeft willen
doesn voorkomen . Juist dat handreiken heeft bewezen van
hoe verwanten aard de clericale tendenzen in beide kerken zijn .
Toch dunken mij, hoeveel kracht zulk een verbond
moge ontwikkelen, van looter politiek standpunt gezien de
gevaren ervan grooter voor den godsdienst dan voor den
Staat ! Een coalitie die alleen macht beoogt mag al bij
den aanval op to veroveren stellingen eendrachtig zijn,
de victorie jaagt de verscheidenheid van doel de deelen,
waaruit zij is sameng esteld, uit elkaar . Het is niet hat
liberate oog alleen dat de v6orteekenen van zulk een tegenover elkan der staan der rechtsche partijen beg int to
bespeuren .
Dat hat twee zeer verscheidene machten waren die hem
aangrepen, ieder afzonderlijk niet stark genoeg, zal den
modernen staat voor onderg ang behoeden . Maar hat mag
~~Torden betwijfeld of de godsdienst hat even ongeschonden
zal doorstaan, bij hat beproefde sloopingswerk tot hef boom
gebruikt to worden . Heel hat samenbinden van religieuze
behoeften met materieele belangen ; heel hat buit najagen
vann wat in zijn wezen v .•ij van baatzucht behoort to zijn ;
heel hat openlijk discussieee .ren, bij to verwachten benoemin g en, over de vraag niet of de candidates godsdienstig
zijn, maar of ze den „waren" godsdienst op de „ware"
wijze belijden (1k herinner aan eene benoeming voor hat
lidmaatschap van den Hoogen Raad, aan eene andere voor
Commissaris der Koning in), heel een eerzuchtig zelotendom
kan op de zoo teere, waarachtige religieuze gevoelens
slechts de uitwerking hebben die, naar men zegt, de
Doode Zee heeft op den haar omringenden plantengroei
De levende vezels versteenen ; een doode uiterlijkheid blijft .
Ook de rechter-zij de zelve zoo zich wellicht van dit
g evaar meer bewust zijn geworden, indien niet voor de partij
die de rechtsche posities beheerscht, de anti-revolutionnaire
mean ik, de strijd een zeer bijzondere beteekenis had, als
middel tot mobilisatie namelijk van de kleine burgerij en
den arbeider ten platte lande .
Een veertigtal jaren terug leefde een breede zoom van
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ons yolk geheel vreemd aan een cultuur-beweging van drie
kwart eeuw. De lagere school gaf dezen menschen de kennis,
noodig om den bijbel to lezen, nauwkeurig de rekeningen
voor de klanten op to waken of ter markt het juiste bedrag voor vee of gereedschap nit to tellen . De grens van
de buurtschap was de gezichteinder van hun maatschappelijken blik ; bijbel en cathechismus bepaalden hunne levens
beschouwing en wetenschappelijke ontwikkeling .
Dr . K u y per
zijn optreden valt, verre van toevallig,
zou nu
samen met de afscha .ng van het dagbladzegel
aan dat yolk een nieuwe wereld openen, de wereld, door de
wetenschap opgebouwd, en den blik zijner begeerte vestigen
op aardsch aanzien en aardsche macht . I ij zou aantoonen
zooais Prof. E e r d m a n;s het uitdrukt 1)
hoe de kerk
tegenvalt en de wereld wint . „De Theologie van Dr . K u yp e r wil het Gereformeerde yolk een eind verder brengen .
Zij wil het halen uit zijn afgetrokkenheid in het voile
licht des levens . Daarover kan men zich slechts verheugen .
De tijd zal wel komen dat ook dit Gereformeerde yolk, .
dat

door den leider geleid werd, aan den golfslag zal

merken dat zijn scheepje in andere wateren vaart . . .
Door den invloed van Di•. K u y p e r wordt een groot gedeelte
van ons yolk gebracht tot anders denken en tot het aanvaarden van waarheden, die het waarschijnlijk van niemand
dan van hem zou willen hooren . . . De onervaren ruiter
slaat een paard, dat steigert van schrik en het verder gaan
weigert, zonder ander gevolg dan dat het erger steigert en
harder achteruitspringt. Zoo werkt op ons „Christenvolk"
de zweep der liberale wetenschap . De kundige ruiter echterlaat het schichtige dier het voorwerp van alle kanten in
zijn onschadelijkheid zien en leidt het er gemakkelijk langs .
Z66 werkt de theologie van Dr . A . K u y per ."
Maar die yerwijding van blik was middel, en geen doel ..
Men geeft een yolk geen kennis, om het de vruchten daarvan to onthouden . En die vruchten moesten veroverd worden !'
De aera, ingeleid met de Grondwet van 1814, had aller1) Dr. B . D, E e r d m a n s, De Theologie van Dr . A, K u y per, laatste,
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minst een democratiseering van de tot regeeren toegelaten
elemen ten gebracht . Die Grondwet zelve werd door 600
Notabelen aangenomen, en R e p e 1 a e r spreekt, bij de beraadslaging over de keuze dier Notabelen, den wensch nit dat
zij „zooveel mooglijk zullen gekozen worden uit de Regenten
van voor 1795, als daartoe het meest gerechtigd" 1) .
Eenige vernieuwing, wat naar bov.en stijgen van familien
hadden natuurlijk de Fransche tijd en wat daaraan vooraf
ging, ook de gebeurtenissen van '48 gebracht. Maar
't bleef bij uitzonderingen . Langzaam zou ook, na de
invoering van de directe verkiezingen, de stembus wat
wijder open g aan, zonder dat evenwel de kleine burger, de
kleine boer, toegang kreeg . Dr . K u y p e r ondernam het
hem dien toegaug to verschaffen, hem to wijzen op
wat daarachter lag : het Regeeringskasteel met plaatsen
voor zijn kinderen . Met dat doel voor oogen moest de
mobilisatie slagen . De strijd was weer de oude : regenten
tegen burg erschap, de eersten aangezet met de dadelijk
eronder liggende lagers, de laatste beperkt tot den zoom,
rechtstreeks tegen de arbeidende klasse rustende . De leuze
zou zijn : Christen of Heiden . Inderdaad niet geheel zonder
klank, zoo lang zeker Multatulianisme over de geesten
heerschte . Maar zonder beteekenis toen dit begon to verdwijnen voor religieus-ethisch getinte stroomingen, en
daarom weldra vervangen door het : Christus al of niet ook
in het openbaar levers . De naieve clericaal vertaalde die
leuze met : terug naar het Geneve van C a 1 v ij n . De slimme
vogel begreep eruit : de staatsbetrekkin gen voor ons .
En hij had goed begrepen . Nauwelijks aan de regeering
heeft Dr . K u y p e r zijn' manners de beloofde prijzen betaald .
2oover het voorhanden materiaal hem dat toeliet dikwijls
vender zelfs .
Maar men kan niet aan een halve bevolking plaatsen
aan staats- of gemeenteruif wegschenken . Waar niet, als
in Belgie, gene kerk eene overwegende meerderheid vormt is
voorts theologische politiek vrijwel uitgesloten . De Christelzj lie
1) Ontetaan den Grondwet, Bronnenverzameling, uitgegeven door Dr y
H . E . Colenbrander, blz . 368 .
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politiek dient zich dan to bepalen tot het nastreven van
het verwerkelijken der aan verschillende kerken gemeenschappelijke inzichten . In de praktijk blijkt het terrein
daarvan zeer beperkt to zijn . . . , en voor een niet gering
gedeelte saam to vallen met dat gebied der christelijke
ethiek, dat ook van liberate zijde krachtige verdediging vindt .
Voor een partij die speciale Christelijke politick beweert
to drij ven is daarom ten slotte het vastankeren van religieuze overtuigingen aan economische belangen een onontkoombare n.oodzakelijkheid. Vooral flu de bijzondere schooll
welhaast gelijke rang met de openbare gaat innemen, in
een voor veler conscientie zoo groot belang de vrede schij nt
op handers to zijn, en de rechtsche partijen zich van de
schoolkwestie niet meer tevens kunnen bedienen als van
een dommekracht om zich tot hooger positie op to winders .
Ms geslepen tacticus heeft Dr . K u y p e r dat apes
tijdig ingezien . Hij trachtte daarom aauvankelijk den arbeider to enteren . Hoe spreken zijn vroegste Kamer-redevoeringen van een blakend ijveren voor diens belangen ! Ma.ar
in de dagen dat eon politick slapende arbeider gewenscht
en mogelijk scheen, bracht hem dat ijveren in gev aarlijke
verdenking bij het allerminst revolutionnair gezinde kleinburger en boerendom
waaromtrent zijn politieke voelhorens hem niet tang in het onzekere konden laten .
Gegeven de invloedsfeer van het Calvinisme zouden
flu agrarische belangen een voortreffelijk houvast geweest
zijn . De Pruisische Conservatieve Partij, wier geestelijke
wapenrusting in zooveel opzichteu aan die der anti-revolutionnaire partij herinnert, had ook ten deze eon voortreffelijk exempel gegeven . Eilacy
de Nederlandsche landbouw begon zich, onder , liberate leiding, juist zonder
„bescherming" allerbest to bevinden .
Industrieele kringen plachten voor calvinistische doamatiek weinig genegenheid to betoonen . Uitbreiding van
de industrie beteekende buitendien een gevaar van gelijktijdigen aanwas van het socialisme . Nu evenwel bescherming
van den landbouw, die van export leeft, een notoire dwaasheid zou wezen, werd, onder Brabantsche neveninvloeden,
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eenvoudig bescherming van de industrie op het program
genet . Niet geheel zonder perspectief overigens . voor eerst
won men daarmede een nieuwe, tastbare antithese met het
liberalisme . Dann kon den industriearbeider loonsverhooging
(een schijnbare weliswaar !) worden voorgehouden
gelijk
C h a m b e rl a in' s troepen in Engeland deden . En ten
slotte, bescherming van de industrie sleept haast onvermijdelijk na zich : bescherming van den landbouw . Waarmede dan eindelijk de vaste ankerplaats voor het anti-revolutionnaire vaartuig gevonden zoo zijn .
Pas inn een ver verschiet echter . En inmiddels won de
sociaal-democratic dagelijks aan invloed onder de arbeiders,
en spreidde de Liberate Unie hare netten van sociale verzekering uit om weifelaars inn de werkliedenklasse to vangen .
Een moeilijke positie voor den anti-revolutionnairen leider .
Tegenover sociaal-democratische en unie-liberate planners
had aanprijzing van vrijwillige verzekering als uitnemende
anti-these gepast .
Maar de stembus kon niet wachten, geen dag en geen
nacht
en aanprijzing van „selfhelp" pleegt maar heel
langzaam to werken . Een moeilijke positie, nu jaren tang
tramp was gevoerd tegen het liberalistische, voor den almachtigen staat knielende stelsel van B i s m arc k ! Tot
plotseling werd ontdekt, hoe bij noodstand (en die was er,
door liberaal verzuim natuurlijk !) een goed doel ook met
booze middelen gediend mag worden, en aldus, dank zij
een „tour de main," de innerlijke samenhang van antirevolutionnaire grondbeginselen en sociale dwangverzekering
Meek
waarbij nog een verhoogde bijdrage van den staat
aan den arbeider moest bewijzenn hoe warm het hart ter
rechterzijde voor hem klopte .
Een tableau, als ik hier, met row neergestreken kleuren,
van onze politieke geschiedenis in de laatste kwart eeuw
opzette, maakt elke verdere verkiaring van het isolement
der vrij e liberalen bij de jongste algemeene verkiezingen
naar mij voorkomt overbodig. Ter linkerzijde kon het vrije
liberalisme alleen steun wachten van de niet zoo talrijke
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elementen in de Unie, wien de naam liberaal nog niet bet
rood op de wangen jaagt . Rechts, dat zich organiseerde
om zetels to -verovere-n, dacht er weinig over, ze anderen to
heipen winnen .
Toch, bet moat na bet voorgaande reeds duidelijk zijn,
een gelsoleerde positie niet zonder uitzicht . Ik trachte aan
to toonen hoe, links, de democratic op weg is zich met bet
staatssocialisme to vereenzelvigen . Ik wees ook bij de rechterpartijen, in Dr . K u y p e r' s socials dwangverzekering, gelijke
tendenz aan ; heriu ner bier aan symptomen van een zelfde
strooming in de katholieke partij : Prof. A e n g e n e n t' s
verdediging van een „organische" staatsleer, bedenkelij ke
voorbode van staatssocialistische programme's . En vestig
de aandacht crop hoe in bet Christelijk-Historische perk
Dr . v . d . L a a r bet plait voert voor maatregelen, die een
vrijzinnig-democraat zich nauwelijks droomen durft .
Niemand verwondert zich daarover . Er is ook tar
rechterzijde, evenmin als bij de democratic, eenig beginsel
dat zou kunnen weerhouden van bet inslaan van den weg
near den Staat-alverzorger. Integendeel : reeds bij hear
de principieele onaantastbaarheid van bet
uitgangspunt
wordt zelfs near dien weg heengewezen .
overheidsgezag
Near bet liberale arsenaal moat worden teruggekeerd
door alien, rechts en links
tot bet bekomen van wapenen
tar afwering van bet aan alle zijden opdringende Staatssocialisme . Iedere schrede, afvoerend van den grondsiag
onzer liberale maatschappij
de spontaneIteit van den
eenling, wear noodig gewekt en geleid door alien
voert
noodwendig near bet absolutisms : vann een enkele of van de
groote masse. En beide kunnen zich in de geestesstemming
onzer dagen slechts door staatssocialistische maatregelen
handhaven .
Anatole Leroy-Beaulieu, na in zijn ,,M comptes
du Liberalisme" aan de democratic to hebben verweten met
welke noodlottige gevolgen zij bet liberalisme in den weg
is getreden, houdt hear een weinig aanlokkelijke toekomst
voor oogen : „Buiten de liberale staatkunde ken de democratic ons slechts de keuze bieden tusschen twee soorten
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van tirannie, bijna even drukkend en even vernederend
de tirannie van de groote massa, tirannie van den staat of
de gemeente, vertegenwoordigd door almachtige kamers of
gemeenteraden. ;
of de tirannie van een dictator, een
militair of niet-militair heerscher, incarnatie van de volkskracht. Hot is moeielij k to zegg en welk van doze beide
tirannieen de hardste, welke voor Frankrijk en den Franschen
geest de meest noodlottige zou zijn . Als wij niet stand
weten to houden bij de vrijheid, als wij goon perk weten
to stellen aan de voortdurende gewelddaden van den staat,
al s wij hem alle rechten van hot individu, van hot gezin,
van de levende groepen offeren, zullen wij niot aan een dezer
beide tirannieen kunnen ontsnappen, of liever, zullen wij ze
beide beurtelings ondergaan, de eene als product van de
andere, als een stadige wisseling van kiem en vrucht" 1).
Hot dreigende van dit gevaar heeft den Bond van wrije
Liberalen hot vaandel doeu oprapen, door anderen aan den
kant van den weg geworpen . Als vereenigingspunt van
hot anti-staatssocialisme heeft hij hot recht een toekomst
to verwachten . Onder den voorwaarde, naar mij toeschijnt .
Hij beschouwe zich tevens als de bedding voor de ethische
stroomingen, die eon weer ontluikend religious gevoel, en
eene op nieuw zich baan brekende anti-materialistische
wijsbegeerte doeu aanzwellen .
Anderhalve eeuw geleden, in zijn Esprit des Loin, sprak
M o n t e s q u i e u hot al nit : „Daps un Etat populaire, it
faut un ressort de plus, qui est la vertu" .
De geschiedenis van de negentiende eeuw heeft de
waarheid van die woorden wel overtuigend aangetoond.
R o u s s e a u on de mode door hem ontketende Fransche
Rovolutie meenden dat hot voldoende zou zijn alle bijzondere
belangen vrijelijk zich to laten uiten over de richting van
hot staatsbeleid, om een', hot algemeen belang verzekerenden
gang van zaken to verkrijgen . De ondervinding editor
leerde dat belangen zich gedragen als voorwerpen in beweging : of bij de botsing wordt alle beweging vernietigd
1) A n a t o 1 e L e r o y -Beau lieu, La Resolution et le Liberalisme,
1890, blz . 215 .
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en is er stilstand, of hot voorwerp met de sterkste beweging
sleept alle andere in den richting mede .
Met Engeland voor oogen stood de negentiende eeuw
bij haar' aanvang vol blijde hoop voor de toekomst van
hot parlementaire stelsel . Als maar, in hot politieke levee,
ieder recht tot spreken had, zou ook op ieders nooden acht
worden gegeven, zoo dacht men, en vergat dat daarvoor
bij de luisterende tegenpartij noodig is gevoel voor recht
vrucht slechts van een wel gewortelde moreele overtuiging . Waar die ontbrak bracht hot parlementaire stelsel
teleurstelling in de geesten, steriliteit in hot staatkundig
levee .
Zonder voet to geven aan hot pogen van rechts, hot
liberalisme verantwoordelijk to stellenn voor alle uitspraken
van een materialistische wereldbeschouwing of een staatssocialistische politick, kan men erkennen dat hot mede
schuldig is aan een verwaarloozing van hot innerlijk levee .
Onder den invloed van eenn aann de Fransche Revolutie
ontsproten oppervlakkig rationalisme heeft hot, meenende
de redo tot richtsnoer to nemen, zich dikwerf met bloat
verstaudelijke redeneering tevreden gesteld. En dat niettegenstaande K a n t, en na hem zooveel andere wijsgeeren, de
waarde van hot intuitieve levee, zooals dat tot uiting komt
in de logische regelen voor ons denken, in de gebiedende
stem van ons plichtbesef en ten slotte in ooze religieu ze
verlangens, overtuigend hadden aangetoond .
Die waarde miskennende, beging hot een dubbele font .
Het verwaarloosde de stelselm atigo aankweeking van wat
zich als jong spruitsel van intuitief levee boven den grond
vertoonde, en stelde zich zoo mede aansprakelijk voor de
voortwoekering van een staatkundige overtuiging, die belang
en recht synoniem achtend, den wil van den sterkste tot
moraal stempelt, en van een democratic die inn naam dier
overtuiging de massa's tot verovering der staatsmacht aanzet .
Aan den anderen kant verloor hot, zwerende bij alg emeene formules, dikwijls de voeling met de werkelijkheid,
en nam hot genoegen met een schijn, waarachter redoneering hot wezen stelde . Hot dacht zoo in menig geval
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to kunnen volstaan met vrijheid to later, zonder den plicht
to voelen die vrijheid ook to brengen.

Is de nieuwe generatie van het liberalisme, in den
Bond van vrije Liberalen tot organisatie gekomen, zich
van die dubbele font bewust ? Ik meen die vraag bevestigend
to m.ogen beantwoorden . Wie den Bond zijn oor aanlegt,
verneemt overal klanken, getuigend van eerbied voor het
dieper gevoelsleven en de uitingen daarvan, sprekend van
de noodzakelijkheid our daarmede, en niet in de laatste
plaats, rekening to houden, verkondigend het onverbreekbare van den samenhang tusschen staatkunde en recht,
tusschen recht en moraal . Waar, voorts, de Bond zich uitsprak over economische vraagstukken, bleek toch wel afdoend
voor wie niet belaug er bij heeft zich doof to houden
dat hij de tank vann het liberalisme met het wegnemen
van hinderpalen en oude banden niet geeindigd acht . Strevende naar zoo groot mogelijke vrijheid voor elk, maar
beseffende dat die vrijheid een fictie wordt zonder de
persoonlijke kracht, die haar waarborgt, bouwt de Bond
met ernst aan een stelsel van maatregelen, dat de weerbaarheid zoowel van den enkelen burger ale van de maatschappelijke groepen zoo hoog mogelijk moet opvoeren . En
hij verliest daarbij niet uit het oog dat persoonlijke kracht,

zoo zij al in moreele sterkte haar basis vindt, toch ale
voorwaarde van bestaan eene zekere materieele welvaart
eischt .
Er zij u, in het lever der maatschappij ale in dat van
den mensch, oogenblikken van neerslachtigheid, van ontevredenheid over het met jaren werken verworvene, oogenblikken waarin kracht tot voortarbeiden ontbreekt, en de
zwakke sours in oude uitspattingen terugvalt .
Zulk een moment doorleeft thane onze maatschappij .
Zoovele malen zij in dwang en uniformiteit haar toevlu cht
zocht, ale haar tijdelijk het geloof in innerlijke kracht ontbrak, zoovele malen moest zij ervaren dat zij slechts bedwelming . . , en verzwakking vond . En toch grijpt zij weer
naar het oude middel . Hebben zij, die verder zien dan het
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oogenblik, niet het recht to verwachten dat zij andermaal
van hare dwaling zal terugkomen ?
Reeds zijn er kenteekenen van een naderende omwenteling in de gedachten. Wat men sociale wetgeving gelieft
to noemen vindt nog hoogstens verdediging, nergens meer
het oude enthousiasme . De vraag wordt al dringender gesteld of wat K a p p e ij n e den publiekrechtelijken weg noemde
niet beteekent schade voor de publieke zaak en voor het
recht beide . Of bereiking van het gewenschte doel niet
langs den ouden weg gezocht moet worden, flu die nieuwe
dikwijls tot schijn voor wezen leidt, andere euvelen voor
-de oude in de plaats brengt.
Het vrije liberalisme poogt op die vragen het antwoord to vinden . Moet het verwachten daarbij tot isolement
gedoemd to blij ven. ? Het schijnt mij toe dat er reden is
het tegendeel to verwachten . Dat zoowel ter rechter als
ter linker zijde instemming niet kan uitblijven . Dat het
alzoo in de schemering, waarin de Juni-verkiezingen het
hulden, niet den avond van zijn ondergang heeft to zien,
maar den morgen van een nieuwen dag .

ABRAHAM LINCOLN
DOOR
Prof. TH. BUSSEMAKER .

(slot.)
De netelige vraag, welke beslissing over de op Mexico
veroverde landen genomen zou worden, hield de gemoederen
in beweging. Reeds in 1848 leidde zij tot de stichting eener
nieuwe partij, de Free Soil Party, die eigenlijk maar den
punt op hear programme had : het gebied, waarin slavernij
is toegelaten, mag niet verder worden uitgebreid . Zij ward
gevormd door een aanzienlijk aantal Whigs, die zich afscheidden uit mien oegen, omdat de partijconventie, begeerig
om partijgenooten onder de slavenhouders to ontzien, een
voorstel verwierp, dat uitbreiding van slavernij door verovering veroordeelde ; en bij hen sloot zich een groep
Democraten aan, vooral nit den staat New-York, die van
hun kant zich niet konden vereenigen met de richting,
welke door de Democratische partij, onder den overheerschenden invloed der zuidelijken, ward ingeslagen . In 1849
nam de spanning toe en ward de toestand nog ingewikkelder ten gevolge der gebeurtenissen in California . Rat bericht, dat dear goud gevonden was, bracht in een oogenblik
een groote masse immigranten in dit gebied, die hat dringend noodig maakte, dat dear een regaling van hat bestuur tot
stand kwam . De militaire gouverneur riep een vergadering van afg evaardigden bij een, die een constitutie ontwierp,,

222

ABRAHAM LINCOLN .

waarin hat verbod van slavernij was opgenomen ; hat ontwerp werd bij volksstemming goedgekeurd, en dan volgde
de aanvrage aan hat Congres om als vrije staat in de Unie
to worden toegelaten . Groote ontsteltenis en verontwaardiging onder de slavenhouders, die nog werd aangewakkerd
door berichten, dat de bevolking van New-Mexico aanstalten maakte om hat voorbeeld van California to volgen
Reeds lieten de heftigsten onder de zuidelijke afgevaardigden de bedreiging met afscheiding van de Unie hooren .
Onder daze omstandigheden kwam de politieke veteraan,
H e n r y C l a y, lid van den Senaat, met een ontwerp van
een vergelijk voor den dag, dat van beide partijen inschikkelijkheid vroeg . Hoewel hat niemand voldeed en in belangrijke debatten heftig werd aangevallen, werd bet toch de
aanleiding tot ease schikkin g : California werd als vrij e
staat toegelaten, New-Mexico en Utah warden voorshands
als territories georganiseerd, onder bepaling dat, wanneer de
inwoners later een constitutie zouden make, een volksstemming over de vraag van toelating der slavernij beslissen zou ;
de slavenhandel in hat district Columbia werd verboden, maar
tevens een strange wet om de uitlevering van gevluchte
slaves to verzekeren aangenomen . De groote massy der
bevolking, wie bovenal hat behoud der Unie tar harte ging,
was verheugd over dit compromis van 1850, dat, naar zij
zich vleide, bet gevaar voor scheuring had afgewend ; maar
in de politieke kringen wekte hat heel wat ontevredenheid .
Hiervan ondervond de Whigpartij de schadelijke gevolgen,
in wier gelederen de afval toenam ten gevolge van verontwaardiging over de harde wet op de uitlevering van gevluchte slavers . De Democraten daarentegen hielden zich
onder de bekwame leiders uit hat zuiden, die hunne teleurstelling voor bet oogenblik verkropten, goad aaneengesloten ;
zij verklaarden vast voornemens to zijn, zich stipt aan bet
compromis to houden en hat to beschouwen als de afdoening
van alien twist. Hoe groot voordeel tegenover de verdeeldheid aan de andere zijde burs dit gaf, bleak bij de belangrij ke verkiezingen van 1852 ; hun candidaat voor bet presidentschap, Pierce, word met groote meerderheid verkozen,
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en ook in hot Huis van Vertegenwoordigers en in den
Senaat verkregenn zij een aanzienlijk overwicht . Hiervan
maakte een hunner voormannen, S t e p h e n D o u g 1 a s,
senator voor Illinois, gebruik om zijnen vrienden van hot
zuiden een grooten dienst to bewijzen . Ook reeds in vroegere
jaren had hij er op aangedrongen, om hot uitgestrekte
prairieland ten westen en tenn noorden van den staat Missouri, dat deel uitmaakte van de Louisiana-purchase, voor
de kolonisatie open to stellen ; in Januari 1854 vernieuwde
hij dit voorstel inaar verbond er eene poging mee om hot
Missouri-Compromise van 1820 to niet to doers . In zijn definitieven vorm bepaalde hot, dat onder de namen Kansas en
Nebraska twee territorieu zouden worden gevormd en dat de
beslissing over toelating of uitsluiting der slavernij zou worden
overgelaten a an de toekomstige bevolking. Doze territorieu
lagers ten noorden van 3E °30' en rnoesten daarom krachtens hot
Missouri-Compromise vrij gebied blijven . Maar D o u g 1 a s gaf
thans aan hot verg elijk van 1850 de ui tlegging, dat daarbij niet
alleen voor New-Mexico en Utah maar als alg em eon beginsel
was aangenomen, de beslissing over de slavernij aan de
bevolking van territorieu en staten over to laten, en op
dien grond verklaarde hij nadrukkelij k, dat hot MissouriCompromise vervallen was . Vruchteloos word de KansasNebraska-bill met veel talent bestreden door verscheidene
Free- Soilers ; al stemden een aantal noordelijke Democraten
er tegen, D o u g l a s en zijne vrienden behielden in beide
Huizen de meerderheid en president P i e r c e teekende de
bill. D o u g l a s had een mooien term gevonden voor hot
nieuwe beginsel, dat thans bekrachtigd was ; hij noemde
hot hot principe van volkssouvereiniteit . Maar dit bekorende
woord miste thans zijne gewone uitwerking in hot noorden ;
de verontwaardiging, dat de mogelijkheid geopend was om
de slavernij nit to breiden ten noorden van de grens, die
sinds vole jaren als Pen onoverschrijdbare slagboom was
beschouwd, bracht heftige ontroering to weeg . D o u g l a s
zelf ondervond dit, toen hij bij zijne terugkomst . in zijne
woonplaats Chicago, in hot naj aar van 1854, een redo hield .
Hier, in hot noorden van Illinois, waar de bevolking goed-
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deels uit Nieuw-Engeland afkomstig was, behoorde zij wel
voor de meerderheid tot de Democraten maar was zij ook
beslist tegen uitbreiding der slavernij gekant, en zij toonde
D o u g 11 a s haar misnoegen door hem het spreken onmog elijk to waken . Kort daarna kwam hij to Springfield en
trachtte her in een groote vergaderin g door een uitvoerige
verdediging der Kansas-Nebraska bill zijne geschokte populariteit to herstellen . Pit optreden flu gaf aanleiding tot
het begin der worsteling, die L i n c o 1 n zes jaar later in
het Witte Huis to Washington bracht .
Ook L i n c o l n' s verontwaardiging was door de besluiten
van het Congres gaande gemaakt, en reeds in den zomer
had hij er to Springfield en eenige andere plaatsen het
woord over gevoerd . Zooals zijne partijgenooten van hem
verwachtten, beantwoordde hij thane Don g l a s' rede met
eene uitvoerige bestrijding, die veel succes schijnt gehad to
hebben en er in ieder geval toe leidde, dat hij spoedig uitnoodigingen ontving om op plaatsen, waar D o u g l a s nog
werd verwacht, ook to komen spreken . De redevoering, die
hij den 1 Sen October to Peoria held, gaf hij kort daarna
in druk en zij is daardoor bewaard gebleven . Opmerkelijk
is de toon, die er in heerscht ; niet meer dat bombastische,
dat, in overeenstemming met den smack in de westelij ke
Staten, in zijne vroegere welsprekendheid zulk een groote
plaats besloeg, maar sober, eenvoudig, klemmend is zijn
woord . Wellicht werkte hier de invloed van zijn verblijf to
Washington, misschien ook zijn streven in zijn rechtspraktijk om een zoo helder en logisch mogelijken betoogtrant
to bereiken, maar ongetwijfeld ook de card van het onderwerp, waarvan zijne ziel vervuld was . Het hoofdthema zijner
rede is, dat door D o u g l a s het beginsel van volkssouvereiniteit en „self-government" hier valsch is toegepast en
dat noodzakelijk moet worden vastgehouden can de beperking
der slavernij, zooals de voorvaderen die hebben vastgesteld,
echter met voile eerbiediging van verkregen rechten, al
aarzelt hij niet de slavernij to brandmerken ale „a monstruous injustice". „Little, but steadily as man's march to
the grave, we have been giving up the old to the new

ABRAHAM LINCOLN .

225

faith . Near eighty years ago we began by declaring that
all men are created equal ; but now from that beginning
we have run down to the other declaration, that for some
men to enslave others is a „sacred right of self-government". These principles cannot stand together. They are
as opposite as God and mammon" .
Zijn optreden verhoogde zijn faam in Illinois, en begeerig near politieke onderscheiding als hij was, vleide hij
zich, dat de Wetgevende Vergadering hem misschien als
senator near Washington zou zenden ter vervanging van
een volgeling van D o u g 1 a s, wiens termijn verstreken was .
Hij bedankte daarom voor de pleats in de Wetgevende
Vergadering, waartoe hij verkozen was, maar bereikte zijn
doel niet ; wel hadden de tegenstanders der Kansas-Nebraska-act de meerderheid, maar hieronder waren ook Democraten, en dozen wi.lden van L i n c o l n niet weten, omdat
de lof, dien de Abolitionisten aan zijne redevoeringen
hadden toeg ezwaaid, hem van abolitionisme verdacht maakte,
hoe duidelijk hij zich hiervan ook verwijderd had gehouden . Om verdeeldheid to voorkomen trok hij zich terug,
zij hot ook met spijt . Maar met onafgebroken belangstelling bleef hij de gebeurtenissen volgen, die hem meer en
meer bekommerden . In Aug ustus 1855 schreef hij aan eon
vriend : ,,Our political problem now is : Can we as a nation
continue together permanently-forever-half slave and half
free ? The problem is too mighty for me . May God in
his mercy superintend the solution" . Dit probleem beangstigde ook vole anderen ; hot schrikbeeld van scheuring in
de Unie vertoonde zich al dreigender, al wilde de overgroote
massa hot niet zien, juist omdat hot hear zoo grooten
schrik inboezemde . Deernis der `~bevolking met gevluchte
slaven verhinderde hunne uitlevering, tot toenemende
verbittering der zuidelijken ; in Kansas word hot eon wedstrijd tusschen kolonisten nit de slavenhoudende on nit
de vrije staten, waarbij bloedige gewolddaden voorvielen ;
de staatkundige partijgroepeering richtte zich steeds moor
near de slavenkwestie ; in 1856 kwam de Republikeinsche
partij tot stand, die alle tegenstanders van uitbreiding der
O . E . IX 11
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slavernij vereenigde en zoowel de Free-Soilers als de overblijfsels der Whigs in zich opnam . Tot deze partij trad
niemand toe uit de slavenstaten, behalve uit Delaware,
Maryland en Kentucky, en de tegenstelling tusschen Noord
en Zuid werd er door verscherpt.
L i n c o 1 n werkte in Illinois met allen ijver mee aan de
organisatie dier nieuwe partij en was onvermoeid in den strijd
voor den candidaat der Republikeinen bij de presidentskeuze
in 1856 ; hij bereisde gansch Illinois en sprak op meer dan
vijftig plaatsen, zoodat hij de woordvoerder der Republikeinen in zijn staat werd . De inspanning der jonge partij bleef
echter deze maal vruchteloos ; nog hielden zich de Democraten
aaneengesloten, en B u c h a n an, een Democraat nit het
noorden, betrok in het voorjaar van 1857 het Witte Huis,
een zwak man, die allerminst in deze hachelijke omstandigheden leiding kon geven . Weldra stak een nieuwe storm
op. Een proces, dat aangespannen was ten behoeve van
een neger, D r e d S c o t t geheeten, voor wien de vrijheid
werd opgeeischt, op grond dat hij met zijn meester tijdelijk
in vrij gebied had vertoefd, kwam in laatsten aanleg voor
het Hoogste Gerechtshof der Unie . Dit ontzegde den eisch,
maar daarmee vergenoegde het zich niet : de hoofdrechter
sprak als het gevoelen der meerderheid uit, dat de constitutie slaver als eigendom erkende en aan de regeering den
plicht oplegde om eigendom to beschermen ; dat het
Missouri-Compromise in strijd was geweest met de constitutie en van nul en geenerwaarde, omdat het de rechten
der slavenhouders in het nationaal domein besnoeide, en
dat de slavenhouders hunne slaver, als eigendom, in elk
territory mochten brengen . Het springt in het oog, dat,
indien deze uitspraak van den hoofdrechter als een constitutioneel bindende beslissing moest worden beschouwd, de
strijd voor de uitbreiding der slavernij feitelijk ten gunste
der slavenhouders was uitgemaakt ; bet nationaal domein
toch stood dan geheel voor de slavenhouders open . Maar
de Republikeinen weigerden er zich bij near to leggen ; zij
aanvaardden natuurlijk hat gewijsde in de eigenlijke Dred
Scott-case, maar ontkenden, en terecht, dat in deze aan-
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gelegenheid de omstandigheden aanwezig waren, die aan
de uitspraak van het Hof over een constitutioneele
kwestie eerbiediging behoorden to verzekeren . In tal
van openbare vergaderingen werd de zaak door sprekers
van verschillend standpunt toegelicht, en weer viel aan
L i n c 0111 de task ten deel om to Springfield, waar D on g 1 a s was komen betoogen, dat men zich aan het oordeel
van het Hof to onderwerpen had, de opvatting der Republikeinen uiteen to zetten . Aldus werd hij in Illinois meer
en meer de bestrijder van D o u g 1 a s, en was hij als aangewezen om door zijne partij tegenover dezen hoofdman
der Democraten candidaat to worden gesteld, toen in . 1858
liens mandaat voor den. Sen.aat ten einde liep . Het geschiedde in derdaad, en L i n c 0111, die het had gehoopt en
verwacht, had lan g van to voren de rede overwogen en
opgesteld, waarmee hij de candidatuur zou aanvaarden .
,,If we could", zoo ving hij aan, „first know where we are
-and whither we are tending, we could better judge what
to do and how to do it . We are now far in the fifth year,
since a policy was initiated with the avowed object and
confident promise of putting an end to slavery-agitation .
Under the operation of that policy, that agitation has not
only not ceased but has constantly augmented . In my
opinion, it will not cease untill a crisis shall have been
reached and passed . „A house divided against itself cannot
stand" . I believe this government cannot endure permanently
half slave and half free . I do not expect the Union to be
dissolved
I do not expect the house to fall
, but I do
expect it will cease to be divided . It will become all one
thing or all the other . Either the opponents of slavery
will arrest the further spread of it, and place it where the
public mind shall rest inn the belief, that it is in the course
of ultimate extinction ; or its advocates will push it forward,
till it shall become alike lawful in all the States, old as
well as new, North as well as South". Wat hid zich in 1855
nog in ban gen twij fel had afgevraagd, beantwoordde hij zelf
than s onomwon den : het voortbestaan der Unie, als half vrij
enn half slavengebied, zou op den duur niet mogelijk zijn .
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Maar dit was juist wat zoovelen, die bovenal scheuring
vreesden, niet wilden hooren, en de kleine kring van vrienden, wien hij daags to voren zijne rede had voorgelezen,
was dan ook verschrikt ge weest en had op verzachting
aangedrongen. Doch L i n c o l n had geweigerd : liever
wilde hij vallen met die woorden dan overwinnen zonder
hen . Toen zij openlijk waren uitgesproken, werden zi,
inderdaad terstond van verschillende kanten aangevallen
en verdraaid, alsof L i n c o l n tot burgeroorlog aanspoorde,,
maar spoedig kreeg hij in den verkiezingsveldtocht gelegenheid zijne ware bedoeling helder toe to lichten .
Hoe zou die veldtocht het best gevoerd worden ? Dat d&
strijd zwaar zou zijn was zeker ; niet alleen was D o u g 1 as een uiterst bekwaam en handig spreker, maar in de laatst&
zitting van het Congres had hij ook eene hooding aange-nomen, die hem bij sommige Republikeinen sympathie had .
verzekerd. In Kansas had het slavenhoudende deel der bevol
king een conventie bijeengeroepen, een constitutie outworpen~
door een volksstemming laten uitmaken dat slavernij geoorlooM zou zijn, en vervolgens tot het Congres het verzoek gericht om als slavenstaat in de Unie to worden toegelaten . Bijdat alles hadden de kolonisten, die tegen slavernij waren, zich
onthouden, maar daarna op hunne beurt een volksstemming
op touw gezet, waarbij een veel grooter aantal stemmen tegen
de constitutie werd uitgebracht dan zich bij de vorige stemming ten gunste er van had verklaard . In het Congres hadden.
de zuidelijken niettemin de opneming van Kansas als slavenstaat trachten door to zetten, maar Doug 1 a s was hier-tegen opgekomen ; hij bekommerde er zich niet om, zoa
zei hij, of de slavernij werd toegelaten of afgestemd, maar°
de voorwaarde, dat het yolk van het territory er over beslissen moest, diende gehandhaafd to blij yen, en in dit gevah
was blij kbaar de meerderheid van het yolk niet voor het
ingediend verzoek. Door zijn invloed bij de noordelijke
Democraten in het Huis van Vertegenwoordigers bracht
hij to weeg, dat het verworpen werd, een handeling, diehem door de zuidelijken zeer euvel geduid maar door een
aantal Republikeinen ten goede aangeschreven werd, zoodatn
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sommige man .nen van invloed onder hen zelfs zijne herkiezing als senator begunstigden .
In overleg nu met zijne vrienden besloot L i n c o l n zijn
tegenpartij tot een reeks van debatten uit to dagen, die gelegenheid zouden geven, niet alleen om scherp zijne eigen
meeningen uit to spreken maar ook om D o u g 1 a s to dwingen duidelijk kleur to bekennen . De uitdaging werd aangenomen, tijd en plaats voor zeven ontmoetingen werden vastgesteld . Uit wijden omtrek stroomden daar de toehoorders
samen, en het was voor duizenden en duizenden dat D o ug 1 a s en L i n c o l n hun strijd streden . Beiden hielden den
toon van het debat hoog, en L i n c o 1 n, door zijne vrienden
vermaand om in wat meer populairen trant to spreken, wees
het van de hand met het bescheid : ,,The occasion is too
serious, the issues are too grave . I do not seek applause
or to amuse the people but to convince them" . Inderdaad,
her was niet alleen of in de eerste plaats de beroepspoliticus
aan het woord, die een senatorszetel bejaagde, maar de man,
die met warme overtuiging de hooge beginselen van menschelijkheid bepleitte, welke den band vormden van de partij,
ais wier woordvoerder hij optrad6 Den kern dier pleidooien
kennen wij reeds nit zijne vroegere uitingen . De slavernij
is ,,a moral, a social, a political evil", welks verdere uitbreiding ten krachtigste moet worden afgeweerd tegenover
het zichtbaar pogen van hen, die haar „perpetual and
universal" willen makers, ook al beweren zij, dat zij er zich
niet om bekommeren, „whether slavery be voted down or
voted up." De zwarten hebben aanspraak op de natuurlijke
rechten, die in de Verklaring van Onaf hankelijkheid zijn
genoemd . Zeker, zij zijn niet in alle opzichten gelijk aan
de blanken : „T have no purpose to produce political and
social equality between the white and the black races .
There is a physical difference between the two, which, in
my judgment, will probably forever forbid their living
together upon the footing of perfect equality ; and in asmuch
as it becomes a necessity that there must be a difference,
I, as well as Judge D o u g 1 as, am in favor of the race, to
which 1 belong, having the superior position" . Maar „there
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is no reason in the world why the negro is not entitled
to all the natural rights, enumerated in the Declaration of
Independence, the right to life, liberty, and the pursuit
of happines. I hold, that he is as much entitled to these
as the white man . I agree with Judge D o u g 1 a s, that he
is not my equal in many respects,
certainly not in color,
perhaps not in moral and intellectual endowment . But in
the right to eat the bread, without the leave of anybody
else, which his own hand earns, he is my equal and the
equal of Judge D o u g 1 a s and the equal of every living
man" . Ook liet L i n c o l n niet denn minsten twijfel, dat
hij, door uitbreiding der slavernij to verhinderen, hoopte to
bereiken dat zij geleidelijk to niet zou gaan . Maar even
onomwonden verklaarde hij ook nu opnieuw, dat de constitutie stipt gehandhaafd en elke inmenging der regeering
in de bestaande slavernij vermeden diende to worden, zoodat
gevestigde rechten geeerbiedigd bleven, en in dit opzicht
stelde hij zich zoo duidelijk mogelijk tegenover de A .bolitiozoo wide hij
slavernij niet beschouwt als
nisten . Wie
„a moral, a social, a political wrong", behoort niet tehuis in
de Republikeinsche partij ; maar evenmin is daarin plants
voor hen, die zouden willen handelen in strijd met de waarborgen, welke de constitutie aan de bestaande slavernij
geeft . En ook hierin onderscheidde hij zich van de felle
Abolitionisten, dat nimmer een woord van vijandschap tegen
de slavenhouders van het zuiden over zijne lippen kwam ;
niet tegen personen maar tegen een gegroeide insteiling
ging zijn strijd . „I have no prejudice against the Southern
people . They are just what we would be in their situation .
If slavery did not now exist among them, they would not
introduce it . If it did now exist among us, we should not
instantly give it up ."
Op den langen strijd volgden de verkiezingen voor de
Wetgevende Vergadering, die de benoeming der Senatoren
had, en zij gaven de meerderheid aan de Democraten, die
nu D o u g 1 a s opnieuw naar Washington zonden . Het was
voor L i n c o l n een groote teleurstelling, want al had zij n
onvermoeide kamp allereerst de verdediging van beginselen
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gegolden, hij had daarom toch den senatorszetel niet nit
het oog verloren . Maar hij kon zich eenigermate troosten
met de zekerheid, dat de gehouden debatten, waarin hij
zijne tegenpartij herhaaldelijk gedwongen had zich duidelijk
nit to spreken over de slavernij, er toe hadden bijgedragen
om D o u g l a s onmogelijk to waken als candidaat der zuidelijken bij de volgende presidentsverkiezing, want daardoor
was helder aan den dag g ekomen, dat hij niet geheel en ten
voile op hun standpunt stood . En mogen wij de traditie, die,
naar mij toeschijnt, door andere aanwijzingen wordt versterkt, geloof schenken, dan rekende L i n c o l n thans reeds
met de kansen om zelf in 1860 als candidaat der Republikeinen tot president to worden verkozen . Hoe dit zij, on getwijfeld hebben deze debatten hem den weg hiertoe geopend ;
dat hij in het krijt trad tegen een zoo algemeen bekend
man als D o u g 1 a s, vestigde de aan dacht op hem ook
buiten de grenzen van Illinois . Hij bleef zich trouwens aan
hem vastklampen . Toen D o u g l a s in het najaar van 1859
politieke redevoeringen in Ohio held, met vrij wat toespelingen op de debatten van het vorige jaar, spoedde hij
zich er heen en voerde een paar maal het woord voor een
groot gehoor. En dat zijn naam ook naar de kuststaten . was
doorgedrongen, bewees een uitnoodiging om to New-York
to komen spreken, waaraan hij in Februari 1860 gehoor
gaf. Yandaar maakte hij een toer door de noordelijke
Staten, waar hij ook herhaaldelij k voor vergaderingen optrad,
en al was hij, met zijne lange, schrale gestalte, zijn grof gezicht,
zijne lompe handen, zijn slungelgang, geen sympathie winnende verschijning, zijn helder, eenvoudig, overtuigend woord
maakte toch overal indruk .
Zoo was Lincoln van 1858 tot 1860 door zijne redevoeringen tegen de uitbreiding der slavernij en zijne worsteling
met D o u g I a s oog wel niet een algemeen bekend man geworden maar toch voor velen ook buiten Illinois geen vreemde
meer, en konden zijne vrienden er aan denken, zijn naam to
noemen als candidaat der Republikeinsche partij voor het
presidentschap . Bij hem zelf vonden zij geen grooten tegenstand, en ook in de partijconventie van Illinois ging alles naar
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wensch : in Mei 1860 werd onder eenstemmigen jubel aan de
afgevaardigden naar de algemeene partijconventie to Chicago
opgedragen, met alle „honorable means" to bevorderen, dat
Abraham Lincoln candidaat der partij werd . Al to strikt
hielden zij zich aan die opdracht niet, maar de opvatting van
„honorable" last onder de politici nog al wat ruimte . Er
waren in 't geheel acht mededingers, waarvan voor L i n c o l n
verreweg de gevaarlijkste was Will i a m II . S e ward nit
New-York, een man, die met eere hooge ambten had bekleed,
rinds jaren in de beweging tegen de slavernij een leidende rol
had vervuld en bekend stood als iemand van staatkundige
talenten. Bij de eerste stemming kreeg niemand de vereischte
meerderheid, maar S e ward was op L i n c o l n ruim 70
stemmen vooruit ; bij de volgende ballotages echter liep
L i n c o 1 n in en na de derde stemming behaalde hij den prijs .
Waaraan had hij zijne overwinning op S e w a r d to danken ?
Voor een gedeelte aan de toepassing van „honorable means"
door de afgevaardigden van Illinois, die met de belofte, dat
een der candidates, C a m e r o n, een plants zou krijgen in
L i n c o 1 n' s toekomstig kabinet, de eerst op dezen uitgebrachte stemmen kochten. Maar daarenboven kwam hem to
stade, dat hij tot flu toe in de Unie gees plants van
beteekenis had ingenomen . Wat herhaaldelijk bij presidentsverkiezingen geschiedde, gebeurde ook flu : de man, van
wien men weinig moist, kreeg de voorkeur boven een veel
meer bekenden mededinger, die in zij u voorafgaande
loopbaan zich naijver en vijandschap van verschillende
kanten op den hall had gehaald . Menigeen vroeg zich echter
met bezorgdheid af, of L i n c o 1 n, met zijne toch zeer
gebrekkige vorming en geringe ervaring in staatszaken,
wel de geschikte man zou zijn om in zoo moeilijke tijden
het eerste ambt der Republiek to bekleeden ; maar dit
verhinderde niet, dat de Republikeinen, flu hij eenmaal als
candidaat was gekozen, alle krachten inspanden om hem
tegenover de Democraten de overwinning to verschaffen .
De kansen waren gunstig, omdat in het vijandelijk tramp
verdeeldheid heerschte . Van D o u g l a s wilden de zuidelijken niet weten, maar onderling waren dezen het ook weer
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niet eens ; want tegenover de leiders nit de katoenstaten,
die hunne neiging om zich of to scheiden niet verborgen,
stood een constitutioneele groep, die de Unie wilds handhaven . Dientengevolge kwamen de Democraten met drie
candidates, en terwijl zij aaneengesloten stellig de zege
zouden hebben kunnen bevechten, leden zij door deze versnippering van krachten de neerlaag . L i n c o l n werd glansrijk gekozen door de presidentskiezers en bleef met 180
stemmen ver vooruit op de drie Democraten, die er to zamen
slechts 123 hadden . En toch was hij feitelijk niet de nitverkorene van het yolk, want maakte men de rekening op
van de stemmen, door het yolk uitgebracht bij de benoeming
der presidentskiezers, dan had bij lange na niet de helft
zich voor hem verklaard . Natuurlijk maakte dit zijne aanstaande positie als president nog moeilijker, en hoe bezwaarlijk die zou zijn, toonden de gebeurtenissen, die verliepen
tusschen zijne verkiezing op 5 December 1860 en zijne
ambtsaanvaarding op 4 Maart 1861 maar al to duidelijk !
Zoodra de Wetgevende Vergadering van Zuid-Carolina de
tijding ontving, dat de Republikeinsche candidaat verkozen
was, riep zij eens conventie bijeen ; deze herriep den 208"
December de ordonnance van 23 Mei 1788, waarbij ZuidCarolina de constitutie had geratificeerd, en verklaarde dat
de Unie, bestaande tusschen Zuid-Carolina en andere states
onder den naam van Vereenigde Staten van Amerika, hierbij
on tbonden was . President B u c h a n a n, wat ook zijn eigenlijke gezindheid mocht zijn, mists in ieder geval de kracht
en de vastberadenheid om to handelen in zulke uiterst
netelige omstandigheden, en in zijn kabinet zaten bovendien
verscheidene leden, die den Secessionisten gunstig gezind
wares en hun streven meer of min openlijk begunstigden.
Gees wonder, dat bij zulk eens houding der Unieregeering de
beweging in het zuiden zich snel uitbreidde : voor de inauguratie van L i n c o l n hadden reeds zes andere states het
voorbeeld van Zuid-Carolina gevolgd . En in het noorden
vertoonde zich eens reactie, flu de overwinning bevochten
was en de gevolgen zich vertoonden . Niet alleen president
B u c h a n a n huiverde terug voor de gedachte om de Unie
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met geweld, door broederoorlog, to handhaven ; velenn van
hen, die tot flu toe met heftigheid elke gedachte aan concessies tegenover het zuiden verworpen hadden, spraken thane
van schikken en toegeven, om de zuidelijken to bevredigen
en scheuring en strijd to vermijden . En wel keerde na
den eersten schrik eenige meerdere vastberadenheid terug,
maar de verwarring en verdeeldheid waren toch nog groot,
toen het oogenblik gekomen was, waarop AA bra h a m L i nc 01 n werd geInaugureerd ale president der Vereenigde Staten
van A.merika.
L i n c o l n had to Springfield zijn tijd afgewacht, overstelpt met bezoeken van nieuwsgierige belangstellenden en
meer nog van baantjesjagers, en onderwijl onderhandelend
over de vorming van zijn kabinet . Vol bekommering zag hij
den gang van zaken aan, dock dear hij niet .kon ingrijpen,
bewaarde hij het stilzwijgen, althans in het publiek . In
particuliere brieven echter liet hij zich wel enkele m alen
uit, nu eens waarschuwend tegen schikkin gen, die uitbreiding van de slavernij zouden gedoogen, dan weer zijn
vreedzame gezindheid betuigend, zijn vaste voornemen om
bestaande rechten to eerbiedigen, maar ook zijn onwrikbaar
besluit om de Unie to handhaven. Die puuten vormden
ook den kern van de wel wet lange inaugureele rede,
waarmee hij op 4 Maart 1861 zijn hooge ambt aanvaardde .
Met een volkomen gerechtvaardigd beroep op het programme
zijner partij en op de meeningen, die hij zelf steeds verkondigd had, betoogde hij, hoe ongegrond de vrees der bevolking
van de zuidelijke Staten was, dat een Republikeinsche regeering hear eigendom, hear rust, hear veiligheid in gevaar
zou brengen, en hoe vast zij verzekerd kon zijn van de
bescherming, die de con stitutie hear verleende . Maar dan
kwam hij spoedig op het brandende punt, de Secessie . Rustig
en kalm, zonder eenige heftigheid, overredend en verzoenend,
klonk zijn woord, maar ook volkomen vastberaden, dat
pogingen tot afscheidin g niet konden worden gedoogd.
„I hold that, in contemplation of universal law and of the
Constitution, the Union of these States is perpetual ." En
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nadat hij hiervoor zijne redenen gegeven had, verklaarde
hij nadrukkelijk : „I therefore consider that, in view of the
Constitution and the laws, the Union is unbroken ; and to
the extent of my ability I shall take care, as the Constitution
itself expressly enjoins upon me, that the laws of the Union
be faithfully executed in all the States . Doing this I deem
to be only a simple duty on my part ; and I shall perform
it, so far as practicable, unless my rightful masters, the
American people, shall withhold the requisite means, or in
some authorative manner direct the contrary . I trust this
will not be regarded as a menace, but only as the declared
purpose of the Union, that it will constitutionally defend
and maintain itself. In doing this there needs to be no
bloodshed or violence ; and there shall be none, unless it
be forced upon the national authority" .
De kwestie der slavernij was thans op den achtergrond
gedrongen ; de groote tack, die L i n c o 1 n op zijne schouders
weld e drukken en met in span ning van alle krachten wilde
vervullen, was de handhaving der Unie . Deze echter mocht
niet gekocht worden door concessies aan de zuidelij ken ten
aanzien der slavernij, neen, zij hadden de onverbreekbare eenheid der Unie en het opperg ezag der Unie-regeering v6br
apes to erkennen ; en hoewel hij van ganscher harte hoopte,
dat de burgeroorlog zou vermeden kunnen worden, zou hij
er niet voor terugdeinzen, als het doel niet anders kon
bereikt worden . Dat slechts de weg van geweld overbleef,
werd spoedig duidelij k . De Staten, die zich hadden afgescheiden, hadden eene Confederatie gevormd naar het model
der Unie en J e f f e r s o n D a v i s als president gekozen ;
noch de vastberaden noch de verzoenende woorden van
L i n c o 1 n maakten den minsten indruk op hen, en zij grogen
voort zich tot den strijd toe to rusten . Zoowel L i n c o l n
als D a v i s wilden den ander den eersten klap laten geven,
om het odium van den aanval op hem to leggen, maar het
geduld van L i n c o 1 n won het : met de beschieting en verovering van fort Sunter, bij Zuid-Carolina's hoofdstad Charleston, dat door troepen der Unie bezet werd gehouden,
openden de Geconfedereerden de vij andelijkheden op 13
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April . Den 158II April riep president L i n c 0111 75 .000 man
vrijwilligers op om de rebellen
want dat waren zij in
zijn oog
tot onderwerping to dwingen ; de worsteling
ving aan, die vier large, bloedige jaren duren zou, de jaren
van hot presidentschap van L i n coin . Order de moeilijkste
omstandigheden heeft hij zonder weifelen en wan kelen gestreefd naar zijn groote doel, de haudhaving der Unie, en
hij heeft hot bereikt, juist voordat een moordenaarshand
een einde aan zijn levee maakte . En aan zijne volharding
en zijn beleid in dit streven is ook to darken geweest die
andere grootere uitkomst, die hij aanvankelijk geenszins
had beoogd, de opheffing der slaver - nij.
Moeilijk in hooge mate was zijn positie . Eenzaam
en alleen stood hij to Washington op zijn geweldig verantwoordelijken post ; geen vrienden omringden hem, bereid
om hem onbaatzuchtigen, krachtigen steun to verleenen ;
ook de voormannen van zijn eigen partij kenden hem niet,
waren weinig ingenomen geweest met de candidatuur van
dien onervaren, gebrekkig opgevoeden man, en hadden ook
thane in zijne bekwaamheid en zijn karakter geen vertrou-

wen . En inderdaad, wat wilt L i n c o l n van diplom atie,
van financier, van militaire zaken ? Hij had er niet de
minste ondervinding van ! Juist due omstandigheden, die or
licht toe konden leiden, dat de hoogste waardigheidsbekleeder eon president in naam word en dat zijne macht
feitelijk word uitgeoefend door eon of moor leden van zijn
kabinet, waarin hot niet ontbrak aan manner van ervaring .
Hij had or in opgenomen de vier mededingors naar de
candidatuur voor hot presidentschap, die na hem de meeste
stemmen hadden gekregen, en manners ale S e ward, die
met de buitenlandsche zaken, en C h a s e die met de financier
was belast, hadden ongetwijfeld heel wat moor staatkundige
praktijk dan L i n c o 1 n . Beiden zouden wel geneigd go weest
zijn den last van hot bewind van zijne schouders to nemen,
en S e w a r d deed er hem zelfs den voorslag toe . Reeds den
eersten April leverde hij eon stuk in met beschouwingen
over binenlandsche en buitenlandsche politiek, die hij
aldus besloot : ,,But whatever policy we adopt, there must
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be an energetic prosecution of it. For this purpose it
must be somebody's business to pursue and direct it incessantly. Either the President must do it himself, and be
all the while active in it, or devolve it on some member
of his Cabinet. Once adopted, debates on it must end,
and all agree and abide . It is not my especial province .
But I neither seek to evade nor assume responsibility" .
De wenk was duidelijk genoeg, maar het antwoord was het
niet minder. Na de bespreking van andere punters, liet
L i n c o l n volgen ; „Upon your closing propositions that,
,,,,whatever policy . ., agree and abide", I remark that, if
this must be done, I must do it . When a general line of
policy is adopted, I apprehend there is no danger of its
being changed without good reason or continuing to be
a subject of unnecessary debate ; still, upon points arising
in its progress I wish, and suppose I am entitled to have,,
the advice of all the Cabinet" . S e ward Meld het zich
voor gezegd en was verder een trouw en bekwaam medewerker van L i n c o in, die ook anderen leden van het kabinet
aan het verstand bracht, dat hij wezenlijk president en zij
wezenlijk zijne secretarissen waren .
Ter vergoeding der ondervinding in staatszaken die hens
ontbrak, toonde hij hoedanigheden to bezitten, die onder de
bestaande omstandigheden van de hoogste waarde waren . .Hij
had een helder, praktisch verstand, een vaste overtuiging, wanneer zij eenmaal na rijp beraad was verkregen, een onverzettelijke wilskracht, een volkomen toewijding aan zijne teak, die
hem voor alle persoonlijke overwegingen ontoegankelijk
maakte, een sterk zelfvertrouwen, dat toch nimmer zelfoverschatting werd ; en eindelijk had hij, dank zij zijn levensgang,,
een zeer fi jn ontwikkeld vermogen om de stroomingen in de
masse to onderkennen . Als hij zijn oor to luisteren legde, om
to hooren wet er omging in het yolk, vergiste hij zich niet, en
het besef, dat hij in overeenstemming was met de meerderheid der burgers, gaf hem meer den eens ook tegenover het
Congres eene kracht, die hem andere zou ontbroken hebben .
De macht van een president der Unie is gering en krachtens
de constitutie en door de praktijk, die tegenover zwakke
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bekleeders van het hoogste ambt het gezag van het Congres
heeft versterkt ; maar dat eene krachtige persoonlijkheid, die
een groot deel der natie achter zich heeft, ais president toch
heel wat vermag, heeft nog onlangs het voorbeeld van R o o s ev e 1 t geleerd . Een krachtige persoonlijkheid in hooge mate was
L i n coin, en deze ontleende flu bovendien bizondere bevoegdheden aan den oorlogstoestand . Hoe ver de „war power" van
den president eigenlijk ging, stood niet vast ; maar Lincoln
bleek wel de man to zijn om uit zijn opperbeveihebberschap
over leger en vloot, en uit zijn plicht om de „faithful execution of the laws" to verzekeren, alle rechten of to leiden,
die hij behoefde om in den nood der omstandigheden to
voorzien ; hij oefende meer dan eens een bijna dictatoriale
macht en deinsde er niet voor terug om de Constitutie geweld aan to doers, wanneer hij dit tot redding der natie
onvermijdelijk oordeelde .
L i n coin was wezenlij k de leider . Pat hij fouten heeft
begaan, wien zal het verbazen ? Zijn ingrijpen in de legeroperaties gedurende de eerste helft van den oorlog is wel
eens ongelukkig geweest, en het is opmerkelijk, dat een
enkele maal hierbij een rol werd gespeeld door bijgeloovigheid omtrent het h eil of onheil brengende van een bepaalden
datum, wellicht een overblijfsel nit zijne jonge jaren . Ook
in de keuze der opperbevelhebbers heeft hij in den aanvang
misgetast ; maar de ervaring kon ook eerst aan den dag
brengen, wee werkelijk bekwaam waren, en zoodra dit duidelijk gebleken was, aarzelde L i n coin Been oogenblik, om
de ware verdienste to brengen waar zij behoorde . Doch
wat hebben zulke enkele misgrepen in onderdeelen to beteekenen tegenover de bekwame leiding van het geheel,
die steeds het doel vast in 't oog held, door geen tegenspoed en teleurstelling ontmoedigd, door geen kritiek en
of keuring van den weg gebracht ! En noch aan het eene,
noch aan het andere heeft het hem ontbroken . Men bedenke,
dat op het hoofdtooneel van den oorlog niet voor Juli 1 863
een nog zeer matig succes werd bevochten in den vreeselijken driedaagschen slag van Gettysburg, en dat ook daarna
nog weer tegenspoed volgde, zoodat eerst in den loop van
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1864 de overwinning in het gezicht kwam . En in diezelfde
moeilijke jaren eischte de verhouding met de Europeesehe
states, met Engeland maar ook met Frankrijk, het meest
voorzichtige beleid, om hun gees rechtmatig voorwendsel
to geven tot erkenning en openlijke :ondersteuning der Geconfedereerden, want zoowel N a poi e o n als het Engelsche ministerie P a 1 m e r s t o n- R u s s e 11 helden langen tij d
naar de zijde der zuidelijken over, en ook een man als
G 1 a d s ton e beging toenmaals onvoorzichtigheden uit voorkeur voor hen . Grepen die mogendheden in de worsteling
in, dan werd, menschelijkerwijze gesproken, het herstel
der Unie onmogelijk, en daarom moest dit, zoo het maar
eenigszins mogelijk was, worden voorkomen . In conflicten
die ontstonden, wares L i n c o l n en S e w a r d er dan ook
op uit om, zonder aan de waardigheid van den staat to
kort to does, door eenige toegevendheid ernstige botsing
to vermij den . Maar hierbij hadden zij de bitters kritiek
to verduren vann velen, die, gees verantwoordelijkheid
dragende en daarom gemakkelijk den teugel vierende aan
nationals prikkelbaarheid, voor laf heid uitkreten wat verstandig beleid was.
Gevaarlijker echter dan deze afkeuring wares de
gevol gen van den lang durig en tegenspoed. Telkens en
telkens weer moest L i n c o l n zware offers vergern aan
menschenlevens en geld, zonder dat deze verlicht werden
door den troost van behaalde voordeelen en naderende zege .
Nadat in April 1861 de Secessionisten de vijandelijkheden
begonnen wares, had L i n c 01 n.' s wapenroep luiden weerklank gevonden ; partijschap was tijdelijk onderdrukt, geestdriftige samenwerking had zich geopenbaard . Maar toes de
voorspoed uitbleef, trad verkoeling in ; uit teleurstelling
werd moedeloosheid, uit strijdig belang en inzicht tweedracht geboren ; en van alley ontevredenheid werd de president
het mikpunt. Van de sere zijde werd hem verweten, dat
hij den krijg niet krachtig genoeg doorzette, van de andere,
dat hij door onverzoenlijkheid den vrede verhinderde ; hier
werd hij gescholden als de ,,slave-hound of Illinois", daar beschuldigd van trouwbreuk, omdat hij maatregelen tegen de
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slavernij niet belette ; de een onthaalde hem op dit advies, een
volgende op hat tegenovergestelde ; aanprijzing en ontrading,
waarschuwing en aansporing volgden elkaar in borate wisseling .
L i n coin, hoe ook gedrukt door hat gevoel zijner verantwoordelijkheid, liet zich niet afdringen van den wag, dien
hij zich had afgebakend, en trachtte steeds wear alle krachten
to verzamelen rondom zij n vaandel, dat handhaving der
Unie tot opschrift had . Den talrijken. Democraten in de
geuniaerde staten en kleinmoedigen partijgenooten, die op
vrede aandrongen, poogde hij to bewijzen, dat de onwil der
rebellen een vrede, die de Unie bewaarde, onmogelijk maakte ;
de Republikeinen trachtte hij to overtuigen, dat zij hun
drift om de slavernij to vernietigen moesten intoomen tar
wille der Unie ; de Democraten dier slavenstaten, die hij met
zoo groot beleid van aansluiting bij de Confederatie had
teruggehouden, beproefde hij to overreden tot vrijwillige
emancipatie ; tegen de Copperheads, met welken schimpnaam
diegenen warden gebrandmerkt, die met de zuidelij ken in
betrekking traden, wendde hij schorsing der Habeas-Corpusact aan. Toch kon hij niet verhinderen, dat ontstemming
en verdeeldheid toenamen, allermeest ten gevolge van hat
vraagstuk der slavernij .
In den aanvang van den oorlog had hij de noordelijkste slavenstaten, die nog peen partij gekozen hadden,
zooveel mogelijk ontzien en hieraan zelfs militaire voordeelen opgeofferd ; en dank zij daze veelgesmade maar heilzame ,,border-state-policy" was hij er werkelijk in geslaagd,
althans Kentucky, een deal van Virginia, Maryland en
Missouri voor de Unie to behouden . De vertegenwoordigers
dezer slavenstaten hielden, evenals hunne Democratische
partijgenooten in hat noorden, vast aan de zoo dikwijls
herhaalde verzekering der Republikeinsche partij, dat zijj
aan de bestaande slavernij niet wilde raken, en aanvankelijk
kregen zij hiervan nog eens de bevestiging in hat Congres .
Maar de omstandigheden leidden onvermijdelijk al zeer spoedig
tot een eerste afwijking van dit programme . De lepers der
Secessionisten gebruikten duizenden slaven voor allerlei
diensten, die anders door soldaten hadden moeten worden
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verricht en hielden zoodoende alle blanken voor den strijd
beschikbaar . Om hen zoo mogelijk van dit voordeel to berooven, werd in Augustus 1861, ondanks den tegenstand der
afgevaardigden van de ,,border-states" en der noordelijke
Democraten, in het Congres een bill aangenomen en door
L i n c o l n bekrachtigd, waarbij alle slaven, die aan rebellen
toebehoorden en in den oorlog werden gebruikt, vrij
verklaard werden . Ret was een maatregel, die geheel uit
militaire overwegingen to rechtvaardigen was . Maar in 1862
ging de Republikeinsche meerderheid van het Congres
voort met het indien en en aannemen van wetten, die
de slavernij raakten en niet gegrond konden worden op
militaire noodzakelijkheid . L i n c o l n onthield er zijne
bekrachtiging niet aan maar zag dit drij ven zijner partij
toch ongaarne ; hij begreep, hoezeer het verbitterde, terwijl
hij zelf steeds naar verzoening streefde . Boven alles bleef
voor hem altijd de vraag van belang, hoe het best de
handhaving der Unie to verzekeren . In een open brief van
Augustus 1862 sprak hij het nogmaals onomwonden uit
,,The sooner the national authority can be restored, the
nearer the Union will be, the Union as it was. If there
be those who would not save the Union, unless they could
at the same time save slavery, I do not agree with them .
If there be those who would not save the Union, unless
they could at the same time destroy slavery, I do not agree
with them . My paramount object is to save the Union, and
not either to save or destroy slavery . If I could save the
Union without freeing any slave, I would do it . And if
I could save it by freeing all the slaves, I would do it . And
if I could save it by freeing ;some, and leaving others alone,
I would also do that . What I do about slavery and the
colored race, I do because I believe it helps to save the
Union, and what I forbear, I forbear because I do not
believe it would help to save the Union" . Ret was niet
mogelijk in duidelijker woorden aan de Unie alles ondergeschikt to waken en uit to spreken, dat de kwestie der
slavernij alleen in rekening kon komen, voor zoover zij op
het behoud der Unie bevorderend of storend werkte . Hoe
O . E. IX 11
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L i n c o i n persoonlijk over de slavernij dacht, was waarlijk
niet twijfelachtig ; maar hij legde aan zijn wensch hot
zwijgen op ter wille van hot „paramount object", en hij
wilde dat anderen dit ook zouden doers. Op hot standpunt,
dat hij in zijn open brief van 1862 omschreef, is hij steeds
blijven staan . +'n men zal dit to eer begrijpen, als men
bedenkt, wat hij onder behoud der Unie verstond. Voor
hem was dat doel niet getroffen, wanneer eenvoudig
de Secessionisten met wapengeweld tot onderwerping
waren gedwongen, maar daartoe was niet minder noodig,
dat, zooveel de omstandigheden hot toelieten, wederzijdsche verbittering vermeden en een toekomst mogeiijk gemaakt word, waarin alien zich brooders zouden gevoelen en eendracht heerschen zou in hot groote, machtige
yolk der Vereenigde Staten . De oorzaak der verdeeldheid
was de slavernij, en dat die niet blijvend kon voortduren
in hot zuiden, had L i n c o 1 n in 1858 duidelijk genoeg als
zijne vaste overtuiging uitgesproken . 1Vlaar juist ter wille
van ware eendracht en vrede in de toekomst was hij gekant
tegen forsch ingrijpen en wilde hij den slavenhouders hot
pad effenen, om tot afschaffing to komen . Ook in de planners,
die hij hiervoor ontwikkelde en met taaiheid verdedigde,
was de nauwste samenhang met zijne vroegere denkbeelden .
Evenals hij in 1848 de slavenhouders in hot district Columbia
had wilien bewegen tot emancipatie hunner slavers door
hun voile vergoeding der waarde door hot Congres to laten
betalen, wilde hij dit thaws als algemeene maatregel toegepast zien . Hij wenschte, dat de geunieerde slavenstaten
krachtens eigen souvereiniteit tot de geleidelijke emancipatie
zouden besluiten en dan van hot Congres een som zouden
ontvangen, berekend naar hot aantal der vrijgelatenen ; deze
vrijgelatenen wilde hij in een voor hen geschikt klimaat
als kolonisten vestigen . Het den kbeeld vond bitter weinig
instemming . Toen, hoewel zeer noode, de Republikeinsche
meerderheid van hot Congres hem machtiging verschaft had
om op den grondslag van vrijlating tegen schadeloosstelling
met de afgevaardigden van Kentucky in besprek to treden,
stuitte hij bij dozen op beslisten onwil. Kort na doze
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teleurstellende ervaring deed hij den gewichtigen stag, die
grooten indruk teweegbracht : op 22 September 1862 vaardigde hij eene proclamatie nit, inhoudend dat op 1 Januari
1863 alle slavern in een staat of gedeelte van een staat,
welks bevolking op dat oogenblik in opstand zijn zou tegen
de Vereeuigde Staten, voor altijd vrij zouden zijn, en dat
cep den later Januari die staten en gedeelten van staten
zouden worden aangewezen . L i n c o l n grondde zijne bevoegdheid om zulk een ingrijpenden maatregel to treffen
op zijn „war power", en wilde hem dan ook uitsluitend
beschouwd hebben als een middel om zich zelf to versterken
en den vijand to verzwakken, wanneer de opstandelingen
niet voor 1 Januari 1863 tot inkeer waren gebracht . Inderdaad waren er krachtige beweegredenen van militairen aard
steeds bezwaarlijker viel het, om de groote nieuwe lichtingen,
die de zware verliezen in den oorlog noodig maakten, to
verkrijgen, terwijl in de talrijke slavenbevolking van het
zuiden een ongebruikt materiaal aanwezig was, dat thans
den akker van den vijand bestelde en hem van grooten
dienst was om den krijg vol to houden . Op zoodanige
militaire gronden heeft L i n c o l n zijne handeling altijd
verdedigd ; natuurlijk, want anders zou hij er niet tae
bevoegd geweest zijn . Doch hij had toch ook een ander
motief, dat hij in zijn onderhoud met de afgevaardigden
nit de ,,border-states" duidelijk had later blijken . Hij gevoelde,
dat order het yolk van zijn eigen partij de drang om eenige
bevrediging van zijne wenschen to erlangen ten aanzien
der emancipatie to sterk werd, dan dat hij er langer weerstand aan kon bieden. Hij had gehoopt aan dat verlangen
voldoening to kunnen schenken, door do ,,border-states" te
bewegen vrij lating tegen schadeloosstelling to aan vaarden ;
nu hij zich hierin bedrog en had, was een andere maatregel
noodig en koos hij het reeds vroeger overwogen middel,
dat tegelijk groote militaire waarde had . De Republikeinen
jubelden, de Democraten waren verontwaardigd en spanden
alle krachten in, om bij de verkiezingen in bet najaar van
1862 de overhand to winner ; dock de Republikeinen, hoewel hun aantal aanmerkelijk slonk, behielden in het Congres
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toch een voldoende meerderheid, om den president de middelen tot krachtige voortzetting van, den oorlog to verzekeren .
Den l en Januari 1863 vaardigde L i n c o l n de proclamatie nit, die de rebelleerende staten en gedeelten van
staten noemde, waarin de slavers vrij werden verklaard .
Zij heeft de militaire gevolgen gehad, die er van verwacht
werden, en zij heeft daarenboven aan de slavernij in die
landen een doodelijkenn slag toegebracht . Zij liet echter de
slavernij in de staten, die aan de Unie trouw gebleven
waren, ongerept, en L i n c o 1 n bleef ook voortaan steeds
vasthoudeD aan zijne denkbeelden over geleidelijke emancipatie tegen vergoeding, waardoor, naar hij berekende, in
1900 de slavernij geheel verdwenen zou zijn . En naarmate
een gelukkig einde van den krijg meer in 't gezicht kwam,,
hielden zijne gedachten zich drukker bezig met de middelen
tot reconstructie der Unie, die wezenlijke verzoening zouden
kunnen uitwerken . Maar in 1863 leed een poging van
L i n c o l n, wederom door het Congres hiertoe gemachtigd, .
om de manners van Missouri voor of kooping der slavernij to
winners, opnieuw schipbreuk . De weigering dier slavenhouders was hoogst onverstandig. Wat L i n c o l n hun al vroeger
had voorspeld geschiedde : in den loop van den oorlog,.
waarvan hun gebied niet verschoond bleef, ging hun
slavenbezit grootendeels to niet, en wat er van restte, kon
niet behouden worden, nu het noorden de overwinning
bevocht en in de rebelleerende staten door de proclamatie
van 1 Januari 1863 de slavernij was to niet gedaan . Ook
L i n c o l n zelf wenschte, na deze nieuwe teleurstelling, dat
de Abolitie tot stand zou komen, maar hij wilde, dat het
op wettige wijze geschieden zou . Toen in den zomer van
1864 de meerderheid in het Congres een besluit doordreef,,
dat slavernij verbood in de zuidelijke staten, die zich weer
bij de Unie begeerden aan to sluiten, maakte hij gebruik
van zijn recht van veto ; immers het Congres had gees
constitutioneele bevoegdheid, om zich met de slavernij inn
de afzonderlijke staten to bemoeien . Doch het ging toch
ook niet aan, de mogelijkheid open to laten dat, wanneer
later wellicht de voorstanders van slavernij in eenigen staat
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de m eerderheid in de wetgevende Vergaderin g herkregen,
het instituut weder zou worden ingevoerd . Er was slechts
den afdoend middel, en dat was een amendement op de
constitutie, waardoor slavernij in de Unie verboden werd .
Om hiertoe to geraken was inderdaad, met voorkennis van
L i n c o 1 n, reeds in deze zitting van het Congres eene
poging gedaan ; een ontwerp was ingediend maar het had
de vereischte twee derden der stemmen wel in den Senaat
dock niet in het Huis van Afgevaardigen kunnen verwerven . Op voorstel echter van een der leden had de vergadering besloten het in de volgende zitting, die in December 1864 geopend zou worden, opnieuw in overweging to
nemen . In dien tusschentijd kreeg het yolk gelegenheid
zijne meening kenbaar to waken, want daarin vielen niet
alleen nieuwe verkiezingen voor het Congres, maar moest
ook de keu ze van een president plaats hebben, daar de
vierjarige periode van L i n c o l n met Maart 1865 zou zijn
afgeloopen . Zou hij herkozen en aldus zijn beleid door de
uitspraak van het yolk bezegeld worden ? De uitslag scheen
Leer onzeker . Niet alleen konden de Democraten, die vredehandel met de Secessionisten voorstonden en het Abolitieamendement bestreden, een groote kracht ontwikkelen,
maar ook bestond onder Republikeinen van invloed heel
wat vijandschap tegen L i n c o 1 n, omdat zij zich gekwetst
voelden door zijn zelfbewust en volkomen onafhan .kelijk
optreden . Een paar pogingen om een anderen Republikeinschen candidaat to stellen mislukten echter deerlijk ; onmiskenbaar wenschte de massy der partij aan L i n c 01 n ook
de voltooiing der overwinning toe to vertrouwen . Maar
nog was die overwinning niet bevochten, nog twijfelden
velen, of zij binnen afzienbaren tijd behaald zou worden,
en men was in onzekerheid, hoe groot wel het aantal der
wankelmoedigen zou zijn, die uit begeerte naar vrede met
de Democraten zouden stemmen . Onder zulke omstandigheden was het een bizonder geluk, dat juist voor de
verkiezingen drie legers der Unie glansrijke overwinningen
bevochten. . De indruk, hi.erdoor teweeg gebracht, was beslissend : met aanzienlijke meerderheid werd de president
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herkozen . Die uitspraak van het yolk werd daarop ook
door een aantal Democraten erkend ten aanzien van het amendement op de constitutie ; den 28eII Januari 1865 werd het
met 119 tegen 56 stemmen in het Huis aangenomen .
Toen L i n c o l n den 4eII Maart 1865 zijn tweeds inaugureele redevoering uitsprak, kon hij met vertrouwen de
toekomst tegemoet zien ; de uitputting der Secessionisten
werd in toenemende mate zichtbaar, het einde was nabij .
In zijn kort, indrukwekkend woord wierp hij een terugblik
op wat in de vier verloopen jaren was doorleefd, en herinnerde hij aan de spanning, die in Maart 1861 bestond : „Both
parties deprecated war ; but one of them would make war
rather than let the nation survive ; and the other would
accept war rather than let it perish . And the war came .
One eighth of the whole population were colored slaves,
not distributed generally over the Union, but localized in
the southern part of it . These slaves constituted a peculiar
and powerful interest . All knew that this interest was,
somehow, the cause of the war . To strengthen, perpetuate,
and extend this interest was the object for which the insurgents would rend the Union, even by war ; while the
Government claimed no right to do more than to restrict
the territorial enlargement of it . Neither party expected
for the war the magnitude or the duration which it has
already attained.. Neither anticipated that the cause of the
conflict might cease with, or even before the conflict itself
should cease. Each looked for an easier triumph, and ar
result less fundamental and astounding . Both read the
same Bible, and pray to the same God ; and each invokes
his aid against the other . It may seem strange, that any
men should dare to ask a just God's assistance in wringing
their bread from the sweat of other men's faces : but let
us judge not, that we be not judged . The prayers of both
could not be answered,
that of neither has beenn answered fully. The Almighty has his own purposes . „Woe
unto the world because of offenses ! for it must needs be
that offenses come ; but woe to that man by whom the
offense cometh." If we shall suppose that American
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slavery is one of those offenses which, in the providence
of God, must needs come, but which, having continued
through his appointed time, He now wills to remove, and
that He gives to both North and South this terrible war,
as the woe due to those by whom the offense came, shall
we discern therein any departure from those divine attributes which the believers in a living God always ascribe
to Him? Fondly do we hope, fervently do we pray, that
this mighty scourge of war may speedily pass away . Yet,
if God wills that it continue until all the wealth piled by
the bondman's two hundred and fifty years of unrequited
toil shall be sunk, and until every drop of bloodd drawn
with the lash shall be paid by another drawn with the
sword, as was said three thousand years ago, so still it
must be said : ,,The judgments of the Lord are true and
righteous altogether ." With malice toward none, with
charity for all, with firmness in the right, as God gives us
to see the right, let us strive on to finish the work we are
in ; to bind up the nation's wounds ; to care for him who
shall have borne the battle, and for his widow, and his
orphan,
to do all which may achieve and cherish a just
and lasting peace among ourselves, and with all nations ."
Een maand later kon L i n c o l n zijn voet zetten in
Richmond, waarheen Grant's overwinning den weg geopend had ; de zege was bevochten . Vervuld van gedachten
over de middelen om de wonders van den broederoorlog to
heelers en ware eendracht to herstellen, keerde hij terug
naar Washington . Weinige da,gen later, den 14°" April,
trof hem in den schouwburg het doodelijk schot van den
moordenaar, die in krankzinnige misdadigheid den besten
vriend der overwonnenen doodde .
Toen G rant op den 15°" October 1874 als president
der Unie het woord voerde bij de onthulling van het
Lincoln-monument to Springfield, besloot hij zijne korte
rede met de woorden : ,,In his death the nation lost its
greatest hero ; in his death the South lost its most just
friend." En daarmee sprak hij de waarheid .
Niemand, die zoo vurig als L i n c o l n wenschte, den
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vijand van gisteren de broederhand to reiken, niemand,
die als hij gedurende den langen, bitteren strijd voor alle
gevoel van vijandschap en wraakzucht ontoegankelijk was
gebleven en steeds uitsluitend was vervuld geweest van de
gedachte aan verzoening en hereeniging. filet was, omdat
heel zijn hart en hoofd door eon grootsche gedachte waren
ingenomen : de toekomst van de amerikaansche CJnie, de
grootheid en macht van het A.merikaansche yolk. En die
gedachte was het ook, die hem de kracht gaf, om met
onbezweken heldenmoed stand to houden op zijn eenzamen
post, iederen aanval ten spijt, al bogen zich ook zijne
krachtig a schouders onder den ontzettenden last zijner
verantwoordelijkheid . Het was de allerhoogste, de zedelijke
moed van den held, die met rustige vastberadenheid het
verheven doel nastreeft, dat hij na rijp beraad in zijne
waarde heeft erkend, onbekommerd om lof of blaam, nit
het diepe besef van de hoogheid zijner zaak den moed en
de kracht puttered om to volharden tot hot einde .
A.an de volharding van president L inc o l n dankt de
menschheid een groote uitkomst, aan zijn heldenmoed heeft
het yolk der Vereenigde Staten de grootste verplichting .

POLTAVA
(Eene Rayon ke ling)
DOOR

ANNA C . CROISET VAN DER KOP.

Nu deter dagen heel Rusland de schitterende overwinning, door P e t e r d e n G r o o t e tweehonderd jaar geleden
op K a r e 1 XII van Zweden bij Poltava behaald, feestelijk
herdacht en Keizer N i c o 1 a a s II het genie van zijn grooten
voorganger eerde op de plaats zelve, waar door het Russische yolk zoo heldhaftig gestreden werd om zelf behoud,
en vanwaar zijn roem uitging naar het Westen, zoodat van
den 2 7/30 J uni 1709 af, Rusland meetelde order de Europeesche mogendheden van politieke beteekenis, is het misschien niet van belang ontbloot, Nederland aan enkele
feiten to herinneren, die in vergetelheid zijn geraakt en
het andere mede to deelen, die niet algemeen bekend zijn .
De eerste zoowel als de laatste doer tier, hoeveel er P e t e r
den G r o o t e aan gelegen was, de heugelijke tijding der
behaalde overwinning zoo spoedig mogelijk ter kennis to
brengen ook van de Republiek der Zeven Vereenigde Gewesten en hoe levendig in ors land en order de Hollanders in Rusland de belangstelling was voor deze wereldge beurtenis .
Onmiddellijk nadat de beslissing op het slagveld gevallen was, zond P e t e r d e G r o o t e vanuit zijn hoofd-
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kwartier een kapitein nit het regiment van Graaf G 01 ofkin, M i c h a i l O s t r o g a r d e n, al s extra-courier naar
's-Gravenhage, naar des Tsaren eersten bestendigen gezant
en gevolmachtigd minister aldaar (sinds 1699), AA n d r e j
M a t v e j e v . Kapitein 0 s t r o g a r d e n bracht met het bericht der overwinning eene kennisgeving mee over de vernietiging van het Zweedsche leger bij Poltava en de gevangenneming der overgebleven vluchtende Zweedsche
troepen bij de vesting Perevolocna aann den never der Boristhenes ; een afschrift van de voorwaarden der capitulatie,
waarop Graaf L o w e n h a u p t zich met zijn leger aan den
vijand had overgegeven, den 30aten Juni in het hoofdkwartier door dezen en Prins Men s i k o v onderteekend, werd
mede overgelegd . Over een en ander stelde Mat v e j e v
eene Memorie op in het Latijn, die hij den 28sten A.ugustus
1709 in Den Haag aan den President der A.lgemeene Staten
voor die week, den Groningschen afgevaardigde VV i c her s,
overhandigde . Ondertusschen volgde een tweede koerier met
de gedetailleerde opgave der krijgsgevangenen, der gesneuvelden en gewonden van beide partijen, der buitgemaakte
wapenen, standaards en vaandels, waarvan den 15den Juli
to Moskou de volledige lij t st al gedrukt was.
Maar reeds had Kapitein 0 s t r o g a r d e n uitvoerige
mededeelingen gedaan over den slag zelven, van welken
wij door de jongste, op nieuwe gegevens gegronde studien
van N . J o e n a k o v, en gepubliceerd in het Juli-nummer
van het tijdschrift „Russkija Staring", thans weten, dat
P e t e r d e G r o o t e persoonlijk het schijnbaar zoo eenvoudige, maar geniaal beraam de en onfeilbaar berekende
plan van den veldslag uitwerkte . Ook weten wij, dat deze
berekeningen bijna in de war waren gestuurd door een to
vroeg energiek optreden van Prins M e n s i k o v, had niet
de keizer, in een oogwenk den toestand overziende, van
deze font zelfs weten partij to trekken . Toen daarna
K a r e 1 X I I een' hardnekkigen aanval deed op het centrum
der Russische legermacht en er een oogenblik van verflauwing scheen to zullen komen in de Russische gelederen,
was het Tsaar Pe t e r zelf, die op het beslissende oogenblik

POLTAVA .

251

met gevaar van zijn levee toeschoot en den vijand de zege
of handig m aakte .
In Rusland was dadelijk na de overwinning een beknopt
verhaal van den slag gedrukt en naar de verschillende
diocesen verzonden geworden ; in de Rjasan'sche o .a, word
dit den 17 Juli 1709 ontvangen en in de cathedraal na de
liturg ie den kerkgangers voorgelezen ; afgedrukt word bet
ook op eon los blad, toegevoegd aan de eerste courant,
die in Rusland zelf verscheen : de Moskau'sche Nieuwstijding en (Moskovskija Vedomosti) van 1709, en daarna zoowel
afgeschreven ale herhaaldelijk herdrukt.
Dit „Relaes", dat door P e t e r d e n G r o o t e nog op
den dag van den slag zelf opgesteld was geworden en in
een brief aan zijn zoon gezonden, word in Holland onmiddellij k in hot Fran sch vertaald en ale brochure in 40
uitg egeven . En al spoedig verscheen eveneens in Holland
jets, waar geheel Europa en Rusland zelf niet hot minst,
belang in stelde : hot plan van den veldslag met al de
topographische bij zon derheden van hot terreiu, waar die
word geleverd, en nauwkeurige aanwijzing van den stand
der beide legers in hunne verschillende afdeelingen en onderafdeelingen . M a t v e j e v had er voor gezorgd, dat de
interessante details, die Kapitein O s t r o g a r d e n hem ook
op dit punt onmiddellijk nit hot Russische hoofdkwartier
overbracht, zov der verwijl door de in Rusland zoo hooggeschatte Hollandsche graveurs in hot koper werden opgeteekend 1) .

1) Deze bijzonderheid, gelijk moor andere, ontleenen wij aan den
brief, dien Mat v e j e v den 1122 October 1709 aan den Vice-Admiraal
o o r n e l i s K r u y s schreef en die zich in de familiepapieren van den in
vrouwelijke lijn aan K r u y s verwanten Jhr. Mr . J . L . A. N e p v e u en
zijne zusters in Utrecht bevindt . De familie Nepveu schroomde niet,
mij dozen brief met nog een' tweeden van M a t v e j e v, eenen van A .
Mensikov, eenen van B . Seremetj ev en eenen van Peter den
G r o o t e zelven aan K r u y s, in hot Russische revolutiejaar 19041905
naar St.-Petersburg to zenden, voor welke ongemeene vriendelijkheid ik
hier gaarne openlijk mijn' dank uitspreek . De brieven vertaalde ik in hot
Russisch en gaf ze in beide vormen, voorzien van inleiding en verklarende
aanteekeningen uit in hot Tijdsehrift van hot (Rues .) Ministerie van Volks-.
verlichting Au g . 1905.
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I3'et bovengenoemde plan met het oorspronkelijke
„Relaes" enn verklaringen in het Hollandseh en het Russisch bewaarde P e t e r d e G r o o t e in zijne privaatbibliotheek in het landhuisje, dat in stills vergetelheid in den
Zomertuin to St .-Petersburg ligt en waar de Hollander in
menig voorwerp zijn 17/18d'eeuwsche vaderland terugvindt .
Met 's Keizers brieven en andere papieren ging het later
over in het St .-Petersburgsche Archief van het Ministerie van
Buitenlandsehe Zaken 1). Maar het was ook naar Duitschland gekomen, waar de Hollandsche verklaringen heel eenvoudig door Duitsche werden vervangen en niets aan den
vreemden oorsprong zou herinneren, ware niet links onderaan de gravure „Jacob Keyser, fecit" blij ven staan . Ook
deze a,fdruk was in Tsaar P e t e r' s bezit en bevindt zich
in de zoogenaamde Gallerij van P e t e r d e n G r o o t e in
de Hermitage, deel uitmakend van eene verzameling kaarten
en pl ann en van steden (gr .-folio, in leder gebonden), die
ale No . 36 aangeduid is . Toen in 1713 to St .-Petersburg
het „Boer van den Oorlog" (Kniga Marsova) van de pers
kwam, was daarin ook het plan van den slag bij Poltava

opgenomen .
Holland list het niet bij deze eene kaart, maar gaf
nog eene tweeds in buitengewoon groote afmeting uit met
de verklaringen in het Fransch ; zij verscheen bij P i e r r e
H u s s o n to 's-Graven.hage onder den titel : „Plan de la
fameuse bataille, donnee aux environs de Poltawa en Ucraine entre l'armee de Sa Majeste Cesarienne Pierre I
Empereur de la Grande Russie et cells de S . M . le Roi
de Suede Charles XII le 8'J u1 t 1709" . Het lijdt
geen twijfel of Mat v e j e v had zorg gedragen, dat deze
fraaie kaart zoo spoedig mogelijk na de uitgave ervan
onder de oogen kwam van P e t e r d e n G r o o t e en hot is
waarschijnlijk dit hem toegezonden exemplaar, dat zich in
de Keiz. Openb . Bibliotheek to St .-Petersburg bevindt 2).
1) Kabinetakija Dela afd . I No . 20 .
2) In den systematiechen catalogue der bibliotheek is deze kaart
niet vermeld . Afgaande op de woorden van M a t v e j e v aan K r u y a
„Ich legs noch bey emn Plan der ruhmreieher Bataille bey Poltava,, so
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Op het terrein van den strijd zelf, in het gevolg van
P e t e r d e n G r o o t e, was ook een Hollander (van Fransehe
of komst), een kunstenaar . Zijn vader had in Amsterdam al
voor den keizer gewerkt ; daar had hij zelf den Tsaar voor
't eerst gezien en stemde er in toe, hem in Rusland to
dienen, toen P e t e r d e G r o o t e hem, op aanraden van
een' anderen Hollan dschen graveur, A d r i a a n S c h o o n ebee k, in 1702 naar Moskau riep . Van vele overwinningen
des keizers was hij ooggetuige en sinds 1708 was P e t e r
P i c a r d, de „v reemdelin g", zooals hij meermalen zijne
gravures onderteekende, de eerste meester-graveur in de
met behulp van Hollandsche persen, drukkers en zetters
in gerichte Moskau'sche drukkerij ; on dermeesters waren
zijne leerlingen, I v a n Z o e b o v en P e t e r B o e n i n . Toen.
P e t e r d e G r o o t e moist, dat het in den omtrek van
Poltava, dat sinds het begin van Mei door de Zweden
belegerd werd, tot een beslissend treffen zou komen en
hij zelf den 4den Juni uit A.zov bij zijn leger was aangekomen, nam hij zijne maatregelen, dat, moat er stood to
gebeuren, ook vereeuwigd zou worden . In het heetst van
het gevecht, hoop boven alien uit, strijdend en zijne bevelen
gevend, zag P e t e r P i c a r d den keizerlijken held en schiep
zijn meesterwerk : „de slag bij Poltava" 1). Waar het oorapronkelijke achilderij zich bevindt, is niet bekend, maar
eene groote ets ervan, door P i c a r d zelf in twee koperenn
platen ingebrand en afgedrukt, bevindt zich in de Gailerij
van P e t e r d e n G r o o t e in de Keiz . Openb. Bibliotheek
to St .-Petersburg 2). Het opschrift is in 't Russisch, maar
Pi c a r d teekende in 't Hollandsch op de ets aan : „op order
van Syn Zaarse Maj : 1710" . Oude afdrukken van deze ets
zijn zeldzaam ; ~~ne behoorde tot de verzameling van D .
alhier drii cken lassen", ging ik aan het zoeken naar het vroegere genoemde
„plan" en had het geluk, deze kaart to vinden .
1) Vermeld o . a . in Nag 1 e is „Kiinstlerlexicon",
2) Afgebeeld in V . S t a 000 v : „De Gailerij van P e t e r den G r o o t e
in de K . Op. Bibl .", St .-Petersburg 1903 (Russisch), en in D . R o v i n s k ij
„Uitvoerig woordenboek van Russ . gegraveerde portretten", St .-Pet . 1888 .
(Russisch) .
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R o v i n s k ij, die in hear geheel in het Moskau'sche Roemjantsev'sche Museum bewaard is gebleven . Eene der beide
de rechterhelft der schilderij voorstellend,
koperen platen
waarop zich de figuur van Pet e r d e n G r o o t e niet
bevindt, -- is in het gebouw van den Generalen Staf to
St .-Petersburg ; wear de tweede pleat schuilt, is in 't vergeetboek geraakt .
Eene andere gravure, den slag afbeeldend, in den trant
van Born e y n d e Boo g h e gedaan, en waarop kleuren zijn
aangebracht, vond ik in de privaatbibliotheek van Pet e r
d e n G r o o t e in de Hermitage 1) ; zij is niet onderteekend,
maar draagt tot opschrift : „Victorieuse Bataille van Zijn
Czaersche Majesteit, bevogten tegens den Koning van Sweden,
voorgevallen bij Pultowa den 28 July 1709" . In de verzameling
R o v ins k ij is deze zelfde gravure aanwezig zonder kleuren
en met het H.ollandsche opschrift nog eene herhaald in 't
Fransch.
Gelijk het Hollandsche graveurs waren, die de eerste
kaart van Poltava de wereld instuurden, zoo waren het
ook Hollandsche kunstenaars, die den strijd zelf het eerst
in beeld brachten ; of beeldingen van de hand van andere
buitenlanders verschenen pas veel later, zooals het schilderijtje vann den Franschen schilder Martin 1 e J e u n e,
dat zich in het groote paleis to Tsarskoje Sel6 bevindt en
van 1725 dagteekent 2).
Aan Ruslands rechtmatigen trots en zijne vreugde
over de overwinning gaf de Russische gezant v . d. Lie t h
to Berlijn uiting door eene illuminatie op den 2 en 3 September 1709, maar in Den Haag gaf Mat o e j e v, near den
wensch van P e t e r d e n G r o o t e, drie dagen achtereen
evenlang ale de strijd had geduurd -- schitterende feesten .
Ook hiervan deed hij verslag aan K r u y s, die van alle
kanten op de hoogte gehouden werd van de gebeurtenissen,
van het voorstel van Poltava o .a. door den veldmaarschalk
1) In de vroeger vermelde verzameling kaarten No . 36, onmiddellijk
voorafgaande aan het plan van den veldslag.
2) P e t e r d e G r o o t e bestaelde het zelf ; er werd ook eene gravure
near gemaakt .
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B o r i s S e r e m e t j e v, zooals nit den brief van den 3lsten
Maart 1709 uit Loebny a/d . Soela blijkt, waarbij S e r em e t j e v zijn' vriend zelfs de Babel van den, in den slag
bij Rasevka gevangen genomen, Zweedschen geueraal-majoor
A 1 f e n d e i 1 ten geschenke zond . Voor K r u y s hadden
de mededeelingen van Mat v e j e v to meer waarde, daar
zijn oudste zoon aan de feesten in Den Haag deelnam, en
op den derden dag met de „Moskovische heeren" bij den
Russisehen gezant aanzat . Op den tweeden waren het de
gezan.ten der vreemde mogendheden, maar op den eersten,
den 288 September
waren Diet minder dan drie en twintig
October
personen, grootendeels afgevaardigden der Staten-Generaal
en van den Raad van State met de voorzitters dier collegian aan den feestdisch vereenigd . Daze „Souvereinen"
zegt Mat v e j e v
;,dronken met zooveel vriendschapsbewij zen op de gezondheid van Z . Maj esteit, dat ik welgegronde reden heb om vast to vertrouwen op de voortduring hunner vriendschap". Trompetgeschal had in de
morgenuren de blijde viering al aangekondigd ; muziek luisterde ook de maaltijden op, gedurende walks nit eene vb6r
hat huffs van den gezant ingerichte machinerie aan 't yolk
roods en witte wijn werd geschonken ; ook werd brood
uitgedeeld en hat verhaal van den slag in Hollandsche
vertaling : „Kort relaas wegens de victorieus bataillie, door
Zijn Czaarse Majesteit bevochten tegen zijn Vijand den
Koning van Sweden, voorgevallen tot Pultawa" x) . Tegenover
Mat v e j e v s mooning was eau tooneel van 65 voet in de
lengte, 40 in de breedte, en omgeven door eene zuilenrij,
opgericht, waarop zich in hat midden de Victoria verhief,
die den voet zette op Zweedsche standaards en vaandels ;
geflankeerd werd hat beeld door twee fonteinen, die vuurstralen omhoogwierpen en omringd door vlaggen
en
wapentropheeen met Latijnsche geschriften . Het geheel
werd gekroond door hat naamcijfer van den Keizer in goud 2).
1) Een exemplaar hiervan zond M a t v e j e v aan K r u y s tegelijk met
de Hollandsche vertaling der vroeger genoemde „Memorie" . Beide boekj es
zijn in 't Hollandech in St,-Petersburg aanwezig .
2) In de Pet . Bibl, bevindt zich ook hat boekje, dat hierover ver-
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Vruchteloos beklaagde zich de Zweedsche gezant in eene
memorie aan de H.H. Staten over de genoemde opschriften,
over hot vertreden der Zweedsche vaandels door de Victorie
en bovenal over hot felt, dat de Plants tot oprichtin g van
hot tooneel was afgestaan . Op den eersten avond der feestelijkheden, tot welke hot yolk ook uit do omliggende
steden en durpen toestroomde, vlamde eene vuurzee rondom
hot tooneel, want er word eon schitterend vuurwerk afgestoken . Ook dit feest word in koper gegraveerd en de fraaie,
gevoelig uitgevoerde plant, waarschijnlijk de eerste afdruk,
Peter d e n Gr r o o t e n toegezonden, in wiens privaatbibliotheek in de Hermitage zij zich tot heden bevindt 1). Jammer
genoeg, is de graverr niet vermeld, maar doze moot eon
man van naam zijn geweest, die zijne kunst good verstond,
want de eigenhandige aanteekening van Tsaar P e t e r op
de achterzijde der gravure vermeldt, dat de keizer voor de
oorspronkelijke plant de voor dien tijd aanzienlijke som van
tweehonderd vier roebels betaalde . Eon tweeden afdruk bezat
Ho yin skij .
Op den Nieuwjaarsdag van 1710 word de overwinning
bij Poltava ook in Moskou met eon groot vuurwerk gevierd,
nadat P e t e r d e G r o o t e den 2lsten December zijn zegevierenden intocht in do stad had gehouden . De kalender,
in die maand in Moskou gedrukt, hield rekening met de
zegepraal, die voor Ruslands aanzien beslissend was, en
telde „de zevende maand, rinds den slag bij Poltava" .
Triomfpoorten zetten luister bij aan de feesten in de oude
hoofdstad en wederom was hot P e t e r P i c a r d, die de
blijde inkomste in beeld bracht . De gravure maakt deel
uit van de collectie R o vin s k ij ; eon los blad bevat de
verklaringen der op de plant aangegeven nummers . A.an 't
hoofd van zijn leger, waarbij zich ook de gevangeu genomen
Zweedsche generaals bevonden en de draagstoel van K a r e l
XII word rondgedragen, rijdt Pet e r d e G r o o t e to paard .
scheen : „Relation der festins, quo S . L+ . M . A.ndrO de Matveof a celebrd
par ordre de son Maitre a La Haye, a quoi eat aj outee la description du
Feu d'artifice, qu'il fit reprOsenter le premier jour" .
1) In de verzameling gravures No . 28, gr.-folio in de bre edte .
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Aan de onderzijde der plant is een voetstuk aangebracht,
waarop hot plan van den slag is afgebeeld, de allegorische
figuren van oorlog en vrede hot portret van Pet e r d e n
G r o o t en in medaillonvorm vasthouden, en de gevangenen
in ketenen zijn geslagen . De keizer is op dit medaillon
weergegeven, zooals op hot sympathiekste portret, dat van
hem bestaat en dat K n e 11 e r in 1697 to Amsterdam van
hem schilderde 1) ; de allegorische figuren en de gevangenen
zijn gecopieerd naar de gravure van R o m e y n d e 1100 g h e
ter gelegenheid van de Brusselsche feesten na de inneming
van Boeddha-Pest door keizer L e o p o 1 d I ; ook deze was in
des Tsaren privaatbezit Z) .
Ook Pica r d' s leerling, Ale k s e j Z o e b o v, graveerde
den intocht in Moskou en voltooide zijn work in 1711 to
St.-Petersburg . Oude afdrukken ook van deze plant zijn
zeer zeldzaam ; R o v i n s k ij bezat er een, en de oudste
waarschijnlijk is hot, die zich in de bibliotheek van P e t e r
den G r o o t e in de Hermitage bevindt 3). Op doze gravure
zijn vier triomfpoorten zichtbaar ; eene van deze is door
een' anderen leerling der llollandsche meesters, A l e k s e j
R o s t o v t s e v, fraai in koper gegraveerd en vond eene plants
in hot vroeger vermelde „Oorlogsboek" van 1713, waarvan
de origineele druk in de bibliotheek der Moskau'sche Synodale
Drukkerij bewaard wordt ; met eigen hand bracht hierin de
keizer verbeteringen en aanteekeningen aan . Eene andere
der triomfpoorten was door een' Hollander ontworpen, goon
kunstenaar van beroep, maar iemand met fijnen zin voor
norm en kleur en een' teekenaar met vaste hand : den
doctor in de medicijnen N i c o 1 a a s Bid loo . Hij was de
zoon van den beroemden ontleedkundige G o d f r i e d B i d l o o
en oprichter van hot eerste hospitaal, dat op initiatief van
P e t e r d e n G r o o t e in Rusland (Moskau) gesticht word
en waaraan een chirurgische school was verbonden 4). Naast
zijn ambt van directeur van hot ziekenhuis, was hem
1)
2)
3)
4)

Nu in de collectie Hamilton .
In de Gallerij van Peter den G root e, Hermitage, No . 41 .
Eveneens in de verzameling „kunstwerken" No. 41, gr .-folio .
Den 21 Nov. 1707 word hot hospitaal geopend .

O . E . IX 11

17

258

POLTAVA .

opgedragen, Russische jongelieden, „die Hollandsch en Latijn
kenden", in to leiden in de heelkunde op grond der anatomies
ook onderrichtte hij dezen in de leer der kruiden . In zijne
vereering voor den Tsaar, wiens buitengemeene gaven en
kundigheden hij ook in ziju yak gelegenheid had to leeren
waardeeren, schetste hij de triomfpoort, die in figuurlijke
voorstellingen den overwinnaar van Poltava zou eeren en
diens daden verheerlij ken, en voerde de teekeningen
van hot geheel en der onderdeelen in waterverf nit.
Doze fraaie aquarellen, acht bladen in folio beslaande,
bond B i dl 0 o den keizer aan en zij werden door doze
in zijne privaatbibliotheek bewaard 1). De triomf bong
is gekroond door hot beeld van den keizer, dat de
Room vasthoudt en waaronder in 't Oudslavisch geschreven
staat : „Redding voor ons alleen van dozen !" De opschriften boven de verschillende of beeldingen schreef B i dl 00 in 't
Latijn en liet de Russische vertaling daaronder volgen ; de
verklaringen gaf hij in 't Russisch en leidde hot geheel in
door eene opdracht in die taal, die naar den panegyrischen
trant des tijds is opgesteld. Op den bruinlee"ren band, die
hot handschrift beschut, is in gouden letters „Caesari
triumphanti anno 1709" geschreven .
Van den feestelijken intocht gaven de „Nieuwstijdingen"
verslag en vermeldden daarbij eene gravure, welke geene
andere dan die van P i c a r d ziju kan . Op den lsten Januari
1710 gaven zij op eon afzonderlijk blad eene beschrijving
van hot vuurwerk, dat, evenals dat to 's-Gravenhage, de
behaalde overwinning figuurlijk voorstelde . Eene gravure
or van gaf Aleksej Rostovtsev ; Peter de Groote
bezat doze in eigendom en liet ze eveneen s in hot „Oorlogsboek" afdrukken .
Dat hot aan lofdichten op de schitterende zegepraal
niet ontbrak, is begrijpelijk ; ~~n daarvan, hoewel alle kunst
er vreemd aan bleef, verdient onze opmerkzaamheid om
hot feit, dat hot met de Russische vertaling er naast in
Moskau word gedrukt. De dichter van hot „Lofdicht op
1)

Gall . v, Peter d. G r ., Hermitage, No . 82.
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de roemrugtige overwinning van den alderdoorlugtigsten en
aldergrootmagtigsten grooten heer, czaar en monarch Peter
A 1 e x i e wit z op de Sweden bij Poltava bevogten den 27
Juny 0 . S . 1709, opgeoffert aan Zijn Czaarsche Majesteit
bij Zijn Triomfante intrede binnen Moscow den 21 Dec .
1709", was de A.msterdamsche predikant J o h a n n e s van
AA i k e m a d e, wiens onderteekening in den druk bewaard
bleef. Dit boekj e, dertien bladen groot, verscheen in 1710
in 4 0 ; rechts zijn de Hollandsche verzen, links is de Russische vertaling in proza gedrukt ; op 't oogenblik zijn er
in Rusland maar twee exemplaren van bekend, een, dat
-P e t e r d e n G r o o t e person nl ijk toebehoorde, in het Staatsarchief, het andere in het Moskau'sche A rchief van 't
Ministerie van Buitenlandsche Zaken.
hit dankbaarheid voor zijne overwinning, die op den
lag plaats had, waarop de Russische kerk de herinnering
viert aan den H . S a m s on, stichtte Pet e r d e G r o o t e
in zijne nieuwe stad Pietersburg eene houten kerk, aan
d ezen heilige gewijd . Zij was in 1726 voltooid en muntte
nit door heerlijk schilderwerk, onder leiding van Hollandsche
kunstenaars ten uitvoer gebracht . Toen de houten kerk
in 1740 door eene steenen vervangen werd, bleef dit schilderwerk behouden en zoo siert het nog heden de op eene
na oudste kerk van Petersburg, waar op den tweehonderdsten herinneringsdag van Poltava de groote kerkdienst
door den metropoliet zelf werd gevierd en tegenover welker
uitgang de nakomelingen van den opperbevelhebber van
het leger bij Poltava, den veldm aarschalk S e r e m e t j e v 1),
een standbeeld van den grooten keizer stichtten en op
lien dag onthulden .
Zoo deelde Holland in den roem van Poltava, door
welke gebeurtenis de Noordsche aangelegenheden zulk een'
onverwachten keer namen . In de twee eeuwen, die rinds
verliepen, is veel, van wat Holland in Rusland wrochtte,
nit de herinnering van het Russische yolk uitgewischt ; maar
in de stille ruimte van lang gesloten gebleven documenten1) Zijn portret graveerde A d r i a a n S a h o o n eb e e k .
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en boekenverzamelingen liggen de weisprekende getuigenvan Hollands machtigen invloed op Ruslands beschaving,
onmiddellijk volgend op dien van Polen en daarmedetijdelijk samengaande . Voor wat in het bijzonder de meermalen genoemde privaatbibliotheek van Peter den G r o o t emij in dat opzicht vertelde, vraag ik eene volgende maal
gehoor.
St .-Petersburg, .Tuli 1909.

VERZEN
DOOR

P. N. VAN EYCK.

LIEDEREN EENER GEVANGEN EDELVROUW .
I.
Zal de nacht haar
Zilvren luister
Than s ontsteken
A.an de lucht ?
Zal miju droef geffluister
Breken
In een zacht-klaar
Rustgenucht P
Vogelzan g en
Teedre boomschal
Ruischen, streelen
Langs mij heen,
En mijn stille droom zal
Kweelen
Van 't verlangen,
Dat verdween.
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't Lied der vinken
En der merels,
Maanlicht drip kend
A:angebracht,
Doet een snoer van perel s,
Blinkered,
Ritsel-klinken
Door de nacht.
Luister, h66r den
Juichtoon : Nadert
Vreugde's lack miju
Blijde mood?
Maar alree vergadert
Dag zijn
Schijnsels voor den
Morgenstond.
't Daglicht windt zich
Rond de rij zen,
Tusschen 't loover
Van het woud,
En geen weeke wij zenToover,
Zingt en spint zich
Meer door 't woud.
Leegde een teug de
Blijde namen,
Wellend uit de
Nacht die gaat ?
Ach, ik zal de ramen
Sluiten
't Is voor vreugde
Reeds to last .

II.
Enkel in de nachten weet ik
Mij uw bilk, uw lach
Nabij,
Dag aan dag,
Mijn lief, doorleed ik,
Dralende avonden doorschreed ik,
Dof en zonder mijmerij .
Lange, lichte stonden klaag ik
In mijn kamerkijn
Om U ;
.A.ch, eon klein
Stil uurtj a vraag ik,
Al mijn nood en droefheid draag ik
Slechts om e~nen handdruk nu .
Ver en nimmer to bereiken
Ligt mijn lage land
Geluk,
Brandend zand
Scheidt droefheids rijken
Van 't gebied, wear tranen wijken,
Allen glimlacht zonder druk .
0, mijn droefheid, niets begeer ik,
Enkel dat geen licht
Mij wondt,
Schuw en dicht
Omsluierd keer ik
Van den dag mij, angstig weer ik
't Bitter zonlicht van mijn mood .
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Eindelooze heete heiden
Dwaal 'k in traan en klacht
Zoo door,
Eerst de nacht
Voert tot de weiden,
Die zich fluister-troostend spreiden,
Zacht van dauw en sterregloor .

O nacht, o schemer-zoet refrein
Op 't bitter zingen van den dag,
o tegenkeer der stille lath
Na 't reien van den zonneschijn,
Ik meet van uur tot uur den tijd
Der dagen uit met tred na tred,
En hoor, hoe wear mijn schred zich zet
En klagend telt, de kamer schreit .
Dan weep ook ik, en denk hoe schoon
Het zijn zou, als den tik de bel
Mocht worden, in wier klaar geschel
Uw komst mij zong van dank en loon .
Maar ik vergeet dien blijden wean
En wieg, op de altijd eendren gang,
Mijn weemoed in 't doortikt gezang
Der urea langs hun strakke bean .
Tot ge eindlijk komt en stilte biedt
In Broom en rust aan 't open ream,
En 'k, zacht gefluisterd, Liefde's naam
In 't duister hoor, Bat lange mij vliet .

IV.
Gij hebt voor de wrange nooden, die gij pijnend am
('t geniis van mijn ziel lijdt,
Een vertroosting, e~ne lokstem naar de vrede : 't liedje
(dat gij zingend schreit .
Zwij geed, met gevouwen handen, dicht nabij der kaarsen
(bleeke lelievlam,
Zat gij stil met mij to peinzen, tot ten leste uw hand de
(reede harpe nam .
't IJIe netwerk uwer wijzen rankte en spon zich om der
(snaren gouden vuur,
Bloesemde uit in teedren geurval, zoetjes zingend in een
(blij-vermijmerd uur .
En uw roode woorden wiessen welig als een jonge dauw(bewaasde rank
Vole luide rozelaren weefden ons in 't reukgewaden van
(uw klank.
Z6nder uwe liefste ook, zal uw harp nog tonen van eon
(loom-getroost verdriet,
Maar mijn hart, dat niet kan zingen, kan geen troosting
(vinden in zijn eigen lied .
Eenzaam klaag ik door de stilte mijne droefheid in een
(schuw-gebroken woord . .
Zwijg dan . . , en mijn weemoed luistert, of zij niet van
(ver itw zoekend zingen hoort . . .

V.
Gleed de zon langs de wei als een gloed die bekoort,
En uw lath als een glens lan gs hot land,
Blonk de mean in de nacht als de droom van eon woord,
En dat woord als eon vonk in uw hand,
Scheen de ster in de diepten der hemels zoo warm
Als het lichtend juweel van uw oog,
En verhief tot hot stralend heelal zich uw arm,
Of uw ziel met den wind hear ontvloog,
Zoo bereid, nu de wereld geen glens en geen lath
En goon lied weet van juublende lust,
In het zwijgende vrede-paleis van den dag
Uwe ziel tot een tente der rust .
En bepeins, als de wereld hear ziel overdenkt
In eon lied op een zucht van den wind,
Hoe het schoonste uwer ziel, die gij mij schonkt, u wenkt
Bij mijn verre verdriet dat u mint .

IN MEMORIAM .
(Mr. H, J . COSTER .)
DOOR

Jhr. Mr. W. H . DE SAVORNIN LOHMAN.

Bin Hauch wom Himmel Weht
Durche Dunkel hin,
Bin still (" edenken geht
Durch meinen Sinn .
Bin einzig Wort von Dir
Was gab ich drum .
GOTTSCHALL .

Toen ik eenige woken geleden den brief ontvin g, die tot
hot schrij ven deter herinnering aanleiding gaf, kon ik mij
moeilijk voorstellen, dat de gebeurtenissen die daarin aangeroerd werden, reeds tiers jaren achter mij liggen . Weinig
staat mij tenminste zoo holder voor oogen, als de nacht van
den 22sten October 1899, toen, langzamerhand, in Pretoria,
onder ons, die opgeroepen waren om politiedienst to doers,
de tijding verspreid word, dat hot Hollandercorps, bij Elandslaagte, met troepen van Generaal French slaags geweest,
en zoo good als vernietigd was . Niemand moist iota met
zekerheid, noch ears de wachtposten, waarheen wij ons,
na de aflossing, spoedden en toen hot dag was geworden
en men aan hot bureau van den Commandant Generaal eenig
nitsluitsel trachtte to krijgen, bleek ook dear zelfs nog
niets bekend . Allerlei verhalen deden de rondo, allerlei
namen werden genoemd, maar do weinigen, die, in de alge-
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meene outsteltenis het hoofd niet verloren, zagen spoedig
hoe weinig geloof dit apes verdiende . Eerst zeer last in
den namiddag, then er enkele vluchtelingen van het slagveld
in het dorp gekomen waren, kreeg men meer betrouwbare
inlichtingen en bleek het gebeurde gelukkig zeer to zijn
overdreven . Het gerucht echter, dat den ganschen dag reeds
verspreid was geworden, bevestigde zich : C o s t e r was op
het slagveld gebleven .
Zelfs op dat oogenblik, then de tijdingen elkander to
snel opvolgden, om veel meer dan een voorbijgaanden
indruk to kunnen achterlaten, gaf dat bericht toch ons
alien een schok . Hij was „iets" geweest, dat voelden alien
op dat oogenblik, niet enkel onder ons, zijne vrienden,
maar ook onder het yolk tot hetwelk hij zelf zich gerekend
en ook gewild had door anderen gerekend to worden to
behooren . Zonder ophef maar met nadruk deed hij dat
uitkomen, wanneer dat, in het dageiij ksch gesprek, of bij
een of andere ofcieele gelegenheid, werd vergeten. Die
hem slechts oppervlakkig kenden verwonderden zich daarover en trokken wel eens in twijfel of hem dit e rn.st was,
maar die hem reader stonden niet . Hoe nuchter hij ook
over apes oordeelen kon ; ten opzichte van Zuid.Afrika was hij een idealist . Vast was hij er van overtuigd, dat er eenmaal een Hollandsch-Zuid-Afrika komen
zou, al moest hij toegeven, dat, sedert de Kaapkolonie sere
Engeland was overgegaan, A.frika zich, zonder ons, tot hetgeen bet geworden was, had ontwikkeid . Twijfel aan
die toekomst, zooals hij die zich dacht, maakte hem zelfs
bijna eenigszin .s kregelig, en hij kon het nimm;er goed
zetten, als anderen daarover schouderophalend spraken . Hij
hield vol, dat er nog theta onherstelbaar verloren was, dat
het vooroordeel, dat bij vele .A.frikaanders tegen one bestaat, slechts voorbijgaand is, enkel het gevolg dat er jaren
lang zoovele Hollanders waren overgestoken, die voor niets
hadden gedeugd dan om copieerwerk to doen, of, om hot
met eene typische Afrikaausche uitdrukking aan to duiden, die
„met een pen achter het oor nit den hemel gevallen waren" .
Als van de overzijde iets werd gezegd of gedaan, waaruit
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van die of keer tegen ons bleek, hinderde hem dat meestal
meer dan hij merken liet, enn hij nam mij het eens b .v. kwalijk,
dat ik er om lachte, dat Ds . H o f m e ij e r in „On s Land" ons
Hollanders een. „menschelijke philoxera" genoemd had .
Toch had ook hij lang, voor iemand van zijne gaven zelfa
zeer lang, moeten wachten, eer zijne omgeving had ingezien,
wat zij aan hem had . Wel had hij als advocaat, betrekkelijk spoedig, een goede practijk, maar de plaats, die hem
onder ons toekwam, werd hem eerst ingeruimd, nadat hijj
in den staatsdienst als staatsprocureur gelegenheid had
gehad to toonen wie hij was .
Ook in gewone omstandigheden zou hij een zware task
hebben gehad . Als staatsprocureur was hij het hoofd van
het Openbaar Ministerie voor de geheele Republiek, zoowel
als Minister van Justitie, dock C o s t e r was er de algemeene
raadsman der Regeering bij . In taken van allerlei aard werd
zijne meening gevraagd en hij was er de man niet naar om
zich van wat men hem opdroeg, of to makers . Hij wijdde
aan alles zijne voile aandacht . Nog tie ik hem, terwijl ik dit
schrijf, voor mij in zijn kamer in het Gouvernemestsgebouw
achter zijn tafel vol stukken, met den langen goudschen
pijp in den mood . Hoe menig advies heb ik hem daar helpers
opstellen, hoe dikwijls met hem processes besproken, diehij zelf niet kon waarnemen, maar hoe dikwijls ook ben ik
daar getuige geweest van zijne verontwaardiging als hij
bemerkte, dat men hem had misleid . Want, dit meen ik,
in dit kort woord van herinnerin g, zonder onbescheiden to
zijn, to mogen zeggen, C o s to r vond in zijn ambtelijke
loopbaan niet wat hij zich voorgesteld had . Niet dat zijn
arbeid niet werd gewaardeerd . Integen.deel . Een door zijne
anti-Hollandsche gevoelens bekend volksraadlid, verklaarde
eens openlijk, dat de Republiek nooit een beteren staatsprocureur had gehad. Maar dat menige, door hem, vroeger
zoo hoog gestelde persoonlijkheid dichterbij nit zoo geheel
ander hout bleek gesneden to zijn dan hij zich vroeger
gedacht had, dat hij zoo dikwijls groote belan gen bij persoonlijke voordeelen tag achterstellen en, ondanks zijn waarschuwend woord, telkens weer een stag werd genet op den
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weg, die tot den oorlog moest leiden, drukte hem diep .
Hij werd, wat wij vroeger nooit hadden gezien, stil en stroef ;
vaak, hoe weinig hij zich, zelfs onder vrienden ook, uitte,
ontviel hem een bitter woord . Zij die moisten moat er aan
zijn optreden als Staatsprocureur, vooraf was gegaan, verwonderden zich daarover niet. Nooit had C o s i e r dat
ambt begeerd . Eerst, nadat herhaaldelijk, zoowel president
K r u g e r als de heer L e y d s, daarop bij hem hadden aangedron gen, had hij het aangenomen en het offer gebracht .
Want niet slechts zou hij voortaan geregeld op een bureau
moeten arbeiden, moat met zijn aard weinig strookte, hij gaf
ook een inkomen prijs, dat hem niet werd vergoed . In de
omstandigheden echter, waarin het land zich op dat oogenblik beyond, meende hij zich niet to mogen onttrekken .
De president, verhaalde hij mij, toen hij mij zijn besluit
kwam mededeelen, had hem gezegd, dat zijn eigen menschen
hem in den steek lieten en daarom vond hij het nu eene
mooie gelegenheid om to toonen moat de Hollanders voor het
land over hadden . Maar' hoewel beiden elkander hoog stelden,
voor samenwerking waren zij niet geschikt. Die beider
karakter kenden, hebben het dadelij k voorspeld, en speller
dap zij zelve verwachtten werd hun vermoeden bevestigd .
Ruim anderhaif jaar, nadat hij zoo belangeloos en met zooveel toewijding zijn task had aanvaard, trok hij zich terug,
niet voor een driftig woord van den president, zooals dikwijls gezegd is, maar omdat hij niet meer tegen den stroom
vermocht in to gaan . Het voortdurend inwilligen van
Engeland's eischen, het telkens toelaten, dat het zich in
de regeering der republiek mengde en het erkennen eener
oppermacht die op geen enkel tractaat steunde, had hij
tegeingestaan zoolang hij vermocht . Toen de door hem veroordeelde politiek gezegevierd had, zou hij als ambtenaar
verder een „sta in den weg" zijn geweest . Maar toen de
oorlog, diep hij voorspeld had, dat er het onvermijdelijk
gevolg van zou wezen, was uitgebroken, vond zijn land hem
weder bereid om to doers waartoe hij steeds gereed was
geweest : om bet to dienen.

ROMA1N ROLLAND
DOOR

Dr . J . D E J O N G.

II .
In zijn Musiciens d'aujourd'hui wijdt de auteur een
artikel aan Sieg fried en Tristan. Hij leerde Wag n e r het
eerst kennen door de concerten . Sedert dien was hij meer-

malen to Bayreuth, en zag hij werken van den meester to
Berlijn, to Dresden, to Miinchen enz., zonder ooit de vroegere
vervoering terug to vinden. Roll a n d deelt de meening
niet der Wagnerianen, dat de vertoonin g noodig is om
Wag n e
werken to begrijpen . Hij noemt die ,,symphonies
piques" . Toen Malwida von Meysenburg in
1876 to Bayreuth met haar kijker aandachtig een tooneel
van den Ring volgde, legden zich twee handers op haar
oogen en de stem van Wagner klonk ongeduldig : „Kijk
toch niet zooveel, luister !" De raad is goed . Er zijn geraffineerden, die beweren dat men het meest geniet van een der

is

latere, in klank tekort schietende werken van Beet h o v en,
door zich op een concert de oogen dicht to stoppers en de
partituur to lezen . Het zou minder paradoaaal zijn, meent
Roll and, to zeggen dat het beste middel om een voorstelling van Wag n e r to volgen is, met de oogen dicht to
luisteren . De muziek is zoo compleet, zoo machtig grijpt
zij de verbeeldin g aau, dat zij niets to wenschen overlaat
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en wat zij voor den geest roept is oneindig rijker dan al
wat men met de oogen kan zien . Toch is de eerste acts
van Siegfried een der meest tooneelmatige van de Tetralogie enn wat actie en dramatisch effect aangaat had niets to
Bayreuth Roll a n d zoo goed voldaan . „Maar hoe veel
schooner is het, met dat al, in een concert dat poeem van
een groote jongelingsziel to hooren . Hoeveel meer rechtstreeks spreekt ook tot ons het verwonderlijke „Waldweben"
van de 2e acts!"
Wag n e r list zijn Siegfried slapend in het eenzame
bosch achter. Het verscheurde hem het hart van hem to
scheiden . Tiers jaren later maakte hij hem wakker, maar
Wagner had reden to schreien : hij besefte wel dat hij
zijn jongen Siegfried nooit meer zou terugvinden . De
prachtige 3e acts heeft niet meer de frischheid der twee
eerste . Wotan is op den voorgrond getreden en met hem
hebben de redeneering, het pessimisme zich van het drama
meester gemaakt . „De meeste Wagnerianen denken er
anders over, maar, eenige verheven schoone bladzijden uitgezonderd, heb ik nimmer onverdeeld kunnen houden van
de liefdescenes aan het slot van Siegfried en van het begin
van Gotterdammerung", zegt Roll and . „Ik vind daarin
emphase en declamatie . Een bijna overmatig raflinement
daarin grenst aan platheid. Het duo verraadt vermoeidheid ;
er is iets verbrokkelds in . Het massieve van de laatste bladzijden van Siegfried herinnert aan Die Meistersinger uit hetzelfde tijdperk. Het is niet meer dezelfde vreugde, dezelfde
snort vreugde als in de eerste actes . . . Ik heb het dikwijls
betreurd, dat Wag n e r niet gebleven is bij zijn al lereerste
Siegfried-conceptie, ondanks de geweldige ontknooping van
Gotterdammerung (die trouwens op het tooneel minder werkt
dan in het concert ; want met den dood van Siegfried iss
het drama feitelijk afgeloopen). Zij zou minder waar zijn
geweest, zegt men . Waarom zou het meer waar zijn, dat het
levers sl.echt is ? Het is noch slecht, n och goed ; het is wat
wij er van makers en hoe wij het opvatten . Vreugde is even
waar als smart en welke een vruchtbare bron van handeling !
Er is zooveel goedheid in den lath van een groot man .
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Wagner schreef aan Malwida von Meysenburg : „Bij
Coeval herlas ik P 1 u t a r c h u s' levee van T i m o l e o n . Dat
levee
het is jets ongehoords en zeldzaams -- eindigde
gelukkig en dat is jets buitengewoon s in de geschiedenis .
Het doet goed to denken dat zoo jets mogelijk is . Ik bee
er diep door getroffen" . Dat bee jk ook als ik Sieg fried hoor,
zoo weldadig en zeldzaam, bijna eenig, is in de groote tragische kunst het schouwspel van het geluk !" ; aldus R o 11 a n d.
Siegfried, geschreven in een tijd van lijden en ziekte,
stroomt over van vreugde. Alleen Die Meistersinger kan in
opgewektheid er mee wedij veren, maar in Die Meistersin,ger
is Been zoo volkomen evenwicht tussehen poezie en muziek .
Siegfried ademt een volkomen gezondheid en een onvermen gd geluk . „Het gaat bijna al tijd aldus in de kunst",
merkt R o 11 a n d op . „Men vergist zich door in de werken
van een groot artist de verklaring van zijn levee to zoeken .
In den regel zeggen zij precies het tegenovergestelde van
zijn levee
dat wat hij niet heeft kunnen doorleven . De
kunst begint waar het levee ophoudt. Een man van handeliug houdt zelden van geweldige kunst . N a poi e o n schreide
bij het lezen van Paul et Virginie en genoot van de ijle
muziek van den kleurloozen P a i s i e 11 o . Hij, die door een
to werkzaam levee verrnoeid is, zoekt rust, hij, die zich
door het levee bekneld gevoelt, zoekt handeling in de kunst .
Bijna altijd schrijft een groot artist een vroolijk werk als
hij treurig is en omgekeerd . B e e t h o v e n s Freude is de
vrucht van ellende. Die Meistersinger werd geschreven onmiddellijk na den val van Tannhauser to Parijs . Men wil in
Tristan de sporen van een passie zoeken en W a g n e r zelf
heeft gezegd : „Daar ik in mije heele levee nimmer werkelijk het geluk der liefde heb gesmaakt, wil ik een monument
oprichten voor diep schooners droom : ik ga om met het
plan van een Tn
ristan and Isolde" .
Tristan noemt R oil a n d een monument van sublieme
macht . Het is bij lang niet eenn volmaakt werk . De schepping van dergelijke werken vordert een inspanning to groot,
om die lang to kunnen volhouden . Vandaar ongelijkheden
en overgangen die onafscheidelijk zijn van de menschelijke
0. E. IX 11
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zwakheid . En hoewel die misschien minder zijn in Tristan
dan in de andere drama's van Wagner, en vooral dan in
Gotterdammerung, lijdt men er hier meer van, want nergens
Dam het genie van Wagner zulk een vlucht . Wagner zelf
gevoelde dat meer dan iemand en zijn brieven verraden de
wanhoop van een ziel worstelend met haar demon, die haar
telkens ontsnapt . Hij noemt zich zelf een „Stiimper", die
„Dreck" bij elkaar brengt en spreekt van zijn „Lumpenhaftigkeit" . Precies als M i c h e l Angel o, die in een brief aan
zijn vader van zijn onmacht getuigde . Toch waren en M i c h e 1
A n g e 10 en Wag n e r Diet vrij van hoogmoed. Maar zij
gevoelden de gebreken hunner werken als schrijnende wonden . Het hoofdgebrek van Wag n e
tooneelwerk is dat
het Diets is dan een dramatische of epische symphonic, die
Diet speelbaar is en waaraan de handeling Diets kan toevoegen. Dat geldt vooral van Tristan, waar de wanverhouding
tusschen den orkaan der geschilderde gewaarwordingen en
de koele conventie, de gedwongen bescheidenheid der scenisch
uitgedrukte handeling soma, zooals in de 2d8 acts, pij n lij k,
hinderlij k, bij n a grotesk word t . Maar zelfs wanneer men in
het W a g n e r'sche drama Diet anders ziet dan een symphonic
die men Diet moest opvoeren, zou men daarin heel wat
vlekken en vooral ongelij kheden moeten constateeren, betoogt Roll a n d . De eerste acts is soma wager van orkestratie
en aan het weefsel ontbreekt vastheid . Er zijn onverklaarbare leemten, leegten, melodische lijnen boven het ledige
gespannen . Ook wordt telkens de lyrische aandrift verbroken
door de declamatie, of erger Dog de dissertatie . De vervoering houdt plotseling op, om to wijken voor recitatieven
die verklaren of redeneeren . Dit muzikaal~philosophisch
drama is er op berekend ons afkeerig to waken van philosophic en drama en van alles wat de muziek aan banden
legt . En zelfs het zuiver muzikale gedeelte ontkomt Diet
aan het verwijt dat men tot het geheele werk richten
kan : de eenheid ontbreekt. De stijl van Wagner is
nit zeer verschillende stijlen samengesmeed ; men vindt
er allerlei italianismen en germanismen -- zelfs gallicismen in ; er zijn daaronder verhevene en middelmatige
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en sours is de aanhechting merkbaar, het samensmeden niet
volkomen gelukt . Of wel, twee even oorspronkelijke gedachten komen met elkaar in botsing, elkaar door to sterk
contrast of breuk: doend . De bewonderenswaardige klacht
van Koning M ark e
een Graalridder-figuur
is zoo
sober behandeld, met zulk een versmaden van het materieel
effect, dat, na het gloeiend duo, het koele, refine licht er
van geheel vervaagt . Overal lijdt het werk aan onevenredigheid . Een bijna onvermijdelijk gebrek, uit zijn grootschheid voortkomend . Een middelmatig werk kan licht in
zijn genre volkomen zijn, iets verhevens is dat zelden .
Ret gaat met Tristan als met een geweldig Alpen-landschap,
waar geweldige hoogten de harmonie verbreken . Wat R o 11 a n d her diep treft, dat zijn de eerlijkheid en oprechtheid van denzelfden Wag n e r, diep zijn vijanden zoo
gaa.rne uitmaakten voor een kwakzalver die grove uiterlijke
middelen bezigde our de aandacht van het publiek to
trekken . Geen drama zoo sober, zoo wars van uiterlijkheden
als Tristan. „W a g n e r ontweek al wat schilderachtig is, elke
episode vreemd aan zijn onderwerp . Deze man, die de geheele natuur in zijn hoofd droeg, gaf zich zelfs niet de
moeite een hoekje van de zee to schilderen our het schip
van de eerste acte. Het behaagde hem het geweldig drama
binnen de muren van een kamer to sluiten. Nauwelijks
eenige maters van het koor. Niets dat van het zielenmysterie kan afleiden . Slechts twee personen : de twee gelieven
en een derde : het Noodlot
Welk een les voor
het drama,, deze man, die uit het drama al wat beuzelig is,
alle onnoodig bijwerk weert en het alleen terugbrengt tot het
innerlijk levers, tot de levende zielen . Hierdoor is hij
onze meester, een echter, eerlijker, krachtiger meester, diep
het nuttiger is, ondanks zijn dwalingen, to volgen dan al
de meesters van het letterkundig tooneel van zijn tijd ."
Roll and ziet in Wagner den rechtstreekschen opvolger van B e e t h o v en ; Tristan blijft nog altijd de hoogste
top van de kunst sedert B e e t h o v en, zegt hij aan het slot
van zijn Triatan-studie. Maar ten deele acht hij Richard
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S t r a u s s den erfgenaam van de gedachte van Beethoven
en Wagner . Richard Strauss
de man die den moed.
had een Heldensymphonie to schrij yen na B e e t h o v e n
en zich zelf als den held er van voor to stellen
is tegelijk
dichter en musicus . De een streeft er near den auder to
overheerschen, het evenwicht is vaak verbroken, maar
wanneer de wil er in slaagt het to bewaren brengt de vereeniging van deze krachten, gericht op hetzelfde doel,
effecten voort van een sedert Wag n e r ongekende in ten
siteit. Beide krachten hebben hear oorspron g in een heroische gedachte, en dat komt Roll and nog merkwaardiger
voor den het dichterlijk of muzikaal talent . „Er zijn
andere groote musici in Europe, deze schept bovendien :
helden", zegt hij : „Wie van held spreekt, spreekt van
drama. Het drama is overal bij S t r a u s s, zelfs in sommige
zijner liederen, in zijn absolute muziek . Het doordringt zijn
symphonische gedichten, het belangrijkste van zijn oeuvre" ..
Roll a n d bespreekt die achtereenvolgens . Hij vindt in
Don Juan een „ardeur boursoufee". TodanVerklugwij
st op een belangrij ken vooruitgang in gedachte en
stijl . Het is ook nu nog een der incest treffende
werken van S t r a u s s, dat hetwelk gebouwd is „avec la pluss
noble unite" . Door de geheele compositie gevoelt men den
strijd tegen den dood. Zij is betrekkelijk klassiek, bijna .
Beethovensch van stemming . Het realisme van het onderwerp wordt door de zuiverheid van den vorm herschapen .
Het is een realisme in den trant van de C moll-symphonic .
Schrap het programme en de symphonic blijkt duidelijk en
aangrijpend door de eenheid der innerlijke bewogenheid .
Roll a n d is het niet eens met de velen, voor wien Tod and
Verklarung het hoogtepunt is gebleven van S t r a u s s' werk .
Zijn kunst heeft zich sedert dien verbazend ontwikkeld,
zegt hij ; wel is het in een tijdperk van zijn leven eem
hoogtepunt, het incest volkomen werk waarin dat tijdperk
zich samenvat . Heldenleben is een tweede hoogtepunt, in een
volgende periode . Tusschen deze liggen Guntram, . ulen-spiegel, Zarathustra en Don Quixote . Van de opera Guntram
is het libretto interessant, maar de muziek is vaak leeg en3

ROMAIN ROLLAND .

277

eonventioneel en
wat zelden hat geval is bij S t r a u s s
1e tirannie van Wag n e r doet zich daarin gevoelen . Guntram
had geen succes en S t r a u s s keerde, verbitterd, terug tot
het symphonisch gedicht, waarin hij steeds meer dramatische
ineigingen toonde. In Till Eulenspiegel verraadt zijn hoogmoed
-en zijn minachting van hat publiek zich nog slechts door een
geestig persifleeren van de wereldsche conventies. Zeer kenbaar
is zijn streven om door eenige muzikale teekenin.gen dan eons
een karakter of een toestand, dan wear een dialoog of een
landschap to schilderen . R oil a n d vindt hot geheel minder
,oarspronkelijk dan de andere symphonische gedichten . „Men
zou zeggen een zeer geraffineerden M e n d e l s s o h n, met
vreemde harmonieen en de meest ingewikkelde instrumentatie ." Dat zal den Hollandschen lezer, meer misschien dan
R o 11 an d vertrouwd met de figuur van den held, vreemd voorkomen . Natuurlijk is Zarathustra grootscher ; dat brengt de
stof immers made . R oil a n d roemt de macht en lenigheid
waarmede S t r a u s s die „riche matiere" heeft behandeld .
S t r a u s s moist in dozen chaos van passies eenheid to bewaren ; maar zijn thema's zijn niet van gelijke waarde, daar
loopen bangle onder door en over hat geheel staat in Zarathustra de bewerking hooger dan de gedachte . Don Quixote
wijst voor R oil a n d hat uiterste punt aan waartoe de
program muziek kan kom en . Nergens gaf S t r a u s s meer
bewijzen van zijn vernuft, zijn geest, zijn verwonderlijke
knapheid . Maar in geenn ander work is zooveel kracht meer
„en pure porte" verspild, voor eon muzikale grap, die vijfen-veertig minuten duurt en den auteur, de uitvoerenden
en hot publiek tot eon pijnlijke inspanning dwingt . Hot
is op verre na hot mooilijkst nit to voeren . vreemd dat R o 11 a n d, die de virtuositeit en den zin voor hot komische bij
S t r a u s s bewondert, geen woord over heeft voor hat
roerende, ja diep tragische dat in Don Quixote toch niet to
miskennen valt . Volgens hem is Don Quixote eon stag voornit in techniek, een achterwaarts naar den geest . Maar in
Heldenleben verheft S t r a u s s zich met eon vleugelslag en
bereikt hij de hoogste hoogten . Hier geen vreemde tekst,
diep de muziek zich beij vert to illustreeren, of ,,over to
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sehrijven", maar eon groote hartstocht, een heldhaftige wil,
die alle hinderpalen omverwerpt . Roil a n d n oemt hot een
„oeuvre extraordinare, enivree d'heroisme, colossale, baroque,
trviale, sublime" . Bij de eerste uitvoering in Duitschland
(in 1899 to Frankfort) zag hij bij de „plus admirable bataille
qu'on sit jamais peinte en musique" menschen rillen, plot
soling opstaan, onwillekeurig heftige gebaren makers . Hij
zelf gevoelde dat de Duitschers voor hot eerst sedert dertig
jaren den dichter der Overwinning hadden gevonden . kEeldenleben zou een der meesterwerken van de muziek zijn,
indien niet een letterkundige dwaling, op hot toppunt van
de beweging, de hartstochtelijkste bladzijden kwam of broken,
om hot programme to volgen . Er is misschien ook aan net
slot iota koels, iota dat van vermoeidheid spreekt . De overwinnende held bemerkt dat zijn overwinning to vergeefsch
was ; de laagheid en dwaasheid der menschen zijn dezelfde
gebleven . Hij bedwingt zijn toorn en verachtelijk trekt hij,
zich in de natuur terug .
Ongetwijfeld, zegt Roll and, heeft de gedachte aan
B e e t h o v e n die van S t r a u s s dikwijls geInspireerd, geprikkeld, geleid. Er is in den toon, in de algemeene beweging eenige weerspiegeling van de EroIca en de Ode are
die Freude, ook in hot slot. Maar hoezeer verschilt de held
van S t r a u s s van dien van B e e t h o v e n en hoeveel meer
pleats nemen de omgeving en de vijanden van den held
bij S t ran s s in ! De held heeft heel wet meer moeite staande
to blijven en to overwinnen . Er is bovendien in Heldenleben
een snijdende minachting, eon booze lack, die men bijna
nooit bij B e e t h o v e n vindt. Weinig goedheid . Hot is hetx
work „du d~dain h~roique" .
Op hot muziekfeest to Straatsburg in 1905 hoorde
R 011 a n d S t r a u s s zijn Sinfonza domestics dirigeeren,
waarvan hot programme is „un des plus audacieux defis
qu'il sit encore lanc;~s au gofLt et au seas commun" . Het
ergert Roll and niet zoozeer dat S t r a u s s zich zelf
even interessant acht als eon N a polo on, of ,A l e x a nd e r ; hot is veeleer de wanverhoudin g tusschen de stof
en de middelen van uitdrukking ; er is een gebrek aan
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intimiteit in deze Sinfonia domestics . „De huiselijke heard,
de kamer, de alcoof zijn voor ieder open . . . . Denkt men
aldus over het gezin in het heden daagsche Duitsehland ? Ik
beken dat, toen ik het werk voor het eerst hoorde, hot mij
op deze zuiver moreele gronden hinderde, ondanks mijn
genegenheid voor den componist . Maar ik bee spoedig hiervan teruggekomen door de bewonderen swaardige muziek .
Last men het onbescheiden programme, dat op het karatj e
of van smaakloos is, buiten rekening, den blijft een symphonic in vier deelen over, een der schoonste werken van
de hedendaagsche muziek. Zij heeft de onstuimigheid en
weelderigheid van het voorafgaand Heldenleben en overtreft dit in artistieken bouw ; men ken zelfs zegg en dat
het 't volmaakste werk van S t r a u s s is sedert Tod and
Verklarung, met meer rijkdom van kleur en meer virtuositeit
den laatstgenoemd symphonisch gedicht . Men is verrukt door
de schoonheid van dit zoo licht, soepel en genuanceerd
orkest. Hier is alles levee, niets overtolligs. Ongetwijfeld
is de eerste expositie der theme's schematisch, verder
is de melodische schat van S t ran s s uiterst beperkt en
niet zeer voornaam, meer hij is zeer persoonlijk en men
ken zich hem niet denken zonder de nerveuse, van jeugdig
vuur blakende motieven, die de lucht als pijlen doorklieven
en zich in grillige arabesken krunkelen . In het Adagio is,
naast bepaalden wansmaak, ernst en fantasie, iets roerends .
En de slotfuga is verbazend opgewekt . Zij is eon mengeling van het kolossaal grappige en het heroisch landelijke,
B e e t h o v e n waardig, aan wiens stijl zij door hear breede
ontwikkeling doet denken . De slot-apotheose is een stroom
van levee, die hot hart verruimt . De buitensporigste harmonische combinaties, de onverzoenlijkste hardheden worden
uitgewischt en smelters semen, dank zij de verwonderlijke
verbinding van klanken . Hot is hot werk van een zinnelijk
on krachtig artist, den waren erfgenaam van den W a g nor,
die Die Meistersinger eomponeerde."
Toen Roll a n d zijn studie over S t r a u s s schreef,
kende hij noch Feuersnot, noch Salome, noch Elektra . Maar
wet hij, zich resumeerend, vann het „oeuvre" van S t ran s s
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zegt blijft niettemin zijn waarde behouden . Hij vindt daarin
een schijnbare stijl-heterogenieteit, allerlei reminiscensen
(Fransche, Duitsche, Italiaansche) en een schijnbare ongebondenheid in het orkest. Toch heerscht er eenheid, zelfs
waar de avonturen van Don Quixote of Eulenspiegel worden
verteld. De eenheid bestaat niet in hetgeen hij gevoelt,
maar in hetgeen hij wil. De musicus houdt den dichter in
toom. Eutenspiegel uit zich in rondo-vorm en Don Quixote
in tiers variaties met inleiding en finale op een ridderlijk
thema. Hierin onderscheidt de kunst van S t r a u s s zich
van andere gelijksoortige, door de stevigheid van het muzikaal
weefsel, waaraan men den „musicien de race" herkent, door
de meesters g evoed en ondanks alles klassiek . 0 veral bij
S t r a u s s bedwingt een krachtige eenheid vaak weinig bij
elkaar passende elementen . De ontroering is bij hem
minder interessant dan de wil, vooral heel wat minder
intens en het ontbreekt haar vaak aan persoonlijkheid . Men
vindt daarin vaak het onrustige van S c h u m a n n, het
godsdienstig gevoel van M e n d e 1 s s o h n, het wulpsche van
G o u n o d of der Italianen, de passie van W a g n e r . Maar
de wil is heroIsch, souverein, hartstochtelijk en machtig tot
het verhevene toe . Het is hierdoor dat Rich a r d S t r a u s s
groot is, voor het oogenblik eenig . Men gevoelt in hem
den kracht die de menschen beheerscht .
Op hetzelfde muziekfeest volgde de Domest-ica van S t ran s s
kort na de vijfde symphonic van M a h 1 e r en dat geeft
R 011 and aanleiding tot een tegenstelling van beider orkestratie ; die van M a h 1 e r noemt hij compact : een „lourd pain
sans levain" . Ook uiterlijk is het contrast tusschen
beide componisten sterk . M a h i e r heeft het legendaire type van den Duitschen musicus, half schoolmeester, half predikant : hij ziet er ascetisch, ironisch,
verwoest uit, is buitengewoon zenuwachtig en door de
caricatuur is zijn mimiek van stuiptrekkende kat, wanneer
hij dirigeert 1), in Duitschland populair geworden. S t r a u s s
1) Dit zal hen verbazen, die onlangs M a h 1 e r hier en to Amsterdam
zijn zevende symphonic zagen dirigeeren ; algemeen was men het eens over
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is niet minder zenuwachtig, maar hij heeft dit op M a h 1 e r
voor dat hij rust nemen kan . Hij ziet er verstrooid uit met
een pruilmond ; lan g, Blank, vrij elegant en hoog, schijnt hij
van een fijner maaksel dan de andere aanwezige Duitsche
artisten, tegenover wie hij zich ook lang niet zoo bescheiden
en meegaand toont als M a h 1 e r . Dat de sympathieen van
R oil a n d veel meer tot S t r a u s s gaan is geen oogenblik
twijfelachtig . Hij noemt M a h l e r' s symphonieen enorme
massieve, cycloopachtige constructies ; de melodieen waarop
zij zijn gebouwd ruw ultgehouwen blokken van middelmatige kwaiiteit, indrukwekkend alleen door hun breede
grondvlakken en door het hardnekkig herhalen van de
rythmische figuren (ik begrijp niet hoe dat slaan kan op een
groot deel van M a h 1 e r' s eerste symphonie) . Deze opeenhoopingenn van muziek, geleerd en barbaarsch, met harmonieen die
tegelijk grof en gerafhneerd zijn, hebben vooral waarde door
hair massa . De instrumentatie is zwaar en hard : „les cuivres y
dominent, ajoutant leurs dorures trues aux couleurs opaques
de l'edifice sonore" ; de gedachte is eigenlijk neo-klassiek, een
beetje slap en langdradig . De harmonische bouw is een mengeling ; de stijl van Bach, Schubert en Mendelssohn
treft daarin sam en met dien van W a g n e r en B r u c k n e r ;
door eenn voorliefde voor den canon-vorm wordt men zelf~ aan
F r a n c k' s schrij fwij ze herinnerd ; het is een „brie-a-brat
opulent et criard" . Ret kenmerkendst voor deze symphonieen
is in het algemeen het gebruik van het koor . „Wanneer
ik een g roote mu zikale schildering onderneem", zegt M a h 1 e r,
„komt er altijd een oogenblik dat het woord zich aan mij
opdringt als steun van mijn muzikale gedachte ." De lezer
begrijpt dat dit koreu op den molen van R o 1 land is, die
het vreemd vindt dat in de muziek van de XIXe eeuw zoo
weinig partij is getrokken van dit procede, door M a h 1 e r
-aan B e e t h o v e n en L i s z t ontleend . „Hij heeft daardoor
aangrij pende effecten verkregen", zegt Roll a n d, „die misschien evenzeer poetisch als muzikaal zijn ." En hij roemt
zijn rust en soberheid . Het kan zijn dat M a h 1 e r sedert 1905, toen R o 11 a n d hem zag, ale dirigent kalmer is geworden .
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de finales van de 3e en 4e symphonie . Dat M a h 1 e r
zich niet bekent tot de program-symphonie is in zoover
juist, ale hij daarmee zeggen wil, dat zijn muziek, afgezien
van elk programme, op zichzelf waarde heeft ; maar
aldus.
Roll and - bet is niet twijfelachtig dat zij steeds is de
uiting van een bepaalde stemming, van een bewusten gemoedstoestand en deze stemming is veel belangwekkender
den de muziek zelf . „M a h 1 e r' s persoonlij kheid schij nt mij
interessanter den zijn kunst . Hij is een der zeldzaamste
typen in Duitschland van een in zich zelf geconcentreerde
ziel, die eerlijk gevoelt ; maar hij slaagt er niet in wet hij
gevoelt waarlijk eerlijk en persoonlijk tot uiting to brengen .
Zijn emotie en gedachte komen tot one door een sluier van
herinneringen, van een klassieke atmosfeer ." De reden
hiervan zoekt de schrij ver in M a h 1 e
beroep van operadirigent, dat hem veroordeelt met muziek to worden oververzadigd. Niets is zoo verderfelijk voor een scheppenden
geest den to veel in zich opnemen, vooral ale men niet
kiezen ken en. men gedwon.gen is tot een overmatige voeding,
waarvan bet grootste gedeelte niet ken worden geassimileerd .
M a h 1 e r zal eerst geheel zich zelf zijn, wanneer hij zijn
administratieve werkzaamheden aan den kant ken zetten
(hij heeft dat gedaan : Roll and schreef zijn studie in
1905 en M a h 1 e r is thane niet meer opera-directeur), en
tot zich zelf ken inkeeren (dat zal niet gemakkelijk gaan,
want M a h 1 e r reist veel) . Als bet ten minste niet to last
is. De vijfde symphonie, die hij to Straatsburg dirigeerde,
bewijst meer den eenig ander van zijn werken, dat dit
dringend noodig is . M a h 1 e r zag bier of van bet gebruik
van een koor . Hij wilde toonen dat hij in staat is absolute
muziek to schrijven en gaf ook in bet feestprogramma geen
beschrijving van zijn werk . Hij wilde chat men bet van een
zuiver muzikaal standpunt zou beoordeelen . Dat was
een gevaarlijke proef en Roll a n d vindt niet dat hem
die gunstig was . De vijfde symphonie is overmatig lang
zij duurt vijf kwartier 1)
zonder dat een innerlijke

is

1) Wat zou R oil a n d wel van de zevende, zeggen die anderhalf uur vordert ?
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noodwendigheid die afmetingen rechtvaardigt ; zij wil
kolossaal zijn en is meestal leeg. De motieven zijn overbekend. Op een treurmarsch, banaal van karakter en onstuimig van bewegin g, waarin B e e t h o v e n door Mend e 1 s s o h n schijnt to zij n getemd, volgt een scherzo, of liever
een Weener orals, waarin C h a b r i er den ouden B a c h de
hand reikt . Ret adagietto is zoetelijk sentimenteel . Ret
slot-rondo doet aanvankelijk aan F r a n c k denken ; hat is hat
best van hat geheel, maar wordt door herhalingen verzwaard
en verstikt . Er is in deze geheele symphonic een mengeling
van pedante stren gheid en onsamenhangendheid .
Roll a n d vreest dat M a h 1 e r hat hypnotisme van de
kracht ondergaat, dat than s alle Duitsche artisten hat h oofd .
op hol brengt 1). „M a h 1 e r lijkt mij onzeker, ironisch, droevig ;
hij heeft hat gemoed van een Weener musicus, die streeft
naar Wagneriaansche grootheid. Niemand is zoo als hi,
doordrongen van de gratie der „Landler", der teere walsen,
der elegische droomerijen . Niemand zou misschien beter
hat geheim kunnen terugvinden van de roerende en wulpsche
melancholia van S c h u b e r t, waaraan hij mij sours herinnert
door zekere kwaliteiten en gebreken . Maar hij wil W a g n e r
of B e e t h o v e n zijn . En hij doet daar verkeerd aan ; hem
ontbreekt hun evenwicht en hun herculische kracht . Men
heeft hat maar to goad gezien toen hij B e e t h o v e n' s
Negende dirigeerde ."
Over dat dirigeeren is R o 11 a n d heelemaal niet to
spreken . „Meer en maar verliezen Duitsche artisten hat
begrip van hun groote klassieken, maar in hat bijzonder van
B e e t h o v e n . S t r a u s s, die heel handig is en die precies
weet hoe ver hij gaan kan, waagt zich niet dikwijls op dit
terrain. En hij dirigeerde op hat muziekfeest, behalve zijn
Dourest'ica, alleen de Oberon-ouverture en een vioolconcert
van M o z a r t . Maar M a h l e r leidde een geheel B e e th o v a n1) Elders sohrijft hij : „Wat bij hot groote publiek in Duitsohland
hat meost treft, sedert W a g n e r, is de vereering van de kraoht . Toen ik
de finale van Die Meistersinger hoorde, besefte ik hoezeer deze trotsohe
muziek past bij dat militair en burgerlijk yolk, gezwollen door gezondheid
en room" .
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concert . Nooit had ik gedacht dat eon Duitsch orkest,
onder den eersten „Kapellmeister" van Oostenrijk, aldus de
Negende had kunnen mishandelen . Ongeloofiijke tempo's .
TEen scherzo zonder meer. Een overijld adagio . Pauzen inn
l1 finale, die de ontwikkeling tegenhouden . . . . Ik hob
vroeger de neo-klassieke stijfheid van W e i n g art n o r gegispt . Hoe heb ik zijn krachtig evenwicht en zijn streven
naar nauwkeurigheid op prijs gesteld, toen ik doze neurasthenischen B e e t h o v e n hoorde ! -- Neen, hot is niet
meer B e e t h o v e n of M o z art, dien wij thans in Duitschland kunnen hooren ; hot is M a h 1 e r of S t r a u s s ."
R oil a n d komt na de Domestics en de vijfde van M ah 1 e r
tot de conclusie dat S t r a u s s en M a h 1 e r op weg zijn
de program-symphonic in den stock to latent zij schikken
zich tot deugd en keeren terug tot hot plan der klassieke
symphonic . Maar verder is hij van mooning, dat S t r a u s s
hoe langer hoe meer in zijn land eon exceptie is . Met al
zijn gebreken is doze eenig, door zijn verve, zijn onverwoestelijke spontanelteit, hot voorrecht jong to blijven to
midden van de verouderende Duitsche kunst ; zijn kunnen

en kunst groeien nog steeds . Maar in haar geheel beschouwd vertoont de Duitsche muziek bedenkelijke verschijnselen . Zij heeft sommige wezenlijke eigenschappen
verloren . Zij heeft bijna geen „inter~t melodique" meer .
Men kan bij S t r a u s s, M a h 1 e r of W o l f zoeken zonder
een melodic to vinden die op zich zelf waarde heeft en
werkelijk origineel is, afgezien van haar betrekking tot eon
tekst, eon letterkundige idee en haar harmonische ontwikke.ing. Boven alles, de Duitsche muziek verliest meer en
meer haar intiem karakter . Men vindt hot nog eon beetje
bij W o 1 f, ten gevolge van zijn ongelukkig levee
; heel
;
bijna
heelemaal
niet
bij
S
t r a u s s.
weinig bij M a h l e r
Daar s geen diepte meer . De oorzaak is de verderfelijke
invloed van hot tooneel, waaraan bijna silo artisten vorbonden zijn. Vandaar hot vaak melodramatische, of uiterlijke van hue muziek. Nog verderfelijker is de invloed
van hot succes op de musici . Niets is gemakkelijker dan zijn
work to doen uitvoeren . Nauwelijks geschreven wordt
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hot gespeeld . Men leeft niet meer jaren met zijn work . De
componist stelt zich gemakkelijk tevreden met zijn eersteu
inval . Welk een verschil met B e e t h o v e n, die zijn levee
lang dezelfde thema's smeedt, telkens zijn melodieen weer
op hot aanbeeld brengt, voordat zij haar definitieve gedaante hebben aangenomen ! Dat is wat M a h 1 e r ontbreekt .
Zijn thema's hebben hot eenigszins gewone van sommige
Beethovensche ideeen, in haar eersteu aanleg . Maar hij last
hot er bij . Het grootste gevaar echter dat de muziek in
Duitschland bedreigt is, dat er to veel muziek is . Geen
grooter ongeluk voor de kunst dan een overmaat daarvana
In de muziek verdrinken de musici. Zij absorbeert hue
geheele levee . De musicus heeft goon tijd zich to concentreeren en naar de muziek in zich to luisteren . Is de kolos
sale verbreiding der muzikale cultuur in Duitschland geevenredigd aan de artistieke productie ? It 011 and gelooft
hot niet en hot contrast doet zich steeds meer gevoel en .
Hot herinnert aan G o e t ho ' s ballade door D u k a s op
muziek gebracht ; hoe de leerling van den toovenaar, bij
diens afwezigheid, de toovermacht ontketende ; de sluizen
worden geopend, niemand kan ze moor sluiten en hot huffs
wordt onder den vloed bedolven . Zoo gaat hot met de
Duitsche muziek. „Hot muzikale Duitschland is op weg door
de muziek to worden overstroomd ."
Duitschland alleen ? En ons land dan ?
Ook al is men hot niet overal eons met It o m a i n It o l
land, men gevoelt zich bij hem in hot beste gezelsehap en
hij is iemand van wien altijd to leeren valt . Ik mag den
lezer niet to lang aan den praat houden en er is to veel
belangrijks in hetgeen It 011 a n d over H u g o Wolf en do
corypheeen der moderne Fransche muziek to zeggen had,
om hot in eon paar bladzijden samen to vatten . Ik hoop
daarop later terug to komen .

B UITENLAND.
Hot pas verschenen Oranjeboek, al geeft hot natuurlijk geen
onmiddellijk uitsluitsel voor groote staatkundige geheimen, doet
zien, dat de Nederlandsche diplomatic en consulaire dienst onder
leiding van dozen Minister van Buitenlandsehe Zaken in goede
handers is . Op de feiten daarin vermeld gaan wij niet in, behalvo
op die omtrent Venezuela, die ten slotte van geruststollenden aard
schijnen, alhoewel de zonderlinge manieren van doze heeren de
vrees wettigen, dat hot later nog wel eons zou kunnen moeten
komen tot de dadolijkheden, waarmede tot nog toe alleen gedreigd
is . Of is hot niet ongehoord, dat cone regeering de handelingen
kan verloochenen van eon gezant als dr . P a u 1, die bewijzen kan
en bewezen heeft geheel volgens zijne instruction to hebben gehandeld ? Het is to hopen, dat de onverantwoordelijke handelwijze
der Vonezolaansche regeering alleen moot toegeschreven worden
aan hare vrees voor hot Congres, waaraan zij verautwoording moot
doers van hare bedrijven, en dat zij beter is dan zij zich voordoet .
Zij mag wel bedenken, dat zij, op doze wijze voortgaande, hot toch
niet al to sterke vertrouwen op hare goede trouw ten eenenmale
zou verbeuren . Ook andere mogendheden, op wier vriendelijko
belangstelling zij rekenen mag, zullen haar dat wel aan hot verstand
helpers brengen, als zij misschien mocht rekenen op de weinige
geneigdheid der Nederlanders om opnieuw oorlogsschepen naar
hare kust to zenden . Mocht bet evenwel daartoe weder moeten
komen, dan schijnt hot zaak zich niet tevreden to stellen met beloften, hoe ook bezworen, maar onmiddellijk dacden van berouw, van
genoegdoening to verlangen . - Dat de regeering overweegt den
post van minister,rosident to Teheran voorloopig niet to bezotton,
kan goon verwondering baron, nu onze handelsbelangen aldaar van zoo
goringe beteekenis blijken : hot gaat werkelijk niet aan ter wills
van eon paar Nederlandsche firma's zoo kostbare posters to handhaven, tenzij or kans mocht zijn op uitbreiding der haxidelsbetrekkingen, wat bij den verwarden toestand in Perzie niet waarschijnlijk
mag heoten . - De oplossing der kwestio : Kaapstad of Pretoria
of Johannesburg of Bloemfontein zetel der Nederlandsche vertegenwoordiging in Britsch Zuid-Afrika schijnt blijkens de nieuwe
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begrooting voorloopig goed . Ook hier zal het wenschelijk zijn of
to wachten, hoe de voorgenomen verdeeling der staatslichamen over
de verschillende deelen der Zuiu-Afrikaansche Unie werkt ; eenige
onzekerheid ten dezen is zeker aanwezig .
Naar buitenaf als gewoonlij k allerlei oorlogsgerucht . Ten opzichte van de Spaansche actie bij Melilla begint in Frankrijk en
in Marokko zich zekere onrust to vertoonen bij de gedachte, dat
Spanje, mocht het gelukkig zijn in het gevaarlijke avontuur op het
Rif, zich in Noord-Afrika schadeloos zou willen stellen voor het
verlies zijner kolonien in Oost en West en zich met name in Marokko zou willen verzekeren van eene suprematie zooals Frankrijk
in Tunis, Italie min of meer in Tripoli of Engeland in Egypte
uitoefent . Dan zou de Rif-oorlog nog ernstiger beteekenis voor
Span j e krij gen dan die eener uitgebreide expeditie en onze gezant
to Tanger houdt ongetwijfeld reeds de oogen wijd open tegenover
de gebeurlijkheden in bet heerlijke land, waar de souverein most
erkennen zijn gezag alleen to kunnen handhaven door de meest
uitgezochte wreedheid tegenover zijne gevangenen . De Sultan heeft
misschien wel gelij k, als hij den protesteerenden mogendheden
onder het oog brengt, dat hij to doen heeft met heels en halve
wilden ; maar hij doet dan ook met zijne vijanden alsof hij over wilds
dieren regeert en de behandeling den armen door leeuwen half
verscheurden, daarna nog half levered met opgegoten petroleum tot
.arch verbranden Rogi aangedaan is wel sere heel kras voorbeeld
van lijfstraffelijke rechtspieging . Doug pays !
In Engeland begint bet to spanners . Zal het Hoogerhuis de
begrooting, waarin het grootgrondbezit met inderdaad niet alto
groote lasten wordt geplaagd, ten slotte goedkeuren ? Of zal het
zich schrap stellen tegenover de eischen der naar het radicals
zweemende regeering ? Alles schijnt er op to wijzen, dat het
Hoogerhuis het niet wagers zal de crisis uit to lokken, die wel eens
tot zijn ernstige schade zou kunnen afloopen. De Koning zelf
zeldzaam schouwspel in hot moderns + ngelsche staaterecht
schijnt zich, tot ergernis van velen ook onder de regeeringspartij,
die van eene vermeerdering der koninklijke macht, van eon ingrijpen
der Kroon in zaken van zoo groot constitutioneel gewicht niet
willen weten, a doen gelden en zijn invloed to gebruiken om de
ernstige staatsrechtelijke crisis to voorkomen : een nieuw en belangrijk element in dozen gedenkwaardigon strijd, die de hoogste problsmen van het Engelsche staatsrecht raakt . De vraag, of hot
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Hoogerhuis eene begrooting ten slotte mag verwerpen, schijnt gemakkelijk in bevestigenden zin to beantwoorden, ook al houdt het
Lagerhuis zoo lang mogelij k aan de eenmaal door haar goedgekeurde
begrooting vast. Die, of hot Hoogerhuis de begrooting zou mogen
amendeeren, schijnt voor Engeland even duidelijk in ontkennenden
zin beantwoord to moeten worden . Maar er is meer aan de hand.
De rechten van het bezit -- heden het grootgrondbezit, morgen wat
anders -- tegenover de pogingen eener democratischgezinde meerderheid in hot Lagerhuis, die er op uit is de middelen to vinden niet
alleen voor militaire uitgaven van groote beteekenis maar ook voor
de bekostiging van „sociale" hervormingen, komen hier ernstig ter
sprake . Uit hot zoo even omtrent de inmenging der Kroon gezegde
blijkt, dat reeds nu de Engelsche democratic heeft to overwegen,
of zij zich verder zal kunnen ontwikkelen zonder op den in de
laatste eeuwen in Engeland gevolgden weg terug to komen, zonder
voor hare eigene veiligheid den invloed der Kroon to versterken .
Zal die democratic - want zij is in Engeland op het oogenblik
blijkbaar aan de regeering - in staat zijn, eenmaal dien nieuwen
weg opgegaan, to zorgen, dat zij niet hot lot ondergaat van vele
demoeratieen voor haar, die eindelij k aanleiding gaven tot een
krachtige ontwikkeling der koninklijke macht als de eenige, die
hare uitspattingen kon breidelen ?
Doze vragen zijn het, die thane hot Engelsche yolk zich voorlegt on waarop wij binnen kort het antwoord mogen verwachten .
Met belangstelling wordt van alle zijden uitgezien naar de oplossing,
die zou kunnen leiden - ale hot Hoogerhuis volhoudt - tot nieuwe
verkiezingen, waarvan niemand den afloop zal kunnen voorspellen .
Wij mogen dit overzicht niet eindigen zonder herinnerd to
hebben aan de feesten to New-York ter herdenking vooral van hot
feit, dat voor 300 jaren Hudson in dienst onzer 0 . I . Oompagnie
met den notedop de „Halve Maen" over den Oceaan stak en de
naar hem genoemde rivier opzeilde . Wel hectors de feesten ook
naar F u 1 t o n, den uitvinder der stoombooten voor 100 jaren, maar
uit alles blijkt, dat de herdenking van Hudson's tocht den voorrang heeft . De uitnemende vertegenwoordigers onzer natie to
New-York zijn zich, manners van de praktijk ale zij zijn, wel bewust, dat hot hier niet alleen maar eon historisch belang voor one
yolk geldt maar dat ook de toehaling der banden, die one met de
Vereenigde Staten verbinden, van groot praktisch belang voor ons
is . En de Amerikanen zijn zelf zoozeer meesters in praktisch
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inzicht, dat ook zij de beteekenis dezer feesten voor onzen tij d wet
degelij k zullen inzien. Hat „oran j e, blan j e, bleu" wappert weer
lustig op in hat oude Nieuw-Amsterdam . Moge bet yolk van
Amerika versterkt worden in zijn gevoel tegenover bet oude moederland van New-York, waar men, in spijt van atlas, wat op „Dutch"
en „Dutchmen" to zeggen is, zeer geneigd is om goad to denken
over „Netherland", met welken naam ons land in Amerikaansche
ooren gunstiger ktank heeft dan hat aan hat gehate en veelszins
gamin achte Duitschland herinnerende en tot voor ons schadelij ke
verwarring aanleiding gevende „country of the Dutch", hoe mooi
M o t l e y e .a . daarover ook moisten to schrijven .
Een hartelijke groet ook van onze zijde zij ears getuigenis van
onze gevoelens ten opzichte der groote natie, walker wieg eenmaal
onder onze hoede stood, die wij in hare kindsheid, helaas, hebben
moeten loslaten maar voor walker onaf hankelijkheid van Engeland
ook wij eenmaal zware offers hebben moeten brengen . De namen
van Van Rensselaer en Stuyvesant, later van Luzac,
Van der Capellen en Van der Kemp, nog later van Van
R a a 1 t e en tai van andere oudere en nieuwere kolonisten hebben
een goeden klank ook in de Vereenigde Staten, die zich in daze
dagen hunner met dankbaarheid herinneren gelij k wij met vriendschap gedenken aan hat groote yolk aan de overzijde van den
Oceaan, waarmede zoo innige banden des bloeds ons verbinden .
Terwijl wij dit schrijven, komt hat bericht tot ons, dat F e r r e r,
de Spaansche schoolhervormer, die nit eigen middelen tegenover
de school der geestelijkheid de „moderns" vrije school heeft gesticht in dat achterlijke land, als deelnemer aan of opruier tot de
ongeregeldheden to Barcelona gefusilleerd is . Een gerechtelijke
moord ? Of een rechtvaardige straf ? Veel leidt tot twijfel dienaangaande, helaas, en het zou niet onmogelijk zijn, dat wij hier to
doers hebben met een wraakneming op dezen gevaarlijken vijand
der onbarmhartige reactie, die in Spanj e gebruik heeft gemaakt
van de misdadige woelingen to Barcelona om hare vijanden to verpletteren . Als dit zoo is, wee Spanje ! wee de dynastie! Maar
bet geschreeuw van sociaal-democratische en anarchistische zijde
moat ons niet zoo dadelijk doers onderstellen, dat hat zoo is . . . .
Intusschen is hat ministerie-M a u r a onverwacht gevallen, naar
alien schijn ook in verband met den gang van hat proces van
F e r r e r . Hat gematigd liberate ministerie-M o r e t zal vermoedelijk
hat gewenschte li cht in dezen ontsteken .
O . E . IX 11
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ONZE LEESTAFEL.
K . ten B r u g g e n c a t e . De Eindexamens onzer Hoogere
Burgerscholen . Een woord aan ouders, opvoeders en wetgevers . C roningen . J. B . W o 1 t e r s, 1909 .
Als hot flu maar helpt !
Daar komt iemand, deskundige als weinigen (zie hi . 12), ons
bevestigen wat wij, belangstellende leeken, al zoo dikwijls vermoedden : er is misschien goon land, waar de examen-manie, behalve
dan in China, zoo hoogtij viert als in ons goede vaderland (bi . 36) .
Eene kleine kentering is er al : onze paedagogen beginners to
begrij pen dat hot al to dwaas is, aan j ongens en meisj es van
omstreeks 12 j aar een examen to doers afnemen, door hun vreemdo
leeraren van hot middelbaar onderwij s, om to beoordeelen of zij
genoeg lagers-school-wij sheid bezitten tot hot volgen der hoogere
burgerschool-lessen . De onderwijzers der lagers school zelve
zullen de mate van ontwikkeling hunner leerlingen toch duizendznaal beter kunnen beoordeelen ?
Daarbij komt, dat de heeren van de middelbare school allicht
geneigdheid hebben, hunne eischen to hoog to stellen . Hot is al
heel wat j area geleden, maar wij herinneren ons nog hoe eons, bij
hot toelatingsexamen tot cone hoogere Burgerschool, bleek dat
den aspiranten dezelfde rekenkunstige vraagstukken waren voorgelegd als ten vorigen jars bij hot hoofdonderwijzersexamen waren
opgegeven ; hoe eon aspirant word afgewezen die in alle „vakken"
overigens een voldoond examen had afgelegd, maar in de kennis
der aardrijkskunde to zwak was bevonden . . . . „Wij wordenn beoordecld naax den uitslag der eind-examens," zeide destijds eon leeraar,
,,is hot dan to verwonderen dat wij, ieder voor zijn yak, zooveel
mogelijk zorgen alleen leerlingen to krijgen van wie wij goede
verwachtingen hebben ?"
Eene halve eeuw geleden kenden we die omslachtige toelatingsexamens niet . Op de Franscho school kwamen we, als we
de lagers school afgeloopen hadden ; op hot gymnasium . . . j a, daar
was eon deftig toelatingsexamen, maar alleen mondeling, en in zij n
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geheel zoowat een kwartier durende. Wares de uitkomsten toes
zooveel slechter ?
De toelatingsexamens zijn uit den booze . En de overgangsexamens eveneens. De heeren (of dames) die de leerlingen eon
jaar lang in bun klasse hebben gehad, weten waarlijk voldoende
walk vleesch zij in de kuip hebben, - beter dan dat blijken kan
uit hot toevallig good, of slecht, beantwoorden van eenige examenvragen . En al was de uitkomst dezelfde, zou bet niet ver de voorkeur verdienen als de leeraar rustig aan zijn task kon voortwerken
totdat bet uur der vacantie slaat ? „Hot is voor bet lichamelijk en
geestelijk welzijn van vole onzer kinderen verkeerd, hen eenige
-dagen in eon toestand van spanning to houden, die o .a. veal van
bet zenuwleven eischt" (bl . 9) .
En dan de eindexamens ! De beer t e n B r u g g e n c a t e geeft
ons eon duidelijk beeld van al den omslag, de kosten, de ellende
van die eindexamens, welke toch nooit aan hot doel kunnen beantwoorden omdat de onderwijzers-zelven flu eenmaal beter den aanleg, de ontwikkeling, den ijver, de kennis hunner leerlingen kunnen
pollen dan eeno vreemde commissie . En dan, -- elk leeraar stelt
verschillonde eischen ; heoft de examinandus niet j uist geleerd wat
de examinator belangrijk &cht, dan heeft hij, gansch onverdiend,
een slechto kans . Zoo hebben wij - 't is ook al lang geleden ! -een leeraar in de wiskunde gekend, die verlangde dat zijno leerlingen sommige meetkunstige formules, b .v . die van den in- en
omgeschreven tienhoek, van buiton kenden ; hij zou zeker den
vreomden examinandus eon onvoldoend cijfer geven wanneor die
niet op dergelij k gehougenwerk gedrild was . Tech was zoodanige
examinandus misschien veol „knapper" in de meetkunde dan zijn
alle formules kennendo kameraad .
De Schrijver der bier besproken brochure geeft (bl . 51) eon
sprokend bewijs van de ondeugdelijkheid van den bij de eindexamens gebezigden maatstaf : in 1908 warden in de z .g . Zuiderinspectie 34 candidates toegelaten, die naar de mooning hunner
leeraren hadden behooren to zijn afgewezen ; daarentegen afgewezen
17 candidates, die zulks naar dezelfde mooning niet verdienden .
Van een school warden drie „geodes" afgewezen, daarentegen
drie „sloehten" toegelaten.
Zoodat hot heels examen eon loterij is !
Maar dit schijnt one hot ernstigste niet. Door hot eind-examen
wordt hot onderwijs in de hoogste klasse onzer Hoogere Burgercholen bedorven Wij wezen eon der directeuren eons op bet fait
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dat men in de hoogste klasse de meeste lesuren had ; en vroegen
of hot tech, ook met hot oog op de verdere studie, niet beter ware
de leerlingen gaandeweg moor aan eigen studie to gewennen, dus
in de hoogste klasse de minste lesuren to geven, zoodat -- tot
zekere hoogte - hot onderwij s zich zou bepalen tot hot geven van
leidin g aan de studie ? Hot antwoord luidde : „zeker zou dat veal
beter zijn, maar zoolang de jongens moeten worden klaar gemaakt
voor hot eindexamen, is dat onmogelij k ."
Wij hebben, in vroegere jaren vooral, dikwijls hooren klagen over
„drilscholen" . Welnu, onze hoogste klasse der H .B .S . is daarvan
een nieuwe editie : de leerlingen moeten „klaargemaakt" worden,
voor hot eindexamen, terwijl zij in die klasse zooveel beter „klaargemaakt" konden worden voor hunne verdere studien of voor de
maatschappij ! Knappe jongens komen dat wel to boven, maar
velen zijn maar middelmatig, en hunne ontwikkeling lijdt bepaald
onder de tegenwoordige regaling . Praat eons met zulke jongens,
en allicht bespeurt gij dat zij niets moeten buiten hetgeen in hunne
schoolboekjes staat ; dat zij niet nadenken vooral .
Geef hun eene halve bladzijde uit de Revue des deux mondes
to vertalen . Dat zij enkele woorden niet moeten, is zoo erg niet ;
maar dat zij er niet tegen op zien, den grootsten onzin near teschrijvan, is bedenkelijk. Wij hebben daarvan eene groote verzameling voorbeelden ; ziehier een.
Les puissances etrangeres devaient jouir, en vertu de „la clause
de la nation la plus favorisee", d es memos avantages . . . Vertaald
als volgt : „De vreemde belangen moesten verheugd zijn in deugd

van de klauw der meest geliefde natie derzelfde voordeelen" . . .
Dergelij ke stukj es zien wij j aarlij ks, ook in hot Duitsch enEngelsch, vertoonen . Wie daaruit zou a$eiden dat hot onde rwij s in de vreemde talon de schuld draagt, vergist zich ; daarvoorzijn er to veal geode v ertalingen. O .i. i s de zaak doze, dat aan de
ontwikkeling der minder begaafden onvoldoende zorg ken worden
gewijd ; ze warden „platgedrukt" tusschen de boeken . . . ze hebben
de hun aangebrachte kennis niet verwerkt . . . zij hebben slechtss
schij nbaar van hot onderwij s geprofiteerd .
Wie daarin verandering wenscht - en wie moil dat niet ?
moot allereerst verlangen dat de eindexamens vervallen en, met de
noodige controle, vervangen worden door diploma's op de wij ze als
bij de Hoogere Burgerseholen met driejarigen cursus geschiedt .
De Heer t e n B r u g g e n c a t e zegt hot zoo to recht : examens
zijn eon slechte maatstaf, zij zijn eon kwaad . Zij mogen eon need--
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2akelijk kwaad zijn voor de beslissing, of iemand toegang kan
erlangen tot maatschappelijke of wetenschappelijke betrekkingen,
zij zijn volstrekt of to keuren wanneer beoordeeld moet worden of
iemand geschikt is tot verdere studie . Als onze onderwijzers en
leeraren rustig kunnen voortwerken aan de ontwikkeling der hun
toevertrouwde jeugd, zonder examenvrees en examenspoken en
examendressuur, dan zal veel gewonnen zijn .
En wij hopen dus met den Schrijver der brochure, dat onze
wetgevers dit spoedig zullen inzien .
E. B. K.
De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie .
Verzameiing van onuitgegeven stukken nit het oud-koloniaal
Archief, uitgegeven en bewerkt door Jhr . Mr . J. K . J . de
J o n g e en M . L . v a n D e v e n t e r . Supplement op het
dertiende en laatste deel, bewerkt door wij len Dr . L . W. G .
de Roo . 2 dl . 's-Gravenhage, Martin us Nijho ff, 1909 .
Toen Jhr. Mr . J . K . J . de J o n g e, de voortreffelijke bewerker
van de eerste tiers deelen van „De opkomst" op betrekkelijk jeugdigen leeftijd in 1880 overleden was, kon geen deskundige gevonden
worden, bereid zijn werk voort to zetten . Eindelijk, in 1883, stelde
zich daarvoor de heer M . L . v a n D e v e n t e r beschikbaar, die . . .
vijf-en-twintig jaar lang consul-generaal in Brazilie was geweest,
maar als geschiedschrijver van Nederlandsch Indie werkelijk twee
onmisbare voorwaarden bezat : ij ver en belangstelling. Daarentegen
ontbrak hem de meest onmisbare : hij was zijn onderwerp onvoldoende meester, en daardoor veelal oppervlakkig in de wijze van
behandeling, niet voldoende betrouwbaar in zijne mededeelingen,
.niet onpartijdig in zijne voorstellingen . . . De drie deelen, door Van
D e v e n t e r bewerkt, stonden geenszins op de wetenschappelijke
hoogte van den arbeid zijns voorgangers .
Wil men een duidelijk voorbeeld van V a n D e v e n to r s onvoldoende historische kennis ? Wij verwijzen dan eenvoudig naar
het eerste deel eener nieuwe serie, door hem in 1891, kort voor
zijn dood, uitgegeven en getiteld : Het Nederlandsch gezag over
Java en Onderhoorigheden sedert 1811 . Die titel was in alle
opzichten onj uist : in de eerste j area na 1811 was er geen Nederlandsch, maar een Britsch gezag, en de vroegere Nederlandsche
bezittingen op den vasten wal van Indie, evenals de Moluksche
eilanden, waren een „onderhoorigheid" van Bengalen ; Sumatra's
Westkust was eene „onderhoorigheid" van Benkoelen . Met het
aen noch met het ander hield V a n D e v e n t e r rekening toen hij
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zijn boek doopte ; en toch
is nauwgezetheid niet de eerst&
plicht van ears geschiedschrijver ?
Het is een vreemd geval . Achttien jaren na hat verschijnen
van hat laatste deal van „De opkomst" verschijnt, in dezelfde serie,
bij denzelfden uitgever, een supplement in twee dealers, waarin op
onomstootelijke wijze, dunkt ons, wordt aangetoond dat bedoeld
laatste deal, zacht uitgedrukt, vol fouten is !
Menschen van een oppervlakkige natuur zijn, hun halve of
kwart-kennis voor volledig aanziende, spoedig met hun oordeel klaar ;
zij weten hat, de anderen waters hat niet . Personen van echten
s tudiezin daarentegen durven nog haast gears oordeel uit to spreken,,
ook wanneer zij alles wet to hunner beschikking stood, grondighebben onderzocht ; zij zijn overtuigd nog niet alles to waters, en
zouden zich dus ook in hunne gevolgtrekkingen kunnen vergissen .
Ziedaar, dunkt mij, hat onderscheid tusschen V a n D e v e n t e r
en De Roo!
Zooals vanzelf spreekt,
een man als D a e n d e is, die ears
vale slechte toestanden en misbruiken een einde moest makers, en
bovendien persoonlijk groote gebreken had, stood bloot aan de verdachtmakingen en aanvallen van talrij ke vij anden . V a n D e v e n t e r
sloot zich, in zij ne beschouwingen over D a e n d e 1 s, bij de laatsten
aan, zonder zich voldoende rekenschap to geven van de beteekenis,
de betrouwbaarheid dier vij anden . En, wet in een geschiedschrijver
zeker niet to verdedigen is, - in zijn ijver om D a e n d e is made
aan to vallen, geeft hij halve aanhalingen, wear daze in hear
geheel een gansch anderen indruk zouden geven ! D e R o o toont
dit in den aanvang van zijn werk over-duidelijk aan .
Wat nu de quaestie der „Amerikaansche contracten" betreft, .
waarover D e R o o's boek grootendeels handelt, - wij waters dear
van flu zeker veal meer den to voren ; maar wie zal flu beslissen,
of D a end e 1 s daarin j uist gehandeld heef t ? De hoofdzaak draait
om de beoordeeling der personen, waarbij wij -- eene eeuw later !
-- op zeer van elkander afwijkende getuigenissen moeten afgaan .
Wie zal, op dergelijke gegevens, uitspraak durven doers?
Van Polanen tegenover Daendels . . . .
De aerate was, van 1776 tot 1783, als klerk bij den Raad vans
Justitie, to Batavia geweest en toen near hot moederland teruggeke.urd . Na in 1785 to zijn bevorderd tot meester in de rechten,
ward hij benoemd tot adjunct-pensionaris van Vlissingen ; na een
pear j ear trok hij near Lausanne, in 1790 near Noord-Amerika ; in
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1795 ward hij, to Washington, gezant der Bataafsche Republiek .
In 1802 benoemd tot lid van den Raad van Justitie aan de Kaap
de Goede Hoop, wist hij een paar jaar later eene tending to krijgen
naar Batavia, waar hij weldra de geheime en vertrouwde raadsman
ward van den zwakken gouverneur-generaal W i e s e, die hem benoemde tot vice-president van den Hoogen Raad van Justitie .
Maar intusschen ward hij door den Aziatischen Raad ontslagen uit
's lands dienst aan de Kaap de Goede Hoop, met bepaling dat hij
in afwachting eener nadere beschikking to Batavia zou blij van .
Blijkbaar had hij veal vijanden, en goon wonder ; al spoedig verkondigde hij dat de meeste voorname heeren in India waren
„fielten, zwendelaars en dobbelaars" . Van hun karat ward hij een
„slimme intrigant", een „anglomaansche aristocraat", een „gedevoueerde Engelschgezinde" geheeten . . . . Zijn boezemvriend was
de „alverslindende traitor" S a n d o 1 R o y (schoonvader van V a n
den Bosch) . . . .
Hij moist bij W i e s e to bewerken dat hem eene commissie naar
Amerika ward opgedragen om daar met soliede koopmanshuizen
contracten to sluiten ten behoove der „Oostersche comptoiren" ; de
Amerikaansche schepen zouden daze van hat noodige voorzien en
daarvoor specerijen ontvangen . . . . Aldus ging V a n P o 1 a n e n
wader naar Amerika, waar hij eerst niets, en later wel moat, maar
nu in strijd met zijn instruction, deed . D a end e 1 s, uit hat oog
verliezende dat ons gouvernement toch gebonden was aan de eenmaal door zijn gemachtigde gesloten contracten, verklaarde daze
van onwaarde, moat natuurlij k aanleiding gaf tot eischen van schadevergoeding, welke ingewilligd moesten worden .
Wij slaan in dit kort overzicht vale bijzonderheden over, maar
hat komt ons voor dat D a e n d e is' handeling niet to verdedigen
is ; wel to verontschuldigen, als men bedenkt dat hij V a n P o 1 a n e n
allerminst vertrouwde . De Maarschalk luisterde naar den oudgouverneur-generaal S i b e r g, die ten aanzien van V a n P o l a n e n
de meaning uitte „dat menschen van zijn stempel, die niets anders
leeren dan de rode door drogredenen verlegen to waken en aan
de leugen de kleur van waarheid weten to geven, inderdaad voor
hoogst gevaarlijk zijn to houden" . . . . En zulke beoordeelaren
waren er moor !
Hot last zich begrij pen, dat D a e n d e 1 s, terecht of ten onrechte
do verrichtingen van V a n P o 1 a n e n in Amerika als knoeierij beschouwende, ze op geenerlei wijze wilds sanctioneeren . . . .
Wanneer men hat degelijke, onpartijdige work van Dr . d e R o o
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geheel bestudeerd heeft, weet men nog niet, wat van V a n
P o 1 a n e n to denken . Een hoogstaand man als E l o u t verzette
zich in 1816 tegen zijne wederopneming in den Indischeu dienst ;
toen Van d e n B o s c h gouverneur-generaal word, was zij n aerate
daad, Van P o lane n, toen (1829) ? 1 j aar oud en sedert 1816
wader in Amerika wonend, to doen benoemen tot Lid in den Raad
van India . . . . Gelukkig, molten wij zeggen, weigerde hij .
Men krijgt, alles lezende en overwegende, toch wel den indruk
dat, behoudens natuurlij k de uitzonderingen, de ambtenaren van
hot Nederlandsch gezag in hot begin der 19dg eeuw in karakter,
toewijding aan hot algemeen belang, onbaatzuchtigheid, niet hoog
stonden . Zij stonden elkander in den wag, intrigeerden tegen
elkander, vormden „kongsies" ten onderlingen bate . . . .
Met zulke menschen had D a e n d e l s to doen,
nooit is
starker tegen eon machthebbendo gemtrigeerd dan tegen hem ! En,
ongelukkig voor hem, hij gaf den tegenstanders wapens genoeg in
de hand ; niet alleen door zij n drift en overij ling, door allerlei niet
wel verschoonbare handelingen tegenover personen, maar ook door
zijn daden, die van baatzucht getuigden, zooals de toeeigening van
Buitenzorg en de - door hot Opperbestuur afgekeurde - toewijzing van D j asinga . Wat de quaestie van Buitenzorg betreft, Dr .
d e R o o heeft daarover veal nieuw licht ontstoken, zoodat D a e nd e 1 s' handeling misschien minder strong beoordeeld moot worden
dan tot dusver geschiedde, -- maar zeker heeft D a e n d e 1 s niet
bedacht dat op den Gouverneur-Generaal toepasselijk is wat men
van C a e s a i s vrouw verlangde .
Hot work van Dr. d e R o o geeft veel belangrijks en veal
nieuws ; hot lokt uit tot velerlei beschouwingen, - slechts zeer
enkele gaven wij boven -, maar zooals to vreezen stood, de slotsom ontbreekt . Ook thans staat ons oordeel over D a e n d e 1 s'
bestuur niet vast, - nog to veal moeten wij rekening houden met
de onbetrouwbaarheid der getuigen . In ieder geval is dit flu wel
zeker : D a e n d e is' reputatie is niet geschaad door de blaam,
E . B . K.
daarop door V a n D o v e n t e r geworpen .
A . J . H . E yk en. Lotsverbetering voor de inlandsche
bestuursambtenaren op Java en Madoera . 's-Gravenhage, M.
van der Book's boekhandel, 1909 .
Na, bij wijze van inleiding, eon betoog to hebben geleverd
dat, bij de hooge eischen welke aan den Europeeschen bestuurs-
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ambtenaar moeten worden gesteld, eene lotsverbetering op den
duur niet kan uitblijven, toont de beer E y k e n aan dat zij voor
de inlanclsche onmogelijk langer kan wachten .
Hiervoor zal, berekent hij, ongeveer een millioen per jaar
noodig zijn, en hij meant dat dit bedrag gemakkelijk zal kunnen
worden verkregen door betere toepassing der voorschriften betreffende de heffing van landrente : „de geheele controle op de landrente aanslag en de inning ontsnapt (thans) voor een goad deal
aan bet bestuur" . De opbrengst stijgt nosh in evenredigheid met
de toeneming der bevolking, nosh in evenredigheid met die der in
cultuur gebrachte gronden .
De Schrijver meant voorts, dat, door verhooging van de debietprij zen der opiumregie, ook bet opium tij deli] k meer winst kan
afwerpen . Het is mogelijk, en wij zouden er niet tegen hebben
wanneer men zeker was den smokkelhandel voldoende to beheerachen . Maar bij de bepaling der debietprijzen eenige fiscale overweging to doen gelden achten wij gevaarlijk : men moat ze alleen
verhoogen om bet deaiet-zelf to doen dalen .
Iaar dan kan men
ook geen hoogere totaal-opbrengst verwachten ; men kan hoogstens
verwachten dat voorloopig die opbrengst, ondanks de afneming van
bet gebruik, niet vermindert, .
Wij gelooven dat, op den duur, ook door verhooging van
debietprijs waar die zonder gevaar geschieden kan, bet debiet en
-ook de winst voor de schatkist belangrij k dalen zal . Daarom to
sneer meenen wij de aandacht to moeten vestigen op de argumenten
welke de schrij ver van bet bier aangekondigd vlugschrift uit de
geschiedenis en uit zijne ervaring aanvoert voor eene betere controle
op de heffing van de landrente . Voor de economische ontwikkeling
van India is nog zooveel noodig, dat men niet, ass bet ware moedwillig, een belangrijke bron van inkomsten gedeeltelijk verstopt
l.aten kan .
E. B. K.
J a n W a 1 c h.
sluys, 1908.

Een jaar van liefde . Verzen . W . V e r-

Hat zou buitengemeen moeilijk zijn over dezen liederbundel
een oordeel uit to spreken, niet kwetsend voor den oprechten dichter en toch ook zelf oprecht, indien niet J a n W a 1 c h aan bet
gevoel van onbevredigdheid, dat ons na lazing van zijn sonnettencyclus vervult, zelf uiting had gegeven in zijn laatete lied . Ik wil
dat bier in zijn geheel aanhalen, omdat bet de eigenschappen, die
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W a 1 c h s poezie kenmerken deals zelf belij dt, deals niet onduidelijk
doet kennen .
Ik zat den langen nacht over 't papier gebogen -

en schreef -- en peinsde wear - en zag Uw beeltnis aan,
't onzeglijk lief gelaat . ., dan wader near de blaon

Van verzen volgerijd . ., en 'k zei mij : Is dit pogen

Wel schoon genoeg, mijn Lief, voor Uwe lezende oogen ?
Kan dit veracht gedioht wel in Uw licht bestaan?

En zinnend zit ik near
., was 't niet een dwaze waan ..
.

Waar' deze stamelpraat niet beter U onttogen ?
Maar is de wereld

heel

bij 't licht van uwe gratis

niet dof en grof en grauw . . . En ik ! . . Toch geeft gij mij
hat wonder Uwer guest
Zoo neem mijne adoratie !

Het bests dat mijn geest, al is bet zwak, vermag

legge ik aan Uwen voet ; en treedt Gij bet voorbij,

hat zij . . . , maar 0 ! indien 't verdiende Uw zaohten lath

Een deal van de oorzaken, waardoor de dichter in gebreke
blijft ons made to dose droomen in den droom zijner weelde, zijn
extase en zijne smart ook to maken tot de onze, wordt in deze
regale met een niet geheel gewone mate van zelf kennis aangeduid .
„De blaen van verzen volgerijd" -- ziedaar inderdaad een van de
eerste bezwaren . (elokt, of liever veriokt door hat denkbeeld,
zijne liefde in de eigen poezie van elk der vier jaargetijden to
zien glanzen, heeft de Heer W a 1 c h zich gezet tot een to omvangrijk werk. Hij heeft eigenlij k geen stof genoeg voor zoovele gedichten . De uiting van zijne adoratie voor de Geliefde is daardoor
eentonig . In een zijner liederen zucht hij zelf
Mijn lief, o was

o

n lied in al mijn zwakke zangen,

waar eoepel, altijd door, mijn liefde's week geluid
balder en tear in klonk, zooals een vogel fluit

zijn simpel liedeken van lust en van verlangen !

Die verzuchting zou ik tot de mijne willen maken, in dien
zin namelijk dat al deze „zwakke zangen", voorzoover ze alleen
de uiting van des dichters lust en verlangen zijn, tot zeer enkele
liederen, en dan liefst niet alleen sonnetten, mochten zijn vereenigd . Immers, wie een j aar van Liefde met den dichter wil doorleven, die eischt meer . Niet slechts dat hat „onzeglijk lief gelaat"
der Aangebedene klaarheid en levee voor hem verkrijge, dat hij
ook zelf iets nagevoele van hare onvergankelijke bekoring, die
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immers den dichter bezielt ; maar vooral ook dit, dat uit diem
wazigen navel der aanbidding van de Geliefde de dichter hens
straks zal opvoeren maar eene wergild, die niet „dof en grof en
grauw" is bij hat licht van hare gratie, opdat hij uit de begeerte
van hat eene zinlijke schoone, opstijge tot de aanschouwing der
onzinlijke Schoonheid .
Men noeme diem eisch niet to hoog . De dichter zelf die ons
niet een krans minneliedjes maar een sonnetten-cyclus aanbood,
heeft zoo jets wel in de verte begeerd . Wat is anders de strekking
van verzen als daze
Dan zinkt onze eenheid weg in 't stub sobemeraehijnen
van Gods mysterieziel, bewuetloos in hat Al
eon vreemde gloed geworde' - eon liefdeglans, waar 't pijnen
van rustloos aardbestaan ganschlijk verdwijnen zal !

maar dat hij hat niet heeft bereikt, blijkt dat niet juist uit de
machtelooze vaagheid deter zelfde woorden ?
K. K.
Zieleklanken door J o h a n n e s B o r dew ij k Jr . Zeist .
Meindert Boogaerdt . 1909 .
Indian een medemensch ons belooft, stil ons in hat oor to
zingen hat geheimzinnige lied vol van levensvreugd en levenssmart,
dat zacht klinkt in zijne ziel, dam zetten we ons tot luisteren, en
nemen ons voor niets to verraden en vooral niet onzen vertwouweling
to krenken door een lath om 't geen ons kinderlijk of overdreven
schijnt in zijne biecht . Maar als een dichter met forsche hand de
koord grijpend ons zijne „zieleklanken" als klokkengeklepper om :
hat hoofd doet varen, blij van wij dam even discreet? Een' later,
die niet meant in een brevet van recensentenonfeilbaarheid de
bevoegdheid to bezitten tot literaire aanneming of verwerping,
dock gaarne ronduit zegt of hij in zekere verzen al of niet welbehagen heeft gevonden, en emotie heeft geput, diem wordt hat vreemd
to moede, als hij den Heer B o r d e w ij k J r . onverwacht met dit
anathema op zich of ziet komen
Nu valt de pracht van donderende woorden
U vlak ten Yoete' voor uw bleak gelaat .
En als van volt' gaat van mijn lippenboorden
De kracht van eenheid over : Liefd' -- Gehaat !
Gij menechen die mij kenden niet, en hoorden
Mijn Liefd' en Haat tegen n to last . . . .
Wijl mijne ziel door 't sterkste van alle koorden
-- Does' twee - door u -- in domheid
ward gesmaad .

800

ONZE LEESTAFEL .
Daar 't schoone dat eon kunst'naars ziel gavial
U niet gevoelen kon, noch rekkend grijpen
De alpracht die zijn oog in stilt' behiel .
odat u n%u in schoonzijn u verrijke',
En in de valpracht van mijn dond'rend woord
Het klokkeluie van uw dbbdsohijn hoort .

Wie aldus zijn Haat op rij m zet, bewijst dat hem of de Haat
M hat rijm to machtig is . Doze dichter verstaat zijne Nederlandsche
taal niet, en hij doet haar uit zwakheid geweld aan . Vage aandoeningen ziet hij voor gedachten aan, zijne hartstochten blaast hij
op tot spookgestalten .
Er bestaat gee :ne wet tar grensregeling van hot eenvoudige en
't onnoozele, goon geijkte maatstaf van de verhevenheid en de opgeblazenheid. De Heer B o r dew ij k heeft recht hot volgende
liedje zacht en fijn getint to achten .
Diep in mijn huiseke
-- mijn hart
groeion roosjes van
G'luk en smart.
Heal zoo pijnlijk en zoo wreed
komen Boozen, gieten lead
plaats van dauw, die oop'nen doet
stil hun kopjes in schijnend blood .
Roosj es hel van

blood zoo rood
Weenen zacht tot
hunnen dood,
Enkel her en daar verwacht'
Witte roosjes hope, zacht .
Booze menschjes sluipen rood
Of ze due' doode vond .

wie weft!
hier
Maar hij heeft ook hot recht om, als hij
wellicht schalks heeft beproefd hoe ver men in parodie gaan kan
zonder dat de „booze menschj es" hat merken, ons uit to lachen
indien wij hem hier au serieux nom en .
„Diep in 't harts van dit woud
Sluim'ren beeetjes, jong en oud ."

Zoo neuriet B o r d e w ij k to Bentheim . Ik voor mij geloof,
dat voorloopig doze dichter zijne „zieleklanken" eveneens moot
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laten sluimeren . Hij zelf zal dat niet erkennen . Hij verklaart
De dichter kent geen rusten in zijn lied
Hij zingt van vreugd, erinnering - verdriet.

men
en bij zal den schrijver dezer aankondiging rekenen onder de ,,
when
die zijn ziel niet hebben verstaan" . 1k zal daarin berusten .
K. K.
J . P . H eye. Bloemlezing uit de Volksdichten door
R . v . d . V e e n en K . V o s . (Nederl . Bibl . onder leiding
van L . Simons .)
Het zou er slecht met ons yolk uitzien, indien een bloemlezing
als die welke de Heeren v a n d e r V e e n en V o s ter gelegenheid
van H e y e' s eeuwfeest aan Nederland hebben aangeboden, eene
aanbeveling noodig had . Evenmin is naast de korte dock ni .i .
juiste teekening van H e y e' s poezie, door de verzamelaars in banns
biografische inleiding gegeven, eene beschouwing van zijne dichterlijke beteekenis bier op hare plaats . 1k kan niet aannemen, dat
de meesten onzer in dezen bundel niet meerendeels oude bekenden
zullen begroeten. Dat is een reden our bet boekj e to koopen en
to lezen ! Mogen velen dat doers met tweeledig doel : ten eersteom in to zien, dat onze moderns poezie er bij zou kunnen winners,
indien onze posters bun dikwijls zoo moeitevol gevlochten en geweven
gedichten eens weer trachtten to knoopen in bet los-gestrikte verband der vlugge en zangerige „versjes" van den ouden Amsterdamschen dokter, en ten tweeds dit to begrij pen, dat indien men
H e y e ,,volksdichter" noemt, daarbij evenmin most worden gehoord
de besehermende - sours ietwat eigengerechtige toon van vriendelijke voogdij, die werkend „tot heil des yolks" zich zelven aan de
lessen van den „volksdichter" ontwassen acht, als de schetterende
klank van hen die Demos als alleenheerscher erkennen . H e y e' a
yolk - dat zijn wij alien ; zijne lessen, al zijn ze sours wat ouderwetsch, zijn voor ons alien ; en we zullen er niet slecht bij varen alegeen onzer zich voor zijne frissche liederen to deftig of to verstandig,
to vroom, to geleerd of to verlicht rekent.
K. K.
Astrid Ehrencron--Mifiler. Als de Schemering
daalt . . . . Uit bet Deensch door Betsy B a k k e r-Nor t.
Amersfoort. V a 1 k h o f f en Co . z . j .
Wanneer men dit boek begint to lezen zooals een ordentelijk
lezer dat doet
to beginners met de eerste bladzijde, zonder
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vooraf het „$oo'n beet] a door to loopen" of zonder naar de laatste
paging to zien om to weten hoe bet eindigt -, flu, dan denkt hij
dat hij bier wordt ingeleid in een langademige geschiedenis . En
dan verbaast hij zich wel over bet singulier verhaal in die aerate
bladzijden, waarin hij een jonge vrouw uit de lijst van haar schilderij
ziet stappen, waarin de meubels der kamer aan bet redeneeren slaan
en waarin hij verneemt dat alle boeken in de boekenkast zich hebben
omgedraaid („de stakkers staan immers altijd met den rug er naar
toe"), - maar de lezer stelt toch belang in de wat wonderlijke
geschiedenis, omdat hij hoopt straks de verdere ontwikkeling to
.zullen volgen . Doch straks is bet uit : straks blijkt dit boek een
bundel van korte schetsen to zijn en de telkens op nieuw door en
voor zoo'n schets gevraagde belangstelling wordt niet altijd bevredigd .
Er is hierin heel veal gekunstelds -- naar onzen smack . In de
kleerenkast van een ouderwetsche slaapkamer gaan alle blouses
aan bet redeneeren ! „Een oogenblik daarna ging de deur open, en
stiff en straw, blank en stralend stood de degen [n .l . van een
daarnaast wonend officier] daar op den drempel ." Wanneer dan die
degen ook al wee gaat praten, wordt bet ons toch wel wat machtig,
to maar omdat bet flu niet zoo heel veal bijzonders is wat die
blouses elkaar en den degen to vertellen hebben . Daarbij heeft
de schrijfster waarlijk al to veal zorg gedragen elk van daze ,,per-sonen" in zijn rol to laten blijven . De degen by. „nam plaats,
maar in rechte houding, aan bet voeteneinde van bet ledikant ;
want bet was heelemaal onvereenigbaar met zijn militaire waardigheid om in zittende houding in tweeen to buigen op een stoel" .
-Ja, wat drommel, als men een degen is ! Al is men dan ook een
wandelende sprekende degen . . . . Maar was bet zoo'n groot verlies geweest als dit alles maar onvertaald was gebleven ?
Zeker, onder de verdere schetsen zijn er wel betere, lees
minder gezochte . Doch er zijn er toch maar heel weinige onder,
die ons iets „zeggen" . Nu j a, zoo'n geschiedenis] a als van die erg
muzikale jonge koningin, die ongeneeslijk doof ward, eindelijk op
haar zwerftocht een ver gesuis in haar ooren hoort -- bet geruisch
van de zee
en zich dan onder den uitroep : „bet slotaccoord !"
in de eeuwige muziek der zee last wegglijden . . . . Zoo'n verhaaltje
is toch ook niet iets waarvan men achteraf spij t zou hebben bet
maar to hebben overgeslagen . Naast enkele, die wel zijn wat men
noemt „lief" en naast een zeer enkele, die bijblijft, zijn verreweg
de meeste ons to gewild, to gezocht, to bedacht, dan dat wij niet
rustig over dezen deenschen bundel de schemering der vergetelheid
zouden laten dalen .
H. S.
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Joanne Reyneke van Stuwe.
Amsterdam . L . J . V e e n, uitgever .
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De „arms" vrouw.

In haar „woord tar inleiding" zegt de schrijfster dat de titel
van haar roman even goad in den ironisehen als in den werkelij ken
zin van hat woord mag worden opgevat . „Hat is mijn streven geweest, zoo objectief mogelijk to blijven, en allerminst was hat mijn
bedoeling, sere tendenz-roman to schrijven, waarin de sane partij,
(die de ideeen draagt van den auteur) noodzakelijk, ten koste der
andere partijen, gelijk krijgen moat . Noch de vrouw-en-moeder,
noch de feminists, noch de Marceline, noch hat studeerende, noch
hat ongelukkige, ongehuwde meis j e is hat prototype van „de"
vrouw . Zij alien zijn varieteiten van eenzelfde snort . Daze varieteiten
to belichamen en met elkander to laten optreden, in een woord,
verschillende typen van de vrouw wear to geven, niet zooals zij volgens
mijn o f anderer begrippen in o e s t zijn, maar, zooals zij i s i n w e r k el ij k held, -- daarnaar hob ik in dit boek getracht ."
Acts nemende van doze gespatieerde en gecursiveerde waarechuwing omtrent hetgeen de schrijfster wel en niet heeft gewild,
blijven wij ores de vraag stellen wat zij ten slotte heeft bereikt. En
dare luidt ons antwoord dat bier werkelij k in een boekdeel zij n
geschilderd zeer uiteenloopende soorten van vrouwen : bet meis] e
van den naaiwinkel, dat ten vat woodt gebracht door een geweten~
loos sujet en dat daarna nog „de baste oplossing" voor haar levee
vindt in een „scheeve, onzedelijke verhouding" tot dat hear -gelijk de raisonneuse uit bet boek in bet laatste hoofdstuk oordeelt ;
de modiste, vrouw van zekeren leeftij d reeds, die een onwaardige
liefde voor datzelfde gemeen beer koestert en hem trouwt om dare
aan haar zaak nog een ander, min honorabel zaakj e to verbinden ;
hot meis] e-student] e, levered in bet geloof dat haar bestaan louter
geestelijkheid zou kunnen zijn, dus de liefde van eon braven jongen
of wij zend en straks in haar wanhoop komend tot eon radelooze
daad ; hot meis] e van goeden stand dat snakt naar liefde en van
onvervuld liefdesbegeeren krankzinnig wordt ; haar zuster, die om
een zelfde motief zich vergooit ; de mondaine vrouw, die haar man
bedriegt en, na den zelfmoord van een minnaar veroorzaakt to
hebben, met eon ander wegloopt ; . . . de „raisonneuse" oordeelt dat
al doze vrouwen niet gelukkig zijn, niet tevreden kunnen zijn met
haar levee . Zij zelve leidt eon eenzaam, op zichzelve aangewezen
levee, met niets anders dan haar eigen belangen en die van anderen,
voorzoover zij die zoekt . Daze vrouw n .1 . wijdt zich aan maatschappelijk work : zij tracht hot ongelukkige meisje uit den winkel-
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stand, dat moeder zou worden, to redden ; zij tracht hat straks in
liefdebegeeren ondergaand dametj a aan arbeid to helpers, zij tracht . . . .
maar bereikt niets, althans in dit boek ! (elukkiger dan zichzelf
acht zij de j onge, gehuwde vrouw, die opgaat in man en gezin,
wier levee gevuld is met „de liefelij kste plichten, de heerlij kste
belooningen" . Toch, zijn dan de „vrije" vrouwen niet gelukkig ?
Ach neen, geluk hadden ook die niet, want in haar bleef ears leegte,
een geniis dat door niets kon worden vergoed : hat geluk van
moeder-zijn ontbeerden zij, ontbeerde ook zij zelve, die dit alles in
droef peinzen overwoog, schoon zij nauwelijks dat zichzelf bekennen
dorst. Wie de „ware" vrouw is, neen, dat was niet to zeggen T
er was niet een „type", ook kon men niet spreken van een
stemming", een „roeping", die de eenige zijn zou . Want die bestemming en die roeping verschilden naar den aard en den aanleg
van iedere vrouw . En evenzoo verschilde „de vrouw" van „de
vrouw" . „Er kon niet over gestreden worden wie de ware en
waardigste vrouw moest worden genoemd . De acne categoric vond
de andere meestal onnatuurlijk, onwaardig.
. sours
Maar de vrouw
bestond niet uit een enkele eigenschap, maar uit
. vale
.
en al die
eigenschappen konden in maar of minders mate zich beliehamen in
hat afzonderlijke indivudu . . . Maar waar niet over behoefde getwist to worden, omdat elks vrouw bet diep-in voelde als een heilige
zekerheid . . . dat was, waar hat geluk lag van de vrouw, hot eenige,
waarachtige, bet echte geluk . . . Noch in maatschappelij k werk,
noch in de studie, noch in de liefde zelfs . . . maar in hat moederschap, -- waarin de vrouw haar allerinnigste teederheid, haar
mooiste en edelste gevoelens in alien omvang kon toonen . . . daarin
en daarin alleen lag hot ware geluk van de vrouw . . ."
Met die bespiegeling eindigt dit boek . Maar de schrijfster
heeft gears tendenz-roman willen schrijven, naar zij zelve getuigt .
En wie zal beter dan zij waters wat zij heeft . . . gewild ? Maar,
nog cans : wat zij heeft bereikt, daarover is bet ook ona veroorloofd
een oordeel to vellen . Nu, wij mogen dan er voor gewaarschuwd
zijn in deze aan hat slot alleen hat woord voerende raisonneuse
niet to zien de draagster van de denkbeelden der schrijfster, en
missehien is zij dat ook wel niet, - maar waartoe dient of althans
waartoe leidt deze bespiegeling van hat geluk der verschillende
ona geteekende vrouwen anders dan our ons een maatstaf voor cigars
meaning aan de hand to doers? Men gevoelt onder hat lezen dat
de voorgenomen objectiviteit de schrijfster aan hat eind van haar
werk wat to machtig ward, dat zij de heels beeldengalerij die zij
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geschapen had, nog sans voor zich geplaatst heeft en nu bij monde
van de redeneerende E 1 e o n o r e over al haar sujetten gaat richten .
Merkwaardig is, in dit licht bezien, ook de verwarring van
denkbeelden, wear de bespiegelende dame ontkent dat men van
,,een" bestemming, ,,een" roeping der vrouw zou mogen spreken,
dock erkent dat hat ware geluk van „elks" vrouw [van „de" vrouw
dus, hoewel „de vrouw" zoozeer van „de vrouw" verschilt !] ligt in
het moederschap, als voerend tot de volste ontplooiing van haar
hoogste gaven . Zou den niet de bestemming en roeping der vrouw
zijn near dat geluk to streven ? Doch laat ons niet gaan redeneeren
met de papieren redeneerster, die geen antwoord geven ken, noch
met de schrijfster, die immers slechts vrouwen, gelijk zij in werkelijkheid zijn, teekenen wilds? Zij hat genoeg vast to stellen dat uit
al de in dit boek vertelde narigheden daze lea volgt, walks ook
E 1 e o n o r e ' s slotsom is : geluk vindt de vrouw slechts in hat
moederschap .
H. S.
Dr. J . P r ins e n J . L z . Multatuli en de romantiek .
Rotterdam . W. L . & J . B r u s s e, 1909 .
Most ik dit geschrift een pamflet of een studie noemen ? In
elk gavel : hat heeft enkele eigenschappen waardoor hat de kritiek
tart . Vooreerst de uiterst hartstochtelijke toon waarop hat over
alles en alien spreekt . Eigenlijk hebben wij hier voor ons een aerie
van sours geestige, maar op den duur vermoeiende boutades en
uitvallen . Tegen - j a : tegen wie of wet niet ? Tegen L a s s e r r e' s
boek : le roniantissnie f'rancais, tegen vrijwel de gansche Nederlandsche besehaving en letterkunde omstreeks 1860, niet hat minst
tegen hen die met „romantiek" lets to waken hadden o .a . d e
Gene s t e t van wien s „orgeltj e" wordt gesproken, en die als „zoo
iemand" en „nog wel een gevoelige bias" wordt aaogeduid (p . 8,
68) . Daartegenover wordt flu M u 1 t at u l i als de eenige hemelhoog
verheven, en zoo hat bewijs geleverd dat de overspannen Multatulivereering in Nederland nog niet verdwenen is . Waarin flu evenwel die schatten bestaan waarmede zijn held Nederland verrijkt
heeft, daaromtrent geeft de schrij ver wel uitroepen maar geen
enkele heldere uiteenzetting, evenmin als wij van de romantiek een
duidelijk beeld krijgen . Zoo ken dit werkje allerminst als een
vruchtbare bijdrage tot de litteratuurgeschiedenis worden gerekend .
En dit is jammer, dear de schr}jver groote belezenheid bezit en
dus wel jets beters had kunnen leveren .
1. S .
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R. C a s i m i r . Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van bet
menschelijk denken . Deel I, (van Thai e s tot K a n t) ;
Deel II, (van K a n t tot Heden) . tJitgeg. door de Maatsch .
voor goede en goedkoope lectuur. Amsterdam .
Hot eerste deol behelst 362 pagina's, bet tweede 336 . We
hebben bier dus eon werk van grooten omvang voor ons . De twee
boekdeeltj es zijn zoo eenvoudig en frisch geschreven, dat men gaarne
den Heer C a s i m i r op zijn woord golooft, wanneer hij van de
vreugde spreekt, die hem de samenstelling ervan schonk . Natuurlijk
is de wijsheid, die ons de auteur opdischt, dikwijls kennis uit de
tweede hand . Maar al is niot alles near de bronnen zelve bewerkt,
men bespeurt toch, dat de Heer C a s i m it voor zijne mededoolingen
een zeer gelukkige keuze heeft gedaan . Met beminnelijke bescheidenheid, erkent de Heer C a s i m i r, dat zijn work niet op oorspronkelijkheid aanspraak ken makers en dat de boekjes geschreven
zijn niet voor de deskundigon, maar voor de groote schare van hen,
die in de geschiedenis der wijsbegeerte niet to huffs zijn, en toch
eon weinig op dat gebied zich wenschen to orienteeren .
Wat hot werk vooral voor onze landgenooten aantrekkelijk
maakt, is dat de Heer C a s i m i r overal zooveel mogelij k Hollandsche
parallellen heoft trachten aan to wij zen en zoo de pleats van Nederland
in de geschiedenis van hot denken heeft in hot licht gesteld .
Zeer gelukkig is de schrijver in de keuze van zijne vergelijkingen .
Zoo zegt hij op peg . 96 van dl. I, wear hij over Plato spreekt :
„De Grieken konden zich 't bewustzijn moeilijk als actiof, als de
ervaringen verwerkond, voorstellen . Ze dachten hot moor passief
hot ontving, wet or aan gegeven word, en kon dit vasthouden . Met
eon modern beeld zou men kunnen zeggen : wij denken ons hot
bewustzijn moor als eon machine, die de ingeworpen stof op allerlei
manier verwerkt, zoodat or weer iota heel anders uit ken komen,
den or is ingedaan . De Griek dacht hot zich als eon gevoelige
pleat, waarop zich afdrukt, wet or op inwerkt" .
Misschien zou near aanleiding van eon dergelijke passage kunnen
gevraagd worden of de auteur zich do Ideeen van P 1 a t o wel goheel juist voorstelt . Sedort L o t z e geschreven heeft, wordt vrij
algemeen erkend, dat de Ideeen van P 1 a t o niet ale dingen, maar
ale wetten moeten worden opgovat .
De vraag klemt to moor ale men in aanmerking neemt, wet de
schrijver op bl . 63 van dl . II over J . G . P i c h t e zegt . Na to
hebben verklaard, dat bij K a n t niot alles uit een beginsel ontspringt,
en dat P 1 c h t e , near mij n oordeel ten onrechte, daarin eon font
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van den grooten danker meende to hebben aangewezen, schrijft de
Hear C a s i m i r : Tweeerlei beginsel achtte F i c h t e mogelijk . „Men
kan zeggen : onze bewustzijnsinhoud is afspiegeling eener buiten ons
bewustzijn staande werkelijkheid en de dingen veroorzaken die afbeelding. Dit is hat dogmatischo of realistisehe standpunt. En men
kan zeggen : Wij makers de dingen in zooverre wij kunnen zeggen,
dat eon ding or slechts daardoor is, dat hot in hot bewustzijn wordt
voortgebracht . Dit is hot absoluut idealisme ."
Juist . F i c h t o was de man van hot entweder-odor . Hij meende
dat men de keuze had tusschen twee wereldopvattingen en dat hot
niet van verstandelijke gronden, maar van hot karaktor afhangt ears
welke van beiden, do lago of de meer verhevene, men de voorkeur
geoft. K antis juist daardoor K a n t geweest, dat hij de eenzijdigheden van tegengestelde wereldopvattingen heeft overwonnen door
eon hooger standpunt in to semen, waarbij aan ieder van hear betrekkelijk recht kan worden toegekend . Vandaar dat F i c h t e
niet een ontwikkeling, maar eon afval van K a n t vertegenwoordigt.
Vandaar ook dat K an t, worstelende om alle zijden der waarheid
in hot licht to stellen, beschouwingen geleverd heeft, welke minder
eenvoudig, minder gemakkelijk to begrijpen zijn, dan die men uit
den mood van den empirist, sensualist of wel uit dies van den
absolutes idealist to hooren krijgt . Hot kost groote moeite zich
den guest van K a n t' s critisch hoofdwerk cigars to makers . Toes
hij na eon ingespannen, schier onophoudolijken arbeid van vijftien
jaren de bouwstof van zijn in zoo menig opzicht oorspronkelijk
stelsel bij eengegaard had, heeft de 57-j arige, die nog zoovoel moor
zeggen wou, zich niet den tijd gegund om zijn geni .ale schopping
nogmaals aus einem Guss op hot papier to brengen en de hoofdpunten van zijne theorie in eon zoo bevalligen en licht verstaanbaren
vorm veer to dragon, als by, in later tijd door 0 t t o L i e b m a n n
is geschied. Ik acht hot eon volkomen ongerechtvaardigde mooning,
dat K a n t , die later nog de Kritik der praktischen Vernunft en
die der Urtheilskraft heeft geleverd, walk laatste work de enthoueiaste bewondering van S c h i 11 e r on G o e the vermocht to oogston,
bij hot schrijven van zijn aerate Kritik reeds aan eon begin van
hersenverweoking zou hebben geleden, on dat daaraan de geringe
bevattelijkheid van hot zwaar verteerbaro book to wijten zou zijn .
Terecht leeren de Engelsche philosofen, dat waarnemingen,
dear zij onze zielstoestanden, goon eigenschappen van werkelijkheden
buiten ons zijn, ons niet de dingen onaf hankelij k van ons doers
kennen. Hoe komen wij er dan toe waarnemingen met voorwerpen
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in verband to brengen ? „Wio kommen wir dazu, dass wir diesen
Vorstellungen emn Object setzen, odor, fiber ihre subjective Realitat
als Modificationen, ihnen nosh, ich weirs nicht was fur eine, objective beilegen ?" Zoo vroeg K a n t . En de Heer C a s i m i r schrijft
,,In hot peinzen over doze en andere vragen daarmee samenhangend,
is K a n t oud en moo geworden . Hot work dat in 1781 verscheen
„Do critiek der zuivere redo" is de arbeid van eon groot, maar eon
oud man. Hot is eon moeilijk to lezen work . De stijl is zwaar.
De zinnen zijn lang. Herhalingen matters af. Uitweidingen ontbreken niet Sommige gedeelton zijn vergeleken met eon eentonig,
troosteloos duinenlandschap . Toch heeft dit work ongemeene beteekenis en blijft hot 't hoofdwerk van den denker" p . 20 dl . II.
Dit alles is aardig gezegd, maar ik ken er mij slechts ten
deele moo vereenigen . Door den schrij ver van de Kritik der
reinen Vernunft „oud en moo" to noemen last men goon recht weervaren ears do oorspronkelijkhoid van sommige zijner juisto beschouwingen en evenmin aan hot paradoxaal karakter van andere .
Volgens T a i n o was K a n t „un philosophe surfeit, dont pas
une theorie n'est debout aujourd'hui" en „die door S p e n c e r, Mill,
de beoefenaars der psychologie positive teruggedrongen is tot achtor
H u m o, C o n d ill a c en zelfs S p i n o z a" . Revue der deux Mondes,
1 Fevrier 1908 : La personae et l'oeuvre do T a i n e d'apres sa correspondence par Victor G i r a u d .
Uit doze woorden blijkt, dat de groote historicus, die, zooals
in de „Revue do Paris" van hot vorigo jaar word aangetoond, door
A u 1 a r d belasterd is, evenmin als b .v. onze voortreffelijke A 11 a n d
P i e r s o n, in staat was de grootheid van K a n t to waardeeren .
Eon teal met zoo zonderlinge terminologie, als de Kritik der reinen
Vernunft voor menigeen onleesbaar maakt, stak al to ongunstig of
bij hot mooio engelsch van Hum a on John Stuart Mill .
Laat mij dus van de nieuwo en paradoxale waarheden, welko
bij K a n t worden aangotroffen, eon voorbeeld geven .
Hij is or hot eerst in geslaagd de bewerkingen aan to wijzen,
welko de geest onbewust aan gewaarwordingen doet ondergaan, als
hij or waarnemingen van maakt . Gladheid, hardheid, koude, worden
niet gezien . Toch is eon gezichtsindruk in staat ons eon ijsvlakte
to doers ontdekken . Natuurlij k moeten wij daarvoor niet enkel
aanwezige gewaarwording hebben, dock tevens op herinnering van
vroeger doorloefde gewaarwordingen kunnen teren. Is dus waarneming enkel eon samenstel van oogenblikkelijke en herinnerde gewaarwordingen ? Hot lijkt or niet near. Bjj de gewaarwording door-
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levee wij enkel eon wijziging van onzen eigen toestand . Bij de
waarneming daarentegen wordt de inhoud van gewaarwording op
eon ding buiten ons thuisgebracht . De gewaarwording wordt bier
anders opgevat dan zij is, nl . als vertegenwoordigster van extram entale werkelij kheid . Wij beschrij ven niet onzen individueelen
zielstoestand, maar eon ding buiten ons, als wij van de gladheid,
hardheid, koude, smeltbaarheid van ijs gewagen. Wil dat zeggen,
dat bet ijs met die bepaalde oigensehappen, op die bepaalde plaats,
er even good zou zijn, ook al bestonden or goon mogelijke of
werkelijke gewaarwordingen van kleur, gladheid, enz ? Neon, maar
hot beteekent, dat ieder mensch in ooze omstandigheden, mits hij
normale zinnen en eon normaal verstand heeft, zijn gewaarwordingen
tot de aanschouwing van ijs moot verbinden . Als wij van voorwerpen spreken, bedoelen we, dat or niet enkel persoonlijke, maar
ook voor ieder geldige en noodzakelijke verbindingen zijn . Waarneming is volgens K a n t de verrichting van dat meer-dan-individueel, synthetisch element in den menschelijken geest, hetwelk bij
hem „verstand" beet . Als we zeggen : ziedaar ijs, dan beteekent
dit niet, zooals M ill beweert : wij hebben eon gezichtsgewaarwording
en weten dat tevens thans de gelegenheid aanwezig is, om eon gewaarwording van koude, gladheid on hardheid to doorleven . Zoo
zouden we alleen eon persoonlijken toestand als werkelijk en mogelijk
beschrijven . Hot beduidt, dat iLet verstand bier gewaarwordingen,
volgens eon voor alien geldenden regel verbindt . Eon voorwerp
of object is de inhoud van een noodzakelijke, voor alien geldige
voorstelling .
Ziedaar de theorie der waarneming, welke wij aan bet genie
van K a n t verschuldigd zijn . De inhoud van ons bewustzijn wisselt
onophoudelijk . Wij zien, hooren, voelen, ruiken, flu dit, dan dat .
Als we or toe beperkt waren dien chaos van door elkander heengolvende gewaarwordingen gade to slaan, dan zouden we goon
objectieve ervaring hebben . Hot verstand overschrijdt voortdurend
de sfeer van wat feitolijk doorleefd wordt, en eerst zoo ontstaat
hot gemeenschappelijk wereldbeeld . Op die verrichtingen van hot
verstand wordt niet gelet, omdat zij buiten ons bewustzijn omgaan
en daarenboven nooit ontbreken. Zoo zouden we goon besef van
licht hebben indien de zoo voortdurend aan den hemel stood . Hot
behoeft ons dan ook niet to verwonderen, dat eon zoo groote genialiteit als die van K a n t or toe vereischt word, om de synthotische
werkzaamhoid des geestos eindolijk to ontdekken .
Ooze gewaarwordingen zijn zielstoestanden, welke goon ander
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verband vertoonen, dan dat zij op elkander volgen . Zij zijn lijdelijk
ontvangen indrukken, welke door hot werkzaam menschelijk verstand
on bowust verbonden worden volgens regale, die bij K a n t „synthetische oordeelen a priori" heeten, en welke L i e b m a n n geestig
„de maximen van interpolatie" noemt .
Het ideaal van hen, die wetenschap zonder metaphysics verlangen, wetenschap, welke al datgene wet ervaring to boven gaat
buitensluit, is ears hersenschim . Zoo is b .v. de geheele mathesis
bovenempirisch.
Hare wetten makers aanspraak op tijdelooze geldigheid voor
alle wereldstreken . Indian zij op zion en meters berustten, dan
zouden wij moeten ondorzoeken o f de rechte lij n wel overal korter
dan iedere kromme is . Maar de mathematicus vertrouwt, en terecht,
onvoorwaardelijk op zijn phantasie. Ik zeg terecht. Want de waarheden betreffende ruimte en tijd zijn, gelijk K a n t heeft aangetoond, regels volgens welke de mensch verplicht is to aanschouwen .
Zooals R. C a s i m i r zegt : wij krijgen ze niet door de ervaring, zij
zijn voor de ervaring, gegeven door de organisati -e van onzen geest.
Om K a n i s bedoeling aan den „general reader", voor wien hij zijn
book bestemd heeft, duidelij k to makers, schrij ft de Hr . C a s i m i r
„Mijn book is uitgegeven in de wereld-bibliotheek . Ziedaar eon
waarheid . Maar hot had ook uitgegeven kunnen zijn door W o 1t e r s of v a n L o o y of wie ook . Doch de hoeken van eon driehoek
kunnen semen niot anders dan 180° zijn . Eveneens zijn we overtuigd van de volstrekto nauwkeurigheid dier uitspraak . Semen
zijn die hoeken precies 180° . Met de oordeelen uit de natuurwetonschap is dat anders . Zeg ik : bij vorwarming van 0° op 1 ° C . zet
zich eon glee 1/273 van zijn volume uit, dan bon ik niet zeker, dat,
als ik nog nauwkeuriger methoden van meting vend, ik niet eon
getal zou vinden dat, zij 't ook nog zoo'n beotje, greeter of kleiner
was dan 1/3 . En eindelijk zijn de wiskundige oordeelen algemeen
geldig. Ik bon or zeker van, dat do hoeken van eon driehoek niet
alleen hier, in Den Haag, in Maastricht, in Australia, meat ook
op de mean, op elks willekeurige plok van hot heelal 180 ° zijn .
„Hoe zijn die drie kenmorken to verklaren? De ervaring geeft
ons nooit noodwendigheid ; alleen 't feitelijk gegevene is to aanschouwen . Hondorden malen mogen we opmerken dat B . met A .
gepaard gaat, in ons geval, dat met hot driehoek zijn gepaard gaat
't hobben van hoeken, die semen twee rechte zijn, -- simmer
kunnen we hot element van noodzakeUjkheid waarnemen, dat hot zao
moot zijn on niet anders . En de preciesheid kunnen we evenmin
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ervaren . We liggen met metingen bloot voor vergissingen niet
alleen, maar bereiken nimmer absolute nauwkeurigheid . En met
de algemeene geldigheid is hat eveneens ."
,,We spreken dus jets uit over de ruimte dat we niet nit de
ervaring hebben en we zijn zeker, dat onze uitspraak doorgaat .
Dat flu ken begrepen worden, als wij inzien, dat wij, de waarnemende subjecten, de ruimtelijke ordening aan de gewaarwordingen
geven, dat de ruimte de noodzakelijke vorm is, waarin wij de
dingen aanschouwen ." Dl. II p . 23 en 24 .
Op dezen levendigen, echt populairen trant is hat geheele boek
van C a s i m I r geschreven . Het verdient talrijke lezers en zal die
stellig vinden .
V . d. W .
P . D. Chantepie de la Saussaye. Portretten en
Kritieken . Haarlem . D e E r v e n B o h n, 1909 .
Wie van dezen schrijver reeds las zijn Geestelijke Stroomingen,
Tijd en Eeuwigheid en (waarom niet ?) Lehrbuch der Religionsgeschichte
verwacht in dezen nieuwen bundel Portretten en Kritieken minder
den geleerde, of den prediker, als wet den essayist, wiens doorwrochte
biographieen en literaire studies hem hier groei en rechtvaardiging
laten zien van hat magistrate onderkennen der Geestelijke Stroomingen
dazes tijds . En licht geeft hij eigen inzicht vooraf een knipoogje
door guitig to vragen : Portretten en Kritieken ; moat zeker gelezen
worden : Kritische Portretten of Kritieken in den vorm van Portretten ?
Onder hat lezen echter - of herlezen, want enkele dezer opstellen verschenen reeds in dit tij dschrift - bemerkt hij spoedig
dat de sfeer van dezen bundel niet is die der kritiek, maar der
sympathie . En toch zooveel kritiek ! Ja, en die ook hat kritiekste,
d .i. onszelf en eigen omgeving niet spaart, en reeds bij aerate lazing
zich vasthaakt in onze herinnering door zetj es ale daze : „verlichte
liberalen d .w .z . die varieteit van hat menschdom, die voor nieuwe
waarheid hat minst toegankelijk is" (bl . 199) ; „de kerkelijke heeren
zijn op wag near een vergadering" (bi . 271) ; „geen grooter tirannie
den die der bekrompenheid" (bt, 278) ; „dock verwijten, al zijn zij
nog zoo gegrond, zijn en blij van partij dig" (bI . 208).
Wie echter van dezen bundel kan genieten - wet hier maar
den gewenscht, wet hier eisch is, en tegelij k voortrefielij kheid en
grenzen van dit zeer persoonlijke werk aanwijst - ziet dat de
kritiek hier minder bouwheer den opperman is, die wet versleten
meeningen near den rommelzolder brengt en wet nieuw materiaal
aandraagt om den voor de synthese, den bouwheer, pleats to waken .
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Eerbied, onpartijdige dus onverwachte eerbied, dat is hat wijde,
ware, schoone van dezen bundel . Deze geloovige heeft gears heimelijk
plezier over hat „bankroet der wetenschap", integendeel prijst ze,
verheerlijkt ze in elks gedaante, verheugt zich hoe zij in een nietgeestverwant als T i e 1 e ziet eon onzer groote manners
; rust
.
Deze
geleerde
ook niet voor hij ze bij B e e t s gevonden heeft
heeft tijd voor literatuur, zelfs voor die van '80 ; klaagt starker
dan een letterkundige : „nergens groote denkers en dichters . . ."
meest „geestelijke vagabonden der letteren" (bl . 255-60) in dezen
tij d, die zelfs Marie C o r e 11 i voor een belangrij k mensch houdt (bi .
245), verdiept echter zich daarop zoo in de toch onmisbare literatuur
dat ze onder zijn handers ons belangrijker wordt dan we eerst dachten.
Deze besliste protestant ziet de goads bedoeling van de roomsche
kerk scherper dan de meeste roomschen zelve, dock voelt fin
genoeg om als hij toch zijn oordeel gegeven heeft to besluiten
„wij staan buiten dit geding" (bi. 323-6).
Doch genoeg om to laten zien dat niet kritiek maar synthese
hier 't eigenlij ke is . Hoezoo, terwij 1 toch kritiek minstens de helft
is? 1k dank aan Vine is onderscheiding van twijfel en twijfel . Die
van M o n t a i g n e wordt door dezen zolf genoemd : „un doulx oreiller
pour une taste biers faicte", terwij i bij P a s c a 1 „le scepticisme,
parvenu a son point extreme, se dissout daps la foi" . Vandaar
ook de hooge spot hier met hot agnosticisme van A l l a r d Pierson -- niet met dozen zelf -- want twijfel, die twijfel blijft, is
eon spelbreker in hot levee . Sints er echter zooveel verschil in
twijfel is als er menschen zijn, zijn de oplossingen van den twijfel
ook verschillend . Derhalve eerbied voor ieder die werkelijk mensch
ward; heeft eons iemand iets gezegd, 't zij dan Br ill of Beck
tegenover wie de schrij ver zich eon andere voelt, toch eerbied er
voor. Want hooge eerbied betaamt ons voor den mensch - die
or zoo weinig is, en gewoonlijk elders is dan we hem zoeken . Zoo
zijn hat inderdaad portretten ons bier gegeven, portretten van tijdgenooten, waarin ons geslacht zich zelve kan leeren kennen . En
dit is hat bizonder mooie van hat literaire portret, dat hot min of
meer eon spiegel wordt, waarin de lezer zijn ongeflatteerd zelfportret ziet. Maar dit gebeurt alleen bij die literaire portretten die
onpartijdig, werkelijk objectief, en met perspectief weergegeven
zijn ; partijdige portretten zijn als tijdverdrijfliteratuur en spiegelen
niets terug . Mij behooren doze portretten tot hot onpartijdige genre .
Den lezer ook ? The proof of the pouding is in the eating .
G. P. H.
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IT.
G err i t was verloofd ! Met de dochter van een rijkenn
spekslager een paar huizen de straat in . Tante scheen al
lang in 't geheim geweest, en op een Zondagmiddag na 't
eten was M ij n t j e een visite komen doen voornamelijk
.
„om met 'r toekomstig nichtje E m m a kennis to waken"
zooals ze gegicheld had. M ij n t j e gichelde doorloopend,
merkte E m m a spoedig op ; daarbij knepen zich haar groote
porcelein-blauwe oogen onder de vlossige wenkbrauwen
klein tot varkensoogjes ; haar vleezig gezichtje met de
paarsige aders als marmerslangels op de roode wangen
glom, waarbij ze zoo'n maniertje had om, al lachende,
beurtelings het heele gezeischap road to kijken, het mee to
betrekken in haar guile pret .
Zooals ze daar gezeten had dien middag in 't kleine
salonnetj e, op de sofa onder 't portret-met-de-bakkebaardj es
dat oom M u t s e r s voorstelde, haar bolle gezicht met de
niets zeggende oogen onder de gladde kap van 't geel-biond
haar -- tante had haar gevraagd toch haar hoed of to
zetten „voor de gezelligheid" -- scheen zij E m m a wel een
O . E, 1X 12
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goed schaap van een kind ; ze was erg blij voor G err i t
en voor zichzelve ! -- dat de jongen dit meisje
gevonden had .
Later, toen de twee, „heel netj es aangedaan" volgens
M ij n t j e, de deur waren uitgegaan voor een loopje
zij in hear beige manteltje dat hear wet krap zat hangend
aan G err its arm, G e r r i t met zijn nieuwe doppie piekpiek-fiju -- beiden hadden ze nog effen omgezien near
boven en gewuifd, en E m m a had teruggewuifd : bej our
had tante hear van 't ream weg de kamer ingetrokken en
mast zich op de canape gezet : tante wilt niet wet ze doers
zou van vrindelij kheid sinds G err i t gees gageerd was ! en gezegd vann hoe ze een avondj e wou hebben ter eere
van die twee, zoo-heel-onder-mekaar ; wet E m er van
dacht en wie er gevraagd moesten worden ? En toen G err i t
later, zonder M ij n, wee"r thuis kwam, was er nbg eens over
gepraat ; ze konden G err i t er niet buiten laten, meende
tante, omdat die wilt wie M ij n zoo al graag hebben wou .
En G err it, met een rimpel boven zijn news, waarin zijn
bril wegzakte, knorde dat hij de heele partij eigenlij k
ellendig vond ; dat het de anderen niets aangin g of M ij n
en hij nn binnenkort trouwen gingen ; was toch geeindigd
met eenige namen to noemen, enkelen maar, want een
groote partij mocht het niet worden .
„Zeg, 't lijkt wel of jij menschenschuw bent !" had tante
verontwaardigd geroepen . E m m a begreep best dat voor
hear het halve plezier er nu al of was . . .
Op het laatste nipper tj a had zij gehoord dat ook L e o
gevraagd was en komen zou . „Ik dacht, zoo'n goeie kennis
van vroeger, kind --- kon je moeilijk overslaan, vooral flu
G err i t 'm flog al eens op straat spreekt en zegt dat-i in
den laatsten tijd zoo veranderd is . . . "
„Heel erg veranderd", apprecieerde G e r r it . „Je zou
'm haast niet meer herkennen bij een half jeer geleden .
't Is net of sinds-i E m m a terug heeft gezien . . . 'wear
E m? . . . " knipoogde hij plagerig .
E m m a had niets gezegd, maar even de schouders
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opgehaald ; was haastig de kamer uitgegaan haar boven .
„'t Werd tijd zich to verkleeden voor 't bezoek kwam" .
In 't donkey van haar kamer was ze blijven staan voor
't venster, had uitgekeken in de duistere straat beneden .
De woorden van G e r r i t klonken nog in haar na ; al had
hij zijn zin ook niet afgemaakt, ze hbdrde toch wat hij had
willen zeggen.
Was het waar . . . was Leo veranderd
sinds hij haar had terug gezien ? O neen, ze moest huiveren als ze nog aan dien Zondag terug dacht, then ze alleen
had zitten wachten op 't erfj e van dat cafe . . . Maar dan zag
ze hem weer zoo als hij rustig voor haar had nit geloopen
-op het landwegje, en ze hoorde zijn stem, die trillende
stem, waarin iets was als de klank van lang geleden
„E m m a je schreit . . . schrei je E m m a?" . . .
O neen, ze moist het, ze v6elde het : de L e o van nu
was niet de L e o meer voor wien ze geschrikt was, eens,
met M a r i e . . . . Als het . . . . als het eens waar was moat
G err i t zeide : als zij werkelijk eens een goede macht in
L e o's leven was geweest ! Maar dan . . . , dan zou ze dat
ook verder kunnen zijn ; dan zou ze dat moeten zijn, omdat
.
ze iets in zijn leven had goed to waken
Zoo nieuw, zoo wonderlijk was die gedachte . Terwijl
ze daar stood in 't donkey van de kamer, was het of iets
in haar to zingen ging en alsof er in 't duister jets openbrak dat licht was . . . . licht . . . voor haar starende oogen .
ze had L e o niet lief
-0, ze wilt wel
dat was voorbij . . .
L e o was getrouwd geweest, en zij . . . , zij had de liefde
gekend . . , dat was voorbij alles en er kon niets meer zijn
tusschen L e o en haar . . .
En then zij dit zoo bedacht, zoo koel-klaar en onbewogen, vond ze het wel een zacht-glanzend vooruitzicht
to denken hoe hij vanavond komen zou in licht en warmte
onder vroolijke menschen . . . Dat zou hem goed doen . . , en
zij, ze zou trachten hem een prettigen avond to bezorgen .
Then zij, na zich haastig verkleed to hebben, weer
beneden kwam, vond ze taste at geheel klaar bij de tafel
Bitten, v66r haar het theeblad en een t rommel koekjes .
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Op 't buffet stood een schaal gebakj es, een paar flesschen
wijn en een punchketel . G err i t was M ij n t j e en haar •
ouders wezen afhalen ; over een vijf minuten zouden ze wel
her zijn, meende tante, die E m m a vroeg 'es even to
kijken of haar japon van achteren wel goed sloot . Toen
ging de bel en moest Emma de Dieriksen en Gerritt
gaan openmaken .
De kamer was nu vol menschen, „als haringen in 'n
tonnetje", grapte de dikke bass Die r i k s en tante ging
de tusschendeur wat op een kiertje zetten ; dan kregen ze
tenminste wat lucht . Tante schonk thee en E m m a gin g
met het koekj estrommeltj a de rij of : eerst het jabileerendepaar . ., dan juffrouw Dieriks, juifrouw van Ommeren,
die gevraagd was omdat ze boven juffrouw was van de
Dieriksen, en juifrouw van Poeteren, de peet van
M ij n t j e, die aan iedereen vertelde dat-ze-Mijn-je-zou-'et-nietgelooven-maar+van-z66-k1ein-af-had-gekend . . . dan D a a t j&
d e V r i e s, de groote vriendin van M ij n
. en B e t j e
Drevers . . . en Willem Kupers met wien Gerrit opeen kantoor was . . . . en Leo . . . . en bans Dieriks bij 't
buffet .
„Dank je, juifrouw, dank je . . . we zullen dan ook maar eens zoo'n din gsigheidj a vatten . . . "
E m m a moest lachen om die vettige worstvingertjes
boven de koekjestrommel . Hij scheen L e o de schoonheden
nit to leggen van het slagersvak . ,Arme jongen . . . zij zou
hem straks eens wat prettiger bezig houden . . .
En die gedachte bleef haar bij, ook toen ze door juffrouw D i e r i k s was ne~rgezet naast D a a t j e d e V r i e s
en
--- de jengd bij meka r ! had de juifrouw gelachen
met een gedwongen glimlach luisterde naar wat M ij n t j e s-s
vriendin haar to vertellen had : ze was 66k in betrekking,,
in een hoedenzaak, Fries e n 00. in de Wagendonckstraat ; of Emma die kende 2 • .•
„Nee juifrouw . . . of ja . . . ik heb er toch wel eenss
v6orgestaan," herinnerde zich E m m a, terwijl haar oogen_
zonder dat zij het zelf zich bewust was Leo zochten .
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Ja, 't was maar een kleine zaak . Ze deed het ook meer
our wat omhanden to hebben flu de zusjes grooter werden
enn ze thuis niet noodig was . Ze was ook eigenlijk voor 't
yak niet opgeleid . Of E m m a 't ook zoo leuk vond klanten
to helpers
„Sours !" lachte E m m a . „Dat hangt er van af . . ." Ze
zag L e o nu met juffrouw v a n P o e t e r e n praten ; daar
zette hij het kopje voor de juft'rouw op tafel neer . Hij had
jets galants, jets rustig-makkelijks . . . trof het haar, en zij
dacht weer, als vroeger al : hoe vreemd ; 't was net of hij
tw~~ L e o's in zich had . En tegelijk dacht ze ook weer
aan 't gezegde van G e r r it, en een ijle blijheid, als lentewind, woei door haar hoofd .
Jets later op den avond stelde tante voor : de jeugd
zou een paar charades doen, G err i t en M ij n moesten dau
maar mee doen ; anders waren er wel wat weinig . . .
Maar D a a t j e moist nog moat anders : een spreekwoord
voorstellen ; dat gaf minder rompslomp ; dat kon je met
twee tegelijk doen en 't was toch een snort van charade .
Het voorstel viel algemeen in trek en D a a t j e en
Will e m K u p e r s werden door tante in 't zijkamertje
bebracht : „daar konden ze vrijuit rommelen in de la van
't cabinet" . . .
Eindelij k had E m m a kans gezien our L e o to bereiken ;
ze woli moat vriendelijks tegen hem zeggen ; maar toen ze
naast hem zat in een hoek van de kamer, achter de breede
ruggers van juifrouw van O m m e r e n en juffrouw van
P O e t e r e n, stokte er weer jets beklemmends in haar keel
on moist ze geen woord nit to brengen . Hij ook scheen verlegen, eensklaps . .Hij streek met zijn hand door zijn lang
donkey haar en zijn oogen dwaalden de kamer door, vermeden
haar aan to zien . Eindelijk zei E m m a, nauw hoorbaar
't was of ze heesch was en geen geluid kon uitbrengen
1k . . . ben blij dat je gekomen ben . . . "
Verrast hief hij het hoofd op, zag haar nu toch even
aan, liet zijn oogen dadelijk weer wegdwalen .
„Ik ben blij . . . dat je tante me gevraagd heeft . . . "
Weer zaten zij --- zwijgend . E m m a zon vergeefs op
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het vriendelijke dat zij zeggen wilde : zij vond niets . In
pleats daarvan dacht zij, en zij ken die gedachte niet van
zich zetten : wat denkt hij nu . . , wat gaat er nu toch in
hem om . . , is dat werkelijk dezelfde L e o met wien ik vroeger zoo dikwijls gespeeld heb ?
Maar de deur ging open en daar kwamen binnen
Daatj a de vries en Willem Kupers, gearmd als man
en-vrouw : de lange Will e m wet naar rechts gebogen tott
de kleine D a a t j e, die als een kleumerig vrouwtje bibberde
in een grijzen omslagdoek : een sjaal van tante, zag E m m a
direct, en . . . ook een hoed van tante had ze op .
Maar wet de kamer in schateren deed uitbarsten was
een omgeslagen paraplu, die lange Will e m (waarom-hadi-geen-hoed-op?) boven zijn hoofd held . Zoo liepen ze
een pear meal de kamer door tot groote pret van het .
gezelschap .
„Nou, non, komme die van 'n kouwe kermis thuis !"
lachte juffrouw van P o e t e r e n .
,,Hi-hi-hi! 'k lack me slap !" gilde M ij n t j e .
„Raai den, raai den toch ! . . . " fluisterde D a a t j e, wie
't blijkbaar verveelde nog langer rood to draaien, den
kring langs .
En : „Hooge boomers vangen veel wind !" flapte juffrouw v a n O m m e r e n er uit, tegelijk naar juifrouw v a n
P o e t e r e n knikkend als won ze zeggen : read me dat zoa
vlug flu eens na ! . . .
„Bravo ! bravo !" sloeg bass Die r i k s zijn vleezige
handers, en onderwij 1 vroeg tante ears G err i t den wij x
open to trekken .
„Wie non
wie gears d'r nou ?" luidruchtigde D a a t j e .
Ze had een kleur om hear succes .
„Nu L e o en E m !" riep G e r r i t plagerig, en :
ja, non jullie tweeen !" riep ook M ij n .
E m m a bloosde van verlegenheid : neen, ze wilde niet
in een kamer met L e o alleen . .. , weerstreefde het in hear.
„Ik . ., weet niets . . ., heusch niet . . . " stamelde zij .
,,He wet flauw . . . toe, kom nu," spoorde M ij n t j e aan .

En ook tante maande : „Kom meid, je niet laten bidden" .
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E m m a keek besluiteloos near L e o, die bedaard was
opgestaan en nu zeide : „Zouden we 't maar niet doers :'
Ik weet wel wet, geloof ik . . . "
Even later waren ze in 't kleine zijkamertje alleen .
„Ik weet niets . . . ik weet heusch niets . . . " klaagde
E m m a, die dadelijk voor de open lade was neergeknield
en nu zenuwachtig met haar vingers in den rommel woelde .
„Zouden we niet kunnen voorstellen een herberg . Ik
ben koetsier in een groote jas ; 'k heb eon hoed waar 'k
den rend van lean omslaan en dan bind ik eon touw aan
dezen stole her, de's eon zweep . We zetten een pear
stoelen in de voorkamer, waar ik ga zitten . Jij, dit roode
doekj e bij voorbeeld over de borst gekruist, reikt me 'n hop
kofe, waar 'k op blaas . 't Is dan . . ."
„Beter hard geblazen dan den mood gebrand !" riep
Emma . „Gut Leo, hoe prachtig ; hoe verzin je 't zoo
ineens?" . . .
„Ach, 't valt me zoo in he?" . . .
E m m a was dadelijk vol ij ver ; zocht de dingen bij
elkaar, vlug, vlug, 't was eon hopelooze rommel in die la . . .
Opeens voelde ze eon trillende hand op haar schouder.
„Emma . . ."
Zij zag op, schichtig, zonder woorden ; de hand hadd
zich dadelijk teruggetrokken .

„Wet is er ?" vroeg zij eindelijk zacht . Eon vreemd
gevoel trok haar borst binnen, en de stilte van hot kamertj e
suisde plotseling als hoorbaar . In de kamer er naast hoorde
zij de g asters praten . 0 God, 't was not of er wet gebeuren
ging . . . Zij zag hem steers, hot bleeke hoofd met bet donkere
bear near den grond gebogen ; zijn neu svleugels joegen .
wet 'n fij n gezicht heeft bij . . , schoot hot door haar;
been
ze had bet nooit zoo opgemerkt als op dit oogenblik . . .
Nog zwegen zij ; van nit de andere kamer klonk nu
gelach. Ach hemel, we moeten web, we moeten beginners!!
.
.
dacht zij
Opeens hief bij 't hoofd op en zag haar aan .
„E m m a
. ik wilde je . . . wet vragen . . ." aarzelde
bij . Zijn borst hijgde.
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„Nu, vraag het dan !" lachte zij, schel van zenuwachtigheid .
En then had hij het gevraagd . Of ze hem vergeven
wou . . , van dien middag . . , ze moist wel . . . then Zondag
dat ze semen gewandeld hadden . . .
Ret was E m m a of sterretj es voor hear blik verschoten ;
een pijnlijk weep-gevoel drong branderig achter hear oogen
op . ,,O! L e o . . . " ontsnapte hear mood .
Hii ging flu met groote stappen het kamertj a op en
neer, zijn handers op zijn rug gestrengeld .
,,O . . . ik schaamde me zoo . ., en nu nog E m ma . . .
o God, ik schaam me al jaren . 0, als je.
. wilt
Sours
was het er weken lang niet . . , maar dan ineens . . , o, 't
was jets duivelsch' dat me aangreep . . . ik kon er niets
tegen Maar dat is nu over, geloof ik . . . 'k heb 't nu
gewonnen . . . "
Het duizelde E m m a. Zij hoorde zijn stem en zijn
woorden, en ze begreep en ze begreep toch weer niet, --rnaar dan, ja, dan begreep zij t6ch, begreep zij dit e~ne : dat
L e o gestreden en overwonnen had . O God, ik dank u . . . ikk
dank.
. u
juichte het in hear . En then zij, als door het
fibers van hear tranen heen, opnieuw zijn stem hoorde,
zoo smeekend zacht : „Vergeef je me, E m m a . . ." then kon
zij zich niet meer inhouden, maar zonk neer over de la en
verborg hear schreiend hoofd in al die duffe, muffe prullen .
Roe ze nog hun spreekwoord hadden voorgesteld dien
avond, begreep zij later zelve niet, evenmin als zij zich recht
herin.nerde wet er op tante's partijtje ter eere van G err i t
en M ij n nog verder was gebeurd . Alleen moist zij, hoe ze
heel opgewonden geweest was en allerlei gekke dingen had
willen doers, o .a, had voorgesteld our met z'n alien nog wet
in den maneschijn to gaan wandelen . ., en hoe ze aan Leo
wijn had zien presenteeren . . . en hoe L e o bedankt had . . .
en hoe M ij n t j e een heel glas over d'r japonnetje gekregen
had en de bril van G e r r it, die had willen helpers, van
zijn news was geduikeld, waarom ze gestikt had, tot ergernis
van G e r r i t en M .
n hoe Leo bij 't near huffs gaan
.ij en
gevraagd had of ze 's avonds eens een eindje met hem our
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wi1_de loopen . . . 't was zoo mooi aan de Rijssel-kaden bij
avond, en ze had immers gezegd dat ze dikwijls zoo'n behoefte aan een loop] e had? . . .
En wet zij nog heel goed moist was : dat ze toen „ja"
gezegd had en dat hij nu, aanstaanden Vrijdag, haar of halen
kwam . . .

Rrrrrrrr ! . . .
„Hello ! spreek ik met jou E m m a ? Ach, mevrouw
Bats e r h u i s is bier boven . Mevrouw zou graag even nog
een steal zien van die blauwe cheviot, die ze zoo juist bij
je gekocht heeft, om to kijken of 't bij den mantel past .
Kan je er even mee boven komen ? Of . . . ben je daar
. ben je daar flog? Kom maar liever effen
nog . . . hello!
met bet heele stuk ; den kunnen we beter oordeelen . . .
Dus je komt P
. goed . . . 'k bei in ,,6" . . . bejour ! " . . .
Rrrrrrr ! . . . .
E m m a, uit hot telefoon-hokje weer in den stampvollen
winkel, drong zich beleefdjes tusschen de dames door n .aar
haar hoek. „Pardon mevrouw . . ., mag 'k effen passeeren . . .
dank u . . . Jewel dame, u blieft ? . . . Kanten kragen ? . . .
aan die toonbank alstublieft . . , wordt u dalijk geholpen . . . "
Op haar pleats in den stoffen-hoek terug vond ze er
D o r a bezig met een klein beweeglijk dametje met sneeuwwit haar, die alles overhoop scheen to halen .
„Maar jufYrouw, hebt u flu anders nieieieiets ? .A.ch
koooom, in zoo'n grbbdote winkel ! . . . "
Het dametje sprak met een pieperig heesch stemmetje
en stak bij de laatste woorden haar haviksneusj e achter 't
zwarte moesjes-voiletje minachtend snuivend in de lucht .
Een pear dames aan de andere toonbank zagen even om .
E m m a dacht dat ze 't uit zou proesten . D o o r-liever-als-zij !
Maar wear hadt je die cheviot nu . . . o, bier ; gauw er mee
near boven !
Laveerend met haar pak weer den winkel door, die
steeds volley scheen to worden dezen opruimingsmiddag,
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had ze eiudelijk de trap bereikt, wipte lichtjes naar boven .
Meneer P a u l met freule v a n D u e r e n gingen juist haar
voorbij naar beneden . Wat de freule altijd rood zag in
zou bet waar zijn wat Mien vertelde : dat
haar gezicht
ze dronk . . , dat H a a n t j e s 't eens duidelijk geroken had
then ze bij haar thuis was wezen passers P . . . Maar zij rukte
zich los nit die gedachte, die allerlei droevigs wilde nevelen
o neon,
in haar hoofd . En zij voelde zich niet droevig flu
ze voelde zich levers in die drukte van de laatste dagen . . .
E m m a met haar pak haastte zich den overloop over ;
't was bier boven minder vol dan beneden, toch waren er
verscheidene hokjes bezet, afgesloten met de gels gordijntjes
tusschen de verlakt-witte schermpjes in, waarachter zij
stemmen hoorde . In „6" vondd ze G r e t a geknield bij die
dikke B a t s er h u is, die voor den spiegel stood ; G r e e t
was bezig den mantel van onder wat in to nemen . „Dank
je, leg maar neer zeg . . ." wees ze met haar hoofd naar
een stoel, met mummelige stem sprekend zoo vol had ze
haar mood met spelden .
Weer terug op den overloop lisp ze AA n n a V e e r m a n,
een van de nieuwe juffrouwen, bijna tegen 't lijf ; ze lachten
leuk gezicht
beiden . Nog half op de trap naar beneden
had ze zoo op dien vollen winkel
zag ze hoe met een
ruk een palfrenier de winkeldeur opengooide
o guest,
daar hadt je de douairiere d e B erg h v a n M u y d e n . . .
gauw, gauw naar beneden, want die moest eens om Mar
komen ! . . .
De oude douairiere stood bij de juffrouwen van G u ii1 e p o n f r e r e s bekend als een lastige feeks, die gelukkig
maar zelden in den winkel kwam, m eestal j uffrouw H a a n t j e s
bij zich thuis on tbood o un zich voor haar z waar-zijden rou wtoiletten de mast to doers nemen . Op Mar slaapkamer paste
ze die dan uit den treure, de arrne H a a n met de stekeligste
op- en aanmerkingen overgietend . Ook mantels en handschoen.en list ze zich op zicht zenden, in korte s~ekelige
briefj es door middel van den gegalonneerden knecht, e n
de enkele malen dat ze in den winkel kwam was 't om to
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klagen over een japon die „n .og altijd niet" of was, of eenn
paar handsehoenen dat zoo „ellendig gauw" sleet .
Then E m m a in haar hoek kwam zag ze de douairiere
daar voor de toonbank zitten, net 'n krippen wolk
en
meneer P a u l, die luistrend naar haar stood overgebogen .
E m m a zag, then ze aankwam, precies op de bleeke scheiding in zijn donkey-glimmered haar .
„Mevrouw, het spijt mij versgikkelijk," maakte meneer
P a u 1 een wanhopig gebaar met zijn blanke handers, „mail
je vous assure, ah pardon, iek kaan u verzekeren daat heet
niet aau de qualiteit van de stof liekt" . . . E m m a, muisjesstil achter de toonbank geslopen, waar ze
nu alle dames
voor 't oogenblik blijkbaar geholpen werden
viug-handi g
den rommel ging op to redderen, dien D o r a, nu aan den
overkant bezig, maar zoo had laten liggen,
E m m a zag
hoe de douairiere, then meneer P a u 1 even zweeg, haar
hoofd, onder zijn spreken voortdurend afgewend naar buiten,
n.u langzaam omdraaide, eerst even haar, E m m a, en then
meneer P a u 1 aan .zag met een blik „als wou ze je opeten"
zei Mien altijd .
maar ik wil u dare wel verzekeren, dat het wel
degelij k li g t aan de stof," klonk haar harde stem ; E m m a
kon 't best begrij pen dat die stem kwam van lippen die
ook volgens M i e n
„gekneveld" waxen .
Meneer P a u 1 antwoordde niet, maakte nog eens zijn
wanhopig handgebaar ; maar then de douairiere dadelijk
daarop naar zwarte tafzij vroeg voor een japon, scheen i
opeen s gek to worden, dacht E m m a, joeg haar het laddertj e
op : „Vice, vice, gauw asj eblief . . , no. 38 links . . . " alsof
ze 't zelf niet net zoo goed wilt als hi j! Maar de door
stood niet op zijn plaats . . . natuurlijk weer verkeerd ingeschovenn in die hurrie . Hemel, waar zat-i-nou . . , vlogeu
E m m a's hogen jacliterig de doozen rij langs .
,,Is de dons er niet, juifrouw ' Wat is dat nu ?" hoorde
ze den bags achter-onder zich ; hij schudde zenuwachtig
met zijn hand aan het ladd ertj e . Gelukkig
daar zag ze
'm net : twee rijen to vex links ingesehoven . . , kon er zoo
niet bij ; moest 't laddertje verzetten . . .
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„Kom, meneer hoe staat 't
m'.nn paarden staan in
de koil en 't is her vol, puuuh ! niet nit to houden ."
„'t Is uitverkoop mevrouw ; 't spijt me dat u 't zoo
treft", zei meneer Paul met z'n likkerig fattestemmetje ;
he, zoo kruiperig, vond E m m a, tegenover zoo's snauwend
mensch . Viug had ze 't laddertje verzet, was lichtjes naar
boven geklommen, boven 't stemgezoemel van den flu jets
minder vollen winkel nit .
Veer beneden deed ze maar
net of ze de booze oogen van den bass niet zag, lichtte
het deksel, zocht tusschen de groezelgele omslagen naar
„zwart" . . . zou natuurlijk onderaan liggen, had je altijd . . .
groen . . , .
rote geel . . .
Meneer Pan l, met zenuwachtiae vingers, zocht me .
Daar hadt je het . . . gelukkig ! . . . Meneer P a u 1 nam het
stuk van onder haar handen weg, legde 't op de toon bank
voor de douairiere seer, die er 'n slip van tusschen haar
handschoen-vingers nam en critisch bekeek .
E m m a, wat later op den middag, then het luwde, was
naar boven geklingeld, had in 't kantoortje van meneer
P a u 1 haar standje moeten slikken . . , om die door
. die
niet op zij n plaats had gestaan . . .
Maar de spijt die zij even voelde opborrelen, de lust
zich schrap to zetten tegen deze onredelijkheid, wijl ze moist
her niet de schuldige to zijn . . , werd overzond, dadelijk,
door de gedachte aan den avond, die nu kwam . ., haar
vrijheid . . . L e o . . . die haar zou komen hales voor een
frissche wandeling ! . . .
Het licht, dat flu op was en rozig in de spiegels kaatste
then zij naar beneden ging --- als een vorstinnetje zoo
koninklijk in 't midden van den zachten rooien looper
scheen haar 'n illuminatie . . .
IV .
Dies avond wandelde zij met L e o langs de Rijsselkaden . Lij vermeden de drukke zijde, waar de kantoren
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der stoomschepen warenn en je sours beast niet gaan ken
door de opstapelingen van kisten en balen en 't gerij van
wagons of en aan . Bier, aan de zuidzijde, was bet stil op
dit uur, een stilte die vreemd aandeed na de herrieige
winkelstraten waaruit ze kwamen . In bet rulle donkey
van den Maartkouden avond
een droge, vorstige kou
lag het water der rivier als een zwart geheimzinnig levee,
waaraan de bleeke schijnselen van bier en dear een bootlicht, droomerig voort glijdend, een fantastischen glimp
gaven . Zwijgend gingen zij voorbij de soldaten-zwemschool,
die duister lag in de diepte, en fangs de terreinen der gasfabriek, met de roetig-zwarte rondingen barer reuzige reservoirs bet lagere gebouwen-gekartel er our been dood
drukkend . Van op een afstand gezien scheen bet of de lucht
achter dat zwarte plakkaatsel verijlde tot eon glanzende
doorschijnendheid ; de sterren schenen wel als kleine kostbare dingen to zweven rondom bet spokig gevlerk van
staketsels en gebouwen-uitsteeksels . Aan kerstboomlichtjes
moest E m m a, near die sterren ziende, denken, terwijl ze
naast L e o ging en near L e o luisterde, die flu sprak, met
een stem die van heel ver to komen scheen, ergens diep-weguit bet duister . . . Zij had niet bemerkt hoe hij langenn tijd
onrustig, zwijgend naast hear had geloopen en toen opeens,
als met een ruk, de stilte verscheurd had. Alleen flu, flu
hij sprak . . , hoorde zij . . , als die stem nit bet duister, die
van L e o was en toch zoo anders klonk . . , de stem die
vertelde van Leo's levee. ., nadat zij hem had afgewezen . . ._
zijn levee op hot dorp, wear hij getrouwd was geweest . . .
eon enkel jaar . . . met een vrouw die hem niet gelukkig
had gemaakt . . . . O, die eenzame jaren . . . waarin hij zijn
zaken had verwaarloosd : den cooperatieven winkel waarvan
hij directeur was geweest, de zaken van anderen dus . . . .
en daarom was hij dubbel schuldig geweest . Teen was hijgaan . . , o neon, hij wilde 't woord niet noemen . . , zij kende
zijn zonde, dat schriklijke monster dat hem had vastgegrepen,,
had weggetrokken uit de beschaafde wereld . . . , gestooten
in arm oede en verlatenheid . . .
Zij liepen verder en E m m a luisterde, luisterde near
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die stem die nit bet verre donkey kwam . Zoo vreemd, zoo
vreemd was alles our haar been ; haar beenen gingen en ze
wilt niet of zij bet was die ze bewoog, of dat hot een
geheimzinnige macht was die haar stuwde de kolk van
zwartheid tegen, waarin goud-stippend de lantarens in een
lange rij . Een paar maal stortte aan den overkant van den .
Bijssel een trein den nacht in met den gil van een bezetene,
dra verzwakkend door verte. Haar oog bleef hangen aan
den vurigen wagenstaart, flog lang zichtbaar in 't verschiet .
Voor de ijzergieterij „Vulcaan" lag een stoomboot
gemeerd ; zwarte gedaanten gingen of en aan ; een deur der
fabriek stood open en een vuur als een hellekrocht laaide
roodig over zich bukkende mangestalten, met bloedige krinkels
striemend over 't blinkered-zwarte water der rivier . . . . En
onderwijl sprak L e o voort . . , hoe hij wel gestreden had
sours en 't een tijd lang was goed gegaan . . . , maar dare
was weer de gedachte gekomen aan zijn mislukte levee,
zijn verwaarloosde zaken, de zaken-van-anderen . . , en aan
zijn gestorden vrouw, die hij 't levee verbitterd had . Tot
hij bier, in deze stad, weer haar, E m m a, ontmoet had
en dat all es van lang geleden, toen ze kinderen waren,
. en hem geen rust
opeens weer in hem was gaan levee
g elaten had, hem wanhopig had gemaakt . . . En toen had
hij nag m~er gestreden, o, als een radelooze . . . , en flu
neende hij wel overwonn en to hebben . . . Maar . . .
Hij was stil blij ven staan, aan den karat van bet water,
dat koelig tegen de beschoeiing klokte . Emma, werktuigelijk, volgde zijn voorbeeld.
Toen had hij eensklaps haar
hand in de zijne gegrepen, heftig, en hot heesch gezegd
„E m m a . . . . E m .
m a hoe komt hot dat je je flu niet
van me afkeert, flu je alles west . . ., waarom veracht je
me niet ? Emma, spreek dare, zeg maar dat ik in dit water
. zeg hot . . . . zeg dat je me veracht, dat
springen most
je gelooft dat de dood voor mij flog hot bests is . . . . "
Hij bleef haar hand vasthouden, krampachtig ; zijn
vingers wrongen klemmend haar pole, dat ze even van pijn
bet wilds uitschreeuwen . Maar zij hield zich good, en flu
.zij hem flog eens vragen hoorde, dringend : „Spreek dare
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toch, spreelc dan E m m a !" zeide zij zacht
en 't was net
of een ander sprak voor haar
„Ik veracht je Diet L .
.e je
o bent zoo eerlijk . . . enn
ik bee zoo blij dat je me dat alles verteld hebt . . , ik
veracht je n jet, L e o . . . "
Ret scheen haar een zinnetje uit een boek, een vann
buiten geleerd lesje . Ret levee was zoo vreemd om haar
been, als was zij er van losg emaakt, als zweefde zij vreemd-ij l
in 't donkey . Even schri.kte zij van weer een trein aan den
overkant, die gillend voorbij stormde, den nacht in . . . en
toen was bet weer dat ijie, zwevende, dat duister-levge,
wijde, om haar.
been
„God, E xn xn a, pas op . . . " zeide hij, en hij trok haar
van bet water weg en toen moist zij zich weer op de
stevigheid der kale naast hem voortgaan en word bet van
lieverlede weer heel kalm en gewoon in haar en voelde zij
zich langzaam vol vloeien van een groot, groot medelijden
en een veilige rust oak in bet besef dat zij nil Diet bang
meer voor hem was of zich beklemd voelde, zooals dien
vreeselijken Zondagmiddag toen zij op dat erfje op hemm
gewacht had . . . Dat was alles voorbij flu ; als de verlossing
voelde zij bet van een druk, die maanden lang had op haar
g elegen ; 't scheen haar of jets zwaars en leelijks, als een
zware kleverige massa, was weg gevallen straks, dat oogenblik dat zij aan den Rijssel hadden gestaan, en was gezonkeu
met eenn plomp in 't diepe, duistere water . . . En nu was
er bet medelijden als die zoete vloeiing van rust door haar
.
been
. medelijden met L e o, die zoo veel geleden had . . .
En in een behoefte flu jets liefs tot hem to zeggen,
greep ze ziju hand, en 't kwam nauw hoorbaar van haar
lippen : ,,Arm e L e o . . . "
Rij had naar den grond loopen staren en hief bet
hoofd nu op ; in 't licht van een lantaren zag ze zijn somberen blik .
„Je bent lief, E m m a", zeide hij, en Dog altijd was er
dat heesche in zijn stem . „Je bent lief en . . . o, ik dank
je dat je zoo bent . ., in geen jaren heeft iemand zoo jets
tegen me gezegd, en 't doet toch goed . . . al kan 't me dan
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niet veel meer schelen wit er verder met me gebeurt . . .
Idealen, neen, die heb ik niet meer . . . "
En toen was het dat E m m a had uitgestooten, plotseling en zonder 't zelve to weten, de woorden welke hij
eens (hoe kort geleden eerst !) tot hair gesproken had in
die eerste dagen na hair breken "met meneer S 1 u y s w ij c k :
„O L e o, L e o
. spreek zoo niet !"
Ze bemerkten het beiden, zagen elkaar even aan en
glimlachten . Toen zeide hij zacht, stil hare hand drukkend :
„Ikdank je,Emma . . ."
V.
„Met wien loop je toch zoo druk in den laatsten tijd ?
Is dat een neef van je ?"
„Een neef . . . nee . . . " antwoordde E m m a, op het
trapje staande om een pair doozen in to schuiven . Beneden
hear hing D o r a lusteloos tegen de toonbank, hear kin in
de hand. S c h e 11 e m a n s was even near boven, B e t s in
de paskamer en M a r i e op 't magazijn . Het „liep" then
morgen niet bizonder ; D o r a gaapte en rekte zich ; ging
toen voor den spiegel wit aan hear kapsel stain frutselen,,
met langzame, lustelooze vingers .
„Zeg, hoe vindt je die nieuwe japon van Mien ?'s
wendde ze zich eensklaps tot E m m a om, en deze, onverschillig : „Gnat nog al . . . "
„Nou, maar ik vin-'m een monster . . . Zeg . . . " en D o r aa
kwam tot vlak onder 't laddertje waarop E m m a nog stood .
„Zou het wear zijn wit ze van M i e n vertellen . . , je weekt
wel met dien van Bergum . . ."
E m m a haalde de schouders op . „Er wordt zooveel_
gekletst, en ik geloof het in elk geval niet van M i en . . .
't zou me erg van hear tegenvallen".
„Nou ja, die oudbakken theorieen van jou ook in den
laatsten tijd !" smaalde D o r a . „Ik zeg maar : als ze edit
van hem hield is er geen sprake van mee of tegenvallen ;
din kin je alleen zeggen : 't is dom of 't is niet dom ; en
in dit geval zou ik het bepaald stdm van Mien vinden,,
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omdat ze op hear vingers ken natellen, dat hij hear nu zal
laten schieten . 't Is bij de mannen toch altijd maar daarom
to doen, he? Enfin, wet dee Mi en 'm ook zoo na to loopen .
't Zou hear eigen schuld zijn . Maar jij mag intusschen ook
wel wet oppassen voor dien neef van je . . . " voegde zij er
geeuwend aan toe .
E m m a steeg 't bloed near de wangen ; ze duizelde op
het laddertje, zoodat ze zich moest vastgrijpen . En ruw
beet zij
rower den zij bedoeld had en hear aard was
D o r a toe : „'t Is geen neef heb ik je al gezegd . En wet ik
to doen heb zal ik zelf wel weten, gaat jou geen steek aan" .
„Pas jij maar op dat jij denzelfden weg niet gaat als
Mien !" insinueerde D o r a, nu achter de toonbank bezig
met kanten jabots.
„En jij . . . jij . . . pas jij maar op dat je . . . dat je . . .
weet je wet je bent . . . weet je wet jullie allemaal zijn ? . . .
gem~~ne kinderen . . . " zei E m m a driftig, terwijl M a r i e,
die joist met een stapel doozen nit het pakkamertje kwam,
meet open mood in de deur bleef staan .
's Avonds, bij het near huffs gaan, in het kleedhokje,
zeide E m m a : „D o o r, ik heb spijt van wet ik van morgen
zei ; willen we weer goed zijn, zeg ?" . . .
Maar D o r a, nog boos, keerde zich zonder to antwoorden af.
tijd?

Was het wear, liep zij to veel met L e o in den laatsten

Want ook tan te, hoewel ze dien keer van het partij tj e
hun afspraak had aangemoedigd, er toen niets in zeg,
omdat L e o en zij zulke goeie kennissen van vroeger waren,
had laatst toch gezegd : ,,Of het nou wel goed is dat je
zooveel met dien Leo gaat ? De juffrouw hiernaast heeft
je verleden met 'm op de Bloemhofsingel gezien . . , en een
vreemde jongen blijft-i toch in elk geval" . . .
Dikwijls, terwiji zij in den winkel stood tegenover
hear dames en met hear sprak over stoffen en blouses -liefjes voorkomend zeggende altijd dezelfde winkelwoordjes,
die ze als een lesje van buiten kende : „mag ik even de
O . I . IX 12
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mast van uw hand nemen, mevrouw ?", „ik zou u donkerblauw aanraden, dame, dat houdt zich beter, dit lila
verkleurt zoo licht . ., jets in dezen geest, hoe vindt u
dat ?"
dacht zij er over na : of ze dan to veel met L e o
liep ? Maar hij was zoo alleen, hij had geen kennissen,
en . . . het deed hem zoo goed met haar to wandelen ; het
strijden ging zoo veel makkelijker. „Weet je E m ma, als
ik bij jou bee dan voel ik me een ander mensch" . . , zei
hij altijd zoo dankbaar . En zij wilde immers als een goede
zuster voor hem zijn? Hoe zou ze dat kunnen, hoe zou
ze wat vroolijkheid, wat zonneschijn in zijn triestig levee
kunnen brengen, als ze zich uit vrees voor de menschen
en hue praatj es terugtrok ? Wat de menschen dachten
dat bestond niet tusschen hen ; geeni groote vreugde
doortintelde haar immers, als zij aan L e o dacht ; haar hart
klopte niet luider en niet sneller stroomde haar bloed,
zooals in den tijd van . haar saam-zijn met H e r m a n al
haar denken en voelen vervuld was van hem . Dat was
voorbij alles en zou nooit terug keeren . Zij had L e o
niet lief ; geen hevig geluk zou haar levee meer kennen ;
zoo anders had God het beschikt als zij het vroeger had
g edroomd . . . Doch juist omdat zij L e o niet meer lief had,
was het dat zij met zoo'n blijde rust van zusterlijke zachtheid aan hem denken kon, als aan een vriend, den etnige
voor wien haar levee waarde had, den eenige dien zij helpen en steunen kon, al moest het dan zijn met opoffering
van haar goeden naam .
„Weet je E m ma, als jij bij me bent, dan is het als
voel ik me een ander mensch . . . "
Was dit het geluk niet, dat God haar geven wilde
.
het eenig voor haar bestaanbare P
Op een regen-avond met de tram van den winkel naar
huffs rijdend, had zij bij een halte B e r t h a Per k l a n d
den wagen zien binnenkomen en vlak tegenover haar plaats
nemen .
,, .He, da's leuk Em, kind wat heb ik jau in geen
eeuwen gezien !" had haar stem luidruchtig geklonken,
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terwwijl zij zich naar E m m a overboog en een hand op haar
schouder legde .
E m m a had een kleur gekregen ; ze zag hoe alle menschen in den wagers naar hen keken en ze schaamde zich
zoo . . . ze schaamde zich . . . „wat ziet ze er slecht nit, die
B e r t h a !" vloog bet door haar heen en haar blik bleef
hangers aan bet maser-ouwelijk gezicht van bet meisje
tegenover haar, waarover geel-bleeke voortjes liepen door
den regen, Wat E m xn a vroeger wel vermoed had zag ze
flu duidelijk : B e r t h a verfde zich .
En toen, bij 't overbuigen dat B e r t h a deed, de hack was losgesprongen van
haar wollen cape
met een ruk had B e r t h a de cinders
1adelijk weer vastgesnoerd had E m m a bet gezien in
hail bah ! bah! . . . ze was
een oo ; week . . . dice blooten .
dadelij k opgestaan en had buiten op 't regenig balconnetj e de
eerste halte afgewacht, waar ze de tram haastig had verlaten .
Thuis, had zij lang op haar kamer gezeten, met groote
oogen starend voor zich heen . Als een dorrende wind was
komen strijken over de bloeseming barer stil-vredige mijmerijen van vorige dagen : een stille wanhoop . Neen, zij was
n i.e t z6b als L e o haar zag, rein en onschuldig . . . Hoe
kon zij dan een kracht zijn in zijn zwakke levers, hem
steunen waar bij wanklend sing? O, zij mocht en zij kon
bet niet : bet zou hoogmoed zijn en huichelarij ; zij was
immers bet meisje n.iet meer dat bij in haar zag, bet
meisje dat bij eens zijn liefde had wwillen seven . . . Als
een onreine adem was bet levers over haar heen gegaan
en nooit, nooit zou de herinnering aan dat alles haar meer
g eheel verlaten !
Als gele verschrikkingen spookten voor haar geest de
avonden doorgebracht met meisj es als B e r t h a en Jo . . .
o, hoe slecht, hoe slecht was dat alles g eweest . . . En L e o
die op haar vertrouwde, die in haar nog bet meisje zag
van vroeger thuis . . . o, zij bedroog hem door zich tegenover
hem onschuldig voor to .
doers zij, die missehien veel
slechter was dan bij ! . . .
Neen, neen, zij kon in zijn levee niets zijn
bet
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mocht niet . Vroeg of last zou L e o het immers ontdekkex
wie zij was en haar vol weerzin van zich afstooten 2 . . .
Zoo woelde -- sinds die ontmoeting met Bert h a
haar denken als zij liep op street of 's avonds alleen op .
haar kamer zat vbor het near bed gaan. Zij weende niet
het was een droge, wrange smart waarmee ze door de
dagen ging en die haar bleek en stil maakte, zoodat tante
en G e r r it, ook de meisjes van de zaak, haar meermalen
verwonderd aanzagen . Ook L e o voelde in E m m a de
verandering, en een trek van smartelijke verontrusting
strakte om zij n zorgelij k toegesloten m ond .
VI .
Het was op den morgen van den tweeden Paaschdag,
einde April, dat E m m a en L e o den weg opwandelden
near Rijsselmuiden . De boomen langs den karat stonden
met groote, rozig-bleeke knoppen tegen de iel-blauwe lucht,,
waaruit het voorjaar als ne~rwemelde met bloesem-teerereuken en zoele koeltjes, die als stoeiende kinderen ommebuitelden over den weg en tusschen de boomen en ginds
in de rietlanden zich verdoken tusschen de bruin-gele
biezen . Het groen der velden was wet schraal flog, had
flog niet die vol-groene sapkleur van weeldrige zomers ;..
toch geelden aan den slootkant al vrool.ij ke dotters, temidden
van wit-schuchtere vergeetmijnietjes en pinksterbloemeiZ
en eereprijs .
E m m a genoot. Hoe vol vogelgeluid en geur en kleur
en streeliug was de lucht ; o, al had ze eerst niet gewild,..
ze was blij flu dat L e o haar voor deze wandeling had
afgehaald, en even blij dat tante voor de eer van hun
gezelsch ap had bedankt . Want verbeeld-j e : L e o had tante
ook mee willen hebben ! Dat was omdat zij hem eens
gezegd had . . . . ach neen, ze wilde aan dat alles flu niet
denken . . . . ze begreep het niet . . . , het leek alles zoo ver
en vreemd . . . , heel Rijsseldam leek ver, met zijn donkere
huizen en rookende schoorsteenen ; 't scheen alles als met .
een grooten bezem wel weggevaagd van de lachende aarde . . ..
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Hoe heed jk die mestgeur van dat land ; het maakte j e
dronken, het prikkelde achter j e oogen, net of j e huilen
moest . . .
„Emna . . ."
,,Gunst j ongen, j e doet me schrikken zoo ineens! Eerst
zeg je in wel vijf minuten geen woord en dan ineens met
j e ,,Em m a !" Nou, wat is er dan ?"
Zij praatte luid-lachend en bleef niet staau dan voordat
zij een eindje hem vooruit was ; toen wendde zij zich om
en ging midden op den weg staan .
,,Nou, zeg dan, wat is er P . . . "
Hij kwam naar haar toe, maar toen hij viak bij was
liep zij wer voort op een holletje den weg op, als daagde
zij hem nit haar na to zitten .
En nu gingen ze wer mast elkar, nog hijgend, en
toen Em m a even van terzij naar L e o keek, zag ze het
voorjaar op zjn gezicht, als een blosje op zijn straks
nog bleeke wangen, een tinteling in zijn blijde oogen, dat
het was alsof ze zonueflitsjes hadden opgevangen en vasthielden .
Toen bleef hij even staan, haalde diep adem . ,,Wat is
dat ailes ruim en wijd . .j en zoo zuiver . . . 0, Em m a,
weet je wel, dat ik nu weer aan God gelooven kan, flu 'k
weer in een sfeer van goedheid en reinheid mag ademen P
En die sfeer is om j Ou . . . om j On,
m a ; o, ik kan niet
laten het je nog eens to zeggen, al ben je to nederig om
het van me to willen hooren . . . " voegde hij er plagend
nan toe .
Zij antwoordde niet, maar liep door, snel, zonder om
to zien of hij haar volgde . Het plekte gioeiend op haar
wangen ; o, de zon scheen niet meer en het voorjaar was
weg, de vogeis, de bloemen . . . Er was niets meer dan wat
hij gezegd had, die enkele woorden . . . en de schaamte, de
schaamte . . . Ads in glansloozen mist vertroebelde het alles
voor haar bilk : boomers, velden . . . . Haar hart bonsde ;
pijuend schroeide het bioed in haar hersenen ; waarom sprak
hij toch zoo . . . waarom deed hij het . . . 't was zoo mooi
geweest alles, het voorjaar, hun waudeling . . . maar dit . . .
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o, ze kon het niet hooren, ze kon niet . . . en ze was to laf
het hem to zeggen, het hem toe to roepen dat zij niet was
zooals hij hear zag . . . dat ze slecht was en bezoedeld !
. o, neen,,
Verachten zou hij hear immers als hij moist
neen, zij kon niet ! . . . .
Nog zag zij niet om near Leo, dien ze hoorde roepen
van toch to komen kijken near jets, jets aardigs, dat hi
groeien zag aan den kant van een sloot . . . zij liep maar,
liep maar, begon to hollen nit vrees dat hij hear in zou
wet hinderde het, of zij al bijna was bij 't Rijshelm
selsche Veer. Of . . . neen, neen, dear warm menschen en ze
wilde geen menschen nu . ., niemand, niemand . . .
Als werktuigelijk was zij van den weg afgeweken, het
rietland in. Hear schoenen klokkerden in den drassigen
grasbodem. Ga 'k me verdrinken P dacht zij even, maar toen
wilt ze nuchter-klaar dat ze dat niet wilde . . . alleen maar
weg . . . weg van Leo . . . weg van de menschen . . . .
Het biezempaadje ging ze, maar niet heelemaal tot aan
't vlondertje bij de rivier . Tusschen de halmen zonk zij
nee"r op hear knieen en staarde, staarde recht voor zich
heen . . . Boven hear spande de lucht in eindelooze verte . . .
vogels kweelden . . , aan den overkant van de rivier, in de
stilte, rammelde vaagjes gerucht van een boerenwagen . . .
Naast hear en over hear heen schuurden de biezen zacht
suizend ; zoo vreemd, maar 't was of zij al uren hier lag .
„Emma! Emma!" . . .
Zij hoorde dien roep, maar bewoog niet ; zij keek maar
in dat glanzend blauw, dat zoo hoop en zoo diep was . . .
„Emma! Emma!"
Tusschen de biezen ruischte en knapte het, als van
iemand die haastig zich een weg baande .
Een oogenblik later stood L e o naast hear .
„E m m a, wet scheelt je P Toe . . . E m m a spreek
toch !" . . . vroeg hij verschrikt .
„Ga weg L e o, ga weg, ik" . . . stamelde zij .
Hij bong zich over hear, legde zijn hand op hear
schouder . ,,Em m a, E m m i e
. zeg den toch wet er is ;
vertrouw je me den niet ? Toe, sta flu op, E m m a" . . .
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Zachtjes dwong hij hear overeind ; hear gelaat gloeide ;
zij bedekte bet met beide handen .
„Ik schijn je den wel erg beleedigd to hebben", sprak
hij dof. „Ik moist niet dat ik z66'n ellendeling was" . . .
Toes liet ze hear handen zinken -- en zag hem aan,
met starre oogen.
„Jij hebt mij niet beleedigd L .
.
e o ik . . . o, als je
eens moist hoe slecht ik bee"
.
Weer sloeg zij de handen voor hear oogen ; snikken
schokten op in hear keel . Hij nam hear zachtjes bij den
arm en voerde hear verder bet paadj a of ; hij moist, dear
was achter de biezen een plekje gras wear hij wel eens
op zomermiddagen in zijn eentj a gezeten had . Hij zou
hear vragen zich dear even met hem seer to zetten ; 't
was er stil, en hij voelde . . . zij moesten spreken semen
.
In 't schrale gras, opzij van bet vlondertj e, zatenn
zij nu naast elkaar : E m m a, nog steeds snikkend, hear
gezicht in de handen verbergend . Hij vroeg hear niet
meer ; begreep dat zij zelve spreken moest . . . hoezeer hij
cook verlangde hear to kunnen troosten . . . Terwijl hij een
sprietje om zijn vinger wood, zag hij uit over de rivier
en over de verre landen
en wachtte . . .
En toes had zij gesproken, opeens, in een vloed van
hartstochtelijke woorden . Hem verteld vann hear levee, hear
uitgaan met heeren, van dien kus dien, op een feestavond,
~~n hear gegeven had . . .
Hij schrikte . . , was zij . . . was dat E m m a ? o God . . .
was de heele wereld den slecht en gemeen . . . was er niets
clan dat zwarte, leelijke . . . in de huizen, op de straten . . .
tot zelfs in de ziel van 't meisje dat hij rein en goed dacht ?. . .
Maar toes zag hij weer voor zich nit de rivier, die
stroonide ; hij zag door 't heldere water aan den karat den
sponsigen bodem, door zonneplekjes goudig bebronsd ; een
pear groote steenen lagen er half tegen den karat op, zoodat
hue beznodderde koppen boven 't spiegelvlak uitstaken ;
dear under waresn zij zuiver wit geslepen van 't er langs
been snellend water . Nu scheen de zon er op en bet wit
leek ivoor . . , zoo mooi . . , zoo zuiver . . . ; was dat heusch.
4

. ,
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de Rijssel, die Binds door de stad stroomde, gevangen
tusschen gore wallekanten ?
Hij zag nit in de verte en ademde diep ; hij hoorde
E m ma naast zich nu zachtjes schreien, en 't was of met
het inademen van de zuivere lucht dat bittere en leelijke
in hem zich oploste tot een geheel ander, een nieuw, een
heerlijk gevoel . . . Hij hoorde haar snikken, en vd6r hij
recht wilt wat hij deed . ., had hij zijn arm gelegd our haar
middel en het gefluisterd . . , dat hij niet langer meer
zwijgen kon flu . . . dat hij spreken moest . . , haar zeggen
hoe hij haar lief had . ., o, veel meer nog lief had dan zoo
lang al . . . flu zij g e s p r o k e n had, flu hij moist hoe ook
zij had geleden en gestreden . . .
E m m a hoorde de woorden en zij voelde den druk van
zijn arm our haar heen . Er was even verwondering in haar,
een lust zich los to rukken . ., maar toen een weeke loomheid, die haar doorvloeide, en lentegeuren die van over de
rivier haar aanwaaiden en vogelstemmen in de lucht . . .
jubelend . . . jubelend . . .
Een kwartier uurs later stonden zij naast elks r op
het vlondertj e, hand in hand . Zij hadden lang op het plekj e
gezeten nog en veel gesproken . . . L e o had haar gezegd
hoe hij werken wilde . . . werken voor Mar . . . had gesproken
van zijn vooruitzichten, die nog wel niet schitteren d waren,
maar . . .
met een droomerigen glimlach, had toegeEn zij
luisterd . . . 't was zoo vreemd nog alles en toch zoo goed . . .
Nu, nu stonden zij op het vlondertje en spraken niet
meer . . . . Voor hen uit stroomde de Rijssel, gouden in 't
licht . Schielij k op hun vlugge voetenn snelden de golf] es,
dringend speelschig achter elkaar op, als guitige schoolkinders . Sours kwam een lichte vlaag wind er plaagstoeiend
tusschen ; dan liepen ze nog harder, de golf] es, weg, weg,
langs de glanzende waterbaan . . .
In de diep-blauwe lucht stood de zoo als een gouden
bloem-hart to stralen ; Binds dreven witpluimige wolkjes
als ij 1-blank schuim in verre onbereikbaarheid . Wij d-uit
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lagen aan den overkant van 't water de velden in zon ;
aan de kim parelde zilverig grijs de lucht boven den
paarsigen landzoom ; dichterbij lag het alles open en zonnig,
met het wit en gele bloemenstuifsel langs de groene oevers,
en verderop
een boerendakj a
als een felde spat hel-rood .
Er lijnde een eenzame weg bruin-recht door de groene
landen : een boerensj ees kwam als aan op de rivier ; je zag
hoe het zwarte paardje monter zijn pooten uitschopte en
het zonlicht vonkjes schoot op 't garnituur .
In de verte, links, verwaasd in den lichtnevel, spitsten
wat kerktorens en fabrieksschoorsteenen van Rijsseldam . . .
Heel stil stonden zij . . , en zagen nit in de wordende
lente .
't was E m m a in deze wijdheid van licht of 't
nooit meer donkey worden zou . . . . of de dag, hoog-klaar,
dear immer zou toeven . . . en of L e o en zij hier altijd
staan zouden blijven en n.immer moede worden . . .
Ads een zegenin g was het licht om hear lichte hoofd,
en het scheen, of in hear diep ademende borst jets langzaam zich open sloot, ads een bloem hare bladeren . . . .
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„Ik wenschte met Uwe huip aan Nederland
schoolinrichtingen to verzekeren, in welke het
godsdienstig karakter der Natie, Binds eeuwen
door het Christendom gevormd en ontwikkeld,
wordt geeerbiedigd" . Koning W i 11 e m III bij
de opening der Staten-Generaal op 15 September 1856 .

I.
Hot schoolonderwijs wordt dienstbaar gemaakt aan de
opleiding der kinderen tot alle christelijke deugden aldus
heeft de wet aan den ingang der openbare school geschreven .
Doch hot geschiedt meer, dat hetgeen in vroegeren tijd op
deuren is vermeld geworden weinig past bij wat thans
binnen to zien en to hooren is : zoo ook hier .
Niet onzeker is het wat de wetgever in 1806 bedoelde
toen hij in het tot onze eerste onderwijswet behoorend
„Reglement voor het lager schoolwezen en onderwijs" de
verplichting van eene opleiding tot christelijke deugden
neerschreef 1). „De bevordering en aankweeking van zede1) Art . 22 : „Alle schoolonderwijs sal zoodanig moeten worden ingericht, dat onder bet aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden de
verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld en zij zelven opgeleid
worden tot alle maatsohappelijke en Christelijke deugden" . Art. 35, lid 1,
onzer tegenwoordige Lageronderwijswet is daarvan eene zuivere kopie .
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lijkheid en godsdienstigheid, beide gegrond op de Goddelijke
openbaring zoo in de Natuur als in den Bijbel" aldus werd
in de of cieele toelichting tot de, ing evolge gemeld reglement, vastgestelde Algemeene Boekenlijst de verplichting
der onderwijzers omschreven 1) . Het hooge doel der wet
eene christelijke volksopvoeding
zoo schrijft elders de
ontwerper dier wet 2 ) .
Evenmin onzeker is het, dat de openbare school thans
in 1909, gelijk een der leidende liberale staatslieden het
reeds v66r twintig jaren zelf erkende, is ,,ontaard in eerie
ecole lalque" 3), dit is eene school, waar elke godsdienstige
opvoedin g is uitgesloten .
Hoe is dit zoo geworden ?
Hierop pleegt het antwoord to zijn : dat is de schuld
der in 1.857 ons gegeven wet met Karen eisch, dat de openbare scholen voor alle kinderen, zonder onderscheid van
godsdienstige g ezindheid, toegankelij k moeten zijn (art . 16,
lid 1) en de onderwijzers zich hebben to onthouden van
lets to leeren, to doen of toe to laten wat strijdig is met
den eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen
van andersdenkenden (art . 35, lid 2) .
Dit antwoord is echter slechts de halve waarheid .
Hot laatst aangehaalde voorschrift toch is looter eene,
aan de schriftelijke behandeling der Grondwetsherziening
?) „Ophelderende aanmerkingen betrekkelijk de Algemeene Boekenlijst" in 1810 uitgegeven door A d r i a a n van den E n d e, den ontwerper
der wet van 1806 .
2) „Geschiedkundige schets van Neerlands schoolwetgeving" van denzelfden van den E n d e , na diena overlijden in 1846 uitgegeven .
Kenmerkend voor den geest van den toenmaligen wetgever zijn voorts
de drie volgende punters : 1 ° . Art. 6 der Algemeene Schoolorde van 23 Mei
1806 stelt een christelijk gebed op de school verplichtend . 2' . Art . 8 der
Verordening op het afnemen en a$eggen van examens schrijft voor een
onderzoek naar de zedelijke en godsdienstige denkwijze en begineelen van
den aspirant-onderwijzer, 3° . In art . 23 van bovengemeldreglement zegt de
wetgever maatregelen to zullen nemen om de schoolkinderen van het onderwijs
in het leerstellige van het kerkgenootschap, waartoe zij behooren, geenszins verstoken to doen blijven.
3) Woorden van den oud-minister F r a n s e n v a n d e P u t t e in de
Eerste Kamer op 19 Januari 1887 .
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van 1848 ontleende, paraphrase van het grondwettelijk gebod,
dat het openbaar onderwijs most zijn ingericht met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen. Waar flu deze
bepaling onzer Grondwet zoowel op het hooger onderwijs,
met inbegrip van diens theologische faculteiten, als op het
lager onderwijs betrekking heeft, is het duidelijk, dat aan
ha,ar nook aan de correspoudeerende bepaling der Lageronderwi~jswet een grond kan ontleend om godsdiensti ,r
onderwijs van de openbare school uit to sluiten 1). Integendeel dringt zich de vraag op, of het niet in uitdrukkelijken strijd is met het bedoeld artikel der Grondwet,
indien het onderwijs op de openbare school derwijze is
ing ericht, dat daarbij alle godsdienstig element wordt verzwegen . ,,Eerbiediging, niet geheele veronachtzaming van
godsdienstige begrippen is voorgeschreven . Eerbiediging
van iemands levee is niet onthouding van hetgeen doet
zoo wend reeds in het Voorloopig Verslag der
levee"
'tweeds Kamer betreffende het ontwerp-schoolwet van September 1854 opgemerkt .
Het onderwerpelijk voorschrift der wet legt wel de13
onderwijzer een band aan, dock het is er een, die alleen
voor hem een hinder is, die geen godsdienstig onderwijs
geven kan zonder uit to gaan op krenking en beleediging
van eens anders geloof Z) .
1) „Met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen. Deze
woorden beteekenen took inderdaad niets anders dan : behoudens den eerbied, welken men aan ieders godsdienstige begrippen verschuldigd is .
Gesohiedenis, zelfe kerkelijke geschiedenis, kan geleerd worden zonder den
eerbied nit het oog to verliezen, welken men aan andersdenkenden verschuldigd is . Het voorschrift hier gegeven, strekt alleen om van de openbare scholen to weren datgene wat men theologiechen twist noemt . , . .
Zoo de wet verstaande sluit zij dan ook niet uit afzonderlijke theologische
leerscholen . Want hoezeer daar bepaalde begrippen worden onderwezen en
behandeld, mag er took ook wel de eerbied voor het gevoelen van andersdenkenden bewaard blijven", -- aldus de Memorie van A.ntwoord der Regeering in 1848 .
2) Uit de woorden zelve der onderwerpelijke wetsbepaling blijkt
reeds, dat zij niet anders dan eens eerbiedsolausule is . Daar staat niet
„wat strijdig is met de godsdienstige begrippen van andersdenkenden",
: „wat strijdig is met den eerbied ver8chuldigd aan de godsdienstige
dock
begrippen van andersdenkenden",
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Vergeefs is het dan ook om aan dat voorschrift de
kwestie van absolute of relatieve neutraliteit der openbare
school to toetsen . Daarbij zou het dan aankomen op de
beteekenis van „andersdenkenden" : zijn daar al dan niet
de afwezige andersdenkenden onder to begripen ?
Blijkens de wordingsgeschiedenis van het voorschrift
is het niet twijfelachtig -- zooals ook Minister Six bij de
interpellatie-d e J o n g e in de Tweeds Kamerzitting van 3
Mei 1881 aantoonde
dat die vraag bevestigend most
worden beantwoord . Sed quid ad edictum ?
Men boors de Memorie van antwoord betreffende bet
ontwerp, dat de Lageronderwijswet van 1857 is geworden. :
.,Qok zelfs op de school der gemeenten, waarvan de bevol-king onverdeeld denzelfden godsdienst belijdt, hoedanige
er inn ons vaderland gevonden worden, behoort de eerbied,
verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersde a_kenden, in bet oog gehouden to worden, ook daar onderlinge liefde en verdraagzaamheid den kinderen ingeprent .
Er meet in dit opzicht niet blootelijk gelet worden op de
begrippen der aanwezige kinderen, gelijk eene vroegere
redactie 1) medebracht ; maar uit welke dan ook, voorzeker
tegen de bedoeling, kon worden afgeleid, dat de begrippen
der afwezigen niet behoefden to worden ontzien . Maar
eene andere vraag is bet, of in die onvermengde school,
wat het godsdienstig element van bet onderwijs betreft,
eenige meer vrije beweging geneel ongeoorloofd zoude
zijn . Zou b.v . in eene school van onvermengd protestantsche
kinderen bet lezen van den Bijbel, wanneer daarop prijs
wordt gesteld, streng moeten worden geweerd ? Dit kan
daar niemand kinderen en van buiten sluiten van RoomschKatholieken kan daar niet de reds zijn .
Het spreekt
echter van zeif, dat ook die school toegankelijk most blijven
voor alle kinderen naar bet voorschrift van art . 15 2) en
dat, houdt zij op eene ongemengde school to zijn, ook die
vrije beweging most ophouden, welke in strijd zoude zijn
1) N .1 . in bet ontwerp-schoolwet van Minister v a n R e e n e n vans
December 1855 .
2)

Thans art . 16 .

342

HERVORMING DER OPENBARE SCHOOL .

met hot voorschrift van hot tweeds lid van art . 21 1). In
zoodanig geval zou ten hoogste kunnen worden toeg elaten,
dat hot bij bellezen plaats von d buiten tegenwoordigheid der
kinderen, welke daaraan niet mogen deelnemen, en mite hot
onderwijs, aa .n dezen gegeven, daardoor goons schade leed" .
Uit dezen passus kan blijken, welke beteekenis zij, die
de wet van 1857 ontwierpen, aan hot woord „andersdenkenden" hechtten, en hoe zij niettemin den on derwij zer
slechts eene relatieve neutraliteit wilden oplegg en . Hierin
ligt goon tegenspraak. Eerbiediging toch der godsdienstige
begrippen van andersdenkenden sluit niet in een verbod
om iets to onderwijzen wat met de godsdienstige overtuiging
van, al dan niet aanwezige, andersdenkenden in strijd is
ZOO vordert zij geenszins, dat aan den onderwijzen, die over
de Hervorming spreekt, niet to bemerken zij, of hij protestant dan wel roomsch is Z) . Omgekeerd kan en mag van
een aan eene confessioneele school verbonden onderwijzen
verl angd worden, dat zijn onderricht niet leidt tot hot
minachten van anderer godsdienstige gevoelens 3).
Omtrent de vraag „volstrekte of betrekkelijke neutraliteit" kan alleen hot andere der bovenaangehaalde voorschriften een antwoord geven . Hot is de bepaling, die inhoudt, dat de openbare school toegankelijk moot zijn voor
alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid . Dit gebod schrijft even weinig ale eenig ander artikel
der wet voor dat hot openbaar onderwijs neutraal heeft to
zijn . Doch wil bedoeld gebod beteekenis hebben, dann houdt
hot doze consequentie in, dat de openbare school derwijze
ingericht moot zijn, dat den ouders door hunne godsdienstige
conscientie niet verboden wordt hunne kinderen de school
to doen bezoeken .
1)

Than a art . 35 .

2) Die eisoh word door Mr . D ij c k m e eater gesteld in de zitting

der 2de Kamer van 8 April 1884 .

3) De huidige Minister H e e m a k e r k verklaarde nog onlange hot

een ran zelf eprekenden eisch, dat zij, die de geloofswaarheden en hare
toepassing op de bijzondere school moeten verkondigen, hebben to zorgen

hot gevoelen van andersdenkenden zooveel mogelijk to eerbiedigen (Hand .
2de Kamer, 1908/09, blz, 1921) .
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Het behoeft geen betoog, d at ook dit voorschrift geen
uitsluiting bevat van alle godsdienstig onderwijs . Immers
het bindt alleen den onderwijzer, die voor eene schoolbevolking van gemengde gezindheid staat . Voor eene onaer;nengde schoolbevolking last het den onderwijzer volkomen
vrij in een onderricht naar de godsdienstige overtuiging
van de ouders der aanwezig a leerlingen .
Bij eene gemengde schoolbevolking eerst begint de
moeielijkheid. Dock wat beteekent „gemengd" ? Er laten
zich onderscheiden.e mixturen denken .
Welk beletsel is er, dat inn eene klasse van protestantsche kinderen van verschillende gezindten de onderwijzer
is ons niet sedert negentien eeuwen
in een gebed voorga
een gebed geschonken, dat voor alle christenkinderen bestemd is? , de kinderen een godsdienstig lied aanheffen,
hun de gewijde geschiedenis wordt verhaald of uit den
Bijbel wordt gelezen ? En waar jood en roomsch en onroomsch naast elkaar op de bankers zit, zou daar op ziju
minst de tank des onderwijzers niet kunnen streven om de
behoefte naar godsdienst, die in iedere kinderziel sluimert,
op to wekken
zooals v a n. d e r B r u g g h e n in '57, dock
vergeefs, hoopte ?
.Ale vragen, welke men niet met een „onmogelijk"

kan dood doers -- aangezien de mogelijkheid er van nooit
is beproefd : de onderwijzers ' wilden niet en, indien zij al
wilden, werd het door de overheid niet toegelaten .
De onderwijzers en de overheid
ziedaar naast en
meer dan de wet de oorzaak van de ontaarding der openbare school in eene godsdienstlooze school . De wet heeft
-slechts voor een deel schuld : zij last eene relatieve neutraliteit toe en belemmzert enkel
dock belet niet
een godsdienstig onderwijs voor eene gemengde schoolbevolking.
Behalve de wet staat in de eerste plaats schuldig : de
overheid . Zij, die het grootste deel der negentiende
eeuw in het gestoelte der overheid gezeten waren, achtten
de absolute neutraliteit der openbare school een eisch van
het beginsel der scheiding van kerb en staat .
Niet zonder ietwat rhetorica schreef in 1878 Ministe
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K a p p e ij n e in zijn rapport aan den Koning, betrekkelijk
het bekende Smeekschrift om eene school met den Bijbel :
„Scheiding van kerk en staat is het cement onzer volkseenheid, het plechtanker van ons zelfstandig bestaan, het
hoofdbeginsel van ons staatsrecht en ten gevolge dier scheiding van kerk en staat kan de openbare school eener zoo
bij uitnemendheid gemengde bevolking geene andere dan
de religieus neutrale zijn" . Scherper reeds had Mr. G o d efro i zich bij de algemeene beraadslagingen over het wetsontwerp-K a p p e ij n e uitgedrukt : „De openbare school iss
niet alleen een paedagogisch instituut, zij is ook de
uitdrukking van de volkseenheid . Zij draagt en moet dragen
het karakter, dat de staat zelf draagt, en de staat is niet
eene agglomeratie van belijders van verschillende gezindheden, maar van staatsburgers, onverschillig welken godsdienst zij belijders. Daarom ook heeft de staat, als staat,
Been godsdienst . Onze staat is een etat laique. Dat karakter
dragen dus ook zijne instellingen, derhalve ook de openbare
school" .
Had een natuurrechtleeraar der zeventiende eeuw
V o n P u f e n d o r f -- geschreven, dat het den d en ker even
onverschillig moet zijn, of hij christen is dan heiden, ala
den toonkunstenaar, of hij al dan niet een baard draagt
deze eisch werd ook aan de overheid en bare ambtenaren,
dus ook aan den ambtenaar-onderwijzer der overheidsschool,
gesteld . Het onderwijs, dat deze to geven had, moest in
diem gedachtengang niet slechts onzijdig zijn tegenover de
godsdienstige meeningen, maar zelfs geenerlei godsdienstig
karakter dragen, „niet doortrokken zijn van eenige godsdienstige tint" zoo Minister K a p p e ij n e verklaren .
Deze leer der a-religieuse school is gedurende het
grooter deel der negentiende eeuw, bijna zonder uitzondering,,
door de overheid gehuldigd, to begins en reeds met den
Minister Schimmelpenninck van der Oije en zijne
befaamde circulaire van 9 Januari 1842, welke het onderwijs
een belang van looter burgerlijk maatschappelijken aard
verklaarde, buiten invloed van eenig kerkgenootschap . Men
kept de klassieke voorbeelden : de hoogleeraar-school-
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opziener H o f s t e d e d e G r o o t, genoopt als zoodanig
ontslag to nemen omdat hij de onderwijzers aldus had
aangemaand : „Geeft onderricht inn de Bijbelsche geschiedenis,
verhaalt bij de hooge feesten Jezus' geboorte, opstanding,
hemelvaart, kerkstichting, last opstellen daarover makers,
liederen daarover zingers" ; Minister S i x, die den Raad
eener gemeente belet to bepalen, dat het onderwijs op de
openbare school met een kort gepast gebed of met g ezang
zal aanvangeu . Teekenend is ook de laIcisatie van het
Rijksschooltoezicht : in 1806 telde men onder de 58 benoemde
schoolopzieners 38 predikanten, in 1857 kwamen voor de
92 districten een theologisch hoogleeraar en twee predikanten in aanmerking.
De twintigste eeuw eerst brengt eenige kentering in
deze dingen : we doelen daarbij op de verklaring van Minister R i n k, dat op de openbare school „niet uitgesloten
is het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis als onderdeel
van de geschiedenis of het doers van verhalen uit de Bijbelsche
geschiedenis en evenmin het uitspreken van een gebed,
wanneer een en ander kan geschieden zonder to kort to
doers aan den eerbied verschuldigd aan de godsdienstige
begrippen van andersdenkenden" 1). Eene huldiging van
het beginsel der relatieve neutraliteit is zulks echter nog
in verre niet .
Schuldig staat dan in de tweede plaats : het onderwijzend
personeel .
Luisteren we hoe Minister v a n d e r B r u g g h e n ons
den christen-onderwij zer op de openbare school schetste
hij „zal bij ziju onderwijs, al is het niet opzettelijk, al zoekt
hij het niet in eene Christelijke atmospheer, geen electromagnetische kracht, maar een goeden reuk van Christus
om zich verspreiden en daardoor heilzaam op de harten
der kleine kinderscharen rondom hem in .werken . Zonder
woord
en ik druk op deze uitdrukking omdat zij mijnen
vrienden bekend is
zal hij door Christelijke liefde, door
voorbeeld en Christelijken wandel de harten der kinderen
1) Memorie van antwoord betreffende Hoofdatuk V der Staatsbegrooting voor 1908 .
O . E. IX 12

22
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voor het Koninkrijk Gods winnen, Dat zal hij kunnen op
de school zelve, door de kinderen van Christenen in het
algemeen op hunne roeping to wijzen, juist als kinderen
van Christenen, om zich als zoodanig to betoonen . Dat zal
hij kunnen doen door de kinderen van Israelieten to wijzen
op hunne roeping, als kinderen Abrahams, geroepen om to
wandelen in de voetstappen van het geloof huns vaders .
Hij zal kunnen wijzen, ter opwekking tot Christelijke deugdsbetrachting, op het eenige gebod in het Nieuwe Testament,
dat den geheelen kinderplicht omvat, waar tot de kinderen
zelve gezegd wordt : gij, kinderen, zijt uwen ouderen gehoorzaam, want dit is den Heere welbehagelijk" 1).
Zijn er zulke onderwijzers op de openbare school?
Er waren er ja, dock het meerendeel hunner verliet
in de tweeds helft der vorige eeuw de openbare voor de
bijzondere school .
En de overigen P Bij die vraag bedenke men, dat de
onderwijzersstand bij uitstek is een stand van intellectualisten . Aan hun intellect weten deze zonen der smalls
burgerij zich alles to danken . Van nature en aanleg zijn
zij daardoor geneigd al hetgeen niet door het bloote verstand is to begrij pen buiten den kring hunner n aaste belangstelling to laten, gevoelen zij zich weinig aangetrokken tot
een godsdienst, die in de onwaarde en onmacht van den
natuurlijken mensch zijn uitgangspunt stelt . Daardoor was
de onderwijzersstand meer dan anderen bestemd een ontvankelijke akker to zijn voor de allerhande anti-religieuse
leering, welke van of de zestiger jaren in ons land werd
rondgezaaid, vooral -- gelijk bij de driekwart-beschaving,
welke die stand zich had veroverd, to verwachten is
waar
die kwam in glinsterende paradozen, gisteren van een
Multatuli, heden van eene Ellen Key en de haren .
Zoo werd een steeds grooter deel der openbare onderwijzers tot eene christelijke opvoeding even ongeschikt als
ongenegen . Daartoe eene helpende hand to bieden zouden velen
hunner zelfs in strijd achten met bet beginsel der paedagogie
1) Hand . 2de Kamer 1856/57, blz . 1116 .

HEHVORMING DER OPENBARE SCHOOL .

347

„dat men het kind slechts mag geven wat des kinds is"
tot dit laatste behoort volgens deze opvoeders
voor wie
Markus X . 14 vergeefs is geschreven
de leer van Christus
niet 1). Mr. v a n H o u t e n heeft bereids in 1878 aan deze
opvoeders het wachtwoord gegeven : „Wij weigeren de
noodlottige verouderde voorstellingen telkens opnieuw aan
het opkomende geslacht op to dring en" 2).
.A.ldus door samenwerking van eene a-religieuse overheid
en irreligieuse on derwij zers is de openbare school geleidelij k
geworden tot hetgeen v a n d e r B r u g g h e n in 1857 uitdrukkelijk had gewild, dat zij niet zou zijn : een school
zonder godsdienst, zonder Christendom 3).
Onderricht in allerhande nuttige en gepaste kun.digheden, in lezen, schrij ven, rekenen, aardrijkskunde en wat
niet al wordt op die school gegeven . Doch eene poging om
het kind to doers opzien naar andere dan de zinnelijke
dingen mag er niet gewaagd
dat verbiedt de zoogenaamde
neutralititeit . En tech, hoe noodig zou dit wezen voor het
stadskind, dat geen andere opvoedingsplaatsen heeft dan
de school en de straat . 'Vat voor snort van opvoeding van
deze laatste uitgaat weet men : alwat het kind daar hoort
en ziet is een samenspanning om de zinnelijkheid wakker
to roepen en de verbeelding to bevuilen .
Op de openbare school wardenn de eeuwige dingen niet
ontkend, niet bespot, maar erger : naar de zoo juiste zegswijs
flood gezwegen . Buiten de school, op catechisatie of leering,
mag het kind daarvan hooren, als een bij vak, zooals muziek
en teekenen, flat men bij de opvoeding naar believers in en
nit kan schakelen . Aldus groeit een geslacht op en is reeds
1) Men zie o.a . : T h . M . K e t e 1 a a r in Pro en Contra, Serie III,
no . 7 „Neutraal Onderwije" .
2) Inleiding tot de late uitgave der Bijdragen tot den strijd over
God, eigendom en familie .
3) „Men wil door flat eOne, maar veelbeduidende woord (nl . het
woord „christelijk" in art . 35 der Lager Onderw swet) voor het oog der
wereld verkiaren, flat Nederland voor zijn onderwije niet verkiest eene
8co1e ath©e, zonder godsdienst, zonder Christendom, enkel op humaniteits-

beginselen en grof materialismus gebouwd" : Hand. 2de Kamer 1856/7,
blz. 1004 .
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opgegroeid, dat nooit van den Kerstnacht, nooit van Golgotha heeft hooren verhalen, dat van Bergrede noch Gelijkenissen heeft vern.omen 1). Anderzijds een geslacht, dat zoo
gelukkig is wel van daze dingen to weten, dock die als
eene bijzaak heeft leeren beschouwen, walks buiten hat
dagelijksche levee omgaat, in stede van als hat voor alles
en in alles noodige.
Onderricht in gepaste en nuttige kundigheden
zoa
schrijft de wet voor . Maar van alle kundigheden is de eerst
noodige : de kennis van goed en kwaad en de wetenschaphoe hat kwade to ontwijken en hat goads to volbrengen .
Zonder die kennis stelt alle onderricht slechts in staat em
met to beter uitslag kwaad to d oen, kan hoe voortreffelij ker
onderwijs des to grooter gevaar voor de gemeenschap.
beduiden . Wel is hat, volgens minister K a p p e ij n e, de wil
van den Nederlandschen wetgever, dat in de school van
overheidswege opgericht en bekostigd hat ethische element
niet ontbreke 2)
dock hoe kan die wil ooit werkelijkheid
worden, indien over den grondslag van goed en kwaad niet
mag gesproken worden ? Daar geschiedt dan ook niets van .
De dienstbaarheid der openbare school aan opleiding tot
christelijke deugden is sedert lang niet veal meer dan eene
wettelij ke legends .
Of ernstige christenen dit opgroeien van een geslacht, .
dat God noch gebod kept, lijdelijk mogen aanzien
kan
geen vraag zijn . Daarin trouwens ligt juist oorzaak en doel
van den strijd, die sedert meer dan een halve eeuw ten
behoeve van een christelijk bijzonder onderwijs is gevoerd .
Maar wel is een vraag, of door hat middel van bij zonder
onderwijs alleen eene christelijke opvoeding voor de geheele
natie zal kunnen bereikt worden .
In derdaad is op den wag n aar dat doel reeds een
1) Men laze in dit verband de in de vergadering an leeraren aant
Nederlandsche Gymnasia to Gouda den 29sten Mei j .1 . door Dr . Singe is,.
rector van bet Gymnasium to Utrecht, gehouden reds : „Wat to doen aai
de gebrekkige Bijbelkennis bij onze leerlingen s?"
2) Hand . 2de Kamer 1877/78, blz . 1238 .
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heel eind af~;elegd, zoowel dank de bewonderenswaardige
opofferin g eu van hat particulier initiatief als door de
liberals oplossing 1), welke onze Lageronderwijswet sedert
1889 aan den strijd tusschen kerk en overheid op hat
ouderwijsgebied heeft gegeven . Nog is de werking der
jongste wij zigin g en. dier wet in vollen gang 2). Eu zeker
ook kan in de toekomst nog door den wetgever
langs
de lijnen van hat lime-rapport van 1900
veal worden
gedaan ten behoeve van ears vrij bijzonder onderwijs 3).
Werkelijk vrij toch is dit onderwijs eerst indien alle
nancieele bevoorrechting der ouders, die hunne kinderen
de openbare school doers bezoeken, heeft opgehouden . Het
bedoeld rapport wil zulks bereiken door de gemeenten to
ontheffen vann de kosten van hat openbaar lager onderwijs
en het subsidiestelsel der wet zoodanig nit to breiden, dat
-aan alle, bijzondere en openbare, scholen, walks aan de
wettelijke vereischten voldoen, hare minimum-uitgaven, na
aftrekk der schoolgeldeii, worden vergoed ; eventueele verdere
kosten, walks gemeentebestuur of schoolvereeniging wenscht
aan to wenden, zullen dan uit schoolgeld of vrijwillige
bijdragen
this voor openbare scholen nooit nit de geneentekas
moeten bestreden .
Dit alles is evenwel nog toekomstmuziek . Het beteekent
1) Nu de wet-Mac k a y achttien jaar in werking is, is hat eigenaardig na to lezen, walks gevolgen Minister K a p p e ij n e van deze oplossing voorspelde : de manners, die ons de grondwetsherziening en hat constitutioneele stelsel gebracht hebben, zouden vergeefs hebben geleefd ; hat
staatsverdrag zou zijn verscheurd, in de vorige eeuw door alle gezindheden
under gejubel geteekend en de hoeksteen verbroken van onze nationals
eenheid, dat geloofeversohil staatsgemeenschap niet wegneemt ; de worsteling voor de vrijheid zou to vergeefs zijn geweest, want de oonscientievrijheid, op den buitenlandsehen vijand veroverd, zou zijn vernietigd door
de twisters van de binnenlandsche factien (Hand . 2de Kamer 1877/78,
blz . 1045) .
2) Bij de inwerkingtreding der wet-K u y per -- 1 Januari 1906
waren er 1685 bijzondere en 3255 openbare scholen ; deze cijfers waren in
1908 reap . met 200 en 19 gestegen .
3) Ongeacht of dit bijzonder onderwijs a-religiene dan wel van deze
of gene godsdienstige richting is . Een hardnekkig miaverstand wil hiec
alleen aan roomsche of orthodox-protestanteche soholen denken .
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eene omwenteling in de verhouding tusschen Rijks- en
gemeente-financier. Wellicht is een en ander niet zonder
Grondwetsherziening to verkrijgen 1). In een land van trage
wetgeving als het onze list dat alles dus nic t dann in ver
verschiet Z) .
En wat in afwachting ? Hebben wij ors in dien tusschentijd
die lang kan aanhouden
mete aan to trekken
van het half millioen kinderen, dat de openbare school nog
bezoekt ? 3)
Zelfs, indien de wetgever alle wenschen eenmaal zal
hebben vervuld, zal de openbare school geenszins ledig
staan. Er zullen altijd op haar blijven aangewezen, hetzij
omdat zij een to klein aantal vormen tot oprichtin g serer
eigen school 4), hetzij omdat door ontstentenis van particulier
initiatief eene school naar hue hart ontbreekt 5). Bovenal,
zullen in de steden niet talloozen nit de heffe des yolks
de bij zondere scholen op christelij ken grondslag v oorbij
blijven gear, onverschillig als een groot deel der schare is
geworden voor de hoogere dingen en in die onverschilligheid is gelaten door de zoo geheeten beschaafde standee
Deze vragenn wijzen iederen ernstigen mensch, van
welke richting ook, die wel eene de bekommernis heeft
gevoeld, welke H u g o uitdrukte in zij n
1) Order anderen echijnt Minister H e e m s k e r k van dit gevoelen to
zijn : Hand . 2de Kamer 1908/9, blz. 998 .
2) Minister H e e m s k e r k eel in de Tweeds Kamerzitting van 7 Decem~
ber 1908 o, m . : „En de tijd om het Unie-rapport ale eene herziening van
de Onderwij swet in bet Begeeringaprogram op to semen, is op dit oogenblik nog niet aangebroken en sohijnt in den allereersten tijd niet to zullen
aanbreken" . (Hand. 1908/9, blz. 998.)
3) Op 15 Januari 1908 volgden 563187 kinderen bet openbaar tegenover 316088 het bijzonder onderwije . Bij de inwerkingtreding der wetKuyper bedroegen die oijfers reap . 567764 en 289291 .
4) 25 leerlingen boven zee jaren is het minimum om R,ijkssubsidie
to verkrijgen.
5) Dit initiatief ontbreekt nog ten eenenmale bij de z .g . vrijzinnig-godadienstige richtingen, order welke took talloozen hunne geringe ingenoverberge+n . Gevoelen
meiheid met den geest onzer openbare scholen
die riichtingen zich niet geroepen mede to werken tot het groote doel
bet geheele yolk tot bet Christendom terug to brengen
Diet
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„Main parmi lea progres dont noire age se vante,
Dane tout ce grand eclat d'un sieole gblouissant,
Une chose, o Jesus, un secret m'epouvante,
C'est l'echo de to voiz qui va s'~ffaiblissant",

op den niet langer afwijsbaren plicht, to overdenken, hoe
sari hat kind der openbare school eene godsdienstige opvoeding is terug to geven .
Hierop een antwoord to zoeken wil in het volgend e
hoofdstuk beproefd worden .
II .
,,In de onderwij skwestie stet ik - de facultatie v e splitsing
der staatsschool weder aan de orde van den dag" zoo
schreef G r o e n v a n P r i n s t e r e r eenige dagen voor zijn
dood 1). Dit parool wordt in den jongsten tijd hier en
daar weder opgenomen : onder meer in hat Voorloopig
Verslag betreffende hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor
1908 klonk een echo daarvan door . Men wil dan
ofschoon
hat niet altoos even duidelijk is wat men tenn daze wi1 2)
de gemeentebesturen dwingen of bevoegd makes om bij
genoegzame aanvraag openbare scholen in to richten tenn
behoeve eerier bepaalde godsdienstige gezindheid, als van
roomsch-katholieken, orthodox-protestanten, vrij zinnia-protestanten . Cep die scholen zou dan, zonder belemmering van
neutraliteitsclausulen, een onderwijs worden gegeven naar
de overtuiging van de tot eenzelfde gezindheid behoorende
ouders.
De eenige ofhcieele poging om zulk eene openbare
gezindheidsschool in on ze wetg eving binnen to leiden is
geschied in 1854, inn hat eerste der door Minister v a n
1) Nederlandsche Gedachten, lactate eerie, No . 7, van 29 April 1876
U r o e n s dusgena,amd Christelijk-Historisch testament .
2) Meer bepaaldelijk niet, of met gezindte en gezindheid kerkgenootscbap dan wel richting bedoeld wordt. Het aerate zou weinig doel
treffen in een land ale bet onze, waar de scheidingen in hat godsdienstige
niet samenvallen met de grenzen der kerkgenootschappen : kan men zich
gemengder school denken dan eene ten behoeve van kinderen, die tot de
Ned . Hervormde Kerk behooren
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R e e n e n ingediende schoolwet-ontwerpen : „Waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, mogen afzonderlijke
openbare scholen worden opg ericht voor kinderen van
dezelfde gezindheid" (art . 4, lid 3) .
Of the ns echter, in het stelsel door onze tegenwoordige
schoolwetgeving gehuldigd, die school zou voegen ? Die
vraag moet, meenen we, ontkennend worden beantwoord .
Het onderwijs toch op dergelijke openbare gezindheidsschool zou in wezen weinig verschillen van dat op
eene bijzondere school derzelfde confessioneele richting,
terwijl de eerste het aanmerkelijk voordeel zou opleveren
van geheel nit de overheidskas bekostigd to worden . Het is
dus geen onzekere voorspelling, dat de mogelijkheid om
van de overheid eene openbare gezindheidsschool to verkrijgen de oprichting van bijzondere scholen zees zou
tegenwerken en zelfs tot opheffing van bestaaude scholen
van dien aard zou leiden .
Het systems van ons lager onderwijs wil sedert de wetMa c k a y echter j uist het tegengestelde : het bijzonder
onderwijs steunen en opwekken door subsidies nit 's Rijks kas,
Het gaat hier tusschen twee onderscheidene stelsels,
welke ieder zijne eigen oplossing aan den schoolstrijd vermogen to geven : of
gelij k G r o e n en de zijnen in de
vijftiger jaren verlangden de openbare gezindheidsschool
en voorts tusschen overheid en bijzondere scholen geen
andere verhouding dan een onbelemmerd gedoogen, of
gelijk in 1889 gekozen is
de door het Rijk gesubsidieerde
vrije school en, als aanvulling, n .l. waar de bijzondere school
ontbreekt alsmede ten behoeve van hen, die van het bijzonder
onderwijs geen gebruik willen makers, de overheidsschool .
Wie continuiteit in de wetgeving voorstaat en de
in evengemeld jaar gedane keuze toejuicht, wijl hij
aan vrij onderwijs boven overheidsonderwijs de voorkeur
geeft, moet derhalve de openbare gezindheidsschool van de
hand wij zen . Trouwens die school zou als middel in den
in de voorgaande bladzijden aangeduiden nood slechts in
geringe mate kunnen dienen : wie thane de confessioneele
bijzondere school voorbij gaat, zou dat de confessioneele
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openbare school evenzeer blijven doers
en juist die
voorbijgangers zijn hat doel waarop moat gericht .
Wil men mitsdien een remedie tegen hat godsdien stloos
onderwijs op de openbare school zoeken, zoo dient men to
blijven binnen hat trader der voor alien toegankelijke school .
Cep deze school nu heeft de overheid tegenover de
godsdienstige dingen eene klare roeping : „Hat hoogste
persoonlij k l even ligt in een levers nit hat Absolute . Pat
de Staat dit voor ieder mogelijk moat makes, is zijnn dune
plicht ; maar dan ook mogelijk in dies vrij zinnig en geest,
welke met name on ze on .derwijswetgeving kenmerkt en hem
er toe leidt de bevrediging dezer hoogste behoefte door zijn
rijkdom to steunen"
aldus een liberaal Leidsch hoogleeraar 1).
Dies plicht flu kan de overheid in de eerste plaats
vervullen door eene actieve bevordering van hat godsdienstonderwijs .
De positie, welke zij thane tegenover dat onderwijs
inneemt, vindt men in art . 22 der Lageronderwijswet
omschreven : zij stelt bepaalde siren vast
echter buiten
overleg met kerkbesturen en godsdienstleeraren
, waarop
hat schoolkind vrij kan semen tot hat bijwonen van godsdienstonderwijs ; indien de godsdienstleeraren zulks wensehen,
worden hun voor dat onderwijs verwarmde en verlichte
schoollokalen tar beschikking gesteid .
Pat is weinig -- maar toch schuilt er eene erkenning
in, die bij de beraadslagingen nopens gemeld wetsartikel
in 1878 ook uitdrukkelijk is uitgesproken, dat hat kind
recht heeft op godsdienstonderwijs en hat de plicht der
overheid is de gelegenheid tot hat erlangen van dat onderwijs to bevorderen 2) .
Indies men dies plicht en dat recht erkent, zoo kan
1) Mr . H. K r a b b e in zijae rede bij de aanvaarding van hat hoogleeraarsambt op 4 Maart 1908 : ,,De idea der persoonlijkheid in de etaateleer" .
2) Erkend ook moat worden dat 1878 ten deze verbetering heeft
gebracht . VoOr dies toeh behelsde de wet van '57 niet andere dan dat
de schoollokalen buiten de achooluren voor bet godsdienstonderwijs beechikbaar zouden worden geateld .
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men echter uiet met ears artikel 22 volstaan, dan most hat
godsdienstonderwijs tot een deal van hat openbaar onderwijs
gemaakt en in elks openbare school de gelegenheid geschapen om dat onderwijs to gee ieten .
Daartoe words bedoeld onderwijs opgenomen onder de
de vakken, die, volgens art. 2, lid 1, der wet, hat „lager
onderwijs" vormen . Dientengevolge zal hat deal uitmaken
van hat leerplan in iedere school, terwijl de uren, waarop
hat zal worden gegeven, in overleg met de betrokken godsdienstleeraren behooren to worden vastgesteld . Dwang om
hat godsdienstonderwijs to volgen kan her niet bestaan
wie daaraan niet wenscht deal to nemen, ontvangt gedurende
hat daarvoor uitgetrokken uur ander onderricht of kan hat
godsdienstonderwijs elders buiten de school gaan volgen .
Pit onderwijs zal voorts afzonderlijk voor iedere godsdienstige gezindte gegeven moeten worden, waarbij ieder vrij
blijft den leeraar zijner keuze to volgen . Intusscben zou
voor elken afzonderlijken cursus een minimum van deelnemers kunnen geeischt worden. De leeraren, met meerbedoeld

onderwijs

belast, zullen op voordracht van

hat

betrokken kerkgenootschap worden aan gewezen en daarvoor
van overheidswege eene toelage ontvangen 1).
Pit alles betreft hat godsdienstonderwijs in engeren
zin, het vormend en leerstellig godsdienstonderwijs voor de
oudere kinderen . Daarvoor en daarnaast most echter ten
behoeve der protestanten eene plaats worden gemaakt voor
een voorbereidend godsdienstonderwijs, dat den kinderenn
door lazing nit den Bijbel een uitzicht opent in de geschiedenis van hat Oude en Nieuwe Verbond : gears dog matisch
onderricht, enkel een bekend makers met de gezamenlijke
bron, waaruit alle gezindheden, die den Bijbel in handers
der leekenn stellen, puttee.
De beteekenis van dergel ij ke bij bellezin g op de school
kan voor de opvoeding van hat jeugdig gemoed niet hoog
1) Op een en ander ward reeds dertig jaar geleden door Mr . F a r nc o m b e S a n d e r s aangedrongen in zijn zoo lezenswaardig „School, godsdienst en gezond verstand", opgenomen in deal XX (18756) der Bijdragen
tot de kennis ran hat Staats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur in Nederland .
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genoeg worden geschat . Men leze hoe zelfs een H u x 1 e y
iemand die bezwaarlijk van clericalisme ken beschuldigd
worden
het gebruik van den Bijbel op de school verdedigt 1).
,,Al wet er edels en lieflij ks sluimert in het gemoed
van jonge menschen, dat most wel worden, voor het minst,
gewekt door kennismaking met Oud-Israels wetten van
barmhartigheid, door het hooren van de liederen zijner
psalmisten, door het leeren zien van de schoonheid der gelijkenissen" 2) -- wie, ook zelfs onder hen, die tot geen
perk behooren, zouden dit ontkennen en wie die kennismaking aan hunne kinderen weigeren durven ?
Boven dien we zij n in Nederland, welks teal, welks
historie, welks letterkunde zonder den Bijbel zelfs niet to
verstaan is. L y m a n A b b o t t schreef eens : ,,it is the
function of the school to make its pupils familiar with the
sources of our life
national, social and individual
and
no one source has contributed so much to make the American people what it is, in its political institutions, in its
social organism and its fundamental ethical principles and
spiritual faiths, as has the life and literature of the Hebrew
people" 3). Dit is nog meer den voor het vaderlaud van Dr .
A b b o t t voor de Hollandsche natie wear .
Qnder de huidige wet is het dubieus, of bijbellezing
in dien de ouders daartegen geen gemoedsbezwaar hebben
op de openbare school geoorloofd is : het is afhankelijk van
1) „ I have always been strongly in favor of secular education, in
the sense of education without theology ; but I must confess I have been
no less seriously perplexed to know by what practical measures the
religious feeling, which is the essential basis of conduct, was to b6 kept
up in the present utterly chaotic state of opinion on those matters, without
the use of the Bible . . . . By the study of what other book could children
be so much humanized and made to feel that each figure in that vast
historical procession fills, like themselves, but a momentary space in the
interval between two eternities ; and earns the blessings or the curses of
all time, according to its effort to do good and hate evil, even as they also
are earning their payment for their work ?" (Essays : Science and Education) .
2) Dr . K n a p p e r t : „Godsdienstonderwijs" . Gida 1899, deel I .
3) In zijn ,,The Rights of Man, a study in twentieth century problems" 1901 .
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de vraag, of bet al tan niet als godsdienstonderwijs moet
beschouwd worden . In jure constituendo zou bijbellezing,
naast bet bovenbesproken godsdienstonderwijs, behooren to
worden opg enomen onder de verplichte leervakken ; met
then verstande tat van deze bepaling om bijzondere redenen
b.v.b. indien de schoolbevolking geheel roomsch is
dispensatie kan worden verleend, evenals de ouders voor
hunne kinderen ontheffing kunnen verkrijgen van bet bijwonen der bijbellezing . In onderscheiding met bet godsdienstonderwijs zou voorts de bijbellezing aan de gewone
onderwij zers kunnen worden opg edragen en komt splitsing
tusschen de gezindten bier niet ter rede.
Door eene regeling als boven aangegeven wordt . aan
ieder kind des yolks de gelegenheid gegeven met de eeuwige
dingen bekend to geraken . Het is weliswaar slechts aanbod
van gelegenheid, want dwan g is uitgesloten . Doch indien
de ouders opzettelijk dispensatie hebben to verzoeken om
hunn a kinderen bet godsdienstonderwij s of de bijbellezing
niet to d oen bij wonen, m .a.w. opzettelijk moeten verklaren
aan deze dingen niet to hechten, en indien de uren voor
een en ander tusschen de overige schooluren worden gekozen, zoo schijnt bet geen overm oedige verwachting, tat
niet zoo velen aan tat onderricht zich zullen onttrekken .
De Nederlandsche natie is niet onbodsdienstig, zij is enkel
in sommige barer lagen onbekend geworden met de godsdienstige dingen.
Aldus zou een niet onbeteekenende stag op den goeden
weg zijn gedaan -- dock waarmede niet kan worden volstaan . Voor de overheid treedt nog een tweede plicht op .
Reeds bij de behandeling in 1878 van eerderbedoeld
artikel 22 der Lageronderwijswet werd in de Tweede Kamer
herinnerd, tat de macht, die zich door bet n eutraal onderwijs meester maakt van bet kind, geheel kan to niet doen
hetgeen bet godsdienstonderwijs heeft aangebracht . Pit is
joist. Er moet verhoed worden, tat hetgeen de godsdienstleeraar heeft opgewekt niet weder door den mogelijken
irreligieusen geest van den onderwijzer worde weggerukt .
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Zulks mog en de ouders zelfs als een recht van de overheid
eischen, onafhankelijk van het tot stand komen van bovenbedoelde regeling van het godsdienstonderwijs en al ware
het niet reeds door de Grondwet gevorderd in haar gebod
om bij de inrichtin g van het openbaar onderwij s ieders
godsdienstige begrippen to eerbiedigen .
Hoe aan dien eisch voldoening to geven ?
Door tweeerlei, dat n auw met elkander verban d houdt .
Eenerzijds worde de absolute neutraliteit uit de openbare
school gebannen . Anderzijds worde aan de ouders zeggenschap over de school verleend .
Relatieve neutral teit. Gelijk boven werd aangetoond,,
is ook thans door de wet de absolute neutraliteit niet geboden
dock de wetgever mag ook niet dulden, dat zijne
wet wordt toegepast als hield zij zulk gebod wel in.
Dit punt is op zich zelf reeds eene herziening onzer
wet waard.
Immers zelfs zij, die meenen, dat de overheid ten
aanzien vann het godsdienstig leven des yolks geen roeping
heeft to vervullen, zullen niet kunnen ontkennen, dat de
overheid niet anti-godsdienstig mag zijn, niet partij mag
kiezen ten behoeve van de ongodsdien stigen
en dat
doet de overheid, indien zij den onderwijzer op school een
volstrekt gebod uitvaardigt om van de godsdienstige dingen
to gewagen : ,, .A.bsoluut negeeren is geen neutraliteit ; dan
predikt men deze zeer positieve leer : alles in de wereld
kan zijn gang gaan zonder den godsdienst" 1). Gevraagd
mag daarbij worden, of zoodanig verbod wel to rijmen is
met het zesde hoofdstuk onzer Grondwet, dat elke, middellijke of onmiddellijke, bevoorrechting door de overheid
vann eenige godsdienstige meenin g, dus ook van die der
ongeloovigen, nadrukkelijk uitsluit .
Wel is het de heilige plicht der overheid om ieders
conscientie to eerbiedigen en daarom mag zij niet ouders
nopen hunne kinderen een onderwijs to doers volgen, indien
hun zulks door hun godsdienstig geweten verboden wordt .
1) Ds . J . B, d u B u y in het eerder gemelde nummer van Pro en
Contra .
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Derhalve heeft de wetgever den openbaren onderwijzer ten
aanzien der godsdienstige dingen dezen band
maar ook
geen anderen dan dew band -- aan to leggen, dat hij
zich onthoude van jets to leeren, to doen of toe to laten
waartegen bij de ouders of verzorgers der aanwezige kinderen
gewetensbezwaar bestaat. Ten einde ells dubbelzinnigheid
in de wet voor het vervolg of to snijden zou eene aldus
geformuleerde gewetensclausule het overbodige en immer
misverstane 11 voorschrift van art . 35, lid 2, kunnen vervangen .
Zeggenschap der ouders over de school . Dit is in den
grond niet dan de consequentie van een sedert de wetMa c k a y in onze wetgeving neergelegd beginsel . Het is
dat, volgens welk het volksonderwijs het best behartigd
wordt, mits indien ieder ouder, niet slechts de vrijheid,
maar ook de gelegenheid bezit om zijne kinderen een
onderwijs near zijne eigen overtuiging to verstrekken 2) .
Dit begin sel nu erkenne de wetgever ook binnen de
openbare school : hij gene ook dear aan de ouders zooveel
mogelijk het recht to bepalen, in welken geest hunne
kinderen zullen onderwezen worden . Thans wordt die geest
aangegeven door het corps der onderwijzers, niettegenstaande
negen tiendedeel der ouders het met dien geest oneens is .
.A.an dien wanstand behoort een einde to komen door de
openbare school tot eene zaak der ouders to waken, in
stede van eene zaak der onderwijzers.
De wen daartoe is een gedeelte van het bestuur der
school op to dragen aan eene voor elks school door en nit
de ouders der aldaar gaande kinderen to kiezen commissie .
Tot de aan deze schoolcommissie op to dragen bevoegdheden zou in de eerste pleats behooren : benoeming, schorsiing en ontslag der onderwijzers, zooals dit thane aan het
1) Overbodig wanneer het, gelijk behoort, ale eerbiedsolausule wordt
opgeva1 ; hoe eerder to beter to verwijderen wanneer het a18 absolute
neutraliteitsolausule wordt misveretaan.
2) Het is dat doel, waartoe de Staat san ells soholen, weike aan de

wettelljke vereisahten voldoen, -- openbare of bijzondere, neutrals of niet .
neutrals -- op gelijken voet geidelijken steun uitkeert .
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gemeentebestuur is opgedragen, derhalve mede onder den
thane bestaanden waarborg van goedkeuring door Gedeputeerde Staten in geval van ong evraagd ontslag . Voorts geschiede de bepaling der to onderwijzers vakken door die
commissie in plaats van door den Raad . Dan ook words
onder moor de vaststelling van hot leerplan en van de to
gebruiken boeken onderworpenn aan de goedkeuring van
bedoelde commissie en van den districts-schoolopziener in
stede van aan de goedkeuring van dozen en van Burgemeester en Wethouders .
Men gevoelt, dat hot hoofdmoment in de task van
zulk eons schoolcommissie wordt gevormd door hot recht
van benoeming en ontslag der onderwijzers .
Het kwaad der openbare school is gelegen bij de
onderwijzers, in den geest, die van hunne meerderheid
uitgaat .
Wordt flu voortaan hunne benoeming aau de door de
ouders verkozen commissie opgedragen, dan behoeft doze
daarbij niet alleen naar de bekwaamheid der sollicitanten
to rade to gaan, maar
hetgeen voor de overheid niet
doenbaar en ook niet g eoorloufd is
kan zij mede de
godsdien stige en zedelijke den kwij ze en begin selen der gegadigden toetsen en naar d .ien den reehten mann kiezen.
De groote meerderheid van de ouders, die hunne
kinderen de openbare schooll laten bezoeken, willen seen
onderwijzers, die de door de kinderen to zingers liederen
vooraf n eutraliseeren door daarin zorgvuldig „God" en
„Schepper" to schrappen . Evenmin wenschen zij voor hunne
kinderen onderwijzers, die burs vrijen tijd gebruiken om
den klassenstrijd to prediken 1).
Wordt aan die ouders zelven, door bemiddeling der
schoolcommissie, benoeming en ontslag der onderwijzers in
1) Ook uit eon vaderlandsch oogpunt begint de geest der tegenwoordige onderwijzers bedenkelijke spmptomen to vertoonen. Hot organiseeren van nationals feesten op school word onlangs in hot blad van den
Bond van Nederlandsohe Onderwijzers geheeten : miabruik van morsels
overmacht op hot kind tot hot wekken van eon geestdrift, die niet kan
steunen op ernatige overtuiging .

360

HERVORMING PER OPENBARE SCHOOL .

harden gegeven, zoo zouden dergelijke opvoeders allengs
riot moor bestaanbaar zijn . En met hen zou de anti-godsdienstige atmosfeer uit de openbare school zijn verwijderd .
Dit flu zou eene negatieve, maar daarom riot minder beduidende winst wezen, dat op de openbare school met moor
stelselmatig de grond onvatbaar wordt gelaten, zoo met
gemaakt, voor hetgeen de ouders en godsdienstleeraren
daarin van de din.gen Gods willen zaaien .
Maar er zou ook positief voordeel zijn . Alleen toch
indien de ouders hot recht van benoeming en ontslag der
onderwijzers bezitten, indien zij over hot leerplan, over de
leerboeken zeggenschap hebben, kan hot begrip relatieve
neutraliteit tot zijn recht komen . Ook thane schrijft de
wet niet anders dan eene betrekkelijke neutraliteit voor,
dock, wanneer hot gemeentebestuur met de ouders riot
eensgezind is of de door hot gemeentebestuur benoemde
onderwij zer hot door de ouders gewenschte onderricht riot
kan of wil geven, blijft de relatieve neutraliteit eene vrijheid zonder inhoud .
Uitdrukkelijk mag er hierbij op worden gewezen, dat
doze relatieve neutraliteit riot slechts jets is, dat ten gunste
komt van eene school, waar de ouders alien dezelfde godsdienstige overtuigjng zijn toegedaan, maar evenzeer in geval
de ouders, hoewel van verschillende richting, in dit eene
overeenstemmen dat zij, met B e e t s , voor hunne kinderen
eon onderwijzer wenschen „doordrongen van zijne roeping
om niet slechts den kinderen een.ige kun digheden. aan to
brengen, maar hot gebruik dier kundigheden to regelen en
hot hart dier kinderen to helper vormen naar de wijsheid,
die God hem geeft, en bij hot licht van Diens Woord" 1). Ook
zelfs waar de ouders goon anderen geloofsband bezitten dan
dat zij zich protestanten belijden : in dat geval zullen de protestantsche tradition kunn en gehandhaafd, in de eerste plaats
zoo noodig bij hot onderricht onzer vaderlandsche historie,
welke zonder dat eon dood en onbegrijpelijk ding blijft 2) .
1) „Fantasia en werkelijkheid met betrekking tot hot openbaar
onderwije" 1852 -- maar dat nog gisteren had kunnen geechreven zijn,
2) Herinnerd wordt aan de motie-d e S a v o r n i n L o h m a n, houdende
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Bij dit alles spreekt hot van zelf
en hiervoor mogen
wij ten slotte nog de aandacht vragen
dat, indien de
overheid ten lan gen laatste heron plicht inziet om zich de
godsdienstige opvoeding der kinderen aan to trekken, zij
tevens de aanstaande opvoeders dier kinderen op dat punt
niet zoo onverzorgd kan laten ale thane op de Rijkskweekscholen en -normaall essen hot gavel is .
De vakken, die dear worden onderwezen, zijn niet door
de wet, maar worden bij algemeenen maatregel van bestuur
bepaald . Daaronder treft men niet aan : godsdienstonderwijs of bijbelsche geschiedenis 1). Onder de verplichte
vakken op de Rijkskweekscholen en Rijksnormaallessen
komt voor de gezondheidsleer en daaronder bepaaldelijk
de leer der middelen tot bestrij ding van hot alcoholisme
dit zal niemand in hat Koninklijk besluit misprijzen
dock eene eerste verplichting der overheid is indachtig
to zijn, dat nog een hoogere gezondheidsleer den die van
hot lichaam bestaat . Hot kan toch Been onverschillige
zaak zijn, of de aanstaande opvoeders van one yolk ooit
iets van godsdienst hebben vernomen . Daarom facultatief
godsdienstonderwijs, geregeld zooals boven ten aanzien der
lagers scholen aangegeven, zal in de eerste pleats aan
genoemde inrichtingen moeten worden ingevoerd .
Dan, is hot to veal gevergd, indien voortaan bijbelsche
geschiedenis on geschiedenis van hot Christendom aan die
zelfde instellingen worden onderwezen ? Is de kennis dezer
din gen niet op zich zelve reeds eon der meest ale mentaire
eischen vann beschaving ? En moot die eisch niet to eerder
klemmen, wear hot geldt eon onderwij zer, dit is eon opvoeder, wien de wet zelve opdraagt de kinderen op to leiden
„dat hat geven van behoorlijk onderwije in de beginselen der geschiedenis
met inacbtneming van hat tweeds lid van art . X33 der wet op hat lager
onderwije onmogelijk is" (Hand . 2de Kamer 1883/84, blz . 1280) .
1) Alleen is ten aanzien der kweekscholen voorgeschreven, dat de
Directie, indien de ouders of voogden hear zuiks opdragen, heeft to zorgen,
dat de kweekelingen hunne godsdienstplichten getrouw nakomen en bet
godsdienstonderwijs van de door ouders of voogden aangewezen leeraren
bijwonen,
23
O . ]. IX 12
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tot christelij ke deugden ? Men schrij ve het uitdrukkelij k
in de wet seer, dat de kennis der beginselen vann de
bijbelsche en christelijke geschiedenis een vereischte is
voor ieder
al dan niet vain de bedoelde Rij ksinstellingen
afkomstig
die tot openbaar onderwijzer wil benoemd
worden .
Wij stelden aan het eind van het eerste deel van dit
opstel de vraag, hoe aan het kind der open bare school eene
godsdien stige opvoeding is terug to geven . Het tweede
deel resumeerende kunnen we antwoorden : opneming van
godsdienstonderwijs onder de vakken, die op de openbare
lagere scholen en de Rijkskweekscholen en Rijksnormaallessen worden onderwezen
aanvulling der eischen voor
toelating als openbaar onderwijzer
relatieve neutraliteit
overdracht van het bestuur der openbare school aan de
ouders .
Wij vleien ons niet, dat de verwezenlij king dier vier
postulates zonder vele en velerhaude bezwaren zal kunnen
geschieden

evenwel dit kan een reden zijn om naar

middelen to zoeken, waardoor men de bezwaren uit den
weg vermag to ruimen, nooit een reden om langer werkeloos to blijven zitten . De task, die het hier geldt
onze
natie tot in hare onderste geledingen weder met God en
Zijn gebod bekend to makes
is elke moeite waard ; dat
doel hoog genoeg om ook iedere mislukte poging to rechtvaardigen .

110E EEN GROOTE KAART TOT STAND KOMT
DOOR

W. B. O O R T .

„Overzichtekaart van den Oost-Indischen Arohipel"
achaal 1 : 2 .500 .000, Batavia . Topogr, inrichting . Jan . 1908 .

Fangs het Goenoeng-sari-kanaa,l, dat water van de
Tjilewong afleidt en Batavia voor overstroomingen vrijwaart,
strekken zich eenige mijlen ver woningen nit, die, omgeven
door ruime erven met weelderigen planten groei, meer does

denken aan de villa's langs Velper- of Zeisterweg, dan aan
de deftige woonhuizen op Keizers- of Heerengracht to
Amsterdam . Onder deze woningen vindt men er e~ne, die
zich van de omliggende grootendeels ouderwetsche huizen
onderscheidt door het opschrift „Topographische inrichting" .
Inderdaad was het vroeger slechts een eenvoudig heerenhuis . Thans is daarin deze inrichting van grooten omvang
ondergebracht, waar onder toezicht van 4 officieren en 4
burgerambtenaren ongeveer 40 Europeanen en 100 Inlanders
werkzaam zijn . Doch al mocht het, als men het gebouw
van buiten beziet, verwondering wekken, dat dit talrijk
personeel, de IXe afdeeling van het Departement van
Oorlog vormende, daarin werkzaam kan zijn, die verbazing
zal spoedig verdwijnen, indien men de inrichting bezoekt .
waar to voren kleine vertrekken met laag dak stonden,
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die den bedienden van het heerenhuis tot verblijf strekten,.
en die later, toen de topographische dienst zijn tegenwoordigen bloei nog niet bereikt had, ook nog wel lithographer
en steendrukkers herbergden, vindt men thane mime,
luchtige en vooral lichte vertrekken, en waar eenmaal
kokospalm en pisangstruik op het uitgestrekte erf weiig
tierden, treft men thane de verschillende etablissementen
aan, waar teekenaars, photographer, instrumentmakers en
boekbinders hunne werkzaamheden verrichten. Van 's morgens 8 uur tot namiddags 2 uur wordt bier bijna onaf
gebroken gearbeid en, bet zij ter eere van den topographi
schen dienst gezegd, veel tot stand gebracht .
Veel wordt tot stand gebracht, in dat opzicht spreken
de cijfers duidelijk. Sedert 1880 toch, toen bet aantal
vervaardigde kaarten en drukwerken nauwelijk 60 .000 bedroeg, steeg dit getal om in 1903 bet millioen dicht to
naderen, en dit aantal zal nog belangrij k hooger worden
door de centralisatie der openings- en kaarteeringswerkzaamheden, welke in 1905 tot stand kwam 1). Toen toch
werd bepaald, dat een groot deel der werkzaamheden op
bet kaartwezen betrekking hebbende, en die to voren bi,
verschillende takken van dienst, n.l, spoorwegen, boschwezen, irrigatie, mijnbouw en kada,ster worden uitgevoerd,,
voortaan door den topographischen dienst zouden verricht
worden . Poch niet alleen veel, maar ook goed werk wordt
geleverd, dat zoowel topographische, ale lithographische
waarde heeft. Pit laatste staat ter beoordeeling van elkeen
die de voortbrengselen van de topographische inrichting
gebruikt, en dit zijn velen . Maar weinige, vermoed ik,,
bedenken welke uitgebreide werkzaamheden noodig zijn
alvorens kaart, grafiek of teekening voor bet publiek ver-krijgbaar is .
Om dit nader toe to lichten, diene eere beschrijving
van de wijze waarop de overzichtskaart van den Oost1) Zie voor meerdere bijzonderheden : „De centralieatie der openingsen kaarteeringswerkzaamheden in Nederlandsch-Indie" . Jaarversleg vans
den Top, dienst over 1905 blz . 109 e, v.
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Indischen Archipel, schaal 1 : 2.500.000, tot stand kwam 1).
In October 1905 rijpte bij den chef van den Topographischen dienst list plan om een overzichtskaart van onze
Oost-Indische bezittingen to does vervaardigen, waarop in
een klein bestek en tag en niet to hoogen prij s de voornaamste gegevens op topographisch gebied van deze eilandeng roep zouden bij een gebracht worden . Een kaart die vooral
den onderwijzer bij schoolgebruik en list publiek, dat met
belangstelling de vraagstukken en gebeurtenissen in onze
iolonien volgt, van nut zou zijn. Men stelde zich voor,
dit doel list best to bereiken door een kaart to ontwerpen,
die door hare afmetingen geschikt zou zijn voor wandgebruik in de scholen, dock die overigens, in 6 bladen
verdeeld, in een portefeuille een g oede plaats zou vinden
in kantoor en huiskamer.
„Bestond er behoefte aan een dergelijke kaart '" Pit
was een eerste vraag, die zonder schroom bevestigend be.antwoord kon worden . Want wel bestaan er talrijke
kaarten en atlassen van onzen Archipel 2), en de ontwerpers dragen veelal op aardrijkskundig gebied goedklinkende
names, dock grootendeels zijn deze kaarten verouderd .
Niet verouderd is de bij de Topographische inrichting
to 's Gravenhage gereproduceerde atlas van J . W. S t e mf o o r t en J. J. t e n S i e t h o f f, die wel is waar reeds
1) De „overzichtskaart van den 4 .-I . Archipel", schaal1 : 2 .500 .000,
met bijbehoorende alphabetische naamlij st, wordt na toezending van een
postwissel, groot f 8 .50, aan den Chef van den Top . dienst to Batavia,
aan elkeen toegezonden ; ook bij de boekhandelaren J . S m u 1 d e r s & Co .
to 's Gravenhage, Spuistraat 55 zijn exemplaren voor den verkoop aanwezig .
De afmetingen van elk der zee bladen zijn 0 .74 en 0 .62 M .
2) Eene opsomming van de belangrijkste kaarten en atlassen van
onze kolonien vindt men in „v . L i t h ' s Encyclopedia van Ned .-India" onder
hat artikel „kaartbeschrijving" . Onder meer worden daar vermeld atlassen
van D o rn s e i f f e r (laatste druk 1894), van W . v . G elder (2e uitgave
1890), van W . J . H a v i n g a (1885) en van F . B ruin s (1889), en een
groot aantal overzichtskaarten, verschillend in schaal en afmetingen, die
thane meerendeels meer historische dan geographische waarde hebben ; die
van P . It . B o s, R . 11 . R ij k e n a en W . v . G e 1 d e r is een van de bekendste, die in vale inrichtingen van onderwijs wordt aangetroffen .

HOE EEN (ROOTS KAART TOT STAND KOMT .

3616)

gedurende de jaren 1883 t/m . '85 op last van het Departement van Kolonien werd uitgegeven, dock waarvan de
verschillende kaartbladen herzien werden, zoodat men in
1907 over een geheel verbeterden herdruk beschikte 1) p
Doch men heeft her to doen met een atlas die en door
omvang en door prijs weinig geschikt is om in handen van
velen to komen, en die den gebruiker wel goede kaarten
van de verschillende eilanden of eilandgroepen, dock een
weinig overzichtelijk geheel van den Archipel biedt .
Een tweeds vraag, n .1 . van welke projectie gebruik
gemaakt zou worden, kwam daarna aan de orde . Er werdd
besloten de Mercator-projectie to bezigen, waarbij het aard
oppervlak als een cylinder beschouwd wordt .
De beantwoording eener derde vraag, n .1 . op welke
schaal geteekend zou worden, was minder eenvoudig en
gaf aanleiding tot langdurige besprekin .g, eindigende met
het vaststellen der schaal op 1
2.500.000. Was een dergelijke verkleining tot een 2 1/2 millioenste van de ware
grootte gewenscht en noodzakelijk ? Noodzakelijk inderdaad,,
indien men zich aan het begrip „wandkaart" wilds houden
en het aantal kaartbladen niet overmatig opvoeren . En
gewen scht ? Ja en neen .
Voor een eiland als Borneo, ter grootte van 736 .500
K.M2. 2) en met een bevolkingsdichtheid van nauwelijks 2
personen per K.M2. 8), is een schaal van 1 : 2.500 .000 alleszins voldoende om alle mogelijke details aan to geven ;
voor het zooveel minder uitgestrekte Java en Madoera
(131.508 K .M2.) met 218 menschen per K.M2. is ze echter
1)

De „Atlas vain Nederl . Oost-Indie" (omgewerkte atlas van J . W .

Stem f o o r t en J. J, ten S i e t h o f f) werd gedurende de jaren 1897 t/m .
1904 samengesteld op het Top . bureau to Batavia, gereproduceerd bij de
Top . inrichting to 's Gravenhage 1898 t/m . 1907, en uitgegeven op last
van het Dep . v . Kol. Deze atlas bestaat uit 16 kaartbladen, op verschil-

lende schaal geteekend ; de prijs van eon gebonden ezemplaar is f 22 .50 .
De schaal der bijbehoorende overzichtskaart is 1 6 .500 .000 .

2) Zie voor de verhouding der grootte van de eilanden „Ned . Oost .-

en West-Indiz" door Dr . H . Blink dl . I blz, 22 .

3) Zie voor de bevolkingsdichtheid op de eilanden „Nederl . Oost .-

en West-Indie" door Dr . H . Blink dl . I blz . 451 .
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ten eenenmale onvoldoende en moeten vale belangrijke
taken achterwege gelaten worden 1). Zoekt men evenwel
op een kaart hat nog zoo weinig bekende Nieuw Guinea,
dat Borneo nog in grootte overtreft, dan ziet men vale witte
plekken, die een treurige getuigenis afleggen vann onze
onvoldoende kennis van dat gedeelte van den Archipel .
Duidelij k wordt hat hierdoor, waarom de kaarten van
verschillende eilanden, die in den loop der jaren ontworpen
warden, in schaal en afmetingen van elkaar of wijken ;
begrijpelijk ook, dat door de vaststelling van ~~n schaal
voor den geheelen Archipel teleurstellingen niet kunnen
uitblijven . Zoo was men verplicht op onze overzichtskaart
o.a. wat Java betreft een grout aantal namen van plaatsen
en vale wegen achterwege to laten, hoewel men er in
slaagde de namen van garnizoensplaatsen, van de zetels
der ambtenaren van binnenlandsch bestuur, van de havenplaatsen door de bootee der Kon . Paketvaartmaatschappij
aangedaan, of voor den algemeenen handel opengesteld, to
vermelden.
Nadat de wenschelijkheid der vervaardiging erkend was
en projectie-wijze en schaal vastgesteld waxen, namen de
werkzaamheden een aanvang, welke zich allereerst bepaalden
tot hat berekenen van de afmetingen der bladen, het nitzetten van parallellen en m eridianen en hat ontwerpen der
6 schetsteekeningen, waarop alle gegevens bijeengebracht
en nauwkeurig geteekend zouden worden . Hat ontwerp
van de kaart alzoo ; waarbij het in de eerste plaats aankwam
op beoordeeling en vergelijking van de verzamelde gegevens,
eerst daarna op nauwkeurig overnemen, zorgvuldig vergrooten
of verkleinen van hetgeen bruikbaar geacht werd .
Allereerst was het noodzakelijk zich omtren .t de Jigging
der eilanden to vergewissen, daarna om ze nauwkeurig to
teekenen ; waarbij veal gebruik gemaakt werd van door den
hydrographischen dienst vervaardigde kaarten . Vooral voor
1)

Een schaal van 1 : 500 .000 is voor daze eilanden gesehikter (tie

de „Overziahtskaart van Java en Madoera", Top . inr. Batavia 1905, in 8
bladen, prijs f 8 .-) .
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het aaugevenn der kustlijnen waren deze marine-kaarten van
groot nut, hoewel ook thans groote voorzichtigheid noodig
was en vooral met den ouderdom der kaarten rekening
moest gehouden worden .
Hoezeer toch een kustlijn zich wijzigt, bleek o .a.
eenige jaren geleden bij de herziening van de d~tailbladen
der residentie Batavia . In de jaren 1869 t/m 1879 had
de eerste opmeting van dat gewest plaats, ongeveer 25
jaar later van 1898 t/m 1904 werd hetzelfde terrein wederom
in bewerking genomen . Het bleek toen dat de, kustlijn
geheel vervormd was en dat o .a. in de nabijheid der hoofdplaats Batavia op sommige plaatsen aanslibbingen ter
breedte van ± 60011 . hadden plaats gehad, terwijl belangrijke
wijzigingen vooral bij de riviermondingen opgemerkt werden 1).
Elders in den Archipel, o .a. op Atjeh's Noordkust, doet de
Jigging der nederzettingen en van overblijfselen uit het
Portugeesche tijdperk in het begin der 16e eeuw aan vervorming van de kustlijn denken.
Ook word in Midden Java met zekerheid vastgesteld,
dat rijzing

en dating van den bodem had plaats gehad ;

bij de uitvoering van eene secundaire driehoeksmeting in
1902 bleek, dat sedert de trianguleering van Java door
Prof. J . A . C . 0 u d e m a n s in 1856/1857 de kustlijn in
Japara belangrijk gezakt was . Hot visscherseiland, waarop
vroeger een triangulatie-pilaar gebouwd was, li gt thane
onder den zeespiegel en verraadt slechts zijne aanwezigheid
bij noodweer door het daar ter plaatse verongelukken van
prauwen . Een ander driehoekspunt (Poelopandjang), vroeger
8 .5 M. boven zeepeil, list nu ± 3 M. boven de zee, terwijl een pilaar bij Oedjoengpiring reeds door de zee omspoeld wordt Z) .
Dat daarenboven talrij ke natuurverschijnselen, zooals
vulkanische uitbarstingen, vloedgolven, overstroomingen en
aardschuivingen, belangrijke wijzigingen in de topographi1) Zie ,,J aarverslag van den Topographiachen dienat in N . I ."
1906 blz . 64 e . v .
2) Zie „Jaarverslag van den Topographiachen dienat in Ned-Indict"
1905 blz. 25.
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sche gesteidheid ten gevolge hebben, behoeft na de ramp
in Zuid-Italie van December j .1 . en de aardschuiving in de
residentie Cheribon bij kampong Tjiboeboehan van enkele
weken geleden nauwelijks in herinnering gebracht to worden .
Trouwens onze Archipel had in dat opzicht reeds voldoende
vermaardheid . Menn denke aan de beide uitbarstingen van
de Krakatau, o.a. die van. 1883, waardoor een gedeelte van
het eiland verzonk, aan die van de Goen oeng Keloet op
Oost-Java in 1901, van de Galoenggoen g in de Preangerregentschappen (1894) en zoovele andere ; ook aan de vloedgolf, die in 1906 het grootste gedeelte van het eiland
Simeuloe Tjoet nabij Atjeh's Westkust met zijne bewoners
deed verdwijnen .
Naast de natuur heeft men ook, zij het in nog mindere
mate van belang voor ouze overzichtskaart, rekening to
houd.en met den mensch, die door spoorwegaanleg, havenbouw, bijbouwingen en doorgravingen voortdurende bijwerking van het kaartenmateriaal noodzakelijk maakt . Een
sprekend voorbeeld hiervan vindt men in het jaarverslag
van den Topographischen dienst in . Ned.-Indie (jaargang
1905 pl . V .), waar de talrijke wijzigingen, die het wegennet
der Bandoenghoog vlakte sedert 1875 ondergaan hebben,
zi~n aangegeven .
Voorzichtigheid alzoo bij het teekenen van de kustlijn,
grootere voorzichtigheid nog bij de werkzaamheden, die
thane volg en n .1 . het inteekenen van de details der kaart ;
want bezigde men voor de omtrekken der eilanden gegevens
verzameld door g oed geoefend personeel van den h .ydrographischen dienst, voor het overige had men slechts to beschikken over verschillende soorten van materiaal, waaronder van zeer verdacht gehalte .
Van Java en enkele kleinere eilanden, geheel topographisch opgemeten, waren goede gegevens to over ; van
Borneo eveneens wat de Welter-afdeeling van dat eiland
betreft, terwiji do zooveel uitgestrekter Zuider- en Oosterafdeeling slechts gebrekkig bekend was ; waardoor men
zich veelal met vluchtig vervaardigde schetskaarten moest
behelpen . Voor Celebes, met uitzondering van Goa, Boni
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en Minahassa, maakte men eveneen s gebruik van talrij ke
patrouille-schetsen om tot een dragelijk geheel to komen,
terwijl voor hat eiland Sumatra een ware staalkaart van
gegevens voorhanden was 1). Van de Westkust van dat
eiland [de residentien Padangsche Boven- en Benedenlanden in Tapanoeli] warden tusschen de jaren 1890 tot en
met 1907 goede topographische kaarten vervaardigd ; van
de meer Zuidwaarts gelegen residentien Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang en Djambi beschikte men
over minder volledige gegevens, door de triangulatie-brigade
verzameld, terwijl carat in 1906 met topographische opmetingen een aanvang ward gemaakt ; van de residentie
Sumatra's Oostkust bestaan slechts verouderde kaarten 2),
terwijl men voor de tot voor enkele jaren onafhankelijke
binnenlanden beschikte over schetsen, die aan deugdelijkheid veal to wenschen overlieten 3). Ten slotte zij nog
vermeld, dat van hat gouvernement van Atjeh en. Onderhoorigheden, waar door de onvoldoende veiligheid triangulatie-werkzaamheden nog steeds achterwege bleven, veelsoortige, niet alle even vertrouwbare gegevens bestaan . De
geschiedenis der opneming van Atjeh leert ons, hoe men
zonder rnethodisch plan en zonder vaste basis (driehoeksnet) wel vale gegevens kan verzamelen en goede kaarten
van gedeelten kan samenstellen, dock hat vervaardigen van
1) De stand der cartographic in onze kolonien wordt uitvoerig behandeld in een artikel „De militaire cartographic in Nederl .-India" door
J. J . K . E n t h o v en . Ind. Mil . Tijdsehrift 1905 lA deel blz. 271 e, v .
2)

Een overzicht van hat gewest, schaal 1 :200 .000, en van de afdeeling

Deli, schaal 1 :100.000, waren de resultaten van een zeer vluchtige en op
seen wiskundigen grondslag berustende opneming, dateerende van de jaren
1877-1882 . O .a, met hat oog op de grensregeling van de verschillende
aelfbesturende landschappen zijn daze kaarten onvoldoende . Einde 1907
ward een aanvang gemaakt met de trianguleering van hat gewest, in 1908
met de grensmetingen, die aan de topografieche opmeting voorafgaan .

3) Men vergelijke de in 1905 bij hat Top, bureau to Batavia ver-

caardigde schetskaart van eeu deal der Bataklanden, schaal 1 : 250.000, met
de later verzarnelde gegevens, waarvan inzage to verkrijgen is bij hat
„Batak instituut" to Leiden (Breeetraat) . Zie verder ook K . Aardr, gen.
2e aerie deal XX V 1908 ad . 6 . „Kartografische Ergebnisse meiner Reisen
durch die Karo- and Pakpak Bataklanden" van Prof . Dr . W i 1 helm V o l z .
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een volkomen correcte overzichtskaart tot de vrome wenschen blijft behooren 1). Ret volgende voorbeeld moge dit
duidelijk makers.
Toes van Februari t/m . Juli 1904 de toenmalige
Luit . kolonel G . C . E . v a n D a a l e n zijn bekenden tocht
door de Gajo- en Alaslanden volbracht, werd de colonise
vergezeld door een officier en twee onderofficieren van den
topographischen dienst, manners die als vertrouwde opnemers bekend stonden . Ret gelukte aan dit goed geoefend
drietal om, zonder de colonise in hare snelheid to hinderen,
met behulp van zuivere instrumenten (boussole tranchemontagne en bakens) geen oppervlakkige schetskaart, dock
een topographische kaart van het doorloopen terrein to
vervaardigeu, waarbij groote nauwkeurigheid betracht werd .
Toch bleek het later, dat de lengte van den afgelegden
weg van Lho-Seumawe op Atj eh's Noordkust tot Siboga,
in de residentie Tapanoeli op Sumatra's Westkust, niet
overeenkwam met die welke vies of to leiden nit den afstand
tusschen deze beide kustplaatsen, ontleend aan de marinekaarten 2). Bevreemding kan deze uitkomst niet wekken,
daar men bijna een half jaar zonder controle gewerkt had .
Van trianguleering was in dit geheel vijandig g ebied Dog
geenn sprake geweest, tot astronomische plaatsbepalingen
waresn de opnemers niet in staat . Elke kleine font in de
hoekmeting, in horizontaal of vertikaal verband, elke
onnauwkeurigheid in de afstandsbepaling, elke miswijzing
1) Sedert 1873 was opnemingsperaoneel op .A.tjeh werkzaam, dock
eerst in 1901 slaagde men or in een dragelijke overzichtskaart, achaal
1 :500 .000, eeret in 1903 een vrij goede overzichtskaart in 16 blades, achaal
1 :200.000, aamen to stellen . Ten deele moet dit evenwel toegeschreven
worden aan de omatandigheid, dat men zich van 1884--1896 achter de z .g.
geconeentreerde linie had opgesloten en niet in de binnenlanden was door .
gedrongen . In 1905 bij de samenstelling der detailbladen (16 X 25 blades,
achaal 1 :40 .000) kwamen herhaaldelijk moeilijkheden bij de aansluiting
voor, grootendeels een gevolg van de gebrekkige werkwijze .
2) Zie „Eene waarschuwing tegen een foutieve kaart" door D e1. Tijdschrift Kon . Aardr, genootschap 2e eerie D1 . XXIP No . 1 blz.
prat
99 en ook „Eene opmerking naar aanleiding van eene waarschuwing tegen
een foutieve kaart" door S n e p v a n g e r a, idem No . 4 blz . 682 .
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van de naald van het kompas door magnetische storingen,
bleef dus onopgemerkt, en elk dezer op zich zelf wellicht
onbelangrijke verschillen deed zich hoe langer hoe meer
gelden en leidden tot een onjuiste einduitkomst .
Waar het ervaren en goed geschoold personeel niet
altijd mogelijk is onnauwkeurigheden to ontwijken, daar
baart het ongetwijfeld geen verwondering, dat ongeoefenden,
werkende met minder zuivere instrumenten, ja, zelfs veelal
op het oog en den pas en met een eenvoudig zakkompas,
dikwijls zulke grove fouten makers dat de schetsen nauwelijks bruikbaar zijn .
Dit laatste was het geval op Ceram . Van dit vrij uitgestrekte eiland der Molukken was tot voor weinige jaren
slechts de kuststrook bekend, want destijds bracht de
koloniale politiek weinig mee zich in de binnenlanden to
wagers en met de Berg-Alfoeren in botsing to komen . De
inzichten van den tegenwoordigen gouverneur-generaal
brachten ook her verandering, en niet lang na zijn optreden doorkruisten talrijke colonnes en patrouilles het bergland. De commandanten dezer afdeelingen lieten zich op
topographisch gebied niet onbetuigd, en al spoedig werden
vele schetsen naar de topographische inrichting te Batavia
opgezonden . Daar zat men echter met deze weinig
systematisch, blijkbaar onnauwkeurige, dikwijls zonder schaal
deze was althans niet vermeld
geteekende calques,
duchtig verlegen, daar het niet gelukte ze tot een bruikbaar geheel to vereenigen, en eerst later, toesn een geoefend
topograaf een kaart van de voornaamste verbindingen gemaakt had, slaagde men er in dat gedeelte der overzichtskaart in to schetsen . Van de eerst versmaade calques
werd toen gretig gebruik gemaakt, ter verbetering ook van
een to voren (1905) vervaardigde schetskaart van Ceram,
schaal 1 : 200.000, die, berustende op allerlei o .a. ook mondelinge gegevens, in vele opzichten onjuist bleek to zijn .
Men make uit die voorbeelden niet de gevolgtrekking,
dat slechts door deskundigen verzamelde gegevens op de
topographische inrichting naar waarde geschat worden ;
want zoo ergens, dan is het daar, dat men elke teekening .

HOE EEN GROOTE KAART TOT STAND KOMT .

373

of schets, hoe nietig ook, onderzoekt, alle resultaten
napluist om er het goede uit over to nemen ; zelden wordt
eenige bijdrage ais onbruikbaar terzijde gelegd, en menige
voorloopige schetskaart ziet bij die inrichting het licht,
waaraan geen of weinig door topografen verzamelde gegevens
ten grondslag liggen .
Men zou licht denken, dat een dergelijke kaart, uit
verspreide gegevens, ja dikwijls slechts met behulp van
reisverhalen of volksoverleveringen, samengesteld, onbruikbaar zou zijn ; toch zij men voorzichtig in zijn oordeel en
ontzegge ze niet to spoedig, vooral practisch, nut.
Een sprekend v oorbeeld hiervan meldt ons Dr . C .
S n o u c k H u r g r o n j e in zijn werk „ Iet Gaj gland en
zijne bewoners" 1). In het voorbericht deelt de schrijven
mede, dat hij destijds een intelligenten Gajoeer ontmoet
had, die „een groot deel van het Gajoland nit eigen aanschouwing kende en uitmuntte door natuurlij lien topographischen zin" . Met behulp van dezen inboorling, die een
rijk materiaal voor de geographic van zijn vaderland ver
schafte, en van vele andere Gaj oeers, gelukte het den
kapitein-adj udant P . J. S p r u y t een figuratieve kaart to
ontwerpen van een landstreek die voor zooverre bekend
nog door geen blanke betreden was .
Veel taaie volharding, veel practische zin, scherpzinnigheid en taalkennis waren noodig om van lieden met wie
men in denkwijze en taal zoozeer verschilde de verlangde
inlichtingen to verkrijgen . Met onverstoorbaar geduld
begon men op elke plaats opnieuw inlanders nit to hooren
en hen teekeningen in het zand of met lucifers op eenn
tafel to laten makers, waarop de richting en de afstanden
tot punters in het binnenland werden aangegeven, waarbij,
de namen van nederzettingen, de richting en Jigging van
bergketenen en de loop, in elk geval de stroomrichting,
van rivieren die overgetrokken waren, vermeld werden . Tot
moeilijkheid leidde hierbij de omstandigheid, dat de Gajoeer,,
onbekend met onze lengte-maters, zich bij het aangeven van,
1) Batavia,

Landadrukkerij 1903 .
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afstanden bepaalt tot het aantal marschdagen, noodig om
eenig punt to bereiken, overigen s zich slechts beroepende
op den stand van de zon . Ten goede kwam het hierbij
ongetwijfeld, dat de inlander zich gemakkelijk orienteert en
de hemelstreken steeds met juistheid weet aan to geven .
Zoo zal men bij voorbeeld op Java bij navraag, near den
weg van elk dessabewon er het antwoord krijgen : „U
moet near het Noorden loopen en den Westwaarts afslaan,
en den staat het huffs aan de Noordzijde van den weg",
ja zelfs hoort men op Java bij het versjouwen van zware
vrachten niet de aanwijzing „iets near links", dock „iets
near het Oosten", wet dadelijk door den minst ontwikkelden
koelie begrepen wordt .
Later werd de kaart van het Gajoland door een officier
van den topographischen dien st herzien en over de Alaslanden uitgebreid met behulp van nadere gegevens van
Gajoeers en Alassers . Eenige jaren later bleek het den
majoor G . C . E, v a n D a a 1 en, die voor de eerste meal dat
gebied betrad, dat deze kaart in vele opzichten een vrij
getrouw beeld van de werkelijkheid gal, hoewel onnauwkeurigheden niet ontbraken . Bij dezen eersten tocht en ook
later nog was ze van veel nut . Trotsch mag de vervaardiger
flier kaart er op zijnn zulke uitkomsten bereikt to hebben .
Tilt het voorgaande
en hiermede keeren wij tot
onze Archipelkaart terug
moge het duidelijk worden,
flat het geen gemakkelijke task is voor de ontwerpers van
een kaart de verzamelde gegevens near waarde to schatten,
to vergelijken, to vergrooten of to verkleinen, ja to vervormen dikwijls, om zoodoende tot een goed geheel to komen .
Veelal ondervond men hierbij steun ; enkele malen
stuitte men ook op tegenwerking . Onvoldoende huip
ondervond men o .a . van een ambtenaar van het binnenlaiadsch
bestuur, die een schetskaart van een eilandengroep onder
zijn bestuur, welke kaart door een voorganger ontworpen
was, met verzoek om bijwerking ontving, dock ongewijzigd
terugzond met de aanteekening, flat dergelijk slecht werk
zijn aandacht niet waard was . Hij liet echter na beter
werk to leveren .
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Ook de omstandigheid, dat vale lieden er de voorkeur
aan gaven om verzamelde gegevens in eenig tijdschrift to
publiceeren, instede van ze aan de Topographische inrichting
op to zenden, leidde herhaaldelijk tot vertraging .
Ook de driehoekige vorm van den A .rchipel gaf moeilijkheden voor den ontwerper, daar hij zich tar verkrijging
van een rechthoekig geheel genoodzaakt zag ook de omliggende landen n .1 . hat vasteland van Australia, van .A.zie
met hat schiereiland Malaka, de Philippijnen en vale kleinere
eilanden en eilan den groepen, inn bewerkin g to nem en . Wel
verhoogde dit de waarde van de kaart, maar men had
slechts onvoldoende gegevens dier landen en moest grootend.eels afgaan op handatlassen net kaarten op zeer kleine
schaal . Pogin gen om op andere wij ze kennis omtrent die
bezittingen van vreemde mogendheden op to doen, faarldenn
in vale opzichten ; van. Portugeesch Timor was zelfs op hat
consulaat to Batavia geen enkele kaart ; van Britsch en
Duitsch Guinea was al even weinig bekend als van ons
eigen gebied op dat eiland ; op de Philippijnen schenen
eerst de A merikan en met een regelm atige opmetin g begonnen to zijn, waarvan n og weinig gepubliceerd was ; van
Britsch Noord-Borneo ward een kaart bemachtigd, waarop
m.eer op horizontaal dan vertikaal verband acht was ge-

slagen ; van Siam ward mats aangetroffen . Slechts van de
En gelsche protectoraatsl an den op Malaka warden met behuip vann hat Nederlan.dsehe consulaat to Singapore behoorlijke kaarten ontvangen .
S t i e l e r' s en 1 n d r e e' s handatlassen, benevens de
„Directory and chronicle for China en Japan etc ." 1907
moesten overigens de noodige gegevens verschaffen, hetgeen
door de onvolledigheid en de onnauwkeurigheden die eenn
natuurlijk gevoig van vergrootingen zijn, tot een minder
deugdelijke bewerking moest leiden . Daarenboven warden
er ook fouten in aangetroffen ; zoo vermelden o .a. zoowel
Stiele
laatste uitgave, als de „Directory etc ." van 190'
een onderzeeschen kabel tusschen Saigon en Bangkok,
welke slechts in project bestaan heeft . Ook bleak de grenslijn tusschen . Siam en Fransch Indo-China niet naar

is
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behooren geteekend ; of de ligging van enkele landschappen
of plaatsen was onnauwkeurig aangegeven, zoodat de
nieuwe grenslijn, bepaald bij de Franseh-Siameesche overeenkomst van 1007, niet naar behooren vastgesteld kon
worden .
Maar ook deze moeilijkheden kwam men to boven, en
daarmede naderden de schetskaarten ongeveer een jaar na
den aanvang van het werk hare voltooiing .
Te vergeefs zou men op deze teekeningen naar namen
zoeken, deze waren met eenvoudige letters op afzonderlijke
calques van doorschijnend papier geschreven . Veel moeite
had men aan den vorm der letters niet besteed, en waarom
dit niet noodig was, zal uit de beschrijving der werkzaamheden die nu volgen, voldoende blijken . Het kwam er
slechts op aan om to weten welke namen later op de kaart
moesten voorkomen, en dit gaven de calques voldoende aan .
De werkzaamheden voor het vermenigvuldigen van de
kaart, die in verschillende kleuren langs photo-lithographischen weg zal vervaardigd worden, nemen thane een aanvang.
Onder photo-lithographic verstaat men in 't algemeen
de methods om van een orgineel met behulp der photographic een beeld over to brengen op een steep of plaat,
welke toelaat het origineel met de drukpers to vermenigvuldigen . Er zijn twee hoofdmethoden van photo-lithograhie, n .l . de directs en de indirecte ; de laatste wordt
voor onze overzichtskaart gebruikt .
De werkzaamheden bestaan allereerst in het maker
van enkele z.g. blauwdrukken d .w.z. afdrukken op stevig
papier in lichtblauwen drukinkt, waarop alle lijnen die op
de oorspronkelijke schetskaart voorkomen slechts even
zichtbaar aangegeven zijn . Hoe dergelijke afdrukken verkregen worden, last ik thane in het midden, daar bij de
latere reproductie-werkzaamheden ongeveer hetzelfde plaatss
vindt en ik ze daarbij meer uitvoerig bespreken zal .
Genoeg zij het, dat er in de teekenzaal ongeveer een_
week nadat de schetsteekeningen dat etablissement verlaten
hebben een even groot aantal blauwdrukken worden be-
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zorgd, as de latere kaart kleuren zal moeten vertoonen .
Met groote zorg worden deze blauwdrukken „opgeteekend", waaronder to verstaan is, dat de lichtblauwe
lijnen en punters met O.-Ind, inlet nagetrokken worden,
met dien verstande evenwel, dat een teekenaar op een eersten blauwdruk rivieren, kustlijnen, meren enz ., kortom
alles wat men op de kaart met blauw wenscht aan to geven,
overtrekt ; een andere teekenaar op een anderen blauwdruk,
eveneens met zwa,rten inlet, de roode wegen, de met rood
aan to duiden vuurtorens enz . aangeeft, terwijl weer een
derde zich belast met op een derden blauwdruk alles wat
zwart moet worden op de latere kaart na to trekken en
zoo gaat dat voort, totdat ten slotte alle lijnen en teekens
van de oorspronkelijke schetsen op een der blauwdrukken
voorkomen .
Het behoeft nauwelijks vermelding, dat het hier op
groote nauwkeurigheid aankomt, immers een to kort getrokken lijn veroorzaakt bij het drukken een onvoldoende
aansluiting der kleuren, een to ver doorgetrokkene lean
oorzaak zijn, dat een rivier over eenn weg, een weg in zee
doorloopt, terwijl een zij waarts verplaatste lijn ten gevolge
lean hebben, dat later een rivier naast het ravijn stroomt,
dat een spoorbaan in de bedding der rivier loopt .
Doch dit werk is den inlander-teekenaar wel toevertrouwd, met onverdroten ijver en geduld wordt lijntje na
lijntje nagetrokken en op behoorlijke breedte gebracht .
A.an zijn blanken collega last hij het echter over om de
namen op den blauwdruk to zetten, want slechts weinige
inlanders brengen het zoover, dat zij volkomen zuivere letters kunnen teekenen, zoodat dit werk grootendeels verricht
wordt door de Indo-Europeesche teekenaars, hoewel ook zij
daartoe verscheidene jaren van oefenin g behoeven . Doch
dan zijn de uitkomsten ook verrassend, want weinig vermoedt later de gebruiker van de kaart, dat elk lettertje
op den blauwdruk uit de hand geteekend is ; nauwelijks
zal het hem gelukken om enkele minder zuiver gevormde
letterteekens op zijn kaart to ontdekken . Tijd, veel tijd
kost dit echter, want aannemende dat over en letter get) . E . I X 12

24
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middeld een minuut geteekend wordt, this per dag van 6
werkuren 360 letters, vormende 40 namen, dan zou en
teekenaar in 150 dagen hat geheel, waarop ongeveer 6000
namen voorkomen, kunnenn beschrijven . Gelukkig behoeft
men dit werk niet aan een persoon op to dragen, want
zoo noodig zouden voor on ze Archipelkaart van 6 bladen
12 teekenaars gelijktijdig aan hat letter-teekenen gezet
kunnen worden, en wel 6 aan de blauwdrukken waarop
de later in zwart to drukken letters voorkomen, 6 aan
blauwdrukken voor de namen in hat blauw van zeeen,
rivieren etc . Nu, er is personeel genoeg, 18 Europeesche
en 24 Inlandsche teekenaars, benevens een twintigtal leerlingen, zijn bijna onafgebroken bezig met het opteekenen
der blauwdrukken voor allerlei kaarten, terwijl slechts aan
enkelen der meer ontwikkelden hat ontwerpen van kaarten
en het nazien van den arbeid der jongeren opgedragen
worth .
Na

eenige meander verlaten de blauwdrukken de

teekenzarl om allereerst hun wag to vinden near hat photo-

graphisch atelier 1), waar van elken blauwdruk een afzonderlijk clich~
de glasplaat, waarop hat omgekeerde beeld
wordt opgevangen
gemaakt wordt . In afmetingen behooren daze cliche's overeen to komen met die van de
latere kaarten . Men maakt dus geen verkleining op platen
van 9 x 12 of 13 x 18 cM., zooals de photographer ze voor
portretten gebruiken, dock men heeft noodig glasplaten van
90 x 75 cM . minstens, die moeilijk in de behandeling zijn
en die men to vergeefs geprepareerd in den handel zou
zoeken . Dit prepareeren doet men dan ook zelf in een
donkere kamer, die met een tweede donkere kamer in verbindin g staat, waar de belichting pleats heeft . In den wand
van die laatste kamer is hiertoe een lens aangebracht ;
buiten, in de open lucht, op een verschuif bear stelraam hat
1)

Zie

voor meerdere bijzonderheden „Sort overzicht betreffende

de eamenstelling en de vermenigvnldiging van topographische kaarten in

Ned .-India" door J . B . S n e p van g e r a : Ind . milit, tijdachrift 1904, le deal
bls . 115 e .v.
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to photographeeren voorwerp, in dit geval de blauwdruk .
Door versehuiving vann dit stelraam of van de glasplaat in
de kamer zijn de afmetingen van het op to vangen beeld
to regelen .
Op deze cliche's zijn na de belichting en het daarop
gevolgde ontwikkelen slechts de in de teekenzaal met
zwarten inlet overgetrokken lijnen zichtbaar, terwijl de
lichtblauwe lijnen van denn blauwdruk verloren gingen .
Door verdere behan .deling van de glasplaat verkrijgt men
da.t alle lijnen en punters on gekleurd blij ven, de rest van
ale plaat zwart wordt, waarna deze negatieven onder handers
wardenn genomen door de retoucheurs, die, ongeveer tiers
in aantai, voortdurend bezig zijn om de niet geheel doorzichtige of onscherpe lijnen met behulp van scherpe naalden
bij to werken, en doorzichtige plaatsen en fouten inn den
achtergrond met O.-Ind . inlet of to dekken.
Is deze arbeid voltooid, dan wordt van elk der cliche's
een afzonderlijke afdruk gemaakt op scheikundig bereid
a,lbumine papier . Deze afdruk, de z .g . „matrijs" wordt op
gewoue wijze verkregen door glasplaat en papier in een
drukraam n an de inwerking vann de ion bloot to stellen,
-die wel door de wit gelaten lijnen en punters op het papier
inwerkt, dock niet door den zwartgemaakten achtergrond .
rijft menn nu na enkele andere behandelingen de matrijs
met vetten overdrukinkt in, dan blijft deze wel op de door
de ion besehenenn lijnen en punters, maar niet op de rest
vann het papier kle v en, zoodat men de oorspronkelij lee teekening op de matrijs ziet . In natters toestand wordt deze
daarna overgebracht naar de steendrukkerij .
Onderwijl heeft men in de steendrukkerij niet stil
gezeten ; met groote zorg zijn de zware lithographische
steenen met zeezand of puimsteen volkomen glad geslepen
en gereed gemaakt om de teekeningen over to nemen .
Zoodra dan ook de matrijs, die al drogende inkrimpt, de
juiste afmetingen heeft verkregen, wordt deze op een steep
gelegd, waarop, zoodra alles onder de handdrukpers is doorgehaald, zwarte lijnen en punters zichtbaar blijven . diet is
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slechts zaak our to zorgen, dab deze lijnen niet nitgewischt worden en slechts deze later verf aannemen,
hetgeen voornamelijk geschiedt door de z .g. etsing, waarbij
een mengsel van verdund salpeterzuur en een gomoplossing
over de steenoppervlakte gestreken wordt . Pit etsvocht
werkt in op de niet vette gedeelten van den steep en dus
niet op de met vetten overdrukinkt aangegeven teekening .
Zonder dat de teekening verloren gaat, kan men flu denn
overdrukinkt met terpentijn doers verdwijnen en daarna
de steep met drukverf van elks gewenschte kleur inrollen .
Met het trekken van een proefdruk kan than s een
begin gemaakt worden .
Ware het er slechts our to doers our zwarte drukken
to vervaardigen, dap zou men thans gereed zijn ; voor den
kleurendruk beginners flu eerst recht de moeilijkheden ..
Immers wij moeten een afdruk krijgen waarbij alle kleuren
volkomen op de plaats komen . Ongeveer 12 maal wordt
eenzelfde bled onder de pers doorgehaald, our op 12 verschillende steenen met evenveel verschillende kleuren en
tinten bedrukt to worden, en telkens most de steep met
buitengewone zorg zoodanig geplaatst zijn, dab het in de
snelpers automatisch steeds op dezelfde plaats to voorschijn
komende papier, de steep zoo raakt, dab de kleuren elkaar
niet bedekken. Doch zelfs met het grootste geduld worden
sours de verlangde resultaten niet bereikt, hetgeen to wijten
kan zijn, of aau den steendrukker, die de matrijs behan-delde en zich enkele millimeters in de afmetingen vergiste,
of aan het verschil van vochtgehalte der lucht, waardoor
het papier, na met een kleur bedrukt to zijn, inkrimpt of
uitzet . Ondoenlijk kan het soma zijn our eon tweeds kleur
sluitend aan to brengen en dikwijls is opnieuw photographeeren en op steep overbrengen de eenige uitweg .
Ten slotte slaagt men er echter in een proefdruk teverkrijgen, die flu naar de teekenzaal gezonden wordt, .
waar de kapitein-adjunct, aan wien het toezicht en de
biding, eerst van het ontwerp der kaart en daarna vann alle
reproductieweikzaamheden, zijn opgedragen, zich met de
correctie belast.
flu
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En flu regent hot aan- en opmerk.ingen, en weldra is
hot natte kaartblad doorkruist met allerlei lijnen voor
verwijzingen, met doorhalingen en bijschrijvingen . Daar is
hot blauw to lang, hot rood to kort, Binds eenige lijnen
gebroken of slordig, hier ontbreekt een naam, daar was
een minder gelukkige plaats voor een naam van een rivier
of berg keten gekozen, en de ofhcier doet zich daarbij alle
mogel ij ke kaarten en schetsen overleggen, hij vergelij kt en
verbetert, pluist en zoekt totdat z .i . noch aan de bewerking
noch aan den inhoud van de kaart grove gebreken kleven .
Dagen en dagen is hij met dozen arbeid bezig geweest en
toch mocht hij zich n.iet vleien met de gedachte alle ongerechtigheden aangegeven to hebben ; want als straks na de
bijwerking eenu nieuwe proefdruk zal gemaakt zijn, zal deze
toch nog fouten vertoonen, en als eindelijk maanden later
hot work de voltooiing nadert, zal men nog steeds enkele
onnauwkeurigheden ontdekken . Zoo word de naam van de
„Kaj ahan" op Borneo voortdurend als „Kahaj an" geschreven
en bleven andere onj uistheden onopgemerkt 1) .
En toch word juist aan de spelling der namen bijzondere
zorg besteed, en vlijtig gebruik gemaakt van de „Lijst der
voornaamste aardrijkskundige namen in den NederlandschIndischen Archipel" 2) ; welk boekwerk word samengesteld
ingevolge Regeeringsopdracht door de ofhcieren der directie
van den Topographisehen dienst teneinde eenheid to verkrijgen in de schrijfwijze der namen in onze kolonien . Doze
lijst is echter nog weinig populair, hoewel bet gebruik
voor de gouvernementsbureau's en instellingen in Indie
geeischt, en hot groote nut niet ontkend wordt . Wellicht
is do omvangrijkheid van hot boekdeel mode oorzaak van
hot geringe gebruik en zal doze nieuwe kaart met naamlijst
er hot hare toe bijdragen om overeenstemming in de schrijfwijze van aardrijkskundige namen to verkrijgen .
Toen wij straks voor de eerste maal de Topographische
1) Zie Tijdachrift Kon . Aardijkek, genootechap 2e eerie deel XX .V
nfl . 3, blz . 581 e .v.
2) Landadrukkerij Batavia 1906 .
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inrichting bin.nenkwamen, trof ors aanstonds de langwerpige
zeal met vale raamopeningen, waarvoor talrij ke lieden, gebogen over een lij vigen li .thographisehenn steep, met ij ver
aan bet werk wares . Dit zijn de graveurs en retoncheurs .
der steendrukkerij, die of direct teekeningenn in den steer
graveeren of, zooals bier bij onze Archipelkaart noodig is,
de correction aanbrengen in de teekenin .g die langs photolithographischen weg op steep gebracht is . Met graveernaald
en inkt 1) krabben zij bier een lij ngedeelte weg, voeg en dear
wet bij en trachten zoodoende de talrijke ou -nauwkeurigheden van den steep to does verdwijnen . . Groote oplettendheid wordt bij dazes arbeid gevord erd, vooral omdat men
op den steep bet omgekeerde beeld voor zich ziet en de
letters in spiegelschrift geschreven moeten worden . Sornmige lithographer krijgen hierin groote vaardigheid . Naast
oplettendheid vordert dit werk veal tijd., dagen en dagen,
sours waken verloopen, voordat de bijgewerkte steep wederom
near de drukkerij kan gestuurd worden, wear men nu, al na,ar
mate dit gewenscht is, een tweeden proefdruk maakt, den
wel tot afdrukken overgaat .

Hierboven was telkens sprake van lijnen en punters,
dock niet van tinten, die toch ook op de kaa,rt voorkomen .
Nu, daarvoor worden wear op andere wijze steenen gereed
gemaakt en hiermede is men middelerwijl in de lithographic
bezig geweest. Voor elke tint wordt eel andere steep
gebruikt, waarop, zooals bij v . voor rood, waarm ode de
Engelsche bezittingen zijn aangegeven, een gomlaag wordt
aangebracht met uitzondering van de gedeelten, die later
rood moeten worden . Slechts daze niet met g our bestreken
gedeelten zullen later de drukverf aannemen, bet overige
gedeelte van den steep, en dus later vann bet papier, blijft
blank . Dat ook dit afdekken met gom met zorg moot
geschieden, behoeft gees betoog, dear bet duidelijk is, dat
1) Ook een oplossing van azijn- of citroonzuur is hierbij noodig our
de working van bet etsvocht plaa,tselijk op to heffen, waardoor de steern
wear geschikt wordt our vette stoffen (inkt) op to semen .
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het joist daarvan afhangt of de kleuren elkaar joist raken,
zonder elkaar to bedekkeu 1).
Al eindig ik thane de bespreking der reproductiewerkzaamheden, die aan hat afdrukken voorafgingen, men
means daarom niet, dat er van volledigheid sprake is . Dit
zij verre. Met gears enkel woord toch ward gei •e pt van de
bewerking der ,,zee-steenen", steenen, waarop met eindeloos
geduld talrijke lijuen werden ingekrast, die, mm of meer
diep uitgevreten door etsvocht, later op hat kaartblad de
mooie blauwe uitloopende tinten to voorschijn roepen ; evenmm van de krijtsteeneu, waarop bergen en bergstelsels met
lithographisch krijt werden geschetst . Ook de minder belaugrijke werkzaamheden, zooals hat makers van den omslag, het drukkeu van den bladwijzer, bet afsnijden en
sorteereri der kaartbladen, werden zelfs niet genoemd, hoewel ze toch ongetwijfeld er toe bijdragen om do uetheid
van het geheel to verhoogen en danig veal tijd in beslag
nemen voor sane oplage van 2500 exemplaren of 15000
kaartbladeu .
Ten slotte kwam, nadat de laatste proefdruk verbeterd
was, ook het alphabetisch register aan do beurt . De alphabetische rangschikking der namen kostte alleen maar veal
tijd ; dock do omschrijving van de ligging der plaatsen was
her en daar moei1jk ; wellicht was dit to voorkomen goweest met behuip van ears net van horizontals en vert -tikale
lijuen, met bjvoeging van letters en cijfers, waardoor men
de ligging van plaatsen en rivieren eenvoudig kon aariduiden . Doch nit vrees, dat to groote vulling aau de
duide1jkheid van de ,,wandkaart" of breuk zoo doers, alsmede, oindat men van meaning was, dat eon register waarin
de ligging in residentie of gewest, op eiland of eilandeugroep, aangegeven was, meer waarde had, ook omdat men
het zonder kaart kon gebruiken, werd aan de tharis gevolgde
wijze van bewerking de voorkeur gegeven .
1) Zie voor meerdere bijzonderheden omtreut de behandeling van
steenen voor tinten, halftinten en het makers van afklatschen, hid . MU .
tijdschr . 1904, le deal blz . 195 e .v.
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Met al deze werkzaamheden, in October 1905 aangevangen en is beide volgende jaren voortgezet, lisp ook
1907 bijna ten einde en naderde de maand December . Nu
ging men aan hot drukken der overzichtskaart . Men beschikte daarvoor slechts over een snelpers, en wilds men
zich daarmede gelijkmatigheid van druk en kleur verzekeren,
dan moot door eenzelfden persoon hot geheele werk uitgevoerd worden, en wel zoo snel mogelijk . Daarom word de
snelpers van 's morgens 7 uur tot 's middags 5 uur voortdurend inn beweging gob ouden, 12 meal den ontzaglijken
berg van 15000 vellen papier tusschen bare rollers doordrij vends. Toch duurde deze arbeid moor dan een maand,
dear men per dag op hoogstens 5000 afdrukken, d . i. de
behandeling van 2 steenen, kon rekenen . Het drukken zou
dan ook 36 dagen gevorderd hebben, indien op ells bladen
alle kleuren en tiptop voorkwamen, flu was men iets
spoediger gereed .
Veel inspanning word op deze 10-urige werkdagen van
den steendrukker en zijn vier inlandsche handlangers gevorderd, want voortdurend moest scherp toegezien worden
of noch steep, noch papier ook slechts een onderdeel van
een millimeter verschoven waren, of de hoeveelheid aangevoerde verf voldoende was, en de steep behoorlijk vochtig
gehouden word . Eon oogenblik van onbedachtzaamheid kon
oorzaak zijn, dat de werkzaamheden van meanders en maanden vernietigd worden . Had zich nog niet kort to voren
hot geval voorgedaan, dat een inlander belast met hot bevochtigen van den lithographischen steep tijdens hot afdrukken, zijn spores had losgelaten, welke tusschen de rollers
der pore ingeraakt, hot broken van den steep en vernieling
van de bekleedin g der drukrollen tengevolge had gehad ?
Kwam hot niet telkens voor, dat een vuiltje in de verf eon
vlek op eon der rollers en zoodoende op de hart tengevolge
had, welke, ream menn de oorzaak niet aanstonds weg, zich
op alle volgende bladen herhaalde ? Oppassen was de boodschap, en toch moest hot werk dagen achtereen, zelfs Zondagen, volgehouden worden om zich een gelijkmatigen
druk to verzekeren .
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Pooh de zware arbeid werd ruim vergoed, want niet
alleen word het „overwerken" goed betaald, maar daarenboven zal het den steendrukker ongetwijfeld voldoening
gegeven hebben zulk eenn werk to hebben voltooid . Want
eon goed stuk werk is hot, dit zal wel het oordeel zijn van
elkeen, die de kaart gebruikt, en ik hoop dat dit velen
zullen zijn .
In de eerste dagen van Januari 1908, ongeveer 27
maanden na den aanvang van het work, was de kaart voltooid ; eenige weken later werden aan den Gouverneurgeneraal en andere autoriteiten present-exemplaren aangeboden en kon zij voor het publiek verkrij gbaar gesteld
worden .

BALI
DOOR

Dr . E. B. gIELSTRA .

Er zijn, in onzen Indischen Archipel, niet veel eilanden
aan to wijzen die in de laatst verloopen eeuw zoo bij herhaling de aandacht vroegen als Bali of „long H.ollant",
zooals onze zeevaarders het voor drie honderd jaren doopten .
Langen tijd heeft de indruk bestaan ., dat „de Balineezen"
onze meest gevreesde vijanden waren : zij worden als zoodanig vermeld in het bekende spotvers van D e G n e s t e t
op .A.larmzisten, en hebben eerst geruimen tijd daarna het
veld moeten ruimen voor „de .A.tjehneezen" .
Wij hadden dan ook inderdaad moeite genoeg met de
„Balineezen" gehad ! Expedities die slaagden, maar geen
succes hadden : ezpedities die mislukten ; expedities waarbij
„de eer der wapenen schitterend werd gehandhaafd", maar
die ons in staatkundigen zin niets verder brachten ; inlandsche potentaatjes, die altijd met elkaar overhoop lagen,
zich van het welzijn hunner bevolkingen bitter weinig aantrokken, en nu en dan onzerzijds, door bedreigingen en
„maritieme demonstraties" gedwongen moesten worden zich
tijdelijk weder eenigszins aan de gemaakte afspraken to
houden . . . .
De font lag voor een goed deel aan onze zijde . De
geschiedenis van ons koloniaal beheer in het algemeen, maar
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ook die van onze bemoeiingen met Bali leert, dat men
moeielijkheden niet oplost door ze to verschuiven : dat men,
eens A gezegd hebbende, ook B en desnoods het geheele
alphabet moet later volgen, wil men het ten slotte niet
betreuren dat men den eersten kiank heeft laten hooren .
Tegen over den zeer oppervlakkigen besehouwer kan men
misschien een goed figuur slaan door hem een fraai contract
met n + 1 artikelen to vertoonen, - wie wat verder dan de
oppervakte ziet, vraagt zich al spoedig of of er ook eenigeu
waarborg is dat het contract wordt nageleefd : zoo neen, of
het iiieer waarde heeft dan bet papier waarop men het
schreef P
Er is reden geweest, die vraag to stellen ; our ors tot
de gebeurtenissen der laatste jaren to bepalen, order anderen
in Djambi en op Celebes. En op Bali ; ook daar is gebleken
dat de staatsman, zich eenmaal een weg afgebakend hebbende,
daarvan niet moet afwijken, niet halverwege moet blijven
staan, niaar krachtig dient voort to schrijden totdat het
einddoel bereikt is .

Nu eindelijk, dank zij de in de laatste twintig jaren gevolgde gedragslijn, onze heerschappij over geheel Bali ecu
feit is geworden en aan de vroeg ere misstanden, tot groot
voordeel der bevolking, ecu eind is gemaakt, schijnt het
oogenblik gekomen, den loop der zaken in nadere beschouwing to nemen .
Ret gansche eiland heeft eene oppervlakte, ruim zoo
groot al s onze provincie Noord-Brabant . In den loop der
tijden word het gesplitst in een negental landschappen,
waarvan do grenzen meermalen gewijzigd werden ; sons
verloor er ecu zjne onaf hankelij kheid, sours werd deze
herwoniien, - ecu en antler tengevolge van eeuwigen strijd
tusschen de landschappen of borne vorsten onderling .
Ret geheel on geveer zoo groot als Noord-Brabant . . .
wie kan zich, dit overwegende, voldoende rekenschap geven
van de aarzeling welke, ook bij zeer krachtigen steun van
leger en vloot, van 1846 tot 1888 al ouze staatkundige
bemoeiin gen vergezelde P
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De ligging der Balische „rijken" ten opzichte van elkander kan ongeveer als volgt worden aangegeven
Boeleleng

Dj ernbrana

Tabanan
Mengwi 1 )
Badoeng

Gianjar

Bang li
Karang Asem

Kloeng koeng

Het is voldoende bekend dat wij, na het sluiten van
het Londenseh tractaat van 1824, jarenlang
in het bijzonder van 1833 tot 1847 -- met Engeland op gespannen voet
hebben gestaan tengevolge van onze handelspolitiek in
Indie. Door onze differen.tieele rechten, door ons cultuurstelsel
waarbij de producten aan den staat werden g eleverd
en door dezen met Nederlandsche schepen naar Nederland
werden gevoerd
trachtten ooze bestuurders den Britschen
handel zooveel mogelijk of break to doers. Men zag in
Engeland den vijand . Java werd, zooals het heette, ,,in
geduchten staat van tegenweer" gebracht : vestin werden
werden aangelegd, het leger gereorganiseerd,
alles omdat
men wel gevoelde dat Engeland ontevreden moest zijn over
onze handelingen, en die ontevredenheid wel eens op krachtige wijze toonen kon . Er was veel electriciteit in de
politieke lucht ; de latere gen eraal K n o o p schreef in 184i,
aan het slot eener boekbeoordeeling
„Het is nog geene halve eeuw geleden, dat
in Noordholland onze vaderen op de engelsche legers
overwinningen behaalden ;
hunn a zonen reikhalzen
naar het oogenblik, waarop zij zullen kunnen bewijzen
dat zij niet ontaard zijn ."
Er was alzoo, naar den „geest des tijds", wel alle
aanleiding om maatregelen to nemen dat het „onder den
rook van Java" gelegen Bali niet onder Engelschen invloed
of, erger nog, onder Britsche vlag zouden kunnen komen .
1) Mengwi verloor zijne zelfetandigheid in 1891 ; het werd then
tueaohen Tabanan, Gianjar en Badoeng verdeeld .
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Men slaagde er in 1841 in, contracten met de Balische
vorsten to sluiten, waarbij Nederlands oppermacht werd
erkend ; in verband met de stranding van een Nederlandsch
koopvaardijschip op Bali's kusten, welk schip volgens
Bausch recht met lading en bemann .ing het eigendom werd
van den vorst, (het „kliprecht") werden, in . 1843, nadere
overeenkomsten gesloten met alle radja's van Bali en Lombok, waarbij zij tegen een bepaald bergloon hunne rechten op strandende vaartuigen prijsgaven en zich verbonden,
den handel to beschermen .
Aldus was, in 1843, alles op papier geregeld : tegenover den buitenlander had men rechten op Bali, en van
de toepassing van het „kliprecht" zou onze handel voortaan geen last meer hebben
Ongelukkig, dat alle waarborg voor de nakoming der verbintenis van de zijde der
radj a's ontbrak : in werkelij kheid ondergin g hunne gedragslijn niet de minste wijziging . Het kliprecht werd uitgeoefend als voorheen ; sommige radja's waren dan, op onze
protester, bereid tot vergoeding van geleden schade, maar
met Boeleleng, verder ook met Karang Asem, werden de
moeilijkheden steeds grooter . Men keerde geen schadevergoedingen nit . . . liet een brief van den gouverneur-generaal
onbeantwoord
. behandelde den resident, die met een
oorlogsschip op de reede van Boeleleng kwam om den vorst
de ernstige gevolgen zijner handelingen order het oog to
bren gen op zeer vernederende wij ze . . . . ant woordde ten
slotte, dat de wapenen maar moesten beslissen .
Na deze uitdaging was de oorlog wel onvermijdelijk,
- men moest zich de noodige waarborgen voor de naleving der contracten verschaffen .
De bevelhebber der expeditie (Juni 1846), luitenantkolonel G . B a k k e r, kreeg de opdracht : de poeri's der
vorsten to vervPoesten en, zoo mogelijk, hen zelven gevangen to nemen . Namen zij de wijk naar het binnenland,
dan zouden zij niet vervolgd worden ; de troepen zouden
zich dan aan de kust ophouden tot daar eene versterking
opgeworpen was . Met achterlating eener bezetting voor

390

BALI .

dien post zouden de expeditionnaire troepen naar Java
terugkeeren ; de kust zou door de zeemacht geblokkeerd,
en aldus de vijand wel tot onderwerping gedwongenn
word en . . . .
Ongetwijfeld is zoodanige instructie aan groote bedenking onderhevig ! Welk nut kon hot hebben, de poeri van
den radja to verbranden, ale men hem zelven handhaafde ?
Waartoe hot vorstenverblijf to vernielen, wanneer men in
de nabijheid eene versterking zoude moeten opwerpen
voor de huisvesting der achterblijvende troepen ? Hot had
toch voor de hand gelegen, dat wij hot vorstenverblijf
bezetten moesten om den vorst tot toegeven aan onze
eischen to dwingen . . . .
De verklaring van de in onze oogen vreemde,
ondoordachte opdracht moot wel gezocht worden in hot
feit, dat men in vroegere jaren, bij alle krijg stochten,
allereerst dacht aan bestraf i .ng, aan vernielin g van 's
vijands eigendommen : riot inziende dat men daardoor
en dikwijls zichzelven benadeelde, en den vijand verbitterde ; dat op die wijze hot einddoel to moeilijker kon
worden bereikt, n . 1, om van den vijand eon vriend to
inaken. Er is, van omstroeks 1860 af, dikwijls gewaarschuwd
tegen hot verbranden van kampongs enz ., maar zonder veel
succes ; eerst sedert 1898 is, order hot krachtige verbod
van v a n H e u t s z, in Atjeh met hot stelsel van bra,nden
en plunderer gebroken en hebben wj verder in geheel
Indie in dit opzicht, naar de uitdrukking van generaal
v a n S w i e ten „de beginselen der beschaafde volkeren" aangenomen . Vroeger handelde onze autoriteiten
riot de
militaire alleen ! - naar hot voorbeeld der inlandsche
volkeren, die, bij hunne onderlinge oorlogen, hun kracht
zoeken in vernielen en plunderer, welke wijze van oorlogvoeren, meende men, den diepsten indruk achterliet .
Pat den bevelhebber verboden word, den vijand to
vervolgen wanneer hij naar hot binnenland mocht uitwijken, zal wel zijn oorzaak hebben in de weinige bewegelij kheid onzer troepen destijds . Wanneer men toen gesproken
had van tochten zooals onze marechaussees thane in Atjeh
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en elders does, om niet to spreken van v a n D a a 1 e n 's
beroemdeu toeht door de Gajoe- en Alaslanderi, zouden
omen officieren de Karen to berge gerezen zijn . Men verlieze hierbij iutusschen niet uit hot oog bet groote versehil
in bewapening der infanterie voorheen en thans .
Na do verovering van kampong Boeleleng wend, den
volgenden dag, opgerukt naar Singaradja, de woonplaats
van den vorst . Men vond hot nest ledig, den vogel gevlogen, en kon dus zonder moeite aan do opdracht tot verbranding gevoig geven ; do troepen keerden naar Boeleleng
terug en betrokken daar hot bivak, in afwachting dat do
radja zijne onderwerping zoudo aanbieden .
Nu word eon En gelschrnan, do beer King, die langen
tijd op Lombok gewoond, met Bali handel gedreven had en
meermalen met do Balische radja's in aanraking gekomen
was, in den arm genomen om dien van Boeleleng (en van
Karang Asem) to beduiden dat zij verstandig zouden doers,
zich to onderwerpen . Aldus geschiedde : Singaradja was den
29sten Juni verbrand, - den 5den Juli kwam do radja van
Karang Asem, vier dagen later die van Boeleleng vergiffenis
vragen voor bun verzet . Beide werden in genade aangenomen,
en nieuwe contrac ten werden opgemaakt en geteekend .
Daarin werd, onder anderen, bepaald dat geene verdedigingswerken meer zouden blij von bestaan ; dat wij bet
recht hadden, eon vertegenwoordiger in de landschappen to
plaatsen ter handhaviug onzer belaugen ; dat do radja's om
de drie jaren, door hot zenden van een gezantschap, hulde
ouden bewijzen aan den Gouverneur-Generaal ; dat, als
vergoeding van een deel der oorlogskosten, cirie tonnen
gouds ( 3/ 4 door Boeleleng, 1/ 4 door Karang Asem) zouden
worden betaald . To Boeleleng zou, ten koste van den radja,
eene bezetting van 150 man achterblij ven ; deze zou naar
Java terugkeeren zoodra do oorlogsschatting betaald was .
Deze overeenkomsten moesten wel tot teleurstelling
leiden! De Gouverneur-Generaal
o c h u s se n zag dat wel
in, maar stood voor een voldongen feit en moest or wel in
berusten . In de radja's, die zich aan de vroegere overeenkomsten zoo weinig hadden gestoord, was waarlijk niet
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zooveel vertrouwen to stellen dat men thane op de nakoming
hunner beloften kon rekenen. Wat zou men doen, wanneer
de bezetting niet door den radja onderhouden en de oorlogsschatting niet betaald werd ? De ondervindin g zou het
weldra leeren .
Met achterlating van evengenoemde bezetting in eene
daarvoor opgeworpen redoute ging onze krijgsmacht begin
Augustus 1846 naar Java terug, en dadelijk daarop veranderde de toestand geheel .
De bestaande verdedigingswerken werden niet geslecht,
integendeel, rondom de nieuwe residentie vann den vorst,
Djagaraga, verrezen talrijke schansen . .A.an geen der verder
aangegane verbintenissen werd gevolg gegeven,
zelfs werd
aan de inlandsche bevolkin g op doodstraf verboden, eenige
gemeenschap met onze troepen to onderhouden, en werden
onze soldaten met den dood bedreigd ale zij zich buiten
hunne versterking waagden . opnieuw werd het kliprecht nitgeoefend . . . . kortom, de gansche overeenkomst was slechts
scheurpapier, de Balische vorsten
waarbij zich nuu die
van. Kloengkoeng voegde
toonden zich vijandiger dan
ooit to voren . De militaire expeditie van 1846 bracht, door
verkeerde staatkundige leiding, geen enkel goed gevolg en
men moest opnieuw naar de wapenen grijpen om to trachten, de begane fouten to herstellen en de vorsten tot het
nakomen hunner verplichtingen to dwingen .
Alle pogingen daartoe langs vriendschappelijken weg
vruchteloos, en in Maart 1848 werd
bleven
natuurlijk
tot een tweede eapeditie besloten . Vooraf werden aan de
drie radja's, van Kloengkoeng, Karang Asem en Boeleleng,
nog „manifesten" gezonden, waarbij hun onze eischen kenbaar werden gemaakt, en werd medegedeeld dat, wanneer
daaraan niet binnen de veertien dagen was voldaan, hun
gebied door onze troepen zoude worden bezet, zij-zelven
ale onherstelbaar vervallen zouden worden beschouwd, de
Gouverneur-Generaal bet bestuur over hunne landen zou
regelen . . . Van den inhoud deter manifesten werd kenniss
gegeven aan alle vorsten in Indie
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Het is wel to hopen dat de inlandsche vorsten niet
veel van de toestanden op Bali, van de geuite bedreigingen
en van het verder verloop der taken begrepen hebben ;
anders zal hun oordeel niet vriendelijk geweest zijn over
onze Regeering, die de kracht bleek to missen, hare bedreigingen in daden om to zetten .
Men kept den ongunstigen uitslag der tweede expeditie .
Zij werd ondernomen op een ongelegen tijdstip : de gebeurtenissen in Europa deden het ongeraden achten, Java to
veel en gedurende geruimen tijd van troepen to ontblooten .
En toen de tegenstand krachtiger bleek dan verwacht was,
stood de regeering voor de keus : de troepenmacht to versterken of de krijgsverrichtingen to staken met bet voornemen ze to hervatten zoodra de politieke onweerswolken
in Europa zouden zijn voorbijgedreven . Zij koos het laatste,
wat natuurlijk 's vijands overmoed deed toenemen en al
dadelijk tengevolge had dat Mengwi zich bij hem aansloot .
Bij de derde expeditie (1849), onder aanvoering van
generaal-maj oor M i c h i e 15, werd
wederom
het eerst
tegen Boeleleng opgetreden . Met de verovering van de
stellingen van Djagaraga was daar het pleit beslist ; de radja
en zijn rijksbestierder vluchtten, de bevolking schaarde zich
daarop aan onze zijde, zelfs z66 dat zij een 1000 man bijeenbracht om de onzen in den strijd tegen Karang Asem als
hulptroepen bij to staan .
Nadat in Boeleleng de noodige voorloopige maatregelen
betreffende het inlandsch bestuur waren getroffen, vertrokken onze gee- en landmacht naar de baai van Laboean
Amok, op de Oostkust des eilands, en werd Padang in
Karan g Asem bezet . M i c h i e 1 s nam het aanbod aan van
den radja van Lombok om 4000 man hulptroepen to leveren ;
deze, door onze oorlogsschepen afgehaald, rukten na de
landing onmiddellijk op naar de poeri van den Vorst, en
behaalden eene gemakkelijke overwinniug . Onder de leiding
van den Rijksbestierder was n .l . de bevolking-zelve reeds in
opstand gekomen, en Karang Asem's radja, door de zijnen
O .E.IX12

25

394

BALI .

verlaten, vond, na zijne vrouwen gekrist to hebben, den
gewenschten dood in den strijd .
Zooals de omstandigheden flu bleken to zijn, was er
wel eenige reden om to betreuren dat Lombok's hulp
was aangenomen . Met de medewerking van Rijksbestierder en yolk zou ook voor onze troepen de strijd tegen
den radja van Karang Asem niet to zwaar zijn geweest, en
hadden wij her hot heft in handers gehouden .
Nu was Kloengkoeng aan de beurt . Daar bovenal was
hot noodig, krachtig op to treden om onzen wil voor to
schrij yen, want van oudsher had, meende men, de „dewaagoeng" van dat landschap eon belangrijken, moreelen invloed
op de andere radja's . M i chi e 1 s held zich dap ook niet
verder in Karang Asem op, hij liet hot bestuur voorloopig
aan den Rijksbestierder over, en den vierden dag na de
omverwerping van den Karang Asemschen „troop" stonden
onze troepen voor de versterkte stellingen van Kasoemba,
op Kloengkoengsch grondgebied . Die stellingen, door duizende Baliers verdedigd, vielen den onzen, niet zonder
groote inspauning, in handers ; en de generaal, van den
daardoor gewekten, onze vijanden ontmoedigenden indruk
gebruik willende makers, was voornemens den tocht onmiddellijk naar de hoofdplaats voort to zetten .
Doch in den nacht werd hot door de onzen betrokken
bivak overvallen . De aanval werd afgeslagen, maar berokkende ons een groot, onherstelbaar verlies : M i chi e 1 s word
zwaar gewond en overleed nog gees 24 uur later . Het
bevel ging flu over op den luitenant-kolonel J . v a n
S w jet en, die, helaas, zich to zeer door de hem meegegeven instructies gebonden achtte en, misschien ook
onder den indruk van hot pas voorgevallene, alles nog al
zwaar inzag . Althans, wat zijne krijgsmiddelen betrof : de
troepen hadden rust noodig, „bijna eon ieder droeg de
kiem van ziekte bij zich road", or waren goon koelies, er
was goon munitie genoeg . . . Zooals zijne verdedigers hot
voorstelden : hij had „met eene verzwakte, afgetobde en ontstemde krijgsmacht, met onvoldoende transportmiddelen en
zonder gidsen moeten voorwaarts gaan in eon land, waar nog
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zooveel moeilijkheden en ontberingen to wachten waren,
om die krijgsmacht ears to voeren tegen eene pleats die
vermoedelijk door duizende geestdrijvende vijanden als hot
palladium van hunne nationaliteit en hun eeredienst met
woede zou worden verdedigd" 1).
Pessimistiseher ken bet beast niet . En. . . . bet oprukken
tegen Kloeugkoeng was, zoo heette bet, ook eigenlijk
onnoodig ; or bestonden, zoo schreef v a n S w i e t en, „alle
consideration om den dews-agoeng van Kloengkoeng in
functie to laten . Zijn favoriet-tempel (to Kasoemba) was
veroverd, zijn legermacht verslagen, zijne versterkte kampoeng
ingenomen . De tuchtiging was inderdaad volbracht, al konde
dezelve den ook niet tot de uiterste grens gebracht worden" .
Men ziet : bet manifest van . '48, waarbij verklaard was
dat ook bet gebied van Kloengkoeng zou worden bezet en
de vorst „onherstelbaar" zijn macht verliezen zou, was nu
reeds vergeten . En
. hoe kon men nog verwoeden tegenstand verwachten als 's vorsten „legermacht" verslagen was?
De geheele houding aan onze zijde was, naar hot ons
toeschijnt, eene citing van de aroeger vrij algemeen gehuldigde gedragslijn ten opzichte der Buitenbezittingen ;
,,tuchtigen" als de nood drong, maar zich verder or zoo
weinig rnogelijk mee bemoeien ; dit zou maar geld kosten,
en bet nit Java getrokken „batig slot" doers dalen ! Verwaarloozing der Buitenbezittingen, met uitzondering van
eon deel van Sumatra en van Bangka, word beschouwd als
verstandige finaucieele politiek, al begreep men wel dat
zoodanig „stelsel" niet steeds zou kunnen worden volgehouden . Ms wij maar goon „last" hadden van onze leenmannen,
bondgenooten, onderdanen, hoe minder men or overigens
van hoorde, hoe beter .
Hieruit is, moon en wij, ook to verklaren hot op zichzelf onbegrijpelijk besluit van v a n S w i e ten om, den
ochtend na de nachtelijke overvalling, met al zijne troepen
hot Kloengkoengsche grondgebied to verlaten . Men trok
terug naar Padang, wear de tijding ontvangen word dat
1) A, W . P, w e i t z e l, De derde mil . ezpeditie naar hot eitand Bali
in 1849, bl . 173 .
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de gevluchte radja en rijksbestierder van Boeleleng beide
door de bevolking om het levee gebracht wares .
Te Padang aangekomen, zond van S w i e t e n een brief
aan den vorst van Kloengkoeng : door het verslaan zijner
troepen to Kasoemba wares wij „volkomen geslaagd" in
het bestraffen zijner „trouwelooze handelingen" ; in het be -lang der bevolking wilden wij verder bloedvergieten vermijden ; als een „edelmoedig vijand" zouden wij nog zijne
onderwerping aannemen als hij die binnen acht dagen aanbood . . . anders zouden wij verplicht zijn opnieuw, met de
Lomboksche hulptroepen, zijn land binnen to rukken .
Gelijk onder dergelijke omstan digheden in den regel
het geval is, wares er in Kloengkoeng twee partijen : de
vredelievende en de oorlogsgezinde . De eerste had aanvankelijk, onder den indruk onder overwinning to Kasoemba
en uit vrees voor verdere verliezen, de overhand ; „door degeleden verliezen was men daar (te Kloengkoeng) buiten
staat, ons vooreerst, met hoop op goeden uitslag, het hoofd
to bieden" 1).
In 't voorbijgaan : is deze zinsnede niet eene afdoende
weerlegging van het argument voor den terugtocht der onzen,
dat Kloengkoeng door duizende geestdrij vende vijanden . . .
met woede zou worden verdedigd ?
De vredespartij dan had de eerste dagen de overhand,
gesteund als zij was door onze toenmalige vrienden, de vorsten
van Badoeng en Tabanan . Daar kwamen zelfs afgevaardigden
van Kloengkoeng to Padang met nederige betuigingen van
onderwerping . . . Maar elke dag, die verliep, verzwaktehaar en stelde de oorlogspartij in de gelegenheid, zich meer
to does gelden . Met elken dag verminderde de indruk van
onze tijdelijke aanwezigheid. op Kloengkoengsch grondgebied r
uit onzen aftocht bleek immers duidelijk dat wij to zwak
wares om den oorlog voort to zetten !
En eene week nadat de afgevaardigden van onderwerping gesproken hadden, kwam er een brief van Kloengkoeng, waarin een gansch andere toon werd aangeslagen .
1) W e i t z e 1 t.a.p, blz . 182 .
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Ms v a n S w i e t e n een eind aan de vijandelijkheden

wilde zien, had hij zich naar Kasoemba to begeven em den
dews-agoeng vergiffenis to vragen voor hot aantasten en
vernielen van die plaats !
Nu moest wel weer naar de wapens worden gegrepen,
en den volgenden dag rukten de troepen weder naar Kasoemba
op ; zonder veel tegenstand werd de plaats bezet, en hot
plan werd gevormd, dadelijk naar Kloengkoeng to gaan .
Zooals men ziet : al de bezwaren, veertien dagen to voren
daartegen geopperd, kwamen nu niet moor to berde .
Maar hot voornemen kwam niet tot uitvoering .
De radj a's van Badoeng en Tabanan, wellicht de kans
schoon ziende om hunne macht ten koste van Kloengkoeng
uit to breiden
wij weten dat er altijd oorlogen tusschen
ale verschillende Balische staatjes gevoerd worden i
waren
inmiddels met groote macht in hot Kloengkoengsch gebied
gevallen, hadden de hoofdplaats bezet en zelfs den dewaagoeng gedwongen, z jne macht tijdelijk in hunne handers
to stellen . Dit toevallig samentreffen der gebeurtenissen
veranderde den toestand geheel ; op aandrang ook van de
bevriende radja's werd van den tocht naar Kloengkoeng
afgezien, mits een „hoog Bausch gezantschap" zich bij
van
w i e t e n aanmeldde, met een brief van den dewaaagoeng waarin vergiffenis werd gevraagd ; hot gezantschap
zou naar Batavia worden gezonden . A.an dozen eisch werd
onmiddellijk voldaan ; er kwamen 2 aanzienlijke personen
uit Kloengkoeng, 3 nit Badoeng, 1 uit Tabanan, 2 nit
Gianjar, en daarmede waren alle vijandelijkheden geeindigd .
Op denzelfden dag (12 Juni 1849) kwam de onlangs
opgetreden legercommandant, de hertog B e r n h a r d van
S axon - W e i m a r, die als vervanger van generaal
M i c h i e 1 s was aangewezen, ter reede van Laboen Amok .
Hij ging van dear naar Padang en Kasoemba ; de to Kloengkoeng aanwezige vorsten, op hot voegzame van zoodanige
handeling opm erkzaam gemaakt, vroegen hunne opwachting
bij Z . H . to mogen makers . A ldus geschiedde : de radja's
van Badoeng en Gianjar en de rijksbestierder van Mengwi
kwamen, en vender „verscheidene grooten" van Kloengkoeng

398

BALI.

en Tabanan . Zooals men ziet, noch de dews-agoeng, noch
de rijksbestierder van Kloengkoeng ; maar de radja van
Badoeng verklaarde zich verantwoordelijk to stellen voor°
hun goede trouw.
Kloengkoeng was dus voor het oogenblik wel eenigszins
„getuchtigd" to Kasoemba en „vernederd" door den dwang
tot het zenden van een gezantschap, maar warm dat, met
de borgstelling van Badoeng, voldoende waarborgen voor de
toekoinst ? Kan men zeggen dat geld en bloed, destijds inn
het algemeen aan Bali ten koste gelegd, rente beloofden of
to werpen, zooal niet in ons dadelijk voordeel, dan althans
ten bate der bevolking, die door ons optreden in beteren
toestand kwam ? Neen ; ons gezag was gehoond, daarom
werden klappen uitgedeeld, en nu trokkeu wij ons terug,
tevreden met de herstelling van den status quo . De Indische
staatslieden van dien tijd warm geenszins overtuigd dat
„gouverneeren" is „vooruit zien", hunne politiek miste
alle perspectief, en eerst in de laatste vij ftien jaren, kan
men zeggen, is die politiek, aanvankelijk nog aarzelend,,
daarna voor goed, verlaten .
Met de bovenbedoelde gebeurtenissen was de „veldtocht"
afgeloopen ; onmiddellijk na de audientie bij den Hertog werd
begonnen met de ontruiming van Kasoemba, vijf dagen
later was er geen land- of zeemacht meer op Bali's oostkust,
en kort daarna werd geheel Bali door de onzen verlaten . Men
meende, voor de regeling der politieke aangelegenheden
dergelijken materieelen steun niet meer noodig to hebben
en inderdaad,
nu men van plan was alle vroegere eischen
to doen vervallen, de vorsten in alles lawn zin to geven,,
was daarvoor wel veel to zeggen .
Het rijkje Djembrana, in vroegere jaren door Boeleleng
veroverd, werd weder zelfstandig onder een afstammeling
van het eigen vorstenhuis ; Boelelen g, welks vorst en rij ksbestierder gevlucht en later vermoord warm, werd onder
de heerschappij gesteld van den radja van Bangli ; Karang.A.sem, door Lombok veroverd, werd aan Lombok gelaten .
Verder bleef de politieke verdeeling des eilands zooals zij was .
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Met de vorsten der verschil?ende staatjes werden nu
„contracten" gesloten, die de gewone bedin gen bevatten . . .
waaraan, zooals de ondervinding steeds leerde en nog leeren
zou, inlandsche „zelfbesturen" zich slechts houden voor
zoover hun dat gelegen komt ; wij trokken on s geheel van
Bali terug, en hadden dus niet het minste toezicht, in
hoever de radja's zouden „met rechtvaardigheid regeeren", de
„volkswelvaart bevorderen", den „slavenhandel tegengaan.",
enz. Integendeel, zou men kunnen zeggen : het gouvernement „nam deze gelegenheid zelfs waar om aan de vorsten
to verzekeren dat het 't inwendige bestuur geheel aan hen
overliet" (w e i t z e 1, bl . 208) .
Het was de uitg esproken bedoeling, dat in de nieuwe
contracten niets behoorde voor to komen „waarvan men
niet zeker was dat het geen kiem tot latere verwikkelingen
bevatte" . Dat was wel tot in het uiterste het stelsel van
onthoudin g !
In de overeenkomst van 1846 was o .a. bepaald dat oat
de drie jaren een gezantschap naar Batavia zoude worden
gezonden en dat Boelelen g en Karang Asem eene vergoeding
van oorlogskosten zouden betalen . Van het een zoomin als
van het ander
ook ten opzichte van Kloengkoeng
werd n u gerept ; zooals wij reeds opmerkten, de in 1848
geuite bedreiging dat wij de vijandige rijkjes gewapen .derhand zouden bezetten, de radja's beschouwden als „onherstelbaar vervallen" en het bestuur over hun land zoudenn
regelen zooals wij dat zouden noodig achten in het belang
van welvaart, orde en rust, was in 1849 geheel in het vergeetboek geraakt .
Er l ig t inderdaad wel eenig e humor in de wij ze, waarop
de gedragslijn van 1849 door de woordvoerders van dien
tijd werd goedgepraat .
Aan geen der vorsten werd opgelegd het zweren van
den eed van getrouwheid aan ons gouvernement, gelijk
doorgaan s van Indische vorsten wordt geeischt . „Men had
daarin terecht een rijke bron van moeilijkheden gezien, en
zelfs gevreesd dat het stellen van dien eisch aanleiding zou
geven, zoo niet tot het verwerpen, dan toch tot het lan g
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verschuiven van het teekenen der tractaten". De Balier
hecht zoo'n groote waarde aan den eed . . , de bevriende
radja's zouden onze vordering als twijfel aangaande hunne
goede trouw hebben aangemerkt . . , en dan, als zij hun
verbond wilden breken, zouden zij zich door den eed tech
niet laten weerhouden, waarvan Kloengkoeng's vorst hen
tech ten alien tijde ken ontslaan .
Ook eene andere zeer gewone voorwaarde was achterwege gebleven, n .l . dat „de gouverneur-generaal de wettige
opvolgers der vorsten die mochten komen to overlijden, in
hunne nieuwe waardigheid zou bekrachtigen" ; er bestonden
in de Balische instellingen maar al to veel aanleidingen
em dergelij ke bekrachtigin g to kun pen ontduiken . . , en dus
incest onzerzijds, ter voorkoming van moeilijkheden, maar
aangezien worden dat ergens b .v. een erkend tegenstander
van onze opperhoogheid den troop beklom ?
Van eenigen eisch tot periodieke huldebetuiging werd
afgezien, want dan zouden wij schepen moeten zenden om
het gezantschap of to halen en „nu men eenmaal besloten
had Bali geheel to ontruimen" was het wenschelijk alle aanleiding to vermijden om met de vorsten in aanraking to komen
(id . bl . 210) .
Dat was dus de uitkomst der groote derde Balische
expeditie, die immers de strekking had „om den eerbied
voor het Nederlandsehe gezag en den luister van onzen
wapenroem op Bali to herstellen en daar de rechten van
zedetij kheid en beschaving to handhaven" (id, bl . 222) . . .
Wat dit laatste betreft, moeten wij nog op iets wijzen .
Volgens het contract zouden de radja's zich verbinden, den
mensehenroof en slavenhandel to zullen verbieden en tegengaan. De radja van Tabanan maakte hiertegen bezwaar ;
zou het houden van slaven of het waken van Maven binnen
de grenzen van zijn rijk nu verboden zijn ? Wel peen, antwoordde v a n S w jet en, het tractaat brengt geen verandering in de wetten van Bali, maar men snag geen slaven
uitvoeren of voor uitvoer verkoopen. Ja, maar het kan
licht gebeuren dat de Tabanansche hoofden dat tech doer
buiten 's vorsten voorkennis ; zou hij dan daarvoor verant-
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woordelijk zijn P V a n S w i e t e n vernam dat de uitvoer
van slaver met Boegineesehe prauwen menigvuldiger plaats
had dan men wel vermoedde, en vorderde daarom slechts
dat de uitvoer „openlijk" zou worden verboden . Werden er
dan slaven.handelaars aangehouden, dan stood de radja er
buiten (id . bl . 219) .
Tilt onzen terugtocht van Kasoemba na de verwonding
van M i c h i e 1 s, de daarna door Kloengkoeng aangenomen
houding en het feit dat wij ons ten slotte niet als overwinnaars
van Kloengkoeng gedroegen maar die rol aan de radja's van
Badoeng en Tabanan overlieten, zal, dunkt ons, de onpartijdige beoordeelaar min of meer de gevolgtrekking maker
dat men Kloengkoeng niet goed aandurfae . Dit was trouwens
bij de motiveering van den eersten terugtocht van Kasoemba
erkend, zie boven bl . 394.
Ook dit gebrek aan doortastendheid werd flu voorgesteld als een daad van staatsmanswijsheid . De dews-agoeng
had door de jongste gebeurtenissen veel van zijn invloed
verloren . „TTij werd gewis bij iedere gelegenheid nog met
grooten, ja kinderlijken eerbied bejegend, maar inderdaad
was zijn invloed gefnuikt . Veel had daartoe vermoedelijk
bijgedragen dat de onzen niet naar Kloengkoeng waren
voortgerukt ; hadden zij daartoe moeten overgaan, dan zou
hij in de oogen der Baliers een rampspoedig vorst zijn
geweest, die alle deernis verdiende en bij hen wellicht eene
fanatieke vereering had verworven . Thans evenwel was hij
een overwonnen maar gespaard vorst" (W e i t z e 1 bl . 216) . . .
die door een mooien brief en het afvaardigen van een paar
gezanten naar Batavia alle onheilen over zijn land had
afgewend .
Ons dunkt, zd6 kan men alles goed praten . Waar bleef
de „fanatieke vereering", toen Badoeng en Tabanan
Kloengkoeng's hoofdp aats bezetten P Op den duur moest,
immers, Kloengkoeng's aanzien rijzen wanneer dit kon
zeggen : de Nederlanders veroverden Boeleleng ; met hun
hulp veroverden de Lombokkers Karang A .sem, maar
Kloengkoeng veroveren, dat konden zij niet . En overigens,
de geschiedenis der laatste jaren heeft wel duidelij k doer
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zien, dat de poging om bet half werk van 1849 to verdedigen, geen innerlijke waarde heeft .
Wat hadden wij feitelij k met on s oorlogvoeren op
groote schaal bereikt ?
Op groote schaal, want alleen aan de expeditie van
1849 hebben meer dan acht duizend man van land- en
zeemacht deelgenomen !
Er waren schoone wapenfeiten verricht . Maar wat was
de uitkomst in staatkundigen zin ?
Men had alle vroegere eischen laten vallen, en stood
vrijwel weder op het standpunt van v66r 1846. Men had
er, voor liorter of larger tijd, den schrik ingebracht en
kon dus voorloopig wel rekenen op rustige rust . Men had,
als voorheen, plechtige overeenkomsten die tegenover het
buitenland, als erkenning van ooze suzereiniteit, waarde
hadden maar waaraan de radja's zich niet meer zouden
storen dan bursn gelegen kwam . Een paar vijandig gezinde
vorstj es b adders den dood gevonden, en waren vervan gen
door bevriende radja's, zonder zekerheid dat deze, of hunne
opvol gers, de vriendschap zouden handhaven .
Alles was er op toegelegd, dat wij verder met Bali
geen bemoeienis zouden hebben, maar alle waarborg ontbrak
dat zulks inderdaad bet geval zou zijn,
gelijk de verdere
geschiedei1is dan ook geleerd heeft .
Wanneer wij dus, om in koopmansstijl to spreken, de
balans opmaken van al wat aan Bali werd ten koste gelegd
en wat daarvoor verkreg en werd, dan sluit zij met een
belangrijk tekort . Het kapitaal, aan menschen en millioenen,
in Bali gestoken, kon noch in materieelen, nosh in moreelen
zin, eene redelijke jrente opleveren ; toen bet oogenblik
gekomen was, bet rentegevend to makers, gaf men er de
voorkeur aan, bet vrijwel geheel als verliespost of to
schrij ven.
Pat was de uitkomst der eene halve eeuw geleden,
en nog geruimen tijd daarna, gevolgde koloniale staatkunde,
die bet oog niet gevestigd hield op de toekomst.
Ads men destijds vroeg, hoe to handelen met weerspannige streken inn de Buiten bezittingen, dan luidde in
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werkelijkheid het antwoord : tuchtigen, en dan weer naar
. onze opvolgers kunnen het spel herhalen . Of wat
huffs,
ook meermalen voorkwam : doe maar alsof gij niets van
de weerspannigheid gemerkt hebt, met „beleid" zal de
quaestie mettertijd van zelf wel weer in orde komen . . . 1)
Maar wij bepalen ons thans tot Bali, en zullen nagaan
hoe daar verder het beloop der taken was .
In het algemeen kan men wel zeggen, dat de versehillende vorstenrijkjes op Bali zich in de eerstvolgende reeks
van jaren ten ouzen opzichte rustig hielden ; er was voor
hen gems aanleiding om anders to handelen, en onzerzijds
vermeden wij, behoudens een paar noodzakelijke uitzonderingen waarover aanstonds reader, zorgvuldig alle bemoeiing .
altijd strijd
Daarentegen was er
wij zeiden het reeds
tusschen de landschappen onderling ; vooral Mengwi en
Gianjar warm van dien strijd meermalen het tooneel,
en ook het slachtofer. Gianjar verloor tijdelijk, in 1885,
zijne onaf hankelijkheid, maar wilt die later (1893) weder to
hero veren ; Mengwi verloor haar omstreeks 1891 voor goed .
.Het zou weinig nut hebben, bij deze bijzonderheden verder
stil to staan ; de eeuwige inwendige onlusten op Bali zijn
slechts het bewijs, hoezeer eene krachtige leiding van ons

bestuur daar tot zegen had kunnen zijn .

Van het in 1849 aangenomen „stelsel van onthouding"
tag onze regeering zich reeds in 1854 ten opzichte van den
landsehap, Boeleleng, genoodzaakt of to wijken, en, een
paar jaar later, ook ten opzichte van Djembrana .
De districtshoofden van Boeleleng zeiden, in genoeind
jaar, de gehoorzaamheid aan den radja van Bangli op, en
deze bedaukte dientengevolge voor het hem in 1849 geschonken gebied,
hij stood dit aan het Indisch Gouvernement
af. 13et gevolg daarvan was, dat een der districtshoofden
werd benoemd tot regent om onder toezicht van een Euro1) Nog erger ! De meer dan honende handelwijze, welke esn der
hoofden van Mollo in November 1881 zich tegenover den resident van
Timor veroorloofde, werd gestraaft . . . met 's residents ontalag !
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peesch ambtenaar, het bestuur to voeren . In 1856 wend de
radja van Djembrana door de be volking verdreven, riep doze
de hulp van ons bestuur in en gaf de radja, de onmogelijkheid om zich to haudhaven inziende, vrij willig zijne in
'49 ontvangen aanstelling terug . Begrijpende dat Djembrana,
aan zichzelf overgelaten, een proof der n aburige vorsten
worden zou en dat dus, zonder onze bemoeiing, de rust daar
allerminst gewaarborgd zou zijn, besloot de Indische regeering, ook daar den
voorloopig met goed gevolg
in
Boeleleng ingeslagen weg to bewandelen . Djembrana werd
aldus gesteld onder een door ons aangewezen regent, mede
onder toezicht van een Europeesch ambtenaar . Met deze
regelingen was intussehen niet dadelijk de blij vende rust
verzekerd. De gewezen radja van Djembrana, die zich in
Boeleleng ophield, deed pogingen om zijn verloren gezag
to herwinnen, maar werd ten slotte door het inlandsch bestuur
van Boeleleng uitgeleverd en naar Krawang verbannen, waar
hij tot 1884 bleef ; hij kon toen zonder gevaar voor verder
verzet naar zijn land terugkeeren .
Ook in Boeleleng liep niet alles zoo vlot als men wel
gewenscht had . De vorst van Bangli had in 1849 het
iandschap in drie deelen, Oost-, West- en NJ idden-Boeleleng,
verdeeld en voor elk deel een poenggawa aangesteld ; in 1854
flu benoemde ons bestuur den poenggawa van Midden-Boeleleng tot regent van het geheel . In Oost-Boeleleng was juist
de betrekking van poenggawa vacant, en had men tegen de
nieuwe regeling geen bezwaar ; in West-Boeleleng daarentegen vertoonde zich van stonde aan een lijdelijk verzet
onder de leiding van den poenggawa, I d a Mad e R a h i,
die, tot een der aanzienlijkste geslachten behoorende, in
hoog aanzien bij de bevolking stood . Ook in Midden-Boeleleng was niet dadelijk ieder met onze bemoeiingen ingenomen : een der grooten, N j o m a n G e m p o l, verontrustte
de gemoederen, door er op to wijzen dat de Nederlanders op
Java veel heerendiensten en cultuurdiensten eischten en
dit ongetwijfeld, zoodra zij de macht in handers hadden,
ook op Bali zouden doers . De spanning werd z66 groot,
dat, in November 1858, het Europeesch personeel zich
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verplicht zag Boeleleng to verlaten, waarop een bataljon
infanterie, met drie stoomsehepen, gezonden werd om ons
gezag to herstellen . Dit gesehiedde zonder veel inspanning
en met medewerking der voornaamste hoofden en der bevolking ; N j o m a n G e m p o l werd uitgeleverd enn van Bali
verbannen . De „ezpeditie van 1858" had dus een politioneel
karanter .
Het was intussehen wel gebleken, dat de voorloopige
organisatie van het bestuur over Boeleleng en Djembranaa
onvoldoende was om waarborg to geven voor een behoorlijken gang van zaken . Met machtiging van het Opperbestuur werd alzoo, in 1860, een assistent-resident to Boeleleng (later Singaradja genoemd) geplaatst en werden, met
handhaving overigens van het inlandsch zelfbestuur, de
bevoegdheden van ons bestuur en de inlandsche ambtenaren
behoorlijk omschreven. Geleidelijk nam onze invloed nu toe .
In 1866 bracht de bevolking van Djembrana klachten
bij onzen ambtenaar in over de afpersingen en misdadige
handelingen pan den regent en diens verwannen . Het
daarop gevolgd onderzoek bracht zooveel aan het licht, dat
de regent en zijn zoon, de patih, afgezet en naar Ban j oemas verbannen werden . De bevolking toonde zich dankbaar ; voorloopig werd het inlandsch bestuur flu opgedragen
aan eene commissie van inlandsche hoofden .
In Boeleleng had het bestuur, de tegenwerking van
bovengenoemden I d a M a d e H a h i moede, hem uit zijne
betrekking van poenggawa van West-Boeleleng ontslagen
en tijdelijk naar Banjoewangi verwijderd . Zijn vervanger,
weinig gezien bij de bevolking, was niet in staat het hem
toevertrouwd gezag behoorlijk to doen gelden, en eindelijk
kwam het, in 1868, in een deel van West-Boeleleng, tot
feitelijk verzet . Gevolg hiervan was de expeditie van dit
jaar, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, maar onder
de biding van den kolonel D . L, d e B r a ban t tot een
spoedig einde werd gebracht . I d a Mad R a h i werd gevangen genomen en naar Bandoeng verwijderd,
alien
kwam in onderwerping .
Van deze ezpeditie kan men zeggen, dat zij noodig is
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geworden tot herstel van eene in 1854, door onvoldoende
bekendheid met personen en toestanden, begane font .
De regent van Boeleleng, van zijn krachtigsten tegenstander ontslagen, meende thane zijne willekeur to kunnen
botvieren . Maar de bevolking kwam, in 1872, daartegenn
in verzet en beklaagde zich bij den assistent-resident, met
hot gevolg dat, gelijk vroeger in Djembrana, een onderzoek
werd ingesteld waarbij de juistheid der klachten maar a l
to zeer werd gestaafd . Men handelde hier due weder op
dezelfde wijze : de regent werd (naar Padang) verbannen en
hot inlandsch bestuur voorloopig, onder de leiding van den
assistent-resident, toevertrouwd aan een read van inlandsche grooten .
Men kon flu verklaren, dat de grootste moeilijkheden overwonnen waren . Het Europeesch bestuur, aanvankelijk door menigeen gewantrouwd, werd algemeen in
de beide landschappen gewaardeerd ; de bevolking genoot
van den door onze aanwezigheid gewaarborgden rustigen
en ordelij ken toestand, en ging in welvaart vooruit . Uit
de vorstenrijken kwamen jaarlijks zich dear personen vestigen, die de afpersingen der grooten en de eeuwige onrust
moede waren . Dear, in de vorstenrijken, bleef alles even
ellendig,
in Boeleleng en Djembrana ging alles vooruit .
her werd de slavernij afgeschaft ; hier was geen spraak
moor van weduwenverbranding ; hier werd de volksgezondheid bevorderd, hier namen landbouw en handel toe .
De overgangstoestand, waarbij hot inlandsch bestuur
in de beide landschappen was opgedragen aan „commission"
of „radon" van grooten, duurde tot Juli 1882 : toen werden,
overeenkomstig de wenschen van hoofden en bevolking, de
beide landschappen gebracht onder one rechtstreeksch bestuur. Een hoofdambtenaar, „resident van Bali en Lombok"
--- wet wel wij st op de bedoeling destijds om zijne bemoeiingen niet tot Boeleleng en Djembrana to beperken
werd
met de algemeene leiding belast ; de beide landschappen werden in 21 districten verdeeld, waarover poenggawa's, volgens
de aanwijzingen onder ambtenaren, hot bestuur voerden .
Allen ging flu verder naar wensch, bij alle regelingen be-
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treffende rechtswezen, belastingen enz. ging men to rade
met do adats der Baiiers, en men oogstte daarvoor de
erkentelijkheid des yolks . Ret verdient wel opmerking dat
zich - behalve tijdens do expeditien van '58 en '68 sedert 1849 geen enkel soldaat op Bali vertoonde ; niet
door geweld, maar door beleid werd do gansehe staatkundige hervorrning tot stand gebracht .
Wie do verwachting mocht hebben gekoesterd dat het
tot dusver verkregen succes het Iudisch Bestuur zon prikkelen, kaim op dezelfde wijzo voort to gaan en, waar de gelegenheid zich voordeed, in to grijpen ten bate der bevolking,
- hij vergiste zich . Do resident van ,,Bali en Lombok"
moen do wel dat hot op zijn weg lag, ook buiten Boeleleng
en Djembrana tot het verkrijgen van betere toestanden
mede to werken, en vroeg herhaaldelijk vergunning om zijn
gewest to mogon bereizen . Die vergunning werd geweigerd
(1884) ; do potentates der vorstenrijkjes mochten eens achterdochtig worden! Den resident word voorgeschreven do
„politick van onthouding", welko in dat j aar, ook in andere
deelen van on zen Archipel, zooveel achteruitgang bracht .
In Atjeh leidde zij tot do ollendige, roemlooze ,,concentratie" ;
in Midden-Sumatra tot do weigering om Bataksche landschappen, die dit verlangden, onder ons bestuur to semen ;
in Zuid-Borneo tot do honeying der Sultanspartij . . .
Ret was meerinalen gezogd : onthouding is op den
duur onmogelijk ; nit onthouding vloeit allerlei moeilijkheid
voort, die ten slotte gowapend optreden eischt om de taken
veer in hot refine to brengen . En ook op Bali bleven do
gevolgen der - wij mogen thans gerust zeggen : bekrompen - staatkunde niet nit .
Als voorbeelden daarvan vinden wij vermeld : ,,Tegenwerkirig van do opiumpolitie ter zee ; bereiding van hot
voor Java bestemde smokkelopium to Tianjar (Karang
Asem) ; molesteering in 1884 en volgende jaren van het
opinmvaartuig aldaar door lieden van Tianjar ; verjaging
van een bewakingsvaartuig op den 2en December 1884 en
kort daarna eisch der vorsten van Karang Asem (stede-
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houders van den radja van Lombok) om de bewakingsvaartuigen binnen acht dagen nit dat gebied to verwijderen,
aan welken eisch door den Resident word gevolg gegeven . Ver-

toogen om de vaartuigen weder toe to laten bleven onbeantwoord (Dec. 1886) ; hot opnemingsvaartuig Satelliet word
in 1887 belemmerd in zijne werkzaamheden ; eon mantri
van de opiumpolitie, in eene prauw de rondo doende, word
in Augustus 1887 door eon Chinees van den wal to Tianjar
beschoten ; de agent der Ned. Indische Stoomvaartmaatschappij to .A.mpenan (Lombok) word wegens schulden door
hot vorstenbestuur gegijzeld.
Geen wonder, dat eon on ander ten slotte, in 1887,
aanleiding gaf tot hot besluit, den resident eene „moor
klemvolle hooding" voor to schrijven, en door eene „maritieme demonstratie" aan hot inlandsch bestuur van Lombok
en Karang Asem to beduiden dat zij beter rekening hadden
to houden met de verhouding waarin zij tot hot Indi sch
bestuur, als hun Souverein, stonden . Aan die demonstratie
namen niet minder dan vijf oorlogsbodems deel : de vorsten
boden verontschuldigingen aan en stemden in alles toe wat
van hen verlangd word . Opmerking verdient, dat eon der
oorlogsschepen voorloopig in do buurt bleef,
ook om to
waken tegen slavenhandel ; in de wateren tusschen „Timor
on onderhoorigheden" on „Bali on Lombok" word men schenhandel „nog vaak gedreven" ; zoowel uit Karang Asem als
van West-Celebes, zoo vernemen wij later, zouden „nog
voortdurend" slaven worden gebracht naar Lomboksche
havens . . .
Aan de belofte tot smiting van hot opiumdepot to
Tianjar word behoorlijk voldaan, maar de invoer van sluikwaar op Java verminderde daardoor niet : de handel verplaatste zich eenvoudig naar Badoeng ; op onze vertoogen
antwoordde hot zelf bestuur welwillend, maar zonder verder
gevolg .
„Voor hot eerst sedert verscheiden jaren" worden, in
1890, bijna alle rijkjes door eon Europeesch ambtenaar
bezocht : Bangli, Kloengkoeng (waartoe sedert 1883 Gianjar
behoorde), Badoeng, Mengwi on Tabanan . De ontvangst
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was „uitermate heusch", dock de indrukken, door den
ambtenaar van zijn rein meegebracht, waren zeer ongunstig .
„De Balische vorsten, zoo werd verklaard, hebben over 't
algemeen weinig besef van hun task a] s regeerders, char
zij de bemoeienis met bestuurszaken beneden hun waardigheid schijnen to achten en dezen arbeid veelal aan hun
schrijver of vertrouweling overlaten . Ook de groote apanagehouders bekommeren zich weinig over hun onderhoorigen .
De feitelijke uitoefening van het gezag berust dan ook geheel
in handen van ondergeschikte hoofden, bij wie onversehilligheid omtrent de bevelen van hunne meerderen geen zeldzaamheid is . Hieraan wordt dan ook toegeschreven, dat eau het
onderhoud van wegen en br u ggen weinig of niets wordt
gedaan ."
De ambtenaar kwam voorts tot de ontdekking dat de
weduwenverbranding nog steeds in de zelf bestuur bezittende
landsehappen in twang was : in Badoeng werden, ondanks
zijn protest, en later nog dat van den resident, drie weduwen
van een overleden vorst verbrand ; hear wensch, den overledene in den dood to volgen, was „eene ingeving der
goden, en de bestuurders zouden niet-alleen over zich-zelven,
maar over het geheele land groot onheil brengen wanneer
zij zich tegen den duidelij k geopenbaarden wil der goden
verzetten" . En
het was in 1890 onze regeering, die'
in 1849 „de rechten van zedelijkheid en beschaving" wilde
„handhaven", berustte in het voortduren van dergelijke
opvattingen ! Aan een later, krachtiger bestuur was het
voorbehouden, aan den gruwel van menschenoffers voor goed
een elude to waken .
In 1892 en 1893 hadden ernstige vijandelijkheden
tussehen de verschillende rijkjes pleats . Wij zullen ons
daarbij niet ophouden, maar alleen vermelden dat Gianjar
daarbij zijne
later herhaaldelijk weder bedreigde
zelfstandigheid herwon, en daarentegen Mengwi als zeifstandig gebied ophield to bestaan : het werd verbrokkeld,
zoodat Badoeng, Tabanan en Gianjar elk een deel bekwamen .
In 1899 had de bekende Lombokegpeditie pleats, die
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met de vestiging van ons rechtstreeksch bestuur op dat
eiland eiudigde . Onze regeering trad daardoor, wat Karang
A.sem betreft, in alle rechten van Lombok's vroegeren vorst,
en benoemde, na ernstig onderzoek van zijn gedrag
tijdens genoemde expeditie, den vroegeren gemachtigde
van den vorst tot Karen „stedehouder" . Deze, eerst onlangs
wegens hoogen ouderdom afgetreden, heeft het in hem
gesteld vertrouwen niet beschaamd,
er is n.ooit aanleiding geweest, den toen getroffen maatregel to betreuren .
De indruk, door onze overwinning op Lombok teweeg
gebracht, werkte, aanvankelijk althans, krachtig terug op de
houding der vorsten van de Balische rijken . Zulks kwam ook
Karang A.sem ten goede ; onze verklaring, dat dit thane gouvernementsgebied was en feitelijkheden, daartegen bedreven,
door ons zouden worden gestraft, hield de oude vijanden des
lands, in de eerste plaats Kloengkoeng, in bedwang. Na
vele jaren van strijd
ook op Lombok
kwam de bevolking thane tot verademing, en konden landbouw en
handel zich rustig ontwikkelen .
En
wat zeker wel voor de juistheid van de nu gevolgde
staatkunde pleitte
het daar gegeven voorbeeld wekte
spoedig navolging .
In 1899 deed Bangli weder vijandelijke invallen in
Gianjar, dat onze tusschenkomst verzocht tot het verkrijgen
van betere verstandhouding met zijne buren . Onze daarop
gevolgde vertoogen, waarbij gelijk vroeger ook reeds geschied
gewezen werd op de nadeelen van strijd en op de
was
voordeelen van vrede en rust, bleven zonder uitwerking, en
in het laatst des jaars werden tal van Gianjarsche dorpen,
op last van Bangli, in de asch gelegd . Ook nit naam
van zijne familieleden en van alle poenggawa's deed de
radja van Gianjar flu den beslissenden stag : hij verzocht ons
bestuur, zijn land tegen zijne vijanden in bescherming to
nemen door het in dezelfde verhouding tot het Gouvernement to brengen ale Karang Asem . De Indische Regeering,
begrijpend dat zij aldus geleidelijk meer invloed in ZuidBali zoude verkrijgen en daardoor den landsvrede zoude
kunn en bevorderen, stemde toe, mite het duidelij k bleek
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dat men de beteekenis der nieuwe verhoudingen goed
begreep. Toen aan deze voorwaarde voldaan was, werd de
radja in 1900 tot 's Gouvernements stedehouder benoemd ;
aan de verschillende vorsten werd daarvan kennis gegeven
met de aanmanin.g, zich flu van verdere vijandelijkheden
tegen Gian j ar to onthouden, daar deze zouden beschouwd
worden als tegen het Gouvernement gericht . Ofschoon
zoowel Kloengkoeng en Bangl i, als Badoeng en Tabanan
hunnen tegenzin in de getroffen regeling met verheelden,
had de aanmaning het gewenschte gevolg,
ook Gianjar
genoot voortaa,n van de to lang ontbeerde rust . De hoogst
bezwareude wachtdiensten tot keering van invallen op de
grenzen vervielen ; de landbouwer kon weder beschikken
over irrigatiewater, hem, door afdamming, door Kloengkoeng en Ban gli onthouden ; duizende bouws rijstvelden,
die jarenlang onbruikbaar geweest waren, konden weder
worden bewerkt en beplant, de binnenlandsehe handel
herleefde .
Er waren, nit den aard der zaak, in de eerstvolgende
tijden wel dikwijls kleine moeilijkheden to overwinnen,
dock, gelijk die van Karang Asem, had ook de bevolking
van Gianjar alle reden, ouze bemoeiingen to waardeeren .
Ret vors~enbestuur van Kloengkoeng, gesteund door
Badoeng en Tabanan, kon zich nog niet bij den nieuwen
stand van zaken neerleggen, en had o . a . bezwaar tegen
de grensregeling met G .anjar. De drie rijkjes zonden in
1902 een gezantschap naar den Gouverneur-Generaal ; den
gezanten van Kloengkoeng werd bij het hun verleend gehoor
under het oog gebracht, dat de houding van hunnen dewaagoeng in den laatsten tijd to wenschen lief ; nit het
gouvernementsgebied gevluchte misdadigers worden niet
uitgeleverd, maar vonden integendeel bij hen een veilige
schuilplaats . Ook den gezan t van Badoeng werd dergelij ke
opmerking gemaakt . De vorsten ontvingen regeeringsbrieven, waarinn werd bericht dat in de ten opzichte van
Gian j ar getroffen regeling geene verandering kon wordenn
gebracht .
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De dews-agoeng bracht in zijne gedragslijn ook daarna
geene wijziging ; bij voldeed noch aan zijne verplichtingen
tot uitlevering van misdadigers, noch aan den eisch tot
eerbiediging van de Gianjarsche grens . Het bestuur ging
derhalve in September 1902 over tot bet stellen van een
ultimatum, waaraan kracht werd bij genet door bet verschijnen
van drie oorlogsschepen ter reede van Kasoemba . Pit,
hielp : aan alle vorderingen werd flu voldaan .
Wij hebben thans, naar tijdsorde, melding to maken
van hetgeen ten aanzien der weduwenverbranding geschiedde .
In Maart 1903 was de radja van Tabanan overleden
en zijn noon voorloopig als zijn opvolger erkend . Bij de
mogelijkheid, dat bij de verbranding van bet lijk van den
overledenn vorst menschenoffers zouden worden gebracht,,
was al dadelijk bij den radja er op aangedrongen, de weduwen
die zich daartoe mochten aanmelden, van haar voornemen
of to brengen ; later kwam de resident hem den uitdruk-kelijken wil der regeering overbrengen, dat geen weduwenverbranding mocht plaats hebben . Bij een ter zake in 1902°

gehouden onderzoek was reeds gebleken, dat men in Karang
Asem en Gianjar geen bezwaar had, voor goed met de oudeadat to breken,
een bewijs, dat de godsdienstige instellingen der Hindoe-Baliers geen overwegend bezwaar tegen
de afschaffing opleverden . De vorsten der zelf besturende
landschappen echter toonden zich daartoe ongenegen, en
de Indische Regeering begreep dat zij, alleen door dwang,,
in afzienbaren tijd een einde zou kunnen maken aan den
bier besproken gruwel ; men zou dus de afschaff.ng van de
radj a's eisc hen.
Aan dit voornemen was nog geen gevolg gegeven, toen.
(October 1903) de lij kverbran ding to Tabanan werd aan gekondigd en men vernam dat daarbij twee weduwen den
overledene in den vuurpoel zouden volgen . Te vergeefa
trachtte de Europeesche ambtenaar zulks to beletten ; daaropp
werden twee oorlogsschepen gezonden,
maar ook dit
bleef zonder gevolg, de verbranding had plaats .
De Gouverneur-Generaal betuigde den radja hierover
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zijne ernstige ontevredenheid, trok hot reeds genomen besluit tot dien s erkenning in, en eischte 1 ° een contract
waarbij de weduwenverbranding voorgoed zou zijn afgeschaft,
2° de tending van een gezantschap om verontschuldigingen
.aan to bieden en vergiffenis to vragen . Was aan dozen
eisch niet binnen een bepaalden tijd voldaan, dan zou de
radja van zijn gezag ontzet worden . Inderdaad werd geheel
aan de gestelde eischen gevolg gegeven .
De onzerzijds ten aanzien van Tabanan aangenomen
krachtige houdin.g werkte terug op Kloengkoeng, waar, na
de noodige vertoogen, in December 1903 eene vorstelijke
lijkverbranding zonder weduwenoffers afliep . Een contract,
ads hot evenbedoelde met Tabanan, werd in 1904 en begin
1905 met alle andere staatjes gesloten, zoodat toen aan hot
gruwelijk gebruik op geheel Bali eon einde was gemaakt .
In Mei 1904 namen de moeilijkheden met Badoeng een
aar vang die ten slotte, tegen de aanvankelijke verwachting,
gewapenderhand moesten worden opgelost on aanleiding
gaven tot een ganschen ommekeer in de politieke verhoudingen op Bali .
Do to Bandj ermasin thuis behoorende schooner Sri
Koemala strandde nabij de Badoengsche ankerplaats Sanoer,
en werd bij die gelegenheid beroofd : hot oude „kliprecht",
bij de overeenkomsten van 1843 on 1849 afgeschaft ! Na
onderzoek eischte on s bestuur eene schadevergoeding van
f 7500, on toen de radja's van Badoeng onwillig bleken die
to voldoen, worden, gelijk to voren was gewaarschuwd,
dwangmiddelen toegepast waarvan zij de kosten zouden hebben to dragon . In Januari 1905 werd derhalve Badoeng's
kust geblokkeerd ; ons optreden werd door de andere Balische
vorsten toegejuicht, behalve door Tabanan, welks radja met
die van Badoeng vermaagschapt was . Toen ook die maatregel niet ten gevolge had dat de radja's hun verzet opgaven, word hot lid in den Raad van Nederlandsch Indie F .
A. Lie f r i n c k, vroeger resident van Bali en Lombok, derwaarts gezonden tot reader onderzoek en bespreking . Zijne
pogingen om hot conflict tusschen Badoeng en de Regee-
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ring tot eene bevredigende en spoedige oplossing to brengen, faalden eehter tengevolge van den onwil der radja's ;
de blokkade werd daarop verscherpt . Tabanan verklaarde,,
zich aan de afsluiting niet to zullen storeii, en sloot met
Badoeng een defe.nsief verbond . Na tijdige waarschuwing
werd dientengevolge, in April 1906, besloten de blokkade
ook over Tabanan's kusten nit to strekken .
Toen ook hiermede bet beoogde doel niet werd bereikt,
werd tot de beide landschappen schriftelij k eene laatste waarschuwing gericht (Juli 1906), waarin onze eiscbeu nogmaals
werden uiteengezet met de bedreiging dat, bij voortduring
van bet verzet, gewapenderhand hieraan een einde zoude
worden gemaakt . Toen de radja's antwoordden aan de gestelde eischen niet to willen voldoen, werd tot de zending
van land- en zeemacht besloten ; bet was niet wenschelij k,
daarmede langer to wachten, want de radja's zochten steun
bij Bangli en Kloengkoeng . De worst van Bangli, over wien
men reeds langen tijd wegens gebrek aan medewerking
had to klagen gehad, had reeds in Maart, door zijne weigering om den resident to ontvangen, eene vrijwel vijandige
houding aangenomen .
De beer L i of r i n c k ging opnieuw, als Regeeringscommissaris, naar Bali, en zond, den l2den September, eeu
ultimatum aan de radja's . Den volgenden dag werd van
Badoeng een weigerend antwoord ontvangen,
den 14den
had de landing der troepen zonder tegenstand plaats ; de
beide volgende dagen werden deze herhaaldelijk aangevallen,
dock de aanvallen werden vrij gemakkelij k afgeslag en .
Intusschen kwam ook bet weigeren„d antwoord van Tabanan .
Tijdens den opmarsch naar de hoofdplaats Den Pasar
toonde de bevolking zich welgezind ; zij deelde mede, door
afgezanten van den radja tot verzet gedwongen to zijn,
maar gaf een groot bewijs van vertrouwen door hare gewonden under de behandeling onzer geneesheeren to stellen .
Toen, den 20steII, na betrekkelijk geringen tegenstand, die
hoofdplaats bezet was, zag de radja bet hopelooze van
zijn toestand in : door de groote meerderheid van zijn yolk
verlaten, was er your hem en de zijnen slechts een eervolle
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uitweg : de poepoetctn . Een groote drom, in bet wit gekleed
en zich ten doode gewijd hebbende gewapenden, onder wie
zich de radja en zijne familieleden bevonden, deden met
de korte laps een aanval op onze troepen . Het geweervuur
van deze had op de dicht opeengepakte menigte eene
verschrikkehjke uitwerking : nagenoeg alien sneuvelden, ook
vrouwen en kinderen die, met laps en kris in de hand,
onvervaard de troepen tegemoet storniden. Sommaties om
de wapens veer to leggen waren vruchteloos ; pogingen oin
de menschen to outwapenen, leidden slechts tot bet verrneerderen der verliezen aau onze zijde ; wanneer een oogenblik
bet vuur werd gestaakt, werden de gewonden met de kris
afgemaakt en stormden de overigen opnieuw tegen onze
troepen in . . . .
Dat was de Baiische poepoetan, - de heldendood van
lieden voor wie een menschenieveu weinig waarde heeft!
Ook to Pametjoetan - do woonplaats van den tweeden
radja van Badoeng - hield do vorstenfamilie met gevoig
eon poepoetan ; daar herhaalde zich hetzelfde drama, do
vijand rustte niet voordat hij geheel vernietigd was .
Hiermede was het verzet geeindigd : alle overievende
grooten en hoofden boden hunne onderwerping aan en
leverden hunne vuurwapens in ; overal gaf de bevoiking
ondubbeizinnige biijken van hare goede geziudheid .

Den 26en September rukten do troepen nu naar Tabagevecht : de radja
kwam, met zijne familieleden en landsgrooteu, den volgenden dag zijne onvoorwaardelijke onderwerping aanbieden .
Deze werd aangenomen, dock hem werd medegedeeld dat
hij en do zijneu voorloopig naar Lombok zouden worden
overgebracht . Inn den nacht voor bun vertrek pleegden do
radja en ziju zoon, do vermoedelijke troonsopvoiger,
zelfmoord.
Allen kwam, den 27en, in onderwerping ; de vuurwapens werden ingeleverd, ook bier toonde de bevolking duideijk hare ingenomenheid met de aldus een feit geworden
omwenteling .
Men had nu nog regelingen to treffen met Bangli en
nan op . Daar kwam hot niet tot een
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Kloengkoeng ; zooals zich liet aanzien zou dit, onder den
indruk der behaalde overwinningen, niet moeilijk vallen .
Bangli had zich gedurende verscheiden jaren slecht aan
zijn contract gehouden, en in den laatsten tijd zelfs, wij
herinnerden daaraan boven, zich vrij wel vijan dig betoond ;
ook Kloengkoeng had meermalen aanleiding tot klachten
gegeven, en door beide werden voortdurend de grenzen van
Gianjar bedreigd. Met achterlating van bezettingen in de pas
veroverde landstreken trokken onze troepen derhalve naar
Gianjar, wear de Regeeringscommissaris met de vorsten
van beide rijkjes, na hen op hunne tekortkomingen to hebben gewezen, de onderhandelingen opende . Gevorderd werd
het sluiten van een nieuw contract, overeenstemmende met
de eischen van den tegenwoordigen tijd, inlevering van
vuurwapenen, en bevoegdheid voor ons bestuur om hun
gebied door onze troepen to doen doorkruisen . Verder, van
Kloengkoeng, afstand van een pear enclaves in Gianjar, die
steeds aanleiding tot moeilijkheden gaven ; van Bangli, de
uitlevering van eenige onruststokers en afstand van in 1900
op Gianjar veroverde dorpen . Beide zelfbesturen stemden
in alles toe .
Ook door onze stedehouders in Karang Asem en Gianjar werden de vuurwapens ingeleverd ; daarna kon de teak
der expeditionnaire macht als afgeloopen worden beschouwd,
met achterlating van tijdelijke bezettinen keerde deze
gen in Badoeng en Tabanan -- naar Java terug . .A an. den
eigenaar der Sri Koemala werd de vroeger bepaalde schadeloosstelling van f 7500
uitbetaald .
Door den Regeeringscommissaris, die nog veertien dagen
na het vertrek der troepen op Bali verbleef, werden voorloopige regelingen betreffende het bestuur in de verschillende landschappen getroffen en voorstellen gedaan ten aanzien der, bij de geheel gewijzigde toestanden, verder to
nemen maatregelen . Kort na zijn vertrek had in Tabanan
nog een ernstige rustverstoring pleats, onder leiding van
aanhangers van den laatsten radja, maar het verzet werd
snel en krachtig onderdrukt ; daarna was her de rust
verzekerd.
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A.angezien in Badoeng en Tabanan onder de overgebleven vorstentelgen niemand kon worden aangewezen
wien het inlandsch bestuur kon worden opgedragen, werden beide landschappen onder rechtstreeksch bestuur gebracht .
Badoeng werd verdeeld in 14 districten, waarover de meest
geschikt geachte personen, nit de invloedrijkste familien,
als hoofden werden gesteld . Tabanan, verdeeld in 13 districten, behield de poenggawas (districtshoofden) die reeds
onder het vorstenbestuur deze betrekking bekleed hadden ;
de bevolkin g van het voormalige rij kj e Mengwi werd gesteld onder afstammelingen of verwanten van de vroegere
bestuurders.
Het Europeesch bestuur werd in dier voege geregeld,
dat alle landschappen buiten het oude gouvernementsgebied,
dat zijn Badoeng, Tabanan, Gianjar, Bangli, Kloengkoeng en
Karang A .sem, werden vereenigd tot eene afdeeling ZuidBali onder een assistent-resident, met eenige controleurs op
de hoofdplaatsen . In verband met de latere gebeurtenissen
zijn thans controleurs van het Binnenlandsch Bestuur gevestigd to Kloengkoeng, Karang Asem, Den Pasar en Tabanan .
Tegen schadeloosstelling aan de bestuurders der nog
eenige zelfstandigheid bezittende landschappen, werdenn in
1908, op geheel Bali, de tolheffingen overgenomen en volgens
het algemeen tarief geregeld ; verder werd ook de opiumregie ingevoerd .
In de veroverde streken deed zich de goede werking
van ons bestuur onmiddellijk gevoelen door het feit, dat
ruim 400 slavinnen nit de vorstenverblijven op vrijen voet
werden gesteld. Onder den aandrang onzer ambtenaren
werd dit voorbeeld gevolgd door de districts- en verdere
hoofden : in Badoeng heeft de vrijlating van alle slaven en
pandelingen reeds pleats gehad,
in Tabanan deelden de
poenggawa's ook namens andere houders van slaven en
pandelingen, aan het bestuur mede dat zij besloten hadden
aan alle lijfeigenen de vrijheid to geven . Volgens de nieuwe
overeenkomsten met Kloengkoeng en Bangli zou dear de
slavernij geleidelijk verdwijnen .
verder maakte het Europeesch gezag van de verkregen
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macht een ij verig gebruik om ten bate der bevolking werkzaam to zij n door zorg to dragen voor betere bevloeiing
der rijstvelden, door aanleg van gemeenschapswegen, door
regeling van het rechtswezen, door oprichting van landschapskassen enz .
Intusschen bleek in den aanvang van het jaar 1908,
dat nog niet alle moeilij kheden overwonnen waren . Voor
zoover ken worden nagegaan, was de worst van Kloengkoeng
to goeder trouw bereid de nieuwe verhoudingen to aanvaarden, maar hij vond daarbij tegenwerking bij een aantal
hoofden, grooten en bloedverwanten, die de steeds toenemende
bemoeienis van ons bestuur met 's lands aan gelegenheden
met ergernis zagen . Zij begrepen wel, da,t daarmede ook
hun macht werd beperkt, en besloten zich, desnoods met
geweld, tegen verdere uitbreiding van onzen invloed to
verzetten . Een van de meest waaen eembare uitingen onzer
groote bemoeiing was wel de invoering der opiumregie,
welke de plaatsing van een aantal gouvernementsambtenaren (opium-debitanten) in de landschappen medebracht .
Zij werd aldus de naaste aanleidimy, maar was niet de oorzaal
van het verzet, dat in April 1908 tot uiting kwam .
Den 16den werd eene militaire patrouille in het district
Gelgel door de bevolking aangevallen . Onmiddellijk rukten
de to Den Pasar en Gianjar beschikbare troepen derwaarts,
met landingstroepen van de zeemacht, en den 17den werd
de poeri van Gelgel veroverd, waarbij de vij an d groote verliezen leed . Bij den terugkeer onzer troepenn naar Kluengkoeng bleek duidelijk, dat de dews-agoeng den toestand
niet naeer meester was : de bevolking toonde zich vijandig
en had de hoofdplaats zwaar bezet ; de onder bewaring van
den dews-agoeng achtergelaten levensmiddelen en andere
g oederen waren geroofd, het person eel van de opiumverkoopplaats vermoord . De troepen begaven zich naar de
havenplaats Lebih, wear inmiddels vier oorlogsschepen
waren aangekomen die, den 18den, de vijandige streek beschoten . De dews-agoeng betuigde zijne goede gezindheid,
vroeg vergiffenis voor zich en zijne familieleden, maar het
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antwoord luidde dat, flu van Kloengkoengsche zijde de
vijandelijkheden waren aangevangen, onvoorwaardelijke
onderwerping moest worden gevorderd . Aan den eisch om
zich met zijde verwanten in onze handen to stellen, werd
niet v oldaan .
Toen, den 26sten, de inmiddels aangevraagde troepenversterking was aangekomen, werd den vorst, als laatste
poging om bloedvergieten to voorkomen, nog een ultimatum gesteld met uitnoodiging om, mocht hij tot den strijd
hebbenn besloten, daaraan niet door vrouwen en kinderenn
to doers deelnemen . De dews-agoeng vroeg opnieuw uitstel,
maar dit werd met verleend, en den 28sten rukten de troepen
naar Kloengkoeng op . Tijdens den opmarsch bleek duidelijk dat het yolk de zijde der verzetspartij verlaten had ;
er werd geen noemenswaarde tegenstand geboden . Bij de
hoofdpoeri kwam de dewa-agoeng met de zij nen naar
buiten ; zij deden met krissen en lansen een aanval op de
troepen, en vonden aldus, naar 's lands wijs, in de poepoetan een roemrijken dood .
Hiermede was het pleit beslecht. Van verzet was geen
sprake rneer en de gebeurtenissen leidden er toe, ook
Kloengkoeng onder ons bestuur to nemen en daar het
inlandsch bestuur to organiseeren op de wijze als in Badoeng
en Tabanan was geschied . ook hier werd aan slavers en
pandelingen van het Kloengkoengsche hof al dadel jk de
vrijheid geschonken, en de hand geslagen aan velerlei wwTat
nit maatsch .appelijk en econom.isch oogpunt verbeterivg
behoefde .
Het is zeker niet overbodig, de aandacht to vestigen
op de schoon e uitkomst, verkregen door de doortastende
wijze van optreden onzerzijds . Den l6den April de eerste
teekenen van het verzet, den 28steII dier maand de geheele
landstreek, nu voor goed, onderworpen ; alle geweren werden
ingeleverd, en -- opmerkelijk ! „op verzoekk van de
bestuurders is het meerendeel der geweren tot koevoeten
vermaakt ten behoeve der bevolking" . Is het niet, alsof wij
herinnerd worden aan de oud-testamentische profetie : „de
zwaardenn zullen worden omgesmeed tot ploegscharen, de
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speren tot sikkelen" ; „geen natie zal meer tegen eene
andere het zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet
meer leeren" (J e s a j a 2 4, M i c h a 4 : 3) .
Ook in Karang-Asem waren er enkele vorstentelgen en
hoofden die, reeds van den tijd der Lombok-expeditie of
(1894) in de oppositie waren tegen ouze inmenging in
's lands taken en tegen onzen stedehouder, die den radja
van Lombok in den steek had gelaten . Zij zagen met tegenzin
de toeneming van onzen invloed over geheel Bali, en de
vrees was gewettigd dat de stedehouder her, gelijk de vorst
van Lombok in '94, die van Kloengkoeng onlangs, niet bij
machte zou zijn den toestand to blijven beheerschen . Men
vernam dat, tijdens een godsdienstig feest, in September
1908 to houden, een opstand zoude worden beproefd wa .araan
van Bangli's zijde steun zou worden verleend .
Tijdig werd daarom de mil .itaire macht to Karaug-Asem
versterkt, verschenen drie oorlogsschepen op de reede, werden
verdere militaire maatregelen genomen . Nu werd de uitlevering geeischt van twee grooten (neven van den stedehouder),
die aan het hoofd van bet verzet stonden, en onder den
indruk van het militair vertoon had zij zonder moeilijkheden
plaats. Hiermede zijn, voor zoover thane na to gaan, rust
en orde voor de toekomst gewaarborgd ; van de gelegenheid
werd al dadelijk gebruik gemaakt om, ter verzekering van
de regelmatige werking van het inlandsch bestuur, een
aantal verbeteringen in to voeren in de territoriale indeeling,
de belastiugen, de rechtspraak enz . Tevens werd een landschapskas gevormd, waarin alle inkomsten des lands worden
gestort en waaruit ook alle uitgaven, o . a. de bezoldiging
van den stedehouder, de poenggawa's en de verdere landsdienaren worden bestreden . Zonder eenig voorbehoud verklaarden dezen, aan hunne slaven en pandelingen de vrijheid
to geven ; voor de geleidelijke afschaffing van de slavernij
werden verder eenige maatregelen getroffen .
In December 1908 was in den hier vermelden tin alles
geregeld . Tuen vond de stedehouder, na veertien jaar laug -aanvankelijk gewautrouwd door vele Europeanen, die, ten
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onrechte, zijne houding op Lombok dubbelzinnig hadden
genoemd ; in strijd ook, zooals wij boven zagen, met een
deel zijner landgenooten
trouw aan onze zijde to hebben
gestaan, in verband met zijn hoogen leeftijd het oogenblik
gekomen, zijn ambt aan een jongere persoonlijkheid over
to dragen . Overeenkomstig zijn wensch benoemde de Regeering een zijner neven in zijn plants ; dezen werd een ambtenaar van het binnenlandsch bestuur tot toezicht en leiding
toegevoegd .
Thans was alleen Dog nadere regeling der verhouding
Bangli
met het -- weinig belangrijke en schaars bevolkte
noodig . On ze troepen brachten het landschap een bezoek,
waarbij Diets van vijandige gezindheid bleek . En
ongetwijfeld onder den indruk van de eenige dagen to voren
in Karang Asem plaatsgevonden gebeurtenissen ; wellicht
ook van de spoedige onderwerping der zuidelijke landschappen, laatstelijk Kloengkoeng
, kwam de radja van
Bangli, in overeenstemming met zijne landsgrooten, den 30en
September 1908 met het verzoek, zijn land onder ons bestuur
to nemen en hem als stedehouder aan to stellen . Aan dit
voorstel werd gevolg gegeven, en thans is Bangli in dezelfde
verhouding als Gian jar en Karang Asem ; ook her is de
vroegere vorst
of zijn erfgenaam
alzoo teruggebracht
tot den rang van eersten inlandschen ambtenaar, gelijk de
regenten op Java. Alle overige gedeelten van Bali worden
„rechtstreeks" bestuurd, dat wil zeggen, zonder tusschenkomst van ,,stedehouder" of „regent" ; daar staan de districtshoofden (poenggawa's) rechtstreeks onder den Eurupeeschen
ambtenaar .
Men vergelijke nu onze „macht" op Bali, in 1849 en 1909
In 1849 deed men het mogelijke, om alle verdere bemoeienissen met Bali van zich of to schuiven,
iets wat
weldra ondoenlijk bleek, maar toch tengevolge had dat,
vele jaren lang, „onder den rook van Java", allerlei ellendige toestanden bleven heerschen : alttijd onderlinge oorlogen,
met alle gevolgen daarvan ; slavernij en pandelingschap,
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knevelarij van inlandsche machthebben den, aemir aan rechtszekerheid, weduwenverbranding . . . .
Na 1854 werd gaandeweg duidelijk bewezen, dat een
andere politiek de voorkeur verdiende : de onder ons bestuur
komende noordelijke landschappen, Boeleleng en Djembrana,
waren gelukkig to noemen in vergelijk met de andere . In
1894 volgde, tengevolge van de Lombokexpeditie, Karang
Asem, dat door de nieuwe verhouding gevrijwaard was
tegen aanvallen van zijne vijandig gezinde buren . Op dit
voorbeeld volgden, in 1900 en 1908, op eigen verzoek
Gianjar en Bangli . En Badoeng en Tabanan in 1906, Kloengkoeng in 1908 werden, ten slotte toch met weinig moeite,
gewapenderhand onder ons gezag gebracht . Ook her bleek,
dat wij eigenlijk gees strijd to voeren hadden tegen het
yolk, maar tegen de vorsten, de vorstentelgen en hun
rechtstreekschen aanhan g,
die zich to alien tij de weinig
van hunne plichten hadden aangetrokken en zich dan ook
allerminst in de harten des yolks een plaats hadden veroverd
zij stonden verlaten zoodra onzerzijds krachtig werd doorgetast .
Men behoeft n u dat „krachtig doortasten" op zich-zelf
niet al to hoog aan to slaan : een eiland, ale boven gezegd
ruim zoo groot ale onze provincie Noord-Brabant en voor
de helft reeds onder ons bestuur, ook vender geheel onder
onze macht to brengen, was
nu het yolk zich voor het
voortbestaan der vorstenhuizen onverschillig toonde -- eigenlijk niet zoo'n groote kunst, al is het zeker waar dat er
ambtenaren van bekwaamheid en groote toewijding noodig
zijn om de verkregen macht to bevestigen en ten bate des
yolks toe to passen . De zaak schijnt ons meer deze : in
vroegere jaren ontbrak ons de lust, de wil, om to does wat
vereischt werd om „de rechten van zedelijkheid en besehaving to handhaven"
die wil is thane aanwezig, omdat
het besef onder verplichtingen ten opzichte der onder
Nederlandsche vlag staande bevolkingen is ontwaakt . Jan
Salie en Jan Cordaat . . .
Daardoor is Bali thane geraakt tot nieuwe toestanden,
die in alle opzichten beter zijn dan de vroegere . 0, 'zeker,
de menschen -- de Europeesehe en de inlandsche
zijn
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niet volmaakt, en er zull en zich hier of daar nog wel eens
n .oeilijkheden voordoen ; maar de ervaring, en in NoordBali, en op Lombok, en in de laatste tijden in Zuid-Bali
opgedaan, geeft voldoenden waarborg dat men die moeilijkheden zal overwinnen en dat het yolk van Bali alle redenen
zal hebben, de plaats gevonden verandering met dankbaarheid to aanvaarden . Want wanneer wij den vroegeren en
den tegenwoordigen toestand vergelijken, dan denken wij
onwillekeurig aan deze profetie : „Tot uwe overheden zal
1k Vrede aanstellen, tot uwe bestuurders Gerechtigheid .
Van geweldenarij wordt in uw land niet meer gehoord,
noch van verwoesting en vernieling op uw grondgebied" . . .
(Jesaja 60 :17 18) .

TI EN JAR EN VOLKSHUIS-ARBEID
DOOR

Prof. Mr . W. VAN DER VLUGT.
Den 22en October beleefde het Leidsche Volkshuis zijn'
tienden verjaardag. Eerie gebeurtenis, niet alleen voor de
sleutelstad van beteekenis . De stichting, die het her geldt,
neemt onder hare zusters wel zulk eerie pleats in, dat deze
hear geboortedag jets meer dan elke andere beduidt voor
de beweging, die ten onzent zoodanige in stellin gee in het
levee riep, flier is een mijlpaal, waar het voor vrienden
dier beweging de m oeite to ont, een s even stil to staan .
Niet, om de rustpoos to besteden aan plichtplegingen
en lofspraken, aan woorden van „oprechten dank" en „diep„gevoelde hulde" . Daarvan denkt de schrijver deter regelen
zich flu eens zoo goed als geheel to onthouden . Hij
wenschte wel, dat zoodanige onthouding bij gelegenheden
als deze voortaan wet meer werd betracht . Dat het echter
niet gemakkelijk gaat in Nederland, hij weet ervan to
praten bij ervaring . Jaren geleden (het was in 1892) had
hij het v6orrecht, door den „Nederlandschen Protestantenbond"
to worden afgevaardigd near Sanct Gallen, waar then de
jaarvergadering dagen zou van den „Schweizerischen Verein
„ficr freies Christenthum" . Vele waren de weldadige indrukken,
die hij daar onder de „vrije christenen" van Zwitserland
opdeed . Nogtans (was het door de tegenstelling met vaderlandsche zeden ?) niet een eronder trof hem dieper dan
deze : De Zwitsers, daar vergaderd, spraken goed ; ook
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spraken zij veel ; misschien zelfs was de veelheid hunner
woorden rij kelij k bekomzaam ; merkwaardig echter, dat geen
woord, daar uit dien stortvloed, die twee dagen lang over
de aanwezigen werd uitgegoten, verheerlijking bedoelde
van een' levenden mensch, hetzij van een' tegenwoordige,
hetzij van een' ontbrekende . De eenige, die (het geschiedde
onder een' maaltijd) bedaoht werd met een' feestdronk, en
een heel langen ! was de groote Ti binger F e r din and
C h r i s t i a n B a u r ; en deze was destijds al 32 jaren dood .
A.lle overige toespraken betroffen de eene of andere zaak,
waarvoor de redenaar de liefde zijner hoorders nog eens in
gloed beoogde to zetten : het kostelijk kleinood der vrijheid
van gedachte en zijne waarde ook bij de aanvaarding der
heilsboodschap ; de beteekenis van Christelijk geloof, als
hulp tot levensvreugde ; het Zwitsersch vaderland en zijne
eereplaats in het orkest der staten van Europa : voor die
en dergelijke ideeen werden de leden van het congres zoo
nu en dan verzocht eens op to staan en hunne glazen
met landwijn tegen elkaar aan to stooten . Het was het
„democratische" beginsel op zijn best . Teruggekeerd in
het vaderland en optredend voor de algemeene vergadering
van den „Protestantenbond" to Kampen, om verslag to
doen van zijn wedervaren, liet de afgevaardigde niet na,
dat Zwitsersche gebruik to noemen en aan to prij zen ter
behartiging. Helaas bleek het hem ook toen : wij menschen
moeten nooit nit onze rol vallen . Den eersten keer in
heel zijn leven, dat het in hem opkwam, de „democratic"
to prijzen, verging het hem slecht . In antwoord op zijn
warm pleidooi voor zakelijke geestdrift en tegen het eeuwig
hulde brengen aan men schen, verzocht de vborzitter van
den avond, Professor K n a p p e r t (de vader), dat de vergadering met haar' bijval zou onderstrepen een woord van
hulde aan . . , een' mensch, den geachten vorigen spreker !
Ditmaal zal het nu eens ernst zijn met die goede zede
nit het A.lpenland. In hetgeen hier volgt zal niet een enkel
plasdankje worden uitgedeeld, niet een geachte naam „met
„eere vermeld", zelfs niet dat drietal namen van een man
en van twee vrouwen, wien ieder, die het Leidsche YolksO . E . IX 12
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huffs liefheeft, eene wereld toedraagt van onuitgesproken
dank. diet zal zeker allereerst naar het hart zijn van die
drie, als het korte oogenblik van rust bij dezen mijlpaal
op den levensweg der stichting gebruikt wordt om eene
even om to zien en om bescheid to zoeken op dit tweetal
vragen : vooreerst : wat is er der vermelding waard onder
de indrukken, die, blijkens hare jaarverslagen, de leidster
van het Volkshuis en haar staf tot dusver hebben opgedaan van het karakter der bevolking, waaronder zij hun
werk verrichtten ? en dan ten tweede : heeft, en zoo ja, in
welken zin P de ervaring, in dit tiental jaren met Volkshuisarbeid verworven, de arbeiders op het stuk van zulken
arbeid doen toenemen in wijsheid ? heeft zij hun inzicht
verhelderd in wat tenn slotte van het her nagestreefde
waardig is to blijven, wat
to worden prijsgegeven ?
Wat dan, om daarmee to beginners, is der vermelding
waard nit de indrukken, die het verslagen-bundeltje one
heeft geboekstaafd ? Welmeenende raadgevers zijn zoo licht
erop uit, hen, die voor werk ale dit zich warm betoon en,
to waarschuwen tegen het gebruik van eene rooskleurige
bril . „Stet toch", zoo heet het dan „Uwe verwachting niet
„te hoog, hoed u ervoor, „het yolk" u mooier to verbeelden
„dan het is ; want anders . . . Ge kunt u nauwelijks denken,
„wat ontgoochelingen u wachten ." Welnu : het zal de
teedere zorg dier vrienden eenige gerustheid geven, dat
hier al aanstonds dit mag worden getuigd : hoedanig ook
de eindbevinding zij van wie zich in de gedenkstukken
onzer tienjarige geschiedenis heeft verdiept, in geen geval
kan het deze wezen, dat de vrouw, daar aan het woord,
aangaande het yolk, waarmee haar het met hart vervulde
ambt in aanraking brengt, zich zelve maar wat zoets en
liefelijks v6orpraat. Voor min aantrekkelijke eigenschappen
in hare klantjes, voor moeiten en bezwaren, die daaruit
rijzen op haar' weg, slaat zij voorwaar niet roekeloos blind .
Het begint al met het kleine grut der kinderclubs . Men
leze er maar op na wat van het jaar 1902-3 gezegd wordt 1).
1)

Blz . 25 .
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„Eigenaardig en een haast algemeene trek is het zich onver„schillig voordoen . Liefst gaan ze weg zonder goeden dag
„te zeggen . . . Ook bij deze kinderen reeds wantrouwen .
„Zij gelooven niet, dat men eene gedane belofte houden
„zal." Na het volgend jaar ontvangt de lezer een beeld,
waarin, wel zeker, vriendelijke trekken niet ontbreken .
„Ooedgeefsch zijn de kinderen . K o o s j e heeft haar zelf„gemaakt domino-spel aan „opoe" gegeven om mee to
„spelen . Zij vertoonen zich precies zooals ze zijn . . . Jan,
,,alb hij voor 't eerst komt enn rondziet : „Ik vind het hier
,,fen" . . . K o o s tegen J an : „Zeur nou niet, je lijk wel een
,,,,buurvrouw !" Nogtans : hier weer dezelfde open blik voor
schaduw mast het licht. A1 is wat toebehoort aan eene
juifrouw, van wie ze houden, voor deze kinderen „taboe",
„dat het begrip eerlijkheid zeer rudimentair is bij ons yolk",
ontging de scherpe opmerkster bij hare nadere kennismaking allerminst . En op bet g etuig enis, dat de kinderen
aardig zijn onder elkander, volgt aanstonds het v6orbehoud
„dock jaloerschheid lokt nu en dann tot kwaadspreken nit" .
Op jet of wat l ateren leeftijd andere trekken, maar
louter zonlicht evenmin . wat in de mededeelingen over
clubs der grootere jongens en meisjes treft, het is vooreerst
de menigvuldige verrnelding van het talloos aantal scheids-

muren, dat de menschen tusschen elkander optrekken 2).
Gelij k voor kort nog met het begrip „mesaliance" misschien
we nergens hier to lande zoo grimmige ernst gemaakt
wend als in den trapsgewijs opstijgenden klassenbouw van
osse-, karre- en wagenboeren der Hooge Veluwe, zoo moet
men ook van Leiden het maar weten, welk eene „reden
„tot vijandschap er ligt in de omstandigheid, dat de moeder
„van het teue meisje een' doek, van het andere een' mantel
„draagt" 3). Hoe het in dat opzicht met de jongens staat,
valt niet nit deze gedenkschriften op to waken ; het sterkere
geslacht is in de clubs slechts door kereltjes van onderling
gelijke bewegingen : fabriekers en venters met negotie
neest vruchten,
vertegenwoordigd 4). Onder de zwakkere
1)
4)

1903-4 . Blz . 23 .
1902-3 . Blz . 23 .

2)

1903-4. Blz . 20.

3)

1903-4 . B1z . 24 .
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sekse tiert in elk geval de kaste-geest b edenkelijk welig .
Ms een mirakel wordt in het derde jaarboekje verhaald 1) :
„Een onzer clubjes bestaat uit dienst- en nit fabrieksmeisjes
„en
het bloeit" ! Twee jaren later volgt een heuglijk
bericht 2) : „De verstandhouding tusschen (die beide groepen)
,,is veel beter dan in den aanvang" . Doch ziet : een volgen d
jaar gewaagt weir de verslaggeefster 3) van de moeite, die
het nog altijd kost, „elementen nit verschillende mast-„schappelijke kringen" „bij elkaar to houd en" . En dat
nog niet alleen . Ook in een' zelfden kring ontbreekt verband 4). „Een vreemd verschijnsel in de fabriekswereld
noemt het vijfde deeltje in ous geschiedverhaal 5) „het Bemis
„aan onderling vertrouwen". „De eene zuster", zegt bet
nog, „weet niet van de andere, hoeveel zij verdient, of
„hoeveel scha zij lijdt door een vergrijp" . Kan wellicht
die geslotenheid zelfs jegens nabestaanden verband houden
met het voorbarig~e gevoel van eigenmeesterschap, dat het
veel to vroeg vaak zelf verdiende weekloon voedt ? ,, Wie
„het n.iet aanstaat", dus eene onder de vroegste bevindingen
der geschiedschrijfster 6), „wie bet niet aanstaat (te komen)
„blijft weg,
dat is de regel bij de tegenwoordige ver,,houding tusschen ouders en kinderen. In plaats van to
„gohoorzamon, doers de laatsten hun' zin . En in de fabrieks„wereld wordt hot kind, dat inbrengt, ontzien . Daar wordt .
„wel eene gedreigd met op zich zelf to gaan worsen en zoo„doende aan het gezin de verdienste to onttrekken" . Voor-al ?) „het eerste fabrieksj aar schijnt eon zekere wildheid
„met zich to brengen ; als medekostwinners van hot gezin,.
„voelen (de aankomelingen) (op dens) zich onafhankelijk en
„daardoor zijn zij moeilijk in toom to houden" .
En hoe flu staan wie tot die on derscheideno klassenn
hooren van huffs nit tegenover hot werk, dat in hot volkshuis aan hen wordt beproefd ? „Honneur aux dames" ;.
eerst dus eon woordjen over haar . Bevreemdend in den
aanvang is hot onverholen zwak van onze schrijfster voor
wat den meesten het kort begrip alley plebeiische ongema1) Blz . 22 . 2) 1904-5 . Blz . 16. 3) 1905-6 . Blz . 12 . 4)
Blz . 19. 5) Blz. 17 . 6) 1902-3 . Blz . 15 . 7) 1903-4 . Blz . 22 .

1903-4 . .
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nierdheid dunkt : het fabriekskind . „Met een open oog",
aldus eene lezenswaardige bladzijde 1), ,,voor het gevaar
„van generaliseeren, meenen wij toch to kunnen zeggen,
„dat onder de naaisters, winkeljuffrouwen, „modistes" groo„ter onregelmatigheid enn willekeur van komen en gaan
„valt op to merken, dan onder dienstboden, en onder dezen
„weer meer dan onder fabrieksmeisjes . Het verbaast ons
.,,niet, dat menige clubleidster aan het wilde veertien-, vijf„tien j arige fabriekskind de voorkeur geeft boven het dame„tj e van gelij ke n leeftij d, dat op een „atelier" is . Dit
„laatste zit dik onder het vernis, het eerste kept nauwelijks
„het bestaan cann opplaksel . Terwijl het hoogste ideaal
„van de dienstbode en de „modiste" is kleereu to hebben
,,als de „rijkelui", is het fabriekskind van vijftien jaar
„niet of to brengen van haar' vijf el wijden witten rok . . .
„Dat men liever staat voor een weinig ontwikkeld dock
„eigen, dan voor een aangeleerd zedelijk gevoel, is ver„kl aarbaar, en, alle individueele gebreken daargelaten,
„geldt van den fabrieksstand (als stand beschouwd) „zij
„ „weten niet beter" in even hooge mate als van den
„dienstbodenstand „zij willen niet anders ." Toch moet juist
wegens dat „niet beter weten" „een jong fabriekskind, als
,,een veulen, eerst getemd" 2). Met zoo'n kind is de gang
van zaken altijd dezelfde : „ze zijn in den aanvang gedwee,
„schuchter, worden brutaal en onbeschaamd, zoodra ze zich
„t'huis voelen, en komen alleen dan op streek, wanneer zij
„een' sterker wil dan den hunnen boven zich bemerken" .
En zelfs daarna nog is het „een pijnlijke, zich vaak herha„lende ervaring, dat kinderen van dertien, veertien jaar de
„kunst verstaan van schijnbaar vertrouwelijk to zijn" .
Tot zoo ver het vermeldenswaardige in de ervaringen,
met de ontluikende dochteren Eva's opgedaan . En nu de
heeren der schepping in knop. „Een Leidsche fabrieksjongen",
zoo leest men in het vierde verslag 3), „tusschen de 13 en
„16 jaar is minder onhandelbaar, maar nog ongeduriger dan
„een fabrieksmeisje . Gelukkig is er meer waar hij belang in.
1)

1904-5 . Blz . 17 .

2)

1903-4 . Blz . 19 .

3)

Blz . 21 .
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„stelt . Hij weet ook m eer en de aankn oopingspunten zijn
„daardoor talrijker ." Maar de ongedurigheid is daar niet
minder om . En zoo blijft het 1) „een moeilijk probleem",
„hoe ze bezig to houden" . „Het is nog altijd niet gelukt, .
„een' fabrieksjongen blijvend belang to doers stellen in
„eenig yak van kennis ." „Misschien", dit volgt vergoelijkend,
en die vragenderwijs gestelde tusschenzin verdient de aandacht van wie in de opvoeding alles „aantrekkelijk" willen
makers, „misschien drukt op hunne clubs de traditie van
,,,,een prettig uurtje", die zij meebrengen van de kinder„clubjes, en die zich bij hen omzet in een t echt op amu„sement ."
Kon het wel anders, of de moeilijk to beschaven
„kwasten" in de stugge grondstof bleken een dubbel ongerief op to leveren, waar men in lesuren poogde dien jongen
lieden wat kennis bij to brengen, van waarde voor hue
volgend levee? A l aanstonds dreig de ook her de kaste-g eest
en het daardoor aangekweekte hunkeren naar schijnbare
verheffing den arbeid om to buigen in verkeerde richting .
Het gevaar werd, gelukkig ! terstond gekeerd . Men leze
het leerzame verha,al van de bevindingen uit het eerste
jaar 2) . „Eene geheel afzonderlijke groep vormen de lessen
,,in Fransch, Engelsch en Duitsch . Zooals uit den rooster
„blijkt, worden ze alleen gegeven aan wie voor zijn yak
„eenige kennis van een vreemde taal noodig heeft . Het
„komt namelijk in onzen tijd van „boven je stand uit willen",
„van verlangen, niet om in eigen yak het ver to brengen
„en in eigen kring een der beaten to zijn, waar om, zij het
„als de minste, to levers in zoogenaamd hoogeren kring, het
„komt in zulk een' tijd vaak voor, dat men begeert eene
„vreemde taal to leeren radbraken om „hoogerop" to klimmen .
„Het is kennis om mee to bluffers, en de standgenooten=
„zien er eerbiedig tegen aan ." Daarvoor nu werd van den
beginne een stokje gestoken . „Een knap schoenmaker (bij;
„voorbeeld), die omhoog wilde, zag de verwezenlijking van
„dat ideaal in de omwisseling van zijn schootsvel met een
1) 1904-5 . Blz. 19 . 2) Blz . 26 .
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; bij bleef
„kellners-overhemd en meldde zich aan voor tales
„rustig bij zijne leest, toes hem duidelijk werd gemaakt, hoe
„mooi bet was, zijn handwerk grondig to verstaan ." Doch met
dat weren van den ongenooden gast was bet kwaad, bier aang eduid flog lang niet o verwonnen . Ret noodlottig hechten aan
den schijn boven bet wezen, aan klatergoud boven echt koper
kwam ook bij wie er tot eene les, welke ook, was toegelaten
nog regelmatig voor den dag in de noodlottige wanvoorstelling, als kon men elke kunst zoo maar eens in een ommezien
machtig worden . „Dat bet er zoo nauw niet op aankomt,
„wat zorg en netheid betreft, schijnt in de lucht to zitten.,
„en dat verderfelijk dwaalbegrip drukt op alien arbeid,
„waarvan nauwkeurigheid en netheid hoofdvereischten
„zijn" 1). „ln onzen tijd van snel meer dan van goed doer
„(is) ongeduld eenn zeer algemeene karakterfout" 2). Dat
komt vooral uit bij verstel- en naailessen. Boekdeelen
spreekt bier de vermelding van eene „valsche schaamte,
„die niet verbiedt kapot goed (mits bet ondergoed zij) aan to
„trekken, wel bet mee to brengen" . De taak der onderwijzeressen wordt door zulke karakterfouten bij bet meerendeel der leerlingen wel verzwaard 4). „Voorop staat, dat
„men (dew) wil verder brengen en ontwikkelen . Men
„vordert dus precisie en netheid ; trouw in bet kleine
„moet immer als eisch worden gesteld . Dock de praktjk
„heeft andere eischen. : moeder helpern door een kapot
„kleedingstuk, versteld, mee t'huis to brengen, of door
„een nieuw in een avond zbo ver met wat hulp klaar to
„krijgenn dat bet flu verder wel alleen gaat . Men kan bier
„vaak niet kiezen, dock moet schipperen . Bovendien is
„bet meegebrachte indertijd gekocht als gem aakt goed ; bet
,,is dus nauwelijks waard, in de puntjes to worden versteld .
„Een groot verschil is er . . , tusschen de les van haar, die
„zich hot naastbijzijnde nut ten doel stellen en bet gezin
„willen helpers, en haar, die bet oog op de toekomst hebben
„en de leerling blijvend willen bates . De laatste .n zijn
„minder gezocht, maar beter ; zij staan boven de leerlingen,
4)

1) 1903-4 . Blz . 17 .
1906 .7 . Blz . 12 en 13 .

2)

1904.5 .

Blz . 18 .

3) 1903-4 .

Blz . 18 .
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„niet, zooals de anderen, in hear dienst, en richten ten
„slotte het meeste nit ." Gelijke ondervinding bracht nog
„laatstelijk de „Frobel"-les 1). „Er is bij het meerendeel der
,,meisjes eene slapte en duf heid, in aanstaande kinder] uf„frouwen wel z~er bedenkelijk . . . Ontevredenheid met den
„stand, waartoe zij behooren, de zucht near hoogerop is hier
„(weer) in het spel ." Het veelvuldigst echter geeft het onder„wijs in het Nederlandsch gelegenheid zich to overtuigen
„van de ong e woonte alley g eestesin spanning en den ook van
„het opzien tegen hear" 2). ,,Over het algemeen krijgt men
„ en dat geldt voor alle lessen
sterk den indruk van
„machinaal doers . Het lijkt somtijds, of denken weelde is."
Van wear het hardnekkige dier vluchtigheid, dier vdorkeur voor werktuiglijk handelen ? De schrijfster waagt zich
eens ears eene behartigenswaardige gissing 3). ,,Of", vraagt
zij, „het voortdurend omgaan met machines, die gauw
„werken en netjes tegelijk, blind maakt voor het feit,
„dat goed en grondig leeren van wet het den zij tijd
„kost en langzaam gaat ?" Toch ligt de twijfel voor de
hand, of niet veelal een lange arbeidstijd de schuld draagt ?
Ret stemt droevig, van de zanglessen to lezen : `1) „De
„meisjes behooren niet tot de sterksten, zijn zelfs veelal
„zdo moe, dat ze vaak vragen, zittende to mog en zingers" .
,,Of 't moeheid is, of omdat ze zich to oud vinden om nog
„te leeren, of to dom voor iets als muziekschrift, ik weet
„het niet, maar als men de leerstof ferm behandelen wil,
„de les ferm aanvat, voelt men de meisjes zich ontglippen ."
Waarna den echter weer het ondegelijke grootdoen, juist dier
overwerkten geetst wordt met dit trekje : „Geparfumeerde
„betaalcenten zijn in den aanvang (hier) geen zeldzaamheid" 5).
Thans onze tweede vraag : Heeft de ervaring, met het
timmerhout verkregen, de arbeide'rs ook wijzer gemaakt ?
Laat ons daarbij eens uitgaan van eene tegensteiling,
die wij met des schrij vers onovertroffen zeggingskracht
vinden uitgewerkt in den bundel „Towards social Reform"
4)

1) 1907-8 .
Blz. 16. 2) 1907-8 . Blz. 14 .
1903-4 . Blz . 24 . 5) 1904-5 . Blz. 22.

3)

1907-8 .

Blz. 16 .

TTEN JAREN VOLKSHUIS-ARBEID .

433

van den kan.unnik Samuel A . B a r n e t t . Het is dezelfde Brit,
die bij herhaling reeds in de verslngen van het „Volkshuis"
geprezen werd als „stichter en directeur van Toynbee-Hall,
„het moederhuis van alle volkshuizen der wergild", als „de
„man, die, met zijne vrouw, zijne beste levensjaren gegeven
„heeft aan d e verstandelij k en g eestelij ke ontwikkeling
„van Londen's misdeelden" 1). Bedoeld wordt het contrast
tusschen „uederzettingen" in den trant der Toynbee-stichting
en middelpunten van inwendige tending, tusschen ,,settle„ments" en „missions", waaraan in dat boek eene afzonderlijke
studie is gewijd . „Contrast" wil her niet zeggen „vijand„schap" . Nadrukkelijk erkent de schrijver, dat, van de beide
vergeleken dingen, het een zoo goed als het ander zijne
plaats onder de ton waard is 2) . „De twee", zoo zegt hij,
„zijn inderdaad welonderscheiden pogingen, . . . . tezamen
„komend enkel in haar doel, (welwillendheid van mensch tot
„mensch), maar zeer uiteenloopend, zoo in haar' aard, als in
„hare aanpassing aan verschillende tijden en denkwij ten .
„Een zendingshuis is het sterkst in dagen van beroering,
„wanneer de zielen opengaan voor nieuwe indrukken,
„bereid worden om nieuwe richtingen in to slaan en oude
„zeden op to geven ; eene Toynbee-nederzetting, daarentegen,
„behoudt hare waarde in dagen van windstilte . . . " Het is
er dan ook verre van, dat deze vader der nederzettin gen
het gewicht van zendin hshuizen zou miskennen . „Er zullen",
propheteert hij, „zoodanige huizen zijn, zoo lang wie ge„looven in hetgeen hun goed schijnt verlangen dat anderen
„hun geloof mogen deelen . Beter duizend misgrepen in
„dien tram,, dan dat zulk een verlangen kwam to ontbreken ! . . .
„Het is menschelijk dat menschen andere doelbeoogingen
„verlaten, om visschers van menschen to worden ." Wat
echter, volgen s hem, in beider belang wel zeke r to wenschen
valt, het is dat haar aard en hare strekking niet worden
verward, maar wel uit~engehouden . Beider wegen teekent
dan de schrijver in dit tweetal tegenstellingen : „Een zen,,dingshuis bedoelt bekeering . Eene nederzetting weerzijdsch
1)

1904-5 . Blz . 7 . 1906-7 . Blz . 28 .

2)

Blz . 271 en v .T .
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„kennen en verstaan . Een zendingshuis roept organisation
,,in hot levers, instellingen, kortom : eon a heele ,,machinerie" .
„Eene nederzetting werkt door persoonlijken invloed en
„streeft ernaar menschen met menschen in aanraking to
„bren g en".
waarom bier die woorden van B a r n e t t vooropgesteid ? Omdat bet den schrijver deter bladen toeschijnt, dat,
bij eon' terugblik op de tiers-jaren-geschiedenis, achter ons,
de voornaamste les, die daaruit to trekken valt, de volgende
is : al doende, heeft bet Volkshuis geleerd of to leggen
wat, inn zijne aanvangen, herinnerde aan eon zendingshuis,
om in steeds duidelijker omtrekken bet beeld to gaau vertoon en vann zulk eene „nederzetting", al s ons de vader van
bet „Toynbee-settlement" teekende . 11 ag die gedachte even
wat n ader worden toegelicht ?
Pat de onderseheiding, waarop B a r n e tt nadruk legde,
aanvankelijk niet met de vereischte scherpte word gemaakt,
niemand heeft er moor reden om dat in alien ootmoed to
belijden, dan de schrijver, die bier aan 't woord is . A1 zou
bet zijnerzijds verwatenheid zijn, bet aandeei, dat bij in
de stichting van bet gebouw aan den .Apothekersdijk en in
den daar verriehten arbeid heeft genomen, in eon adem, of
zelfs maar op eon dag to vermelden naast dat des stichters
en der „directrice" zoomede van haar, die vol van stifle
toewijding den dag der kleine dingen niet heeft veracht,
maar onto leidsvrouw, juist door hare ouzichtbare hulp
in bet kleine, bet groote work heeft mogelij k gemaakt 1),
jets mag wellicht tot de oprichting van dat ons huffs zijn
bijgedragen door zeker tweetal studion, hetwelk onder den
titel „Toynbee-work" bet licht tag in den jaargang 1892
van „De Gids" . wat daarvan zij, die „Gids"-artikelen zijn
in elk geval eon der nianifesten geweest, waarin zich, then
bet work begon, bet pogen uitsprak om reken~c1lap to geven
van wat men ermee wilde. En wit dan wilde men naar
luid van dat program ? O zeker, wat de spring veer is van
alle Toynbee-work, de idee der maatschappelijke verbroede1)

1904-5 . Blz . 37 .
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ring, onthrak er allerminst . Nogtans : wie tegenwoordig hot
herleest, hem treft in den gedachtengang wel boven alles
doze dubbele eigenaardigheid . Yooreerst : de gansche opzet
van hot betoog maakt werk, als char word aanbevolen en
in de flu lOjarige stichting ten slotte is beproefd, kort en
good dienstbaar aan eene bepaalde richting Onder de vole,
waariu outwarring van maatschappelij ke vragen, verheldering
van leven en stemming der arbeidersscharen alzoo word
aangeprezen en gezocht . Be schrijver had door studio der
j ongste geschiedenis van Groot-Brittannie eon' hoogen dunk
opgevat aangaande de doeltreffendheid der genootsehappe}jke eigen huip, die char in hot werk der vakvereenigingen
zoo rijke vruchten droeg . Hij was er getuige van, hoe, rinds
de groote staking der Londensehe doksjouwers, daarginds
vrj algemeen gehoopt word en gepoogd, do schare der ongeoefende werklieden to doen deelen in hot heil, dat den
geoefenden workman ziju genootschapsleven had gebracht .
In dat zoo hoopvol pogen doebt hem eon veelbeteekenend
aandeel weggeiegd voor hot werk van zulke universiteitskolonien-in-achterbuurten als (op hot voorbeeld van hot
Toynbee-huffs in hot ,,East-end") al hier en ginds begonnen
to verrijzen . Niet, dat hij uitkomst zag in hot toedienen van
halve weteuschap aan lieden, wien haast alle voorbereidirig
tot hot verwerken van die kost ontbrak . S1echs aehtte hij
hot goon' overmoed en ook, als tegengif voor opruiende
,,propagauda", geheel niet overbodig, bij Nederlandsehe
werklieden verstand en gevoel to wekken voor middelen tot
eigen lotsverbetering, die hunne broederen over do Noordzee
hadden bedacht en in praktijk gebracht . En zoo dan hoopte
hij (dit was in zijn betoog de tweede hoofdtrek) gelijken
arbeid, als hij den Britsehen universiteitskolonien toeschreef,
hier door eene keurgroep liefst uit de studentenwereld to
zion tor hand genomen . Behalve op cursusson over yolkshuishoudkunde en maatschappelijke vrageu, moost dus, zoo
dacht hij, bij dit nienwe werk do nadruk vallen op hot verschaffen en verspreiden van lectuur en hot biding geven
bij hare keuze en hare toeeigening . Kortom : eon zendiugshuis om to verbreiden do blijde boodschap der genootschap-
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pelijke eigen hulp, en zulk een zendingshuis, in het levee
geroepen en gehouden, hoofdzakelijk door studenten, dat
waresn de beide hoofdtrekken van het Toynbee-werk, dat
in de twee genoemde „Gids"-artikelen den lezers, die van
goeden wille wares, werd op het hart gebonden .
En gaan wij flu eens na, wat uit het werk, onder die
leas begonnen, ten slotte is gegroeid . Hoe zeer blijkt dan,
van het doel de uitkomst to verschillen ! A.anvankelijk scheen
in de be6ogde lijn wel iets zich to laten bereiken . Met
dankbaarheid zij hier de opmerkzaamheid herdacht, waarmede destijds twee achtereenvolgende cursussen over de
Britsche vakvereenigingen door Leidsche werklieden in
vrij aanzienlijken getale zijn gevolgd . Ook last de schrijver
zich den indruk niet ontnemen, then hij opdeed bij zijn'
arbeid voor de leeszaal en de leers-bibliotheek, dat daar o6k
aanrakingen zijn geweest, wenkenn gegeven, gevoelens gewekt,
die hue' zegen zullen hebben gebracht . Nogtans valt niet, in
weerwil van dat alles, dit groote feit to loochenen : toes
eens de edele stichting tusschen Rijn en Haarlemmerstraat
was verrezen en het werk in haar op gang gebracht, toes
is bij toeneming gebleken, dat de arbeid, die tot haar
ontstaan den scoot gegeven had, (de „zendings"-arbeid in de
Leeszaal en tot het kweeken van volkshuishoudkundige
kennis) veel minder werd gezocht en gewaardeerd dan
allerhande nieuwe werkzaamheden, die eerlaug hoofd en
hart en hand vonden to does, en dat met name de studentenwereld, (eene keur van hoogstverdienstelijke krachten uit
haar midden niet to na gesproken !) onmogelijk dat kon
geven, wat van haar in dew was gevergd .
Men nerve maar wat van die dingen de jaarverslagen
en s berichten . Om to beginners met het laatstgenoemde
punt : de leidende rol, die hier „de hoop des vaderlands"
zou spelen . Reeds van het derde jaar getuigde het lichtblauw boekj a 1), dat daarin „het systeem van vaste-com„missarissen uit-het-midden der studenten werd afgeschaft" .
Wie de historie van de Leeszaal kende, wie wilt, hoe dat
1)

1902-3,

Blz . 11.

TIEN JAREN VOLSSHUIS-ARBEID .

437

zoo mooi en ruim lokaal avond aan avond slechts door
enkele waste klanten werd bezocht, terwijl bet andere werk
in bet Volkshuis plaats to kort kwam, zal zonder leed uit
het jongste versiag (het achtste) 1 ) hebben gezien, dat
„door de Vereenigin g „Volksleeszaal" de met onze stichtin g
„gesloten over~enkomst omtrent bet gebruik onzer lokalen
„(werd) opgezegd" . De mededeelingen reopens lessen in volkshuishoudkunde gewaag den nooit van bloei . Reeds na bet
eerste jaar kon men vernemen : 2) „herhaalde malen werd
„door arbeiders verzocht em eene voordracht over bet ver„eenigingswezen, dock tot bet genet lezen, een' avond per
week onder zeer deugdelijke leiding, van bet standaardwerk
,,,,Geschiedenis van het Britsche Vakvereenigingsleven" van
„Mr . en Mrs. Sydney Webb was er niet een to vinden" .
In bet tweede jaar „meldde zich" „voor de grondbeginse„len der staathuishoudkunde geenn leerling aan" 3) . Een
oogenblik
bet geschiedde in den loop van bet derde
scheen zich beterschap aan to kondigen 4) . Het was een
vl~ugje, dat 3 jaren later weer had uitgeglommen 5 ), cam flu
onlangs van nieuws of even op to flikkeren s) . Men moge
den goeden moed van wie bier mededeelen en van wie er
ontvangenn to hooger schatten, hoe minder de ervaring moedgevend is, van krachtig levee zal wel niemand spreken .
Trouwens : de opkomst bij de voordrachten leert ores dezelfde
les. Terstond na bet tweede jaar leest Gij de klacht 7 ) : „get
„bezoek was veel to gering . Dit treft bet droevigst, waar
„onderwerpen behandeld worden van zoo onmiddellijk en
„ingrijpend belang voor bet yolk als „ziekenfondsen" of
misdadige en verwaarloosde jeugd" . Behoudens een aanmoedigend bericht 8), gaat dat, jaar in jaar uit, zoo voort .
Nog laatstlijk 9 ) vernam men hetzelfde in deter voege : „Ais
regel kan gerust (worden gezegd), dat de werkman bet
minst v6orlichting verlangt over (dingen, die) van bet
meeste belang veer hem (zijn) . Terwijl b .v. Lapland ruim
1) 1907 .8. Blz . 4. 2) 1899-1901 . Blz . 12 . 3) 1901-2. Blz . 19.
4) 1902 .3 . Blz. 13, 5) 1905-6 . Blz . 8 . 6) 1907. 8. Blz . 14. 7) 1901-2 .
Blz 23 . 8) 1905-6, Blz. 23 . 9) 1907-8 . Blz . 23 .
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„300 menschen trok, kwamen slechts 58 luisteren naar de
„beteekenis van bet arbeidscon tract" .
Van waar die teleurstellingen ? De eerste, (die betreffende
de studenten), kon zijn vermeden, zoo men zich gewacht
had voor eene vertaalfout. De geruchten van overzee, die
den zegen meldden, door „Toynbee-hall" en dergelijke stichtingen, daar verbreid, gewaagden strijk en zet van „students" .
Maar Britsche „students" (dit word niet bij tijds bedacht)
zijn heel wat anders nog dan de „studenten" bier. Hot
begrip omvat een ieder die van studio werk maakt, vooral
ook wat men bier noemt „oud-studenten", en zulke
veteranen vormen ginds bet keurkorps der bewegivg . Ook kan
die snort van jonge manners zulk werk in Engeland beter doers
dan bier ten onzent . De man van Oxford toch, of Cambridge
hoort lichtelijk tot die „landed gentry", wier levee op hare
goederen zoo jong als oud van eeuwen her gebracht heeft
en gehoudenn in rechtstreeksche aanraking met bet yolk
der daglooners en pachters, wier onafhankelijk fortuin
nog daarenboven hare oudste zonen vrijstelt van den last
der baantjesjagerij, maar op den duur bestemt voor onbezoldigde bestuursambten, waartoe vertrouwelijke omgang
met bet yolk de beste voorschool bootee mag . Hom daar
eons om bij onze pas gepromoveerden ! V6or bun' studententijd, was hot eenige volksbestanddeel, dat zij kenden,
hot keukenpersoneel bij de ouders t'huis . Gedurende dien
tijd is hot bun oppasser en hot stel der knechten op de
societeit. Daarna komt bet or op aan, zoo spoedig mogelijk
to verdienen ; men hangt een bordjen uit met „arts", of
„advocaat", zoekt eene gelegenheid tot practische opleiding
op griffie of secretaries bovenal : men solliciteert ! Inderdaad de Nederlandsche student, de oud-student zelfs, bij
is gemiddeld wel een ander wezen dan de „student" van
Britschen huize
Wat, met alle waardeering van de niet zeldzame uitzonderingen in dien kring, bet Toynbee-werk voorshands van
de studentenwereld verwachten, vragen mag, hot is alleenlijk eon zich onthouden, eon niet-doers . Zij make niet door
aanstoot gevende gedragingen de task, die toch reeds
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moeilijk is, nog moeilijker . Zij tonne, althans niet stekeblind
to zijn voor teekenen des t~jds, die buiten haar niemand
ontgaan. De dagen zijn voorbij, waariu Jan Alleman, in
een accoord met heeren en met dames, elke uitspatting
der „gulden jeugd boven de wet" van zelf vergoelijkte met
eenn toegeeflijk : „de meheeren sterdenten doern alevel altijd
„wat raars" . De dagen zijn gekomen, waariu „de mindere
„man" staat op zijn recht, de zonen der gegoeden to zien
gemeten met de zelfde maat, waarmee ook hij gemeten
wordt . Dat hebben onze „jongelui" to erkennen en . . van
haste toe to juichen . ti ie arbeidt in den dienst van eenig
Volkshuis, hij kan Been' grnoter hinderpaal ontmoeten op
zijn' weg, dau dat zijne bemoeienis voor smaakveredeling
en beschaa,fder zeden stuit op de tegenwerping „begin met
,,Uws gelijken" . Iedere „Jan Plezier", die met zijn' last
van baardelooze academieburgers in kennelijken staat des
morgens de academiestad komt binnen sukkelen na een'
klaarblijkelij k doorwaakten n acht, ontsteekt in het gemoed
vann werkmanszonen, wanneer zij het ding ontmoeten, een'
wrevel, waardoor hun het bestgemeend sociaal verzoeningswerk, als onoprecht, gehaat wordt . Als daun bij andere
gelegenheden, waar de notabelen van „het corps", plechtstatiglijk gerokt, met zijden hoeden en zeer breede halssieradien in het openbaar verschijnen, die wrevel citing
zoekt, als daar min vriendelijke woorden vallen, somtijds
zelfs vuistslagen en steenen, om van de onsmakelijkste
werptuigen n iet dens to spreken ! aan wien de schuld ?
A.an „het yolk", getergd door schouwspelen, waarvoor zijne
jongens vast (zoo meent het) zouden zijn ingerekend ? Of
aan de „hoop des lands", wier „mos" zoodanige schouwapelen niet streng genoeg verbiedt ? Met zulke vragen flu
en dau de hand to steken in haar' eigen boezem voegde
de studentenwereld meer, dau na zoo'n botsing met de
schare op hoogen toon to smalen tegen „het plebs", to
dreigen met knuppels en boksijzers en to roepen om de
politie 1).
1)

„Minerva." 34e Jaargang, 21 .
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Maar niet alleen in wet onze academische jeugd den man
uit het yolk to bieden heeft hadden de pionieren zich vergist ;
ook in hetgeen die man uit het yolk, als vulling voor zijne vrije
uren, verlangt, waardeert. Zoo wear was het woord, al elders 1)
in dit tijdschrift kort vermeld, dat de betreurde hoogleeraar
K o s t e r s eens over zulke dingen sprak . Het was, then een
vriend hem zijne bevreemding had geuit over den toeloop
tot de preeken van een' dorpsdomine, die toch zoo weinig
beelden greep uit het boerenleven, zoo veel stadshuiswoorden
gebruikte, ver boven het bereik van zijn gehoor. „Dat is
„niet vreemd", sprak I~ o s t e r s then. „Wet meent ge, dat
„die menschen dear des Zondagsmorgens komen zoeken ?
„Een woord, dat nauw zich aansluit bij het eentonige
„bestaan der weekdagen ? Neen, j uist iets anders ! Gelijk
„hun lichaam aan het Zondagspak, zoo heeft hun geest
„aan Zondagsstemming behoefte . Praat op den preekstoel
„hun van hun bedrijf, vann ploegen, zaaien, oogsten, dorschen ;
„het maakt hen kregel ; dat neemt hun ziel en zinnen ook
„gedurende de zes andere dagen in ; om daarvan weir to
„hooren, gingen zij niet op . Maar open in dit Zoudaguur
„eene nieuwe wereld voor hunne oogen ; spreek hun van
„menschen, die zij nooit ontmoetten, van dingen, die zij
„nooit beleefden ; dat, zij gevoelen het, verfrischt, verruirnt,
„verheft . Uw domine daarginds heeft groot gelijk en gij
„begrijpt er niets van ." Zou, mag men vragen, dat menschkundig woord van K o s t e r s niet ook voor ander werk
onder het yolk den prediking zijne waarde hebben ? Bij voorbeeld van de werkers in een Volkshuis ? Nu ja, er zijn er
onder de klanten van zoo'n stichting, die (het eerste jaarverslag
vermeldde het al) over eene zaak als het vereenigingsleven
wel eens eene voordracht willen hooren . Nogtans let wel :
„eene voordracht" ! Een heele „cursus", neen, dat is wet
anders. Die lieden zijn van het slag, dat Barn e t t teekent
als hij zegt 2) : „zij nemen rhetoriek, als redeneering opge„dirkt, of het logica ware" . Wat zij van zulk eene voordracht vragen, het is een stel dooddoeners voor eigen gebruik
1) O . E. 1910. III P . 703 . 2) „T, aoc, ref." P . 283 .
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onder de kameraden ; dat zevenklapperstuig, kortom, waarvan
hen het Volkshuis naar zijn eerste grondplan joist moest
genezen . Wat de overigen, de groote schare aangaat, zij
zoeken, gelijk
o st e r s zeide, in vrije urea ,,juist jets
,,ongewoons" . En daarom spreekt V a n II a m e 11 over de
misdadige j eugd en Mr . Li m b u r g over het looncontract
tot enkele tienta1en, maar rekken honderden de haizen
naar de lichtbeelden, die hun vertellen van vuurspuwende
bergen. en . van Lapland .
Eindelijk : de hoofdoorzaak, vermoedelijk, waarom het
Toynbee-werk naar zijn' aanvaukelijken opzet, - als zendingswerk om to verbreiden de blijde boodschap van eeu
wijsgeordend vakvereenigingsleven, - waarom het, als zoodanig, niet is geslaagd, niet slagen kon, het was j uist, dat
het als zendingswerk bedoeld werd en begonnen . Wij kennen
alien het domslim knipoogje, waarme ,,de man der smaile
,,gemeente" in Nederiand meest den ,,mijnheer" ,,ziet komen",
die hem ears boord kiampt met een' goeden read, een ongevraagd advies, een wijs bedoeld vermaan . „Dear zit wet
,,achter" meent de onuitroeibare verdenking . ,,Hij wil wet
,,van mij hebben ." „Wet ?" dat is hear meestal niet recht
duidelijk. ,,Is het een zieltje, dat hij winners wil voor zijne
,,partij? Is het een gevaar, waarvoor hij ducht, en dat hij
,,nu door schijn van welgezindheid poogt of to wenden van
,,zijn hoofd? Is het wellicht enkel om den naam van yolks,,man hem to doers, den sleutel, tegenwoordig, tot alle
,,aardsche macht en eer P" Dat last de ingekankerde wantrouwigheid in het midden . Hoe het zij, ze pantsert zich
met dat halfslachtig giimlachje, dat de innerlijke twijfeling
wegmoffelt achter een vertoon van zekerheid : ,,Wj weten
„semen wet een bril kost. Gij zoekt niet mij, niet ons . Gij
,,zoekt slechts in ons, door ons, acliter ons U zelven" .
Ziedaar het kort verhaal der dingen, waarin men is
teleurgesteld, der redenen ook, waarom . En toch is het
Volkshuiswerk in de tiers j aren, die het than s achter zich
heeft, wel waarlijk, als geheel, nIet eene teleursteiling,
integendeel steeds meer eene bron van dankbare voldoening,
0 . E.

X 12
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van jubelende erkentenis geweest . Het is niet noodig,
hier veel aan to halen van wet door hot openbaar waken
der verslagen binnen ieders bereik is gebraeht . Met eenige
sprekende herinneringen worde volstaan . Mocht al de
vaste medewerking van studenten der zaak ontvallen, was
het niet eene goede aanteekening voor het Leidsche Atheen,
toen 1) hot verhaal van de gebeurtenissen der jaren 5 en 6
de lezers kwam verblijden, met de welgegronde pissing,
dat nergens in ons Nederland eon Volkshuis naar verhouding van het zielental der gemeente op zoo talrijke
medewerkers bogen ken ? De Leeskamer, o zeker, herbergde
jaren achtereen altijd hetzelfde kleine clubje stamgasten ;
magi reeds in 1903 bleek voor wel menig ander werk het
huffs to klein Z). ,,In de groote zeal werd dat jeer met
„gordijnen een kamer afgesloten ; de zolder was welhaast
„altijd, de beide stemkamertjes naast hot podium waren
„dikwijls beide in gebruik ." Twee jaren later 3) schreef de
directrice van 720 geregelde, wekelijksche bezoekers der
lessen en der clubs tegen 300 in 1901 . „Dat groote aan„tal", voegde zij

erbij, „kunnen wij enkel plaatsen, door

„ooze ruimste vertrekken met een scherm inn tweeen to
„deelen ." Voorts het is wear : met de verwachting, dat
de leesbibliotheek veel nutte kennis, bovenal veel denkmateriaal onder hare klanten brengen zou, bleek men wet
hoop to hebben gegrepen . Sinds den beginne was ontspanningslectuur, en van steeds lichter wordend gehalte, het
meest gezocht . Vbor de overbren ping naar het nieuwe huffs
stood in de Volksleeszaal boven aan de lijst der drukst
gevraagde boeken P a u l A d o r' s „Jews van Nazareth" .
A.chters
eenvolgens vond zich P a u l Add o r overvleugeld
door Marlin 4), Marlin door Andriessen b), Andriess e n door V a n M o u r i k s) . Intusschen : vergelijking met
den vreemde, zelfs met hot voorbeeldige Britsche rijk, viel
niet in Nederland's nadeel nit . Wat, onder andere, leerde
ons hot zevende verslag aangaande de bevindingen, die
1)
Blz. 14 .

Blz . 20 . 2) 1902-3 . Biz . 38 . 3) 1904-5 . Blz . 22. 4) 1899-1901 .
1) 1901-2 . Blz. 13, 6) 1903-4 . Blz. 11 .
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men had opgedaan net de boekerij der ,,Working-lads-club",
verbonden aan het staatskerkelijk ,,Oxford-House" to
Londen ? 1) „Op 280 leden werden daar 625 boeken uitge„leend, nug geen 21/ 2 per hoofd dus . her ruim 19 per
„hoofd. S c o t t werd hier 107 meal, in zijn vaderland nog
„geen 10 meal gevraagd, terwijl hij daar near verhouding,
„42 meal op de lijst had moeten staan . G e o r g e E l i o t
,,komt bij ons 42 meal, in hear vaderland, near verhouding,
„30 meal voor . Dear werd slechts twee meal een boek
„gevraagd over staathuishoudkunde ; her ging Pie r s o n's
,,boek drie-, Qu a c k's „De Socialisten" twee keeren uit ."
En wet beslist geslaagd mocht heeten, het was het tweetal
kinder-bibliotheken . „Merkwaardig" achtte het reeds het
tweede jaarverslag 2), „hoe door deze kinderen, straat„kinderen voor 't meerendeel, de boeken worden verzorgd !"
Daaraan paarde zich later 3) de mededeeling van het „bemoe„digend verschijnsel", „dat, als regel, de kinderen van de
„clubjes, dus die, met welke de Volkshuis-werkers geregeld
,,inn aanraking komen, beter zorgen voor de boeken den
„zij met wie (de stichting) in geen verdere betrekking
„staat" . Zel fs zou het ons niet, zoo 1 uidde het in 1904 4),
zelfs zou het ons niet verwonderen, „als deze beide biblio,,theken aan die voor volwassenen afbreuk deden . Ongelooflijk,
„zoovele vaders genieten van kinderboeken, ja zelfs van
„prentenboeken . Menig kind kiest zijn boek met het oog
„op grootmoeder of op vader" . Men mag die dingen kinderachtig vinden. Men mag het teleurstellend noemen, dat
„de meeste jongens zich . . , alleen bekommeren om komische
„geschiedenis en platen", en voorts „dat al wet sport raakt
,,zeer begeerd wordt" 5). Ook is er jets verrassends in een
trekje als dit : „De eerste fabrieksjongen, die om een boek
„kwam, vroeg „Meisjes near mijn hart", het eerste fabrieks„meisja „Op en top een jongen" s) . Maar het mag worden
gevraagd, welke giftige kost licht tot verzadiging van
dezen leeshonger zou zijn verorberd, als hier geene mede5)

1) Blz . 9 . 2) Blz . 15 . 3) 1902-3 Blz . 12 . 4)
1907-8 . Blz . 12 . 6) 1903-4 . Blz . 13 .

1903-4 .

Blz . 13 .
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dingsters waren opgetreden met de winzucht der achterbuurt-colportage van voile prentjes en rowans .
Zoo werd wel menige tegenslag door ongedachten v6orspoed opgewogen. Een echter van de sprekendste dierk
vergoedingen was wel deze : Tegenover de bekentenis
van ontgoocheling op het stuk der cursussen over volkshuishoudkunde en der lezingen over arbeidersbelangen,,
hoe menige juichtoon klonk van den beginne wegens het
slagen der mu ziekuitvoerin gen ! En zelfs al l en gs wegens de
toenemende blijken van smaakveredeling der trouwe hoorders ! „Men ken gerust zeggen", dus heette het in het
vijfde jaarverslag 1), „dat de stilte en aandacht, waarmee„geluisterd wordt, het gehalte van het ten gehoore gebrachte
„zuiver aangeeft ." „Zoo er niet", konden wij nog laatstelijk
lezen 2), „een ander element in Uwe beoordeeling van het
„fabrieksmeisje komen, als Ge haar op een concert gade„sloegt, gespannen luisterend zelfs near B a c h ?" Niet
minder hoopvol luidde al rinds den aanvang de toon
over hetgeen met handwerklessen werd bereikt . Vooral
roemde
huismoeders bleken die op prijs to stellen . Er is er
.
16
er
is
er
onder
reeds het derde jaarverslag op blz
haar „niet een, die niet geniet van het zien en van het
„luisteren near alles wet (vertoond en) verteld wordt .
„Enkele vrouwen vroegen de kookles to mogen zien en de
„strijkles : ze hadden in beide veel schik . „Met mijne
,,,,meisjes zal het anders gears den met mij, zbo van de,,,,fabriek, zoo getrouwd ! " Geen wonder, trouwen s, die ingenomenheid. „Een vrouw ", zoo leest men reeds na 't 3e j ear 3),.
„den meer (in den staf der medearbeidsters) beteekent voor
„tiers jonge fabrieksmeisjes, die pas den grooten overgang
„maakten van de school near de fabriek, een' avond van
„hartelijken, zachten omgang in vr-iendelijke omgeving
„midden in eene week van aan zich ze1ve of aan rowers
„omgang overgelaten zijn in eene ongemoedelijke werk„plaats ." En vier jaar later luidt de danktoon nog wet
stelliger : „flier bereikt het Volkshuis met de naailessen, .
1)

Blz . 26 . 2) 1907-8 . Blz, 18 . 3) 1901 .2 . Blz . 29 .
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„dat de verschooning van eene maandelijksche in eene
„wekelijksche ken overgaan bij alle leden van het gezin,
„waartoe de leerling behoort ; ginds , dat dienstmeisjes . . .
„oog hebben gekregen voor degelijk goed, oog hebben ver„loren voor prullige kwikj es en strikj es, en er, als wijlen
„hare grootmoeders, weder eene eer in gaan stellen, goed
,,in de kleeren to zitten" . En verder : ,, .A.ls onder de fabrieks„bevolking het getal vuurroode blouses mocht afnemen,
„mag het Volkshuis zich daarvan jets aantrekken".
Sprak dus uit de verslagen van concerten en van handwerkiessen doorloopend sinds den aanvang een geest van
blijde tevredenheid, flog meer verkwikt bet to vernemen,
dat ander Volkshuis-werk van lieverlede beter in .slaat . Met
name geidt dat van de kunstbeschouwingen en het kweeken
van wet smack voor veldbloemen . Weldadig zijn in de verhalen der „directrice" de staaltj es van allengs gewekt, raszuiver kunstgevoel . „Bij het zien van V i n c e n t v a n
„G o g h's geweldige stukken-natuur zei een werkman : „Dies
„„menseh zou ik willen kennen" ; een ander verkoos Me m„l i n c k's „Ursula" boven die van C ar p a c c i o om de
„grootere innigheid van de gezichten . Een pear fabrieks„meisjes ston den, bewonderend, voor eene onbeduidende
„Madonna, eene achttiende-eeuwsche, en verklaarden die
„voor de alley nooiste der gansche tentoonstelling ; op de
„vraag, of zij die graag tot moeder zouden hebben ? werd
„heftig ontkenn end geantwoord ; nit dat nieuwe oogpunt
„werden alle Madonna's nogmaals bekeken, en de keuze
„viel op eene van B o t t i c e l l i' s wondere scheppingen . . ."
„De groote naiveteit (trouwens) der Primitives ligt dezen
„toeschouwers veel seder den den gewonen tentoonstelling„bezoekers" 1). „Een twaalfjarig meisje, dat bij het zien
„van R a p h a e l s „Madonna del Gran Duca" spontaan zei
,,,,Ik won, dat 1k dit kind] a een' zoen op zijn' arm mocht
„ „ge ven", gin g met jets van schrik achteruit, toes hear
„gevraagd werd, terwijl ze voor de Sixtijnsche Madonna
„stood : „En dit kind ?" 2) ,,In Januari (1904) stelden wij
1)

1899-1901,

Blz, 37 .

2)

1901-2 .

Blz . 27 .
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„platen ten toon, jaren lang opgegaard nit catalogi van
„kunstverkoopingen, . . , en gaven we aan iederen geregel
„den Volkshuisbezoeker de plaat, die hij de mooiste vond,,
„met vier punaises er bij . Leerzamer tentoonstelling hadden
„wij nooit . De opmerkingen en de keus wierpen vaak een
„verrassend licht op de bezoekers . Theatrale en sentimen„teele voorstellingen vonden den grootsten aftrek, huislijke
„trokken meer dan wufte . Vele meisjes en jongens waren
„heel niet ongevoelig voor de wijze van uitvoering . Een
„jongen van een jaar of vijftien koos eene tamelijk zwarte
„prent, een kijkje op Dordt van. J a c o b Mar i s. ,,Of hij.
,, ,,dat zoo mooi vond ?" ,, kls je niet kan uitmaken wat
„,,j e ziet, is 't het mooiste" . De jongen was bij een' lij step -„maker in de leer . Bemoedigender ervaring is, dat drie
„fabrieksmeisjes van dertien jaar nit vijf portretten naar
„R e m brand t den ouden jood kozen van 1654 . En er was.
„toch eene bebloemde Saskia bij !" 1) Het zegt wat, op zoodanige uitkomsten (last ze dan nog niet talrij k zijn !) to
nn ogen wij zen, terwij 1 gedurig ,,alle onedele produ cten der
„meest vulgaire kunstnijverheid (de kopergroenkleurige
,,pendules in de onverbasterde „Jugendlinie" niet uitgesloten)
„voor een paar gulden op of betaling, tien stappen buiten de„achterbuurten, den volke worden aangeboden" 2) . En dan hot
toenemend slagen in het werk van zin to kweeken voor eenvoudige bloemen ! De pen trilt van verlangen om van a tot z de
bladzijden nit to schrijven, waarin het verslag van het jaar
1902-3 de glorie schilderde van het jaarlijksch Lentefeest 3).
Maar een artikel in dit tijdschrift heeft zijne grenzen . Vie
echter onder het lezen lust krijgt om meer to weten van
al deze dingen, verzuime niet om van die schilderij (eon
waar kabinetsstukje !) to zijner tijd eens kennis to nemeu .
Rechtmatig was dan ook onlangs de jubel, die doorklonk
in het vermelden van dit feit, „dat op de vraag : „Hoe
,,,,lang ben je al op de kinderclub P" het antwoord van de
,,meeste kiuderen luidt : „Ik heb a an z6oveel Lentefeesten_
,,,,meegedaan" 4).
1) 1903-4 . Blz . 32 .
4) 1907-8 . Blz . 21 .

2) 1904-5.

Blz . 35 . 3)

Blz, 38 en v .v .
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Van „clubs" gesproken : de schrijver deter regelen weet
niet, of het aan hem ligt, maar steeds heeft hij den indruk
dat in de jaarlijksche verslagen, zij, die daar aan het woord
is, voor geen' tak van haar' arbeid warmer toont to voelen .
Nergen s straalt nit die weldadig aandoende geschriften een
diepergaand besef U tegen der waarde van teekenachtige
kleinigheden . Wat zegt men, bij voorbeeld, van deze korte
uitweiding over jongensciubs : „Pijnlijk doet het aan, dat
„het den leiders zoo groote moeite kostte, hun vertrouwen.
„te winners . Doch wien het gelukt, heeft het voor goed .
„Hoe langer hoe meer durven ze voor den dag komen met
„hunne eigene belangen . Toen een der heeren ziek was,
„vorschten ze uit, waar hij woonde, en zochten ze hem op .
„Hun heele gezicht wordt glunder, als ze den „meister"
„op straat tegenkomen . Ze ziju trotsch op hem, en niet
„te h6uden, wanneer hij, onder dienst, in „uniform" op
„straat verschijnt . Voor vastheid van wil hebben ze grooten
„eerbied . „Onze meister weft wat ie wil" getuigde een .
„Nog meer dan de meisjes waardeeren deze jongens thee
„met suiker en het mooie servies ; kopjes doorgeven is eerie
„eer. Een deel van den avond tot vborzitter to worden
„aangesteld en de plaats aan het theeblad in to nemen,
„een groot genot . Scherp toezicht op melkkan en suikerpot
,,was dan het werk van den leider vice-voorzitter" 1) . Die
hartelijke verhouding is gebleven. „Ook buiten het Volks„huis", zoo kon men nog laatstelijk lezen ~), „komen (de
„jongens) vaak in aanraking met den „meister", die hors .
„vriend is geworden" . Menige aanvankelijke teleurstelling
wordt achterna door blij ken van gehechtheid meet dan
vergo_ed . „Het yolk heeft met de hoog ere kringen het
„armelijk doers gemeen, dat het alleen waardeert wat het
„mist, aithans pas na het verlies zijne waardeering uitspreekt .
„Een van de clubleidsters was al lang zoo sterk onder den
„indruk van met hare meisjes niets nit to richten, dat zij
„ertoe kwam, to gelooven, dat (die indruk) waar was en
„dus haar club] e opg af . Toen kwamen de meisjes los, en
1)

1902-3 .

Biz . 24 .

2)

1907-8 .

BIz. 19 .
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„dezelfde kinderen, die een paar jaar voortdurend den indruk
„hadden gegeven van onverschilligheid en apathie, gevoelden
„zich bitter miskend door hot opheffen der club" '). Eu is
ookk hot volgende niet in zijn' eenvoud treffend P „Eon
„onzer, sedert jaren vertrouwd met fabrieksmeisjes, was zoo
,,vriendelijk, een clubje van ongetemde dertienjarigen to
„willen names in plaats van hare eigen ouderen. Order
„dozen was er den, die of keurde, dat dit gevergd ward van
„ieinand, door wie pas eenn groot verlies was geledeu . „Die
,,,,jongere kinderen konden daar riot inkomen, stonden zoo
,,,,ver of van de juffrouw, konden haar riot troosten, of met
„haar meevoelen, zij had riots aan hen" 2) .
Zoo de grooten, zoo de kleinen . Het vijfde jaarverslag
gaf iuderti~d ease heele bloementuil 3) van kleurige trekken
ook nit himn clubleven. . Hot verhaalde order moor van
klouters, die op burro, in de stichting zelf gemaakte, vliegers
nit eigen beweging een „Lave hat Volkshuis" hadden geplakt ;
enn dan ook volgden daze zinsneden 4) : ,,De kinderciubs ten
„getale van dertien handhaafden zich als (aanleidingen tot)
„den prettigsten middag van de week. (Zij) geven zoodoende
„wat in betere kringen alleen moederlooze kinderen misses.
„en hot volkskind t'huis haast nooit leert kennen . En
„d',arom
kinder- en jeugdherinneringen zijn stark
,.kennen ze zooveel zijn in hat verder lever onzer (Yolks,,huisklantjes)" . Maar bovenal dient bier wel riot vergeten
de kostelijke episode met de merklap . „Door vertrek uit
„Leidenn moest zij die, wagons haar work aan de kinder„bibliotheek, alle kinderen kept (en die zij alien kennen), juist
„dit deal van haar veal omvattenden arbeid in bet Volks„huis opg even . Door eon paar dames word nu bedacht en
„ontworpen een merklap, bet Lentefeest voorstellende . In
„bet midden bet Volkshuis, de voile zon or hover, vogels
,,in de lucht, vazen met pijpkruid (de feestbloem), kinderen
„met molentjes en slingers-Oostindische keys, en tusschen
„ai dat vroolijke gedoe regales van (den feestzang) hot pijp„kruidliedje . Op met de hand geweven linnen word (dat
1)

1906-7 . Blz . 15 . 2) 1903-4 . Blz . 21 . 3) Blz . 20. 4) 1906-7. Blz. 17 .
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„alles) met den kruissteek gewerkt in zijde van ouderwetsche
„kleuren . Meander lang waren wij eraan bezig . . . . Al de
„kiuderen, jougens en meisjes, met schoone hander
een
„aparte reinigingsdienst was ingesteld
en stralende
„g ezichten, werkten aan het huffs, metselden steenen,
„brachten koziinen en ruiten aan, legden dakpannen, plaat„sten schoorsteenen . Het kunststuk kwam op tijd of en werd
„op het Lentefeest, it het bijzijn van al de kiuderen door
„de twee oudste jougens, die al cep werk waren, overhandigd .
„Ze konden het genot nauwelijks aan ; enkelen zuchtten
„van plezier ."
Bij nader inzien, trouwens, schijut die voorliefde der
schrijfster voor het werk, dat louter goeden wit, dat welgemeende aanraking en niets dan dat beoogt, boven de
cursussen, de lezingen, de lessen, waar zulke aanraking
meer het karakter draagt eener gelukkige bijkomstigheid,
volmaakt in orde . Zij ligt geheel in de lijn, waarlangs, naar
B a r n e t t' s welverworven inzicht, eene stichting gelijk deze,
ontworpen en geplant in weifeling tusschen twee gedachten - oorspronkelijk half sociaal-politisch zendingshuis en
half toenadering zoekende nederzetting , zal zij waarachtig
bloeien op den duur, naar eigen levenswet moet uitgroeien .
De springveer tot arbeid als dezen is flu eenmaal het
beginsel, waaraan B a r n e t t uitdrukking gaf in het eenvoudige woord : „Vriendschapsbanden zijn het echte cement
„der samenleving" x) . „Als iedere klasse van een yolk leeft
„voor en op zich zelve, zich eigene, aparte zeden aanwent,
„en eene eigene aparte gedachtenwereld bouwt, als elke
„groep zich stijft in de verzekerdheid, dat hear belang reeds
„als zoodanig heilig is, als niet eene enkele over verdere
„groepen billij ker oordeelt dan, afgaande op spotblaadj es,
„waar „de anderen" zijn misteekend to Karen pleiziere,
„kortom : als hoog en laag de neiging heeft om standsprofijt
„meer to bedenken dan het algemeen welzijn, dan is het
„met de eenheid van zulk een yolk gedaan" $) . Zoover due
vijandschap ontspringt uit boos vooroordeel, door onvol1)

Towards „Social Reform", biz
. 281 . 2) Eodem . Bis, 277 .
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doende wederzijdsche kennis gevoed, is het de tank van
nederzettingen als het Leidsche Volkshuis die aanrakingen
to bevorderen, die boven schijnbeschaafdheid, waardoor
scheidsmuren ontstaan, de werkelijke gemoedsbeschaving
leert waardeeren, in welke rijk en arm zich een kunnen
gevoelen .
Nu zal wel niet ver worden misgetast met het beweren,
dat het steeds duidelijker sprekend zwak van haar, die als
de ziel der stichting mag worden beschouwd, voor clubs
en clubjes boven lessen zijn' dieperen grond vindt in dit
feit : de levenswet van het ding, die boven reeds ter sprake
kwam, zij heeft haar van den aanvang of met fijn gevoel
verstaan . Merkwaardig is het, nit hare jaarkronieken de
plaatsen saam to stellen, waarin met toenemende klaarheid
de toon klinkt van het onbedoelde invloed oefenen, van
sluimerende accoorden, die de nabijheid eener rein gestemde
menschenziel niet missen kan to wekken in andere, immers
van huffs nit verlangend mee to trillen op dezelfde hoogte .
„H.et is jets," las men, nu zes jaar geledon 1), „als een
„fabrieksmeisje begint to voelen : „het past niet, in het
,,,,Volkshuis to schreeuwen, of de trappen op to klotsen, of
,,,,anderen to stompen ." Doch het is pas jets wezenlijks,
„als daaruit voor het meisje volgt : „zoo jets past nooit
,,,,en uergens" . In het Volkshuis heerscht even sterke
„twijfel aa,n de opvoedende kracht van het negatieve verbod
„(zonder meer), als geloof in de paedagogische waarde van
„onwillekeurigen invloed . Van een' invloed, die even Leer
„uitgaat van wat menn hoort als van wat men ziet . Tot
,,in de kleinste bijzonderheden moeten er inrichting en ver„siering het doel in de hand werken ; in den ouden Jeru„zalem'schen tempel was niet alleen de zevenarmige kande„laar, maar cook de snuiter een kunstwerk ." En dan wat
lager : „Het xnoeilijke probleem, dat in alle landen, wa.a r
„men volksopvoeding tot een voorwerp maakt van ernstige,
„opzettelijke studie, de geesten bezig houdt, (is dit) : „Hoe
,,,,binnen het geestelijk bereik van den onontwikkelde to
1)

1902 .3 . Blz . 8.
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,,breugeii, wat binnen ziju stoffelijk bereik ligt P" De
,,bezwaren, (verbonden aan elke proeve) om voorwerpen
,,van schoonheid onder do oogen van hot yolk to plaatsen,
,,zijn onbeteekenend in vergelijking met de moeilijkheid
,,van er hot yolk oog voor to doen krijgen ." Zoo klonk
hot destijds . En nu? Men hoore ook eons even naar dit
manifestwoord nit hot jongste versiag en vrage zich af,
of daar riot weer de zelfde zaak gopredikt wordt, alleen
met volley, krachtiger goluid 1). ,,Dat er geestelijk levee
,,en kracht tot bozieling zit in de beweging, die tot maat,,schappelijk werk roept, is wel wis en zeker . Maar even
,,zeker is, dat al dit werk goon' vaster, (goon') onwrikbaren .
,,achtergrond heeft, dat zijne toekomst riot verzekerd is,
,,v8ordat over do geheele wereld is doorgedrongen hot
,,geloof, dat hot beste en edeiste in hot lever den menschen
,,als inenschen gemeon is ." En daarna volgt wat later :
,,Is hot riot nuchter waar, dat men bij on s werk moot
,,uitgaan van hot gelijksoortige in de diepte, en hot zees
,,groote oridorscheid tusschen menschen van verschullendeii
,,stand verkiaren moot uit al hot bijgebrachte ?"
Z6o
,,alleen wordt do klemtoon verlegd van wat menschen
,,scheidt naar wat menschen vereenigt ; zoo alleen is or
,,kans, dat armen en rijken inderdaad elkaar ontmoeten,
,,dat do ontdekking gedaan wordt, hoe or onder do armen
,,rijken en onder de rijken armen zijn ."
Dat inderdaad is van den beginne de grondtoon geweest
in do idOe van dozen arbeid ; dat zal steeds moor en meer
do grondtoon wordon ook van zijne practijk, wil doze
waarlijlt zegon brengen . Hot geldt 00110 atmosfoer to scheppen, eene -, waarin wie elders over en wed er vroemden
blevon elkaar vermogen to herkennen als kinderen van
enon huize. Wio dat in hot oog houdt, hij behoeft hot
bijbrerigen van vaardigheid en kennis, als on derdeel van
1Tolkshuiswerk, nog riot goring to schatten . Het kan eene
aanleidiug zijn tot dat persoonlijke contact, waarom hot
vooral to doen is, eon vorm, waarin hot aanvankelijk wordt
1)

1907-8 . Blzz . 9 en 18 .
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beproefd . Het kan bovenal bet zijne toebrengen tot bet scheppen van de atmosfeer, daar joist genoemd, wanneer het dienstbaar wordt gemaakt (als bier gebeurt) aan bet kweeken
van een' zip, die bet proef houdende step boven valschen
namaak ;
dienstbaar aan bet stuiten van de jacht naar
bet onechte, naar schiju van goeden smack, vertoon van
deugdelijk week, in een woord : aan bet stuiten van geheel
then wedij ver inn onwaarachtige grootdoenerij, die de afstanden verve jdt joist door bet pogeu om hen zich to ontveinzen ;
en
dienstbaar andererzijds, aan bet wekken van eene
hunkering, naar echtheid, naar gedegen kennis, naar werk,
waar bet m.ede op de ongeziene kleinigheden aankomt, kortom
van die karaktervolle waarheidsliefde ook in bet doers, door
welke zelfs bescheiden arbeid wordt geadeld, de timmerman,
de stee.nhouwer gezalfd tot de evenknie van kunstenaars .
Onder dat oogpunt gebracht, kan elke tak van onderricht,
in bet Volkshuis aangevat, een' zegen brengen ; to beginners
met de staatshuishoudkunde, als deze, zij bet ook maar
in enkelen, bet besef plant, hoe bet voorwerp barer studie
to teer is en to groot, om zijne vraagstukken to laten
doorbouwen met krachttermen en dooddoeners ; en to eindigen met bet teekejnen, ,,the teaching of everything",
waarvan bet laatstverschenen jaarverslag nog zoo terecht
getuigde, dat, als bet maar gelukt bet oog der leerlingen
to openers voor den oneindigen rijkdom aan vormen en
tinteu van bl.oem en plant, en vogel en steep en berg,
daarmede vergeleken, de zichtbare vorderingen in vaardigheid, maar uiterst weinig beduiden 1). Nogtans, voor alles
zal getrouwheid aan de grondgedachte der maatschappelijke
verzoening erop bedacht doers zijn, niet kundigheden aan
to kweeken, tot wier verwerving, als bet gaat gelijk bet
behoort, gelegenheden elders moeten openstaan, maar veeleer
„on ze schare de oogen to openers voor wat ook haar de
„wereld biedt tot bet verbreken van de eentonigheid baars
„leven .s" 2 ), en zoo eene handreiking to geven ter waardige
besteding van haar' vrijen tijd, Ja waarlijk „van haar'
1} 1907 . 8. Blz. 15 . 2) 1904-5 . Blz . 7 .
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„vrijen tijd" . Men wordt, al schrijvend over deze dingen,
nooit moede, den kanunn.ik B am e t t aan to halen . Zoo
dan zij her flog dit zijn woord genoemd 1) : ,,De wijze, hoe
„een yolk ontspanning zoekt, is steeds een zuivere toets„steen voor zijn' aard . . . In ledige uren toonen man en
„vrouw wat zij oprecht bewonderen en inwendig koesteren." .
„Dis moi", zoo zeide ook zijnerzijds al lang geleden een
vernuftig Fransehman, „dis moi de quoi to t'amuses, et je
to dirai qui to es" . Maar met niet minder instemming zal
dan flog deze uitspraak van den vader der Volkshuizen
worden vernomen : „Gelijk de dankbaarheid der menschen,
„wekt ook hot besteden van hun' vrijen tijd bij den beschou„wer veelal diepe smart". In trouwe : men behoeft maar
een keen in zijn leven de Leidsehe Haariemmerstraat to
hebben afgewandeld op een' Zaterdagavond, of op een' Zondag tog en etenstijd den Leidsehen station sweg, om zulke
woorden hartelijk to beamen .
Hot verdient de voile aandacht, hoe deze wending in
den groei van Volkshuiswerk tegemoet komt de wijdverbreide ergernis en hot hulpeloos gezoek naar verweer tegen
een euvel, dat, zoo hot al in hot verleden niet onbekend
was, toch zelden zulke afmetingen heeft vertoond als thans ;
to weten : hot euvel der straatschenderij . Het was van ouds
op dit ons „vrijgevochten" plekje grond eene menigmaal
ontstemmende ervaring, dat de straatjongen zich voelde en
zich gedroeg als koning van de straat, als burger in een
wereldje, van welke hot natuurlijk werd geacht, dat elk er
deed, wat recht was in zijn oogen . Niet wei.nige waren al
rinds tientallen van jaren de steden in ons goede land,
waar bet wegens de baldadigheid der lieve kleinen welhaast
eene daad van mood, ja zelfs halsbrekenswerk mocht heeten,,
zich hoog to paard in hot openbaar to durven toonen,
waar goon monumentale stoop werd aangetroffen, of de
hardsteenen palen wordenn dag in dag nit to barsten gerammeid door hot schommelspel der voorbijslenterende jeugd
1)

Toward a ,,Soc . Ref." Blz. 289.
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op de hen verbindende kettingen,
geen deftige voordeur
vier-en-twintig uur in versche lakverf prijkte zonder door
een' barbaarschen bengel to worden toegetakeld met een mes,
of een stuk krijt. Ret schijnt echter wel, als deelde laatstelijk meer dan vroeger de zucht tot kattekwaad zich ook
sera opgeschoten bengels me . Dat onlangs in de hoofdstraat
van het rustig Haarlem een' eerzaam burger op klaarlichten
dag de knieschijf stuk getrapt werd door een' halfdronken
lummel, werpt waarlijk in verband met andere verschijnselen
van dien aard op onzen beschavingstoestand een onheilspellend licht . Toch zou misschien zelfs zoo'n gebeurtenis
onmachtig zijn geweest de geesten op to wekken, had niet
(,,gelukkig !" moet men wellicht zeggen) het kwaad ten slotte
ook een' „oeconomischen" karat vertoond . Ret kwam ten
slotte somtijds voor, dat vreemdelingen, her to lande op
bezoek, door het halfwassen grauw niet ongemoeid werden
gelaten . Dat dreigde den zoo pas wet aangezwollen stroom
van reizigers near ons polderland met zijne vermaarde wolkgevaarten en kleurenspelingen to zullen ophouden, wellicht
to zullen keeren . En flu kwam elk, wien „onze goede naam
,,in het buitenland" ter harte ging, onthutst in het geweer .
Wat, wel begrijpelijk, dit wil zeggen : men koos den meer
en meer in zwang komenden weg van het stichten eener
vereeniging en van welsprekende ingezonden stukken vol
toorn over de onmacht der politie, zooals zij is, en vol
vertrouwen op de almacht der politie, . . . zooals zij niet is .
Wil men eens leeren, hoe hetzelfde kwaad is aangevat
in het land, wear de politiemacht wel vaak de jaloersche
bewondering wekt van den „tourist" P Men leze dan het
pakkende boekj e, waarin Char 1 e s E. B . R u s s e t en
L i l i a n M. Rig b y het streven en het pogen hebben
geschilderd der Engelsche werkjongensclubs 1). „Het ontwa„ken" (zoo vindt men dear op blz . 6 en v.v.) „van belang„stelling in kinderen, die de school niet meer bezoeken,
„moet van heel wet jaren later worden gedaateekend, dan
,,het open gaan der harten voor de kleinen . . . . (En toch)
1)

„Working lads' clubs" (1908) .
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,,zijn hot bovea1 de j ongens en ineisjes van tusschen 12 of
,,14 en 18 of 20 jaar, die j uist van school, al op hot work
,,zijn, wien ouze aandacht hot incest moest worden gewijd .
,,Hunne verwaarloozing draagt schuld aan de voislagen
,,verspilling van eon groot dccl der nobele inspanning, die
,,men voor hen in hunne j ongere j aren zich heeft getroost,
,,en behoorlijke zorg voor hun belang zou veel onnoodig
„makes, wat nu gedaan moot worden voor manners en
,,vrouwen in gevangenissen, werkhuizen, dronkaards-asylen
,,en andere inrichtingeu . Ret is in die j aren, als hot regel,,matig toezicht der school heeft opgehouden, en hot menig,,maal zoo zwakke ouderlijk gezag veel van zijne macht tot
,,dwingen heeft verloren, dat j ongens hunne eigen waarde als
,,loontrekkers ontdekken en eene onafhankelijkheid, eon' vrij,,dom van hot besef van schuldige verantwoording genieten,
,,grooter dan in enigen volgenden leeftijd . En bet is in
,,dezelfde jaren, dat zij hot vatbaarst zijn voor goede en slechte
,,invloeden, dat burs karakter kan worden gevormd en over
,,hun lot beslist . Dat levenstijdperk wijst hot nit, wat elk
,,van hen zal wezen : cone waardevolle belegging voor zijn
,,land ; eene ,,quantite negligeable", op haar best den prijs
,,eener ,,machine" waard ; of eene waardelooze woekering,
„eon fistel op 's yolks welvaren . Met honderdduizenden
,,vermenigvuldigd, is hot hot critieke punt, waardoor Enge,,land's toekomst bepaald wordt . . .
,,Somtijds", zoo gaan ecu weinig verder de schrijvers
voort, ,,brengt de verscherping van eon euvel hare goede
,,vruchten op, vermits eon matiger bezwaar of ergernis
,,licht niet de moeite der bestrijding waard schijnt . Dus
,,was hot niet voor de latere tientallen van jaren der 19e
,,eeuw, toes de toomelooze baldadigheid der jeugd erg ge,,noeg was geworden om voor de maatschappij beslist ge,,vaar op to leveren, dat lieden met hart voor hun land
,,begonnen to zinnen op verweer . . . De bedenkelijke ver,,schijnselen op zich zelve en de aanmerkiugen . .u der rech,,ters, die erin werden betrokken, wezen er op, dat de oor,,zaak moest worden gezocht in de vernauwing van ons
,,grotsteedsch levers . . . Waar duizenden menschen zijn
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„saamgepakt in enge straten, veal, vuil en eentonig, wear
„ieder huffs of krot precies is als de overige, wear werkplaats
„en mooning zoo dicht bijeen zijn, dat hot oog nooit wordt
„vervroolijkt en de verbeelding nooit geprikkeld door ver„scheidenheid van vorm of kleur, wear grasvelden en parken
,,to ver uit de buurt liggen om anders den bij uitzonderin g
„te worden gezien, dear hoeft men niet verder to vragen
„near de oorzaken, die 's avonds de straten vullen met
„troepen-bandelooze wilden, dear is, in waarheid, nauwelijks
„eenig vergezicht, wear een jongen, zelfs met de bests
„voornemens, zich eon' genoeglijken weg ziet geopend voor
„de besteding van zijne onbezette uren . Is de dagtaak van
„saai werk zonder afwisseling voorbij en hot avondeten
„genuttigd, den stelt zich voor zijn' geest dit raadsel : hoe
„de uren to dooden tusschen theetijd en bedtijd . . . En,
„afgezien van dobbelen, is hot, bij de armoede aann ver„strooiing, die de straat biedt, geen wonder, dat hij met
„zijne kornuiten een' uitweg zoekt voor hunne behoefto
„aan opgewektheid en forsche lichaamsbeweging in het
„laten uitrazen van hun vechtlustig instinct ."
Zoo luidde de beschrijving der ziekte . En nu de geneeswijze . Zocht men dear ginds zijn heil bij de voorbeeldige
politie, den veelgeprezen ,,bobby"? Men dacht er niet aan .
Als bij instinct werd het dear gevoeld hoe zelfs dat keurcorps slechts voldoen ken op den duur, mite men er niet
to veel van verge . Neen, was des duivels oorkussen ook
her de ledigheid, was de oorzaak van do kwaal hot goon'
weg weten met onbezette uren, den moest die ledigheid
worden gevuld, de onbezette avond tot een' welbezetten
gemaakt. Zulk werk was hot den ook, wet de overste (sedert
generaal) G o r don ter hand nam to Gravesend na 1865,
wet Mr . Alex and e r D e v i n e op hot touw zette in 1886
met zijne „Hulme-club" to Manchester. „Jongens of to
„leiden van de verzoekingen, die hen 's avonds bekruipen
,,in hunne ,,leisure-hours" ", zoo omschreef eerlang hear doel
de bloeiende „Hugh Oldham Lads' Club" to Manchester .
„voor zooveel jongens ale wij kunnen een licht, gezond
„avond-verblijf gereed to houden, eon tegenwerkende
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„magneet naast het „caf&chantant", den hoek der straat
„en de herberg", dus gaf de Londensche „St . Christo„pher's Working Boys' Club" haar hoofdoogmerk aan .
En in gelijken geest ontloken eerlang rechts en links
dozijnen van die avondsocieteiten voor jongens uit de
arbeideude klasse, waarvan de twee genoemde schrijvers ons
het aantrekkelijk beeld hebben geteekend . A.llengs groeiden
de meeste boven haar aanvankelijk werkplan, gelijk het met
levensvatbare ondernemingen zoo vaak pleegt to geschieden,
zeer verre uit . Naast de avondbezigheden : spelen en wedstrijden zoo binnensdeurs als in de open lucht, lessen en
handwerk, lectuur in de gezellige boekerij, en gymnastiek,
zijn er van lieverlede proeven genomen, en allengs meer
geslaagde, met nog gansch andere vormen van gezamenlijke
ontspanning . Wel menige club heeft thane haar eigen
zomerhuisj a aan zee, in het bosch, of op de heide, waar,
groep voor groep, hare leden gaan genieten van dat gezellige gebruik, tot dusver slechts voor welgestelden bereikbaar
,,the weeks end" in Gods vrije natuur . Ook bracht nog
in dit opzicht het levee deter „clubs", met ons land vergeleken, het Britsche rijk al weer eene schrede verder, dat
daar in zomertijd de jongenskampen tot een tiers-, twaaifdaagsch buitenzijn to zamen brengen niet enkel zonen van
goeden huize, maar vogels van de meest verschillende
veeren, kinderen der weelde met jongens van achter de
toonbank of uit den timmerwinkel . Is het vreemd, zoo
ondernemingen, die deze dingen doers, de Britsche volksziel
met haar zoo gelukkig evenwicht van geestdrift voor een
nobel doel en kalme nuchterheid bij het kiezen van de
middelen steeds meer gewon een hebben, jaar op jaar ? Zij
slaagden tot dus ver to Manchester het best ; daar telde in
1907 de bond van deze „clubs" al 17 verbindingen met meer
dan 10.000 jongens . Een eindweegs achterna kwam Londen,
waar 28 societeiten zich hadden aaneengesloten met eenn
totaal cijfer van 2300 leden tusschen 14 en 18 jaar oud 1). In
de provincie is het gegeven v6orbeeld pas bezig, navolging
1) L. L . Blz . 313 .314 .
U . E . 1X 12

29

458

TIEN JAREN VOLSSHUIS-ARBEID .

to vinden ; maar reeds tell dear de lijst der jongens-societeiten, die er werden opgericht, een 24 namen 1). En wet
de aanvankelijk verworven uitkomsten betreft : niet slechts
zijn in de bakermat der „clubs" (te Manchester) de wandadenn der straat-„apachen" -- eons onrustbarend talrijk
nagenoeg verdwenen ; ook van de steden, wear men
later pas aan hot work tong, van Stockport, Burnley, Salford,
Edinburgh, getuigen de politie-„constables", dal er de
heilzame invloed dezer inrichtingen op loon en houding
der weleer losbandige jeugd niet to miskennen valt Z) .
Moest dus de schrij ver dezer bladen op hot werkprogram der thans tienjarige Leidsche stichting hot „hoofd"
uitzoeken, wear, zijns inziens, hare bemoeiingen den warmsten lof verdienen, hij zou, ook met hot oog op hot voorbeeld, dal hier weer Groot-Brittannie on s geeft, niet
weifelen, dit hoofd to kiezen . Hoe rack diende in hot
tweede jaarverslag 3) do schrijfster hen van antwoord, die
,,in een' tijd als dozen, waarin een groot deel van de jon,,gere bevolking der steden 's avonds op straat leeft, beweren
een Volkshuis uithuizigh eid bevordert" ! . . .

„dal

„Zij,"

luidde hot bescheid, „die or gezelligheid zoeken, komen
„(in den) reg el niet van huffs, maar van de straat . Dit is
„goon beschouwing, maar eon wear to waken feit ." Of
den hot bescheiden pogen in die lijn ook hier al vruchten
heeft g edragen ? Daarop sla men eons de behartigenswaardige regelen na, die dezelfde pen neerschreef in hear
vijfde jaarbericht 4). „wet behoeft men loch altijd to
„zien? ! De resultaten zijn er uit den aard der zaak . Intus„schen ken zonder aarzeling op eon en ander gewezen
„worden ." En den volgt, als hot voorn aamsto, dit : ,,.Set
;,publiek gedraagt zich steeds ordelijker en zuivert door
„zijne goede houding wilde elementen van zelf uit" . Zoo
komt „de atmosfeer". wel niets, voor hot overige, bewijst
hot duidelij ker, dal de begeerde dampkring komt, ja, or
aanvankelijk is, den de durf der „directrice" om nu en den
aan hot lijstje van menschwaardige, nobele ontspannings1)

L . L . Blz . 426 en v .v. 2) L, L . Blz, 356 . 3) Blz . 10 . 4)Blz. 37 .
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wij zen, waaraan zij hare klantj es to gewennen, waarin zij
hen to oefenen hoopt, eene tot dusver nog niet beproefde
toe to voegen . Pus thans weer, flu zij op beseheiden schaal
bet Leidsch fabriekskind deel beoogt to geven in bet verkwikkende genot van een „week's end" aan zee . Zelfs babe
geestkracht zou aan die verbreeding van de Volkshuis-task
zich nimmer wagers, had zij bet niet ervaren, hoe juist de
wordende „atmosfeer", waarvan straks sprake was, bij toeneming haar het oude werk verlicht .
Zal bet ten slotte aan de vergenoegde stemming, die
bet terugzien op dit tiental jaren wekt, wel eenige schade
doers, zoo bier aan bet einde nog eens wapenschouwing wordt
gehouden over de inderdaad vermakelijke halsstarrigheid,
gelijk over den rijkdom van schakeering der grieven en
bezwaren, waarmee men van den aanvang of gereed stood
en sedert steeds is voortgegaan, den vrienden van bet
volkshuis zekere hooge deernis to betuigen voor bet ijdele
van burs ganscbe streven ? Integendeel, die bonte grievenl jst op nieuw to monsteren zonder nadeel aan hun goed
humeur kan enkel hen bevestigenn in bet bewustzijn van
hoe sterk zij stash . AI deze tiers jaar lang hebben de
stemmen vaii miskenning en vooroordeel niet opgehouden
to fluiten om hen been, letterlijk uit alle windstreken vann
den geestelijken gezichtseinder . De zoogenaamd „geringsten"
.zagen op tegen bet „rZOOie" huffs, waar ze in hun vettig
werkpak nooit zich thuis zouden gevoelen, wie zich jets
hoog er dochten, --- kleinere beambten en zoo meer,
trokken den news op voor bet „Yobs"-huffs ; want vrienden
van bet yolk, o ja, dat waren zij (en liefst vooral, op
a.nderer kosten !) zeker ; maar zelf zich „yolk" gevoelen,
n een, in eeuwigheid dat niet ! Benepen angst voor nieuwigheden bleek doodelijk bezwaard van wege bet „roode"huffs,
wijl men er onvoldaanheid kweekte, ziet u P door bet yolk
behoeften to doers kennen, waar bet vroeger zoo niet aan
dacha . En predikers der blijde boodschap van socialen haat
bespotten bet „vredes"-huffs, bet „aai-lokaal", gelijk 10 jaar
geleden een wethouder hun' smaad niet ongelukkig weer-
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gaf, wear de beangste burgerman het getergde roofdier
Proletariaat, zocht zoet to houden door het to streelen .
Muurwachters van het Sion der heilige Wetenschap mistrouwden het „dilettantes"-huffs, bestemd, zoo het heette,,.
om hare parelen den zwijnen voor to werpen, om, door
hare dusgenaamde toebereiding voor den volksmond verwaande oppervlakkigheid to kweeken . En nog onlangs
betuigde een juffertje van hoog-rechtzin nigen bloede (een
heel lief meisje overigens !), toes eene vrijzinnige vriendin
hear mee won tronen in eene tentoonstelling van photographieen near R e m brand t, met vrome griezeling,.
dat ze in dit „goddelooze" huffs gees' voetstap ooit zou
zetten . O, glimlacht niet to vroeg, Gij, lezers van dit
tijdschrift, die U misschien tot de „verlicht"-godsdienstigen
telt s hier is ook jets voor U ! Tot overmaat van ramp kwam
schrij ver dezes zeer onlan gs ter oore, hoe een modern e-godgeleerde een' meer behoudend ambtgenoot vol verontwaardiging in het oor geblazen had zijn' of keer jegeus„het huffs van juffrouw Knappert", die dame, die het denn
argeloozen inprent : „rinds wij J o h n R u s k i n bezitten, is
„voor ons C h r i s t u s overbodig ! !" Niet wear? Zoo schij nt
de ijzeren ring der vijandschap rondom het Volkshuis welj
gesloten van alle kanten . Zijne vrienden kunnen niet eraan ontsnappen : dus, alien groepen en schakeeringen tot
eene aanfluiting, zijn zij wel kennelijk door en door=
on-nationaal .
Dat zijn zij, en zij willen het niet anders . Althans op
een gewichtig punt. Zoo verre nameiijk als zekere vborkeur
voor ontkenning den echten Nederlander in het bloed zit .
En veelzins is dat zoo. In ons maatschappelijk en in ons-,
geestesleven zoekt al tie vaak, helaas ! de aanhoorige van
elke groep, ook de belijder van elk geloof, van iedere
gedachtenwereld, zijn zelfgevoel to stevigen veel minder
door het stellige bewustzijn van wet hij wel en deugdelijk
is en denkt en wit, den door ontkenning, door verwerping van
„het andere", door het misteekenen ook veelal, ja het zwart
makers, het verketteren zelfs van „de anderen" . Van dear,
gelijk een roode dread in de geboekstaafde ervaring der-
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arbeiders en arbeidsters ears Leiden's Volkshuis, de onthutstheid over de versehijnselen van kaste-geest, uitklinkend, laatstelij k 1), in de zucht : „het verzamelwoord „yolk" omvat her
.,,we1 zes standee, die alle op elkander neerzien !" Vandaar
ook evenzeer die zoo veelsoortige critieken, borduursels
al to gader op het „theme" van . . . wie was het ook weer ?
die dear in 's tempels voorhof uiting gal aan zijn' hartgrondigen dank, dat hij niet was gelijk dezen. „Manners-broeders,"
-dus klinkt het vein overal in het ronde, „laat ons took
.,,dankbaar zijn, dat wij niet deze slechte en zotte dingen
„does ; wij zaaien niet ouvoldaanheid ; en wij, we aaien
niet den proletarier ; en wij, we kweeken niet o ppervlakkigheid door wetenschap to populariseeren ; en wij, we zijn niet
,,g oddeloos ; en w j, we stellen niet R u s k i n boven den
,,Christus.." Echt-Nederlandsch, dat zoo precies weten., wet
men niet wil, niet doet, dat eeuwig-negatieve waarschuwen
tegen het niet-ik ! Maar armelijk ook ! Want, gelijk in een
gezin, zoo is het bij een yolk : hoe meer gekibbel des to
schraler geestelijk levee . „Ceci produit cela ."
Welnu, nog eenmaal, in dat opzicht is het Volkshuis
on-nederlandsch en wil het dat blijven . Het zoekt near
wet verbindt, en het zoekt daarnaar alleen in hooge affirmatie . Het acht voor het yolk slechts het beste goed genoeg .

Volgaarne schattend op zijn' rechten prijs wet in den zelfden
geest ook anderen doers, een iegelijk
burger, ambachtsmar, geleerde en belijdend Christen
in, met en voor
zijn' kring, tracht onze stichting near wet waarde geeft
aan het levee, wear men ook sta en wet men geloove of
wane to weten, om het alien, die tot hear wel willen
naderen, to toonen in zijne stellige bekoring . „Een waardig
„levee aantrekkelijk en begeerlijk to makers, behoort niet
zoo vrag end eindigde het jongste jaarverslag, „behoort
„niet dat het hoofddoel van Volkshuiswerk to zijn ?" Zeer
zeker ! Wie het verrichten prediken ook bijwijlen : „slentert
niet op straat, dobbelt niet, drinkt niet, host niet, spreekt
Been liederlijke teal, bedrijft geen ijdelheden" . Maar zij
1)

1907-8 . Blz . 22 .
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trachten tevens en bovenal oogen to openen voor de heerlijkheid van veldbloemen, die bloeien en bloeien willen tot
verkwikking van groot en klein ; of voor of beeldingen . bij
voorbeeld uit hot levenswerk van een' R e m bran d t, die,,
hetzij go een belijder of een twijfelaar zijt, U op de knieen
werpt in zelfvergeten, huiverend ontzag bij de beademing
van zijn' grooten geest . Zij pogen mode ooren to openen
voor den zegen van muziek, de toonkunst onder moor van
B a c h en B e e t h o v en, die ook al, eer ze U grij pen
in de ziel, niet van to voren U erop aanzien, of ge eene
gekleede jas draagt, of een werkpak ; en voor den zeg en.
voorts van goede samensprekingen, waartoe toch in ons
Nederland nog wel gemeene grond moot zijn to vinden,
niet afgesloten, ontoegankelijk gemaakt door de voetangels
en klemmen van partijkrakeel . Zij zoeken eindelijk hartenn
to openen voor hot hoog genot, in a,lle levensrangen, van
deugdelijken, gewetensvollen arbeid, wear niets is, wet „zoo
„nauw niet luistert" . Kortom : zij zeggen met een' nobelen
en oprecht geloovigen Protestant (Lord S h a f t e s b u r y)
„wilt ge hot yolk afhouden van een vat slecht bier, zet
„den een vat good bier ernaast" . Of, klinkt dat sours wet
gelijkvloersch, nu den, zij streven (o, heel nit de verte !)
den katholieken lievelingsdichter hunner leidsvrouw na, waar
hij die in een couplet zijner „Diving Comedic", dat zij zoo
gaarne aanhaalt 1), met doze woorden de onweerstaanbare,
stellige betoovering van hear, die hem zijn' weg woes,
sober en roerend bezong
„van d' eeraten dag, toen 'k hear gelaat in 't leven
,,Gezien hob, tot ik hier hear mocht ontwaren,
„Is ze altij d 't voorwerp van mijn lied gebleven ."

Dat is hot „positieve" in hun work, lag men zeggen
„hot positief-christelijke" ? Er is in hot aanspraak rnaken
op den christen-naam jets zeer onchristelijks . Zijn hem niet
alien veel to veel onwaardig P Nogtans op een punt mag
wel worden gewezen . Heeft hot korte overzicht van die tien
jaren-Yolkshuiswerk den lezer jets geleerd, clan moot hot
1) „Paradiso" XXX 28-30.
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dit zijn, dat het den werkers geenszins heeft ontbroken aan
den ootnioed, die de lessen der dingen niet versmaadt . En
voorts zij nag onder de zich ,,positief" noemende Christenen
herinnerd aan een' der positiefsten, - Fri e d r i c h J u ii u s
S t a hi, - die dit het onbedrieglijk keinmerk acht to vas.
Gods leidingen in een' levensloop, dat de uitkomsten van
ingeslagen wegen andere waren, dan de doeleinden, die
menschenwijsheid met dat inslaan had beoogd . Zoo men
onder dat licht terugziet op de tiers verloopen jaren, hierboven geschetst, is het dan wel heel vermetei, daarin jets
van Leiding to bespeuren?

B UITENLAND .
Ons laatste Overzicht eindigden wij met een waarschuwend
woord betreffende de F e r r e r-beweging . Het is sedert gebleken,
dat hiervoor wel reden bestond. Vooreerst schijnt F e r r e r alles
behalve de „nobele" figuur geweest to zijn, die door heels en
halve socialisten ten hemel geheven is : de onthullingen o .a . van
M a x i m i l i a n H a r d e n in diens Zukunft leeren ons jets geheel
antlers in hem zien, n .1. een slecht huisvader, een verfoeilijk
intrigant, een geldzoeker van slecht allooi, die zijne anarchistisehe
doeleinden onder het mom van vroomheid en nobele gebaren
verborg . Maar ook tegenover zoo iemand zou een onrechtvaardig
doodvonnis jets verschrikkelijks zijn . Doch ook, in dit opzicht dient
men voorzichtig to zijn met zijn oordeel . In geval van oproer,
brandstichting en plundering, zooals to Barcelona is voorgekomen,
richt niet de burgerlijke rechter, over wiens afwezigheid men in
dit geval jammerde, maar de krijgsraad - en zeer terecht ! De
rechtspleging van den krijgsraad moge geen model van moderns
rechtspraak zijn, in Spanje noch ergens elders, zij is in zulke
gevallen noodzakel jk tot herstel der orde en biedt toch altijd
zekere waarborgen . Wij weten niet, of in het geval F e r r e r alle
vormen ook zelfs van die rechtspraak zijn in acht genomen, maar
het feit, dat in het nieuwe Spaansche ministerie de voor de zaak
verantwoordelijke man door de fells tegenstanders van het vorige
grif is opgenornen, spreekt voor de overtuiging ook van dit
nieuwe ministerie, dat in dit opzicht niet gezondigd is. Wij moeten
vertrouwen hebben in deze nieuwe bewindvoerders en in den
Koning zelven, die totnogtoe geenerlei aanleiding heeft gegeven
om hem to verdenken van „tyrannie", van „hyper-ultramontaansche
wreedheid" of dergelijke, waarvan men hoort praten .
Summa summarum, de zaak zij een waarschuwing voor al to
gauw door luid geschreeuw en groote woorden verteederde gemoederen om zich niet op sleeptouw to laten nemen door heels en
halve socialisten en anarchisten . Voorloopig mogen wij wel aannemen, dat F e r r e r 1 o niet zoo onschuldig is geweest ale men het
heeft doen voorkomen ; 2° de uitbundige sympathie, hem van
allerlei kanten bewezen, ook persoonlijk niet waardig is geweest ;
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en 3° vooral, dat wij ons moeten wachten koning A 1 f o n s o verantwoordelijk to stellen voor hat gebeurde . Wat hat laatste betreft,
men moat zich verbazen over de lichtvaardige wijze, waarop overigens
ernstige gelllustreerde bladen zich zedelijk medeplichtig hebben
gemaakt aan eventueele anarchistische aanslagen op dew vorst,
die zich naar onze overtuiging in dezen niets to verwijten heeft,
terwijl bovendien reeds gebleken is, dat hij aan de geheele zaak
ook niets had kunnen veranderen, ook al had hij gewild : hat recht
van gratis is in Spanje anders geregeld dan wel elders, gelijk de
geheele rechtspraak daar een eigenaardige, overigens naar hat schijnt
niet buitengemeen ongunstige kleur heeft .
Hat is met F e r r e r in zekeren zin hetzelfde geweest als met
de Engelsche suffragettes . Ook daze hysterische dames, halfdol
van lust in politieke agitatie of om van zich to laten spreken,
vinden bij vela overdreven teerhartige mensehen ook ten onzent
zoo geen sympathie dan toch liefderijke verontschuldiging . Haar
kinderachtig opgeschroefde oppositie, zich uitend in kwaj ongens(of meisjes-) streken maar nu en dan de grenzen daarvan verre
overschrijdend, dient krachtig bestreden to worden door streng
optreden . Men moat niet, met heels of halve bewondering voor
haar fanatisme, geneigd zijn haar, als vrouwen, to sparen . Vrouwen,
die zich zoo gedragen, moeten of als zenuwzieken worden behandeld
en opgesloten of streng worden aangepakt . Willen zij in de
gevangenis niet eten, goad, doming ze dan om to eten en, als dat
ook niet gaat, behandel ze dan als de heels of halve krankzinnigen,
die zij zijn . Voorloopig intussehen schijnen zij hare eigen zaak nog
meer to benadeelen dan to bevoordeelen, want zij makers hat toch
tivat to erg ook zelfs in hat oog harer mannelijke en vrouwelijke
bewonderaars .
Maar er zijn in Engeland ernstiger dingen aan de hand . De
strijd tusschen Hooger- en Lagerhuis over de begrooting is nog
altij d niet beslist, al nadert hij lan gzaam maar zeker tot de
beslissing. En bet schijnt wel, dat de liberaal-radicals regeering
nog zal zegevieren, stark als zij is door de antipathie van vale
Engelschen tegen hat Hoogerhuis . Over sane maand zullen wij
er meer van waters .
In hat zuid-oosten van Europa ziet hat er zonderling uit . Op
den Balkan gaan de Russische, Oostenrijksche, Italiaansehe en
anders diplomaten hun gang en trachten to midden van de onderlinge
oneenigheden der Balkanstaten de „invloedssfeer" van hunne
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respectieve regeeringen to vergrooten . Er is bovendien sprake van
een verbond der Balkanstaten onderling, natuurlijk onder „bescherming" van een of meer groote mogendheden . Wie zal doze nieuwe
kaart trachten uit to spelen ?
In verband met die zaken staat natuurlijk hot lot van Creta,
waaraan Turkije, dat er overigens hot naast aan toe is, zich van
harts gaarne zou laten gelegen liggen, als hot maar mocht . En
daarmede hangt natuurlijk wader samen de beweging in hot bitter
teleurgestelde Griekenland, waar hot vorstenhuis moeilijke dagen
heeft, j a wel eons hot veld zou kunnen moeten of willen ruimen .
Een door allerlei misbruiken en verzuimen uitgelokte beweging
in hot ieger heeft de koninkl ij ke prinsen daaruit al verwij decd
en is flu bezig onder de oudere officieren opruiming to houden ;
op de vloot heeft men hot treurige schouwspel gezien eener aan
Russisehe toestanden herinnerende muiterij, walker aanvoerder,
T y b a 1 d o s, in velar oogen een nationals held is . Men spreekt
van een Italiaanschen pries ale toekomstig koning der Hellenen .
Wel bekomee hot hem! Zou hij de bij dit alley op den voorgrond
staande Cretensische kwestie hebben op to lossen ?
En nu, in de laatste dagen hooren wij van een diplomatiek
incident] e, dat ons zelf in hot bij zonder aangaat . Onze gezant in
Scandinavia, baron V a n H e e c k e r e n v a n K oil, bek end uit de
dagen van hot ministerie K . u y p e r, is teruggeroepen . Men gewaagt
van eon onmogelijke verhouding tot Zweden, dat zich beklaagd zou
hebben over de overdreven sympathie van den gezant voor de
Noorsclze belangen . Men fluistert van onderhandsehe waarschuwingen
van hof tot hof. Men doet meer dan fluistereu van Kuypeiiaansche
bemoeimgeu met buitenlandsche zaken, allerminst onwaarschijnlijk .
Men brengt or de Noord- en Oostzeeconventian mode in onmiddellijk
verband . Een en ander sehijnt ernstig genoeg maar hot is zeer
de vraag, of wij or spoedig hot rechte van zu?len weten, to ear,
omdat de op doze dingen betrekkelijke stukken in eon alley, allergeheimst a,rchiefloket, en wel op aandrang van dr . K u y p e r, schij een
to zijn opgeborgen . In ieder geval, bnitei iandsci e kwestian zaken
or voorr ons wel niet uit voortkomen ; de zaken, waaruit die zouden
kunnen ontstaan, zijn afgedaan . Maar hot zou wel mogelijk zijn,
dat wij er in onze binnenlandsche zaken wat meer van hooren : er
is moor aan de hand, waarbij de naam van minister K u y p e r
genoemd wordt . . . . Touj ours lui !
Hot sc;liijnt wel alsof minister

B r i a n dd zich vooral hier-
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door van zijn voorgariger onderseheidt, dat zijn woorden insinuanter,
minder brutaal zijn . Hij zal niet als C e m e n c e a u zeggen :
,,nous sommes daps l'incoherence, restons-y" ; Briand, 1'homme
do realisation", zou gaarne de periode der twisters sluiten en de
deuren der Republiek wijd open zetten voor ale mensehen van
goeden wille . Maar : om aan do partijregeoring eon eind to makers,
daarvoor is moor noodig dan goode voornemens en ruimhartige
redevoeringen ; en . . . C o m b e s, do ,,petit pore", de man van
,,io Bloc", spreidt zijn armen zegenend en besehermend uit over
Briand . En zoo zion wij gobeuren, dat de groote hervorming,
die alleen in staat is de politieke atmosfeer to zuiveren, de Evenredige \7 ertegenwoordiging (Scrutin do liste), door Brian d in zijn
rode to Perigueux warm bepleit, door M ill e r a n d to Parijs nor;
warmer verdedigd, in do Kamer als inopportuun door den presidentminister wordt bestroden, . . . eon nieuwo verkiezing rnocht eons
do radicaal-socialistische partij in do minderheid en daaimede de
Republiek in gevaar brengen! Ja zelfs, toes met prijzenswaardige
zolfverlooeheniog de Kamer geneigd scheen do ,,scrutin d'arrondissemert" los to laten, stelde B r i a n d daartogenover do kwestie van
vertrouwen . Zoo zal straks eeii nieuwo Kamor verkozen worden
volgens eon stelsol, waarvan hot in confosso is, dat hot do uitiug
van den waren vol kswil" - als die or ooit is! - belemmert .
Moeten riiet eorst de „edit democratisebe" hervormingen (staatspensioneering en stork progressieve helastingon) worden ingevoerd, eer
men nan eon billijke reform-bill kan denkon? 1k weet niet, of er
in 't Fransch een spreekwoord is, dat beantwoordt aan ons ,,de
paarden achter den wagon spanners'' .
Intussehon is er kans, dat bij die nieuwe verkiezingen hot
oude stokpaard van 't ciericale gevaar weor dienst zal doers . Vole
katholieke oudors inaken bezwaar en do bissehoppen protesteeren
tegen een aanfal der leer- en leeshoeken op de openbare school .
Wij hebben de stukken van hot geding niet in handers ; maar de
staaltjes, die vorluiden van den geest onder do onderwijzers (ik bedoel
nu in Frankrijk), niet slechts tegen den godsdienst maar tegen 't
vaderland gekeerd, doers vermoeden, dat do klachten wel niet uit
do lueht ziju gegrepen . Maar : zij zijn .,clericaal' : dus zullen zij,
die ze uiten, vel gemolesteerd worden .
Onrustharend neemt de bevolking in Frankrijk af. p3 Let aantal
dei' jaarlijkscho geboorten is in do laatste 25 jaar gedaald van
940000 tot 773000 en daalt nog steeds, flier bevestigt zicli wol
hot woord van B or n a r d S ha w (heusch goon conservatief!) :„ The
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,,most revolutionary invention of the XIX century was the artificial
„sterilisation of marriage" . Of de middelen door P a u 1 L e r o y
B e a u 1 i e u aanbevolen uitvoerbaar zijn ? Hij wil 't benoemen tot
ataatsbetrekkingen strong beperken . Hij wil lieden, die 3 of meer
kinderen hebben beloonen . Hij wil, eveneens zonder uitzondering,
den staat een premie laten betalen bij de geboorte van 't derde
kind. Men heeft wel millioenen over voor den ouderdom, zoo nerkt
hij schamper op, waarom niet voor de j eugd, die nog van meer
belang is voor de welvaart en toekomst van 't land? Indies bet
mocht voortgaan gelijk flu, dan ligt die toekomst voor Frankrijk
in de immigratie van Belgen, Duitschers, Zwitsers, Italianen,
Span j aarden .
Heeft de gerucht makende S t e i n h e i l -zaak er aanspraak op
in ons overzicht vermeld to worden ? Wij zouden onbillijk zijn,
indien wij ze als type names van de verbastering der zeden vooral
in Frankrijk . Want dergelij ke din gen komen in alle tij den en
landen voor. En over de politieke „dessous", die de zaak hoot to
hebben, kunnen wij niet oordeelen . Men is or waarschijnlijk wei
rijkelijk toch op uit van particulier schandaal politiek schandaal to
makers . Maar „la veuve" is triomfantelijk vrijgesproken na een
proces, dat doet vragen : durft men den wares schuldige niet aan ?!
Dat zijzelve hot feit niet bedreven heeft, is wel duidelijk geworden ; dat zij or niet moor van weet dan zij, al liegende, „bekend"
heeft, is zeer onwaarachijnlijk . Zou hot dan waar zijn, dat de
ware bedrij ver van den moord, zij hot dan eon doodslag tot zelfverdediging bij eon listig voorbereiden overval met chantagebedoeling, aan de j ustitie bekend is? Men heeft wel den indruk,
dat bij de Fransche justitie veel mogelijk is .
En wij zijn in Bulgarije de eersten geweest om „tsaar" F e rdin and to erkennen ! Eon journalist in do ,,N . R . 0 .' merkt op,
dat onze handelsbelangen or goring zijn, to goring vergeleken met
die van andere nation . Vergeet men bij zulke klachten niet to
dikwijls, dat wij Indie hebben, terwijl b .v . hot Belgisehe kapitaal,
dat bij den Kongo nog weinig betrokken is, niet zulk eon trekpleister heeft maar zich overal kan verspreiden ? Wij kunnen niet
overal optreden met onze beperkte middelen .

ONZE LEESTAFEL.
Hedendaagsche tending in onze Oost . Handboek voor
Zendingsstudie, samengesteld en uitgegeven door den Nederlandschen Studenten Zendingsbond, •1 909 .
In hat voorwoord wordt gezegd, dat de gelegenheid ontbrak
ook de „Roomsche Zissie" in dit work to behandelen . Dit is
jammer, omdat daarmede aan de volledigheid van hat overzicht
van den zendingsarbeid wel eenige schade wordt gedaan ; maar
overigens zeggen wij gaarne, dat hat „Handboek" een uitmuntende
schets is van al wat tegonwoordig tar verspreiding van hat Chrisstendom in den Nederlandschen Archipel wordt verricht, - met
de noodige geschiedkundige toelichtingen betreffende de verschillende zendinggenootschappen .
Niet minder dan elf zoodanige lichamen - wanneer men bet
lager des hails, hetwelk hierbij een eigenaardige plaats inneemt,
er bij rekent
zijn in onze Oost werkzaam . . . en doen daar
zooveel goad!

Het doet den later aangenaam aan, dat de samenstellers van
hat book zich op een zeer obj ectief standpunt hebben geplaatst.
In dozen zeker hat j uiste standpunt : modernen, evangelischen,
orthodoxen, christelijk-gereformeerden, -- zij allen hebben sympathis
voor de tending, en zijn betrekkelijk onverschillig (wanneer dit woord
niet to hard klinkt) of de zendelingen, last ons zeggen C omaristen
of Arminianen zijn . De hoofdzaak toch is, dat daze met groote toewijding werkzaam zijn ; die toewijding kunnen zij slechts krijgen
en behouden, wanneer zij door hun geloof - van welke schakeering
dan ook - worden gesteund en gesterkt . De hoofdzaak is verder,
dat zij geschikt zijn, den in.lander tot leidsman to wezen, hem door
handel en wandel tot voorbeeld kunnen dienen . Hooge eischen
worden hun aldus gesteld ; maar hoe heerlijk is ook hun loon,
wanneer zij ervaren dat, door hunnen arbeid, de zeden van eon
geheel yolk worden verzacht, eon geest van Christelijke liefde do
harten der inlanders doordringt . . . Hot is niet to veal gezegd ;
is hot niet waar, dat in moor dan eene landstreek zelfs hot kannibalisme door onze tending is verdwenen . . . dat de tending, waar
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haar invloed stevig gevestigd is, een eind heeft gemaakt aan tal
van onmenschelijke of onzedelijke gewoonten ?
Ret ware, dunkt ons, wel wenschelijk geweest dat de samenstellers van hot handbook hierop bij hunne beschrijvingen wat
meer nadruk hadden gelegd ; hot zou de sympathie van hot
Nederlandsche yolk voor den zendingsarheid ten goods zijn
gekomen ! Onverschilligheid ten deze kan slechts voortspruiten
nit onkunde ; en doze kan hot best bestreden worden door to wij zen
op de prachtige uitkomsten van de zending in zoo menig gewest .
Eene andere opmerking, die echter tot de waarde van dit
boekj e weinig afdoet, is dat do staatkundige geschiedenis, waar
die sours met enkele woorden wordt aangeroerd, niet met de
noodige nauwkeurigheid is behandeld . Men had b .v., op bl . 46,
de aanleiding tot den Bandj ermasinschen opstand van 1869 wel
kunnen weglaten ; maar als men haar wilds behandelen, dan had
dit niet op zoo averechtsche wijze moeten geschieden .
Ret „Handbook" moge vole belangstellende lezers vinden
E. B. K.
Uit de Stilte . Verzen van J u l e s S c h i r m a n n . Met
Voorrede van Will e m K 1005 en 6 Lithographieen van
Willem E . Roelofs Jr. 's Rage . L . J. C . Boucher.
Persoonlijk ware mij dit book verzen, rustig en fraai gedrukt
op breeds bladen zeer blank papier, eigenlijk meer welkom gewees, indien alleen de lithografieen van R o e 1 o f s - althans sommige daarvan - en niet ook de voorrede van K loos den bundel
hadde begeleid .
Niet slechts, omdat hot weinig belangrijk is nog eons weder
to vernemen, wat W i l I e m K 1005 heeft to zeggen over den gang
van hot godsdienstig denken in onzen tijd, of hem to volgen bij
de vergelijking die hij maakt tusschen hot lot van den godsdienst
en „die andre uiting der Onbewustheid", de dichtkunst ; maar
vooral omdat de gezochte wijze waarop 12 i 11 e v o y e, D e s b o r d e sV a 1 m o r e, V e r l a i n e - waarom j uist doze drie ?- worden
haar voren gebracht als die dichters welke „een voorklank geven
van S c h u r m a n n s poezie", wel in staat zou zijn our vrij wat van
de bekoring weg to neuron die terstond, bij de eerste kennismaking door eigen eenvoudige oorspronkelijkheid de liederen van
dozen dichter voor den lezer hebben .
S c h u r m a n n draagt zijne verzen „uit de Stilte" OP aan zijne
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Vrouw. Zeer welluidend brengt voor doze titelopdracht hat volgende Lied de verklaring
Stemming .

Zacht in vallenden naeht, 't week droef gezang
Van eon viool grog over 't grachtje klinken,
Waar grillig lichten leken in to zinken
Der straatlantarens, fiakk'rend roe en bang .
En bij 't wijd open venster bleef ik lang
Met heel mijn wezen lucht en lied in-drinker .
Het was, als voelde ik maanlicht in mij blinkers,
En naar mijne oogen reel eon tranendrang,
Toen, Liefste, zijt gij etil tot mij gekomen,
Vleidet uw hoofdje op mijnen schouder zacht ;
Zoo bei verloren in onze eigen droomen,
Stouden wij luist'rend in den kalmen nacht .
En lang nadat de zang al was verklonken
Eleven wij spraakloos in gepeins verzonken .

Zeker, er is in de min of meer gewilde verzaking van den
jambisehen toonval in regal 1, en bovenal in hat stork troehaeIsche
rhythms van regal 10, dat zoozeer in botsing komt met den zachten zin, jets dat ors moot hinderen, zoodra we, gelijk 't behoort,
de verzen overluid lezen . Maar de stemming zelf is uitnemend
weergegeven . En bovenal : hot is eene stemming van den dichter
zelven . Zoo ieeren wij hem kennen : hij is eon stemmingsteekenaar,
eon die graag stil rondziet, op eon stil pleintj e in London, aan
't Minnewater to Brugge, in eon boschlaantje, twee minuten van
de dorpskermis, bij „de groote hangklok, met haar wijs gelaat",
en dan in stilts tuurt en luistert, dock niet verhaalt van wat hij
zag, voor over de dingen die zachte tint is heengetogen die ors
eigen peinzend zien daarover uitgiet .
En ook dan nog west doze dichter zeer good dat de woorden
van eon lied nauwlijks ten halve datgene wat eon dichter gevoelt,
kunnen openbaren, tenzij hij spreekt tot menschen die uit dien
weerklank iota van den vollen toon der oorspronkelijke schoonheid
kunnen vernemen . S c h u r m a n n zelf zegt dat op eenvoudige wijze
zeer welsprekend in eon zijner verzen . („Wanneer gij Goden in
nabijheid west", bldz . 13)
Maar verzen zijn mdbr dan wat mooie woorden
Voor die gewoon zijn, met hun ziel to lever
Zij voelen, achter hun bewegen, 't zweven
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Per lichte schreden, die zij zelf vaak hoorden,

En zien den goudglans, die om 't hoofd der (oden
Nog lang na-lichten bleef, nadat zij vloden.

Ik bon overtuigd dat zij die onder den indruk van doze
woorden S c h u r m a n n' s verzen lezen, gaarne mode zullen peinzen
in de Stilte die hij vertolkt . Want hij heeft do gave om zelf in
zijne verhalende woorden stil to zijn . Ziehier
De regen valt, de 1 ucht is grij s,

't Straatorgel speelt eon oude wijs ;
De regen valt .

Mijn hart is vol melancholia,

Is 't door die droeve melodie ?
Mijn hart is vol .

Waarom, waarom wear 't oud verdriet
Gewekt wordt door dit kleine lied?
Waarom, waarom ?

Is hier niet do dichter or in geslaagd, om ons door de woorden van zijn lied heen jets to doers bespeuren van dien diepen
achtergrond van gemoedsleven waardoor de verzen ,,moor zijn dan
wat mooie woorden"?
K. K.
R u d o l p h E u c k e n . Naturalismus odor Idealismus
Nobelrede gehalten zu Stockholm am 27sten Marz 1909 .
Stockholm . Imprimerie Royale . P. A . Nor s t e d t e t f i l s .
1909.
Alle vrienden der wij sbegeerto verheugen or zich over, dat in
den persoon van den edelen danker to Jena, hot idealisme, zooals
eon mijner vrienden mij schreef, „genobeld" is . In zijn to Stockholm
uitgesproken redevoering heeft de professor, zooals men uit den
titel bespeurt, wear zijn oud, geliefd onderwerp behandeld . Toch
is or jets, waardoor daze toespraak zich van vroegere dergelijke
stukken onderscheidt . De literatuur verkreeg volgens den wensch
van den voortreffelijken A 1 f r e d N o b e 1 eon eereplaats in zijne
stichting. Dit gaf den gelauwerde aanleiding om op de geweldige
tegenstelling to wijzen tusschen naturalistische en idealistische
literatuur.
Waar hot naturalisme de heerschende overtuiging is, kan de
literatuur volgens E u c ken seen zelfstandigheid bezitten en goon
nieuwe kracht to voorschijn roepen ; hier kan zij slechts de wijzer

ONZE LEESTAFEL.

473

zijn, die zegt hoe last het is ; zij kan slechts nabootsen, slechts
registreeren wat er al zoo in het levee omgaat ; door treffende
schildering slaagt zij er wellicht in aan het heden een levendiger
bewustzijn bij to brengen van wat het wil, maar scheppend vermogen is haar ontzegd ; zij kan niet tot bevrijding en verheffing
van den mensch meewerken . Tevens mist het naturalisme dramatische
kracht, daar die kracht onbestaanbaar is, indien de mogelijkheid
van een innerlijken ommekeer, van een geestelijk omhoog stijgen
niet wordt ingezien . Wordt daarentegen erkend, dat het opklimmen
tot eon nieuwen trap mogelijk is, dan zal de literatuur daarbij de
hand reiken, zoo kan zij het levee helpen vormen en den tijd tot
gids verstrekken, daar zij belichaamt wat in de geesten omhoog
streeft en het tevens op vaste wegen voert ; dan kan zij verhelderend en bevestigend werken, door eenvoudige grondtrekken uit
den verwarden chaos van het heden op den voorgrond to plaatsen
en de groote problemen van het geestelijk bestaan ons voor oogen
to stellen ; dan kan zij aan hot levee, in tegenstelling met de alledaagsche kultuur, den bilk op eeuwige waarheden richtende, stij i
geven, ja, ondanks alles wat or duister blijft in het menschelijk lot
het geloof aan eon redelijken zin van ons bestaan versterken .
Onvoorwaardelijk juist schijnt die tegenstelling bij den eersten
oogopslag niet . Ook naturalistische kunst, zal men antwoorden, kan
eon stuwkracht zijn in de richting van hot idealisme . Hot hangt or
enkel vanaf door wien ze geleverd wordt . Wanneer v a n D e y s s e 1
„de moeder" beschrijft, binnentredende in haar ontbijtkamer, dan
is dat zeer stellig naturalistische miniatuurkunst, fijn en mooi, maar
ietwat vervelend . Toch kan ik mij voorstellen, dat die welgeslaagde
photographic eon prikkel kan worden tot orde, netheid, behagelijke
inrichting van eigen huffs .
Door kennismaking met de ontroerend naturalistische boeken
van B r u s s e, zal niemand verlokt worden tot den wensch om neer
to zinken in de wereld van vuilheid en ellende, die wij daaruit
leeren kennen, terwij i integendeel bij ieder rechtschapen individ u
hot besef gewekt wordt, dat die verstootelingen der maatschappij,
die afzichtelijke vagebonden, onze broeders zijn .
Zulke bezwaren ontleenen hue kracht aan de dubbelzinnigheid
van woorden als idealisme en naturalisme . Wat E u c k e n wil is
obj ectieve kunst, gelijk men die bij (o e t h e aantreft ; hij wijst
ons tevens aan, waarin die objectiviteit bestaat . Zij beteekent volgens
hem niet, dat de buitenwereld, zonder dat de ziel or lets aan toe
doet, in haar zinnelijk bestaan wordt afgebeeld ; integendeel komt
0 . E . I X 12
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zij enkel daardoor tot stand dat hetgeen eerst iets enkel uitwendigs
schijnt, in de ziel zelf wordt opgenomen ; de scheppende kunstenaarskracht en hat voorwerp, waarop zij zich richt, treden dan in vruchtbare wederzijdsche working en verbinden zich, terwijl zij elkander
omhoog beuren, tot een nieuw en levend geheel . De dichter treedt
zoo op als een toovenaar, die aan de dingen een taal geeft, waarin
zij haar eigen wezen uitspreken, maar die bezieling grijpt plaats
in den geest des dichters, in een innerlijke wereld .
De strijd tusschen naturalisme en idealisme, met name op hat
gebied der kunst, zal niet licht worden uitgevochten . Hat is omdat,
zooals E u c k e n zegt, die technische termen door al to overvloedig
gebruik hun scherpen stempel verloren hebben ; zoo doen ze misverstand geboren worden, en, indien men ze nogtans handhaaft,
dan is hat omdat men niet gemakkelij k scheidt van oude leuzen .
Daarenboven kan, ook al zijn de woorden gobrekkig, de grooto
antithese niet geloochend worden, die er achter staat, en die de
menschen, voor zoover zij consequent in hun denken en handelen
zijn, wat zij meestal niot zijn, in twee legerkampen scheidt.
V. D . W .
Dr . J . J. P. V a 1 e t o n Jr . Oud-Testamentische voordrachten . Nijmegon . Firms H . ten Hoe t, 1909.
Prof. V a 1 e ton geeft andermaal een bundel van vroeger verspreide stukken, voordrachten voor 't meerendeel, maar waaronder
enkele opstellen uit de Overdenkingen doorloopen ; bij de zes oude
bekenden heeft hij twee nieuwe gevoegd over Maleachi's prediking
en over Nehemia .
In zijn voorrede spreekt de schrijver van hot stichtelijk karakter
deter stukken, en meant ook niet nieuwe dingen to berde to brengen. De maar eenigermate deskundige ziet toch allerwege dat zij
op zelfetandige studio van jaren zijn gegrond . Hat is er bij to
doen om de Oud-Testamentische vroomheid niet door betoog aan
to bevelen maar to doen gevoelen, gelij k de schrijver die heeft
gevoeld in haar kracht on heerlijkheid . Gestalten en verhalen gaan
voor don later levee, hot stof wordt or of geblazen, hot stof der
eeuwen historie en der eeuwen dogmatiek, on hot is de waarheid
van 't heden die naar voren treedt . Goon redeneeringen dus om
aan to toonen dat historische on kritische behandeling ear vrucht
afwerpt dan schado doet aan 't geloof ; maar hot bewijs practisch
geleverd : kom en tie, lees en overdenk .
Ik zal allerminst dit ,,standpunt" hier toelichten of verdedigen .
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Laat rnij alleen zeggen dat de schrijver in glasheldere en veelal
treffende, scherpe uiteenzettingen en tafereelen hat 0 . T . ons nader
brengt . Wie daar ears proeve van wil hebben doet 't best to
beginners met de stukken over den strijd tusschen Achab en Elia
en over pro feet, contra pro feet, die allicht hat eerst inslaan ; waarmede
ik niet wil gezegd hebben dat de andere opstellen : b .v. hat aerate
en hat laatste, minder belangrijk zouden zijn .
Wanneer wij dit geschrift in velar handers wenschen, dan denken
wij ook aan die lezers van Onz,e Eeuw die geen zuiver „theologische" lectuur tar hand nemen, ook niet dan bij uitzondering
„stichtelijke", maar die door een boek als dit worden ingeleid in
een gebied, dat hoe vaak verwaarloosd, toch nader dan menig
ander ligt bij hat middelpunt der wereldgesehiedenis .
1. S.
J . A . Worms or . Van kleine Luyden. Zes Schetsen nit
hat Levers . Rotterdam, J . M. Bred a e .
In een woordje vooraf zegt de schrijver dat deze schetsen
historisch zijn : „ik heb slechts verteld, wat ik zag gebeuren" .
Vooral daaraan wij t ik hat dat dit boek] a een dubbelzinnig karakter
heeft gekregen . Voor de innige vroomheid toch dezer „kleine luyden"
heeft en vraagt hot bewondering ; maar met de ongelooflijke bespottelijkheid dezer theologiseerende, veroordeelende en verzenlijmende
menschj es neemt het zoo'n loop j e dat de lezer hen gaat uitlachen,
terwijl hij dat toch niets aardig vindt .
De schrij ver heeft niet bedacht dat schetsen nit hat levee nooit
mogen zijn photografien zonder meer . Best mogelijk dat er zulke
lieden rondloopen in ons vrijgevochten landje, maar die plompverloren
wear to geven wordt realisme op zijn smalst . Niet alleen hindert
dit overmatige realisme bij hat weergeven van zoo iets tears ale
innige vroomheid, maar vooral mist men hier door dit quasi-historische de persoonlijkheid van den schrijver . Vindt hij die „kleine
luyden" uiterrnate bespottelijk, of door hue vroomheid geadeld? Op
die vraag komt geen antwoord .
Ten onrechte verweet B u s k e n H u e t aan B e e t s dat doze
met „tijgergenoegen" de menschen afmaakte die hij in zijn Camera
schetsee . Met moor recht zou hiervan kunnen gewaagd worden bij
dezen schrij ver. B e e t s had trouwens zelf gezegd dat hij „een news
van herinnering" zette op „een gezicht van verbeelding" ; hij photografeerde dus niet, maar schilderde, gaf kunst, persoonlijke kunst .
Dit onpersoonlijke weergeven echter van doze ,,kleine luyden"
zal zeker velars een prettige tij dverdrij fslectuur zijn ; den lief hebbers
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daarentegen van echte literatuur en ook den lief hebbers van de
„kleine luyden" zal hat gaan zuivere vreugde geven .
G.F.H .
Th, van M e r wed e . Thuiskomen . Utrecht. H . Hon i g .
Het kan me bijna spijten dat ears goads, en langzaam-aan
reeds oud-wordende gewoonte verbiedt uitvoerig dit bundeltje to
bespreken, omdat vijf van deze zes schetsen in dit tijdschrift verschenen . En aan die zesde mijn bespreking vast to knoopen doe ik
liever niet, omdat in deze zesde wel veal retrospectieve beschouwing en
beschrijving is, dock weinig verhaal, vlotte typeering, en vlugge,
soma zelfs geestige gesprekken, waardoor juist die andere vijf . . .
0 wee, daar was ik bijna toch gaan zeggen, wat ik immers niet
zou zeggen !
Dus rest alleen de titel . Nu, daarvan kan ik veilig -- deze
toch verscheen niet in Onze Eeuw -- verzekeren dat ze mij zeer
gelukkig schijnt gekozen . Thuiskomen, is er wel belangrijker moment
in hat levers? Zalig thuiskomen na een mislukte rein ; prettig thuiskomen doodmoede van den arbeid ; tandenknarsend thuiskomen na
can wuften of valschen rol gespeeld to hebben, met opzet vergetend, van zich zettend, dat daar thuis een schoone task wachtte !
Hoe werpt ons thuiskomen een eigenaardig, nieuw licht ook vaak
over ons levers buitenahuis ! Daze titel schijnt me een vondst van
de pseudonieme schrijfster. Want in Vertrouwen is de thuiskomst van
den jongen dokter, door den ouderen collega helaas, van opereeren
afgehouden, alias, omdat hij, nu thuis alleen, diezelfde operatie op
zijn eigen kind most toepassen ; en in Donkere Dagen geeft de
thuiskomst der arms juf, van haar aardig, geestig maar wreedegoistisch mevrouwtj a zoo last eerst vrijkrij geed om naar haar
zieke kindje to zien, dat ze dit reeds begraven vindt in 't Geldersch
dorpje, werkelijkheid aan hat geheele, eenvoudige verhaal . . . .
Doch nu zou ik wear gaan doers, wat ik niet wilds doers !
Dus kan ik niets anders, maar dan ook met vreugde zeggen
de titel is best en past heel goad bij deze schetsen .
G .F.H.
H e n r i D e h e rain . Etudes stir 1' Afrique . Le Cap de
Bonne Esperance au XVIIe siecle . Paris. H a c h e t t e, 1909 .
Ook een Nederlandsch publiek zal dit goad geschreven boekje
met vrucht kunnen raadplegen . De beteekenis van de Kaapkolonie
als „escale maritime", de figuur van V a n R i e b e e c k, de aard
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der kolonisatie, haar begin en voortgang ; de verhouding der
kolonisten tot de slavers ; de redenen van den ondergang der
Fransche taal - dat alles wordt ons in een nit de bronnen bewerkt
verhaal uiteengezet en met behulp van kaartjes duidelijk gemaakt .
Het boekje zal ook in Frankrijk groot nut kunnen doers als middel
om het Boerenvolk in zijn wording beter to doers begrijpen .
P. J. B.
Dr. J . L i n d e b o o m. Erasmus . Onderzoek naar zijn
theologie en zijn godsdienstig gemoedsbestaan . Leiden,
Adriani, 1909 .
Deze Leidsche dissertatie geeft blij k van groote belezenheid
en juiste historische kritiek . Hier to laude zoowel als elders heeft
men meer oog gehad voor E r a s m u s' humanistische werkzaamheid
dan voor zijn godsdienstige meeningen, voor zijn niet krachtig
karakter dan voor de moeilijkheden van zijn levee, voor zijn stijl
dan voor den inhoud van zijne geschriften . De schrijver tracht op
het voetspoor van B u e k e n H u e t, die dezen hem verwanten geest
beter begrepen heeft dan hij eenige andere figuur uit onze
geschiedenis heeft gedaan, E r a s m u s to begrijpen in zijn echt
Nederlandsche „vreedzaamgezinde, bemiddelende, latitudinarische
vroomheid", die hem verzekerd heeft van de sympathie van tal
van tijdgenooten en lateren . Met voldoening mag de schrijver op
zijn werkelijk belangrijk geschrift terugzien . Moge het hem leiden
tot verdere studie over den invloed van E r a s m u s' denkbeelden
ten onzent.
P. J . B .
J . P o s t m u s. Een eenzaam strijder . Pries Willem III .
Amsterdam . Van B o t t e n b u r g, 1909 .
Een zonderling boek, geschreven in een stijl, dien wij niet
gaarne nagevolgd zouden zien ; zoo jets als slappe en ruwe navolging
van dien van den maehtigen schrijver, wiens pen niet minder dan zij n
woord de anti-revolutionaire partij heeft geleid, heeft gemaakt . De
bedoeling van dezen schrijver is goed, maar hij veroorlove ons dit
mengseltj a van historic en politick ter zij de to leggen met een
zucht over zooveel wansmaak, zooveel verwarring, zooveel mishandeling van de Maze der geschiedenis . Neen, dat gaat nu werkelijk
to ver ! Het boek is W ii 1 e m I I I ten eenenmale onwaardig,
zoowel `vat norm als wat inhoud aangaat : het heeft den vorm van
een politick pamfiet, geschreven om gelezen to worden door eon
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weinig kieschkeurig publiek, en de pretentie van eon ernstig gesehiedwerk . Het baste erin is hot portret voor den titel .
P. J. B.
P h . Z i 1 c ken. Drie maanden in Algeria . 's Gravenhage .
Drukkerij Luctor et Emergo, 1909 .
Een boek om luchtig door to lezen ; indrukken en schetsen van
een reiziger, die met smack opmerkt, zijn lezers niet door diepzinnigheid afschrikt, een lossen en aangenamen stiji schrijft en zijn
van liefde voor hot bereisde land en van een goeden kij k op hot
typische in yolk en natuur getuigend boek met eon aantal aardige
kiekj es versierd heeft . Lichte lectuur om eons door to bladeren
can den haard en wat to soezen over zuidelijke warmte en zuidelij k licht .
P. J. B.
Dr . P . L. M u lie r, Geschiedenis van onzen tijd sedert
1848, voortgezet door Mr . W. H. d e Beau fort. Vierde
Book . Vierde stuk . Haarlem . T j e e n k Will ink, 1909 .
Met dit Verde stuk zijn wij genaderd tot hot einde van den
grooten oorlog van 1870 . Een weldoordachte en hoogst belangrijko
studio word door den bewerker can dit onderwerp gewijd . In den
bekenden eenvoudigen en helderen stijl worden ons hier de hoofdtrekken van de staatkunde en militaire gebeurtenissen uiteengezet
op een wijze, die ons den wensch doet uitspreken, dat de schrijver
tijd en lust moge vinden om hot work nog verder voort to zetten
dan voorloopig in z jne bedoeling heeft gelegen . Hot zou hoogst
nuttig zijn voor ons belangstellend publiek, wanneer de zoo good
in de nieuwe diplomatieke geschiedenis den wag wetende hear
D e B e a u f o r t ons wilde inlichten omtrent haar verloop ook in
de lactate 30 jaren der 19e eeuw . Hij zou holder licht kunnen
laten vallen op veal wat thans voor verroweg de meesten onzer
vrij duister mag heeten ; zijn boek zou binnen- en buitenslands
zeker algemeene belangstelling wekken en nog moor dan hot reeds
zoo good ontvangen aerate gedeelte, dat nog door prof. M u 11 e r
bewerkt wend, can do hier werkelijk bestaande „algemeen gevoelde
behoefte" voldoen.
P . J. B .
Hot Licht der Wereld . Bij belsche platen naar oude en
nieuwe meesters. Nijkerk . G . F. C a 11 e n b a c h, 1909 .
In eon plaatwerk met een dertigtal good gekozen illustraties
zijn hier een aantal tafereelen uit do geschiedenis van Jezus, van de
Aanbidding der herders tot de Hemelvaart, bijeengebracht . Eon aantal
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bekende hoogleeraren en predikanten, meest van de Nederlandsch
Hervormde Kerk, gaven er passende bijschriften bij, de voorstelling
van de platen als hat ware als tekst gebruikend voor eon korte
besehouwing over het behandelde onderwerp . 111oderne en oudere
kunstenaars, van Rafael en Rembrandt tot De Joeselin de
J o n g en 111 u n k a c s y, zijn in daze fraaie verzanieling vertegenwoordigd ; de bijgevoegde teksten zijn zooveel mogelijk in den
geest der voorstelling gehouden . Het geheel zal velen behagen, en
terecht .
P. J. B.
Voorts z'ij door de redactie ter aankondiging ontvangen de
navolgende boekwerken

Dr. C . J. N i e m e ij a r . Kan men christen zijn zonder de godheid
van Jezus Christus to belijden ? Levensvragen III no . 9. Baarn . HollandiaDrukkerij .
Ira Klaroen. Redac3tie : Mr. Dr . A . R, v a n d e L a a r. Vervolg op de
politiek-sociale vlugschriften door Mr . S . v a n R u y a s e v e 1 t . Amersfoort .
P . Dzn. V e en. 1909 .
De Man en de Vrouw. In hunne onderlinge verhouding en in betrekking tot de hedendaagsche maatschappij, naar opatellen van buibenlandsche geleerden bewerkt door Dr . B . C . G o u d s m i t en C . P . F, t a r
Kuile, Arts . Amsterdam . M . Meulenhoff.
Donkere dagen . Historiache Indische Roman door J . H e n d r i k
van Balen. Zeist . Meindert Boogaerdt Jun ., 1909 .
Mr . F r a n s C o e n e n Jr . en Corn . V e t h . Pro et Contra . De Kunst
san bet Volk. - Dr. W . T . C . K n u t t e 1. Uit onzen Bloeitijd . Schetsen
van het leven onzer vaderen in de XVIIe eeuw . Ser. I no . 7 . Kerk en
Burgerlijke Overheid . -- Gemeenteleven en Huisgezin . Ser . 1, no . 5 . L . C .
S c h u 11 e r tot P e u r s u m . Vreugde en Rouw in ons Gezin . -- Levensvragen. Ser . IV, no, l . Dr . A. G . H o n i g . Is de Bijbel op bovennatuurlijke
wijze geinapireerd . - Redelijke Godsdienst . Ser. 1 no . 3 . J . J . M e ij e r.
Het godsdienstige gehalte in onze nieuwe letterkunde . Baarn . HollandiaDrukkerij . 1909 .
Het Hooglied. Uit bet Duitach van H e r m a n n S u d e r m a n n . 2 dln.
Amsterdam . P. N, v a n K a m p e n en Z o o n .
J . B . P . M o i i e r e . Tartufe . Vertaald door W . J . Wend e l . Amsterdam . Maatij, voor Goede en Goedkoope Lectuur .
H e n r y B o r d e a u s. Als ons de oogen opengaan . . . Vert . uit hot
fransch door C a t h . W . E c k. Amersfoort . G . J . S l o t h o u w e r, 1909.
Jul i u s d e B o e r. Socrates . Uit Groote Denkers . Baarn, IlollandiaDrukkerij,
V o 1 k e r . Verzen . 2e druk . Amsterdam. P . N, v . K a m p e n& Zn .
Dr . M. J . A alders. Sohleiermacher's Reden fiber die Religion al a
proeve van apologia. Leiden . E . J . B r i 11, 1909 .
Dr . J, G. Gee 1 k e r ken . De empiriache godsdienat-ps3 ehologie .
Amsterdam . Scheltema en Holkema, 1909 .
Dr . J . A . Rust, Samuel Taylor Coleridge en zijne intuities op hat
gebied van wijabdgeerte, ethiek en godsdienat . Utrecht A . N o o r d hoe k,
1909 .
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Adams van S c h e l t e m a . Zwerversverzen . 2e druk. Dezelfde .
Eenzame lied j es . Rotterdam . W . L, & J . B r u s se .
Levensvragen . Serie IV No . 2 : Dr. N . J . Singe Is . Gebrekkige
Bijbelkennis . Ben leemte in de ontwikkeling der beschaafde kringen .
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